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Όψεις του νεοφιλελευθερισµού στο ελληνικό δηµόσιο Δηµοτικό σχολείο: µελέτη 

περίπτωσης  

 

Η νεοφιλελεύθερη διαχείριση της οικονοµίας σε συνδυασµό µε την 

παγκοσµιοποίηση, τον τρόπο αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας και τον ανταγωνισµό 

έχουν διαµορφώσει µία νέα κοινωνική και εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Στο 

πλαίσιο αυτό και εφόσον η παιδαγωγική πράξη αποτελεί ταυτόχρονα µία πολιτική 

πράξη (Giroux, 2011), ο/η εκπαιδευτικός καλείται να αναπροσδιορίσει τις πρακτικές 

του, ενώ παράλληλα οι γονείς και οι µαθητές/τριες µετασχηµατίζουν τις προσδοκίες 

τους από την εκπαίδευση. Σε ποιο βαθµό εν τέλει η παιδαγωγική πράξη στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση που αποτελεί τη βάση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης µε 

στόχο την ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των µαθητών/τριών, ώστε 

να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες, επηρεάζεται από τη 

νεοφιλελεύθερη ρητορική; Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι µέσω µίας µελέτης 

περίπτωσης ενός ελληνικού δηµόσιου Δηµοτικού σχολείου να διερευνήσει εις βάθος 

τις όψεις του νεοφιλελευθερισµού που επηρεάζουν την εκπαίδευση των µαθητών και 

µαθητριών αναφορικά µε τη δηµοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Ως τεχνικές συλλογής δεδοµένων αξιοποιούνται η µη συµµετοχική 

παρατήρηση της διδασκαλίας, ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς και 

γονείς, καθώς και focus group µε µαθητές και µαθήτριες. Τα δεδοµένα αναλύονται µε 

ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου βάσει των παραδειγµάτων της πρότυπης και τυπικής 

δόµησης. Σε γενικές γραµµές, διαπιστώνεται ότι στο λόγο που αρθρώνουν οι 

εκπαιδευτικοί, γονείς και µαθητές/τριες του συγκεκριµένου Δηµοτικού σχετικά µε τις 

προθέσεις τους από την παιδαγωγική πράξη, η Εκπαίδευση για την ενεργό Ιδιότητα 

του δηµοκρατικού Πολίτη διατείνεται να αποτελεί σηµαντική πτυχή της, λόγω της 

αναγνώρισης της αναγκαιότητας καλλιέργειας αξιών και δεξιοτήτων απαραίτητων για 

τη συµµετοχή των παιδιών σε δηµοκρατικές διαδικασίες. Ωστόσο, στην πράξη τα 

προαναφερθέντα υποκείµενα τείνουν να αποδέχονται θέσεις υποταγής που επιβάλει η 

νεοφιλελεύθερη ρητορική και οδηγούνται σε πρακτικές αντίθετες προς τις προθέσεις 

τους. Ο ατοµικισµός, η έµφαση σε γνωστικά αντικείµενα που θεωρούνται απαραίτητα 



για την αγορά εργασίας και η εργαλειακή αντίληψη της εκπαίδευσης µε άτυπη 

συρρίκνωση των ωρών διδασκαλίας µαθηµάτων που σχετίζονται άρρηκτα µε την 

κριτική σκέψη και την κοινωνική υπευθυνότητα για την προαγωγή της ισότητας και 

την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων, νοηµατοδοτούνται ως αναπόφευκτες πτυχές 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα σε ένα υποτιθέµενο πλαίσιο ελευθερίας που 

προσδίδεται στα εν λόγω υποκείµενα.  
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Οι αντιλήψεις των δασκάλων για την επαγγελµατική τους αυτονοµία, τον ρόλο 

τους και την ταυτότητα τους  

 

Η εργασία αυτή αποτελεί µέρος της διπλωµατικής µου εργασίας µε τον οµώνυµο 

τίτλο. Η επαγγελµατική αυτονοµία των εκπαιδευτικών αναφέρεται στον βαθµό 

ελευθερίας που έχει ο εκπαιδευτικός στο εκπαιδευτικό και σχολικό του έργο. 

Συγκεκριµένα, στο να λαµβάνει αποφάσεις που αφορούν τόσο τη σχολική του τάξη 

όσο και το σχολικό του περιβάλλον και στη δυνατότητα του να µπορεί να υλοποιεί 

αυτές τις αποφάσεις. Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάδειξη των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών σχετικά µε την επαγγελµατική τους αυτονοµία σε επίπεδο 

διδακτικής/σχολικής πρακτικής µέσα στα πλαίσια του γραφειοκρατικού συστήµατος. 

Για την εκπλήρωση των σκοπών της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα καθώς 

εξυπηρετεί τη διεισδυτική περιγραφή του θέµατος. Τα δεδοµένα συνελέχθησαν µέσα 

από 18 ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς δύο δηµοτικών σχολείων, 

συµπεριλαµβανοµένων των διευθυντριών των σχολείων. Η µελέτη δύο 

συγκεκριµένων σχολείων έγινε µε βάση την ακτινοβολία τους στην τοπική τους 

κοινότητα µέσα από τις δράσεις τους, τη σκοποθεσία τους, την εσωτερική 

εκπαιδευτική πολιτική τους και το κλίµα ανάµεσα στα µέλη του σχολείου. Στόχος 

ήταν να συνεξετασθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της ίδιας σχολικής µονάδας 

προκειµένου να διερευνηθεί το κατά πόσο τα χρόνια παραµονής σε ένα συγκεκριµένο 

σχολείο και το «συνεργατικό» κλίµα επηρεάζουν τον βαθµό της αντιλαµβανόµενης 

επαγγελµατικής αυτονοµίας. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση 

των αποτελεσµάτων της έρευνας: του κατά πόσο τελικά ο παράγοντας των χρόνων 



παραµονής στο σχολείο επηρεάζει την αντιλαµβανόµενη αυτονοµία των 

εκπαιδευτικών, του κατά πόσο τελικά η επαγγελµατική αυτονοµία θεωρείται ατοµική 

ή συλλογική υπόθεση, του κατά πόσο η επαγγελµατική ανάπτυξη (είτε µέσω 

δικτύων/κοινοτήτων µάθησης είτε µέσω προσωπικής ανάπτυξης) συνδέεται µε την 

επαγγελµατική αυτονοµία, και τέλος του κατά πόσο η αντίληψη περί ρόλου και περί 

ταυτότητας σχετίζονται µε την αντιλαµβανόµενη αυτονοµία των εκπαιδευτικών. 

Μέσα στα πλαίσια του φιλελεύθερου ατοµικισµού η προβολή δυο «δηµοκρατικών» 

σχολείων, όπου τα µέλη τους συνεργάζονται για την υπέρβαση των περιορισµών του 

συστήµατος, κρίνεται αναγκαία. Καταληκτικός σκοπός της ανωτέρω εργασίας είναι η 

ανάγκη αναζήτησης και συζήτησης των χαρακτηριστικών που οδηγούν σε διεύρυνση 

της αντιλαµβανόµενης επαγγελµατικής αυτονοµίας των εκπαιδευτικών σε επίπεδο 

εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής µονάδας.  
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 Σχολικός Χώρος και Μετανάστευση  

 

Στην παρούσα µελέτη επιχειρούµε να αναδείξουµε πτυχές αλληλεπίδρασης του 

σχολικού χώρου και της κοινωνικής ζωής των εφήβων αλλοδαπών µαθητών και 

µαθητριών και να προβούµε σε µια πρώτη παρουσίαση σχετικών ερευνητικών 

αποτελεσµάτων. Θεωρούµε εν γένει ότι η σχέση των µαθητών και µαθητριών µε 

µεταναστευτική εµπειρία- δική τους ή αφηγηµατική -µε το χώρο και τον τόπο είναι 

πολυεπίπεδη, διαµεσολαβείται πολιτικά και χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερο πλέγµα 

σχέσεων εξουσίας, πειθαρχίας, καταστολής και αντίστασης, καθώς πρόκειται για 

ανθρώπους που συνήθως στερούνται ορισµένων δικαιωµάτων, 

(ετερο)χαρακτηρίζονται ως πολίτες «δεύτερης» κατηγορίας κι έχουν βιώσει ένα 

χρονικό και χωρικό ασυνεχές λόγω της µετακίνησής τους, βίαιης ή εξαναγκαστικής. 

Ειδικότερα δε, εστιάζοντας στο σχολικό χώρο δεχόµαστε οτι αφορά ένα κατεξοχήν 

πολιτικό πεδίο υπό διαµόρφωση µέσα από την εφαρµογή της επίσηµης κρατικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής και αναπαραγωγής προτύπων, αξιών, κανονικοτήτων και 

γνώσεων ενώ ταυτόχρονα αποτελεί έναν χώρο αναγκαστικής φυσικής παρουσίας και 

παραµονής για µεγάλο χρονικό διάστηµα, στον οποίο δηµιουργούνται ή 



εγκαθιδρύονται διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνικοί ρόλοι, εµπειρίες και βιώµατα. 

Χρησιµοποιώντας κυρίως, την τριµερή διάκριση του γεωγράφου David Harvey για 

τον χώρο και τις µελέτες του Foucault για την σχέση γνώσης κι αλήθειας, την ύπαρξη 

ετεροτοπιών σε µια κοινωνία και τη σχέση εξουσίας/πειθαρχίας επιχειρήσαµε να 

εξετάσουµε πώς αυτές βρίσκουν εφαρµογή στο σχολικό περιβάλλον. Αντιµετωπίσαµε 

το χώρο του σχολείου µέσα από τρεις διαφορετικές, αλλά ταυτόχρονα αλληλένδετες 

και αλληλοσυµπληρούµενες διαστάσεις του (υλική, σχετική, σχεσιακή), ενώ κατά την 

προσέγγιση της τελευταίας από αυτές (σχεσιακής) σηµαντικό ρόλο είχε η οπτική του 

Foucault για τον τρόπο που εξασκείται και διαχέεται η εξουσία µέσω των µεθόδων, 

τακτικών, δράσεων και πρακτικών που υλοποιούνται στο σχολικό χώρο. Πέρα από 

αυτήν, µας απασχόλησε το κατά πόσο και υπό ποιες συνθήκες, το σχολείο δύναται να 

έχει ετεροτοπικά χαρακτηριστικά, ερµηνεύοντας την ετεροτοπία ως τόπο ύπαρξης 

έτερων κοινωνικών σχέσεων από τις κυρίαρχες. Τέλος, καθώς ο πληθυσµός στον 

οποίο εστιάσαµε είχε εµπλακεί µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο µε µια µεταναστευτική 

πορεία προσπαθήσαµε να καταγράψουµε τους τρόπους που τα ίδια τα υποκείµενα 

δηµιουργούν συνδέσεις και σχέσεις και διαµορφώνουν τον σχολικό χώρο µέσα από 

το «εδώ» και το «εκεί».  
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Τα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία: ένα νεοφιλελεύθερο παράδειγµα;  

 

Το Μάιο του 2011 ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή ο Νόµος 3966 «Θεσµικό 

πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», ο οποίος, µεταξύ άλλων, επιχείρησε να 

ρυθµίσει συνολικά το θεσµικό πλαίσιο των πειραµατικών σχολείων της χώρας. Ο 

Νόµος αυτός ψηφίστηκε στην περίοδο της βαθιάς οικονοµικής κρίσης, η οποία είχε 

ξεσπάσει στην ελληνική κοινωνία και είχε προκαλέσει σοβαρή υποβάθµιση του 

βιοτικού επίπεδου των εργαζοµένων. Στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης, η δεινή 

οικονοµική κατάσταση οδήγησε σε µεγάλα προβλήµατα και ελλείψεις, πλήττοντας 

σηµαντικά την ποιότητα της. Παράλληλα, η οικονοµική κρίση έχει χρησιµοποιηθεί 



ως πρόσχηµα για την προώθηση µιας νεοφιλελεύθερης και συνάµα νεοσυντηρητικής 

αναδιάρθρωσης της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της οποίας η τελευταία επιχειρείται να 

µετατραπεί σε εµπόρευµα που θα αυξάνει τα κέρδη της κυρίαρχης οικονοµικής τάξης. 

Με το Νόµο 3966/2011 συντελέστηκε µία ριζική αλλαγή στα ήδη υπάρχοντα 

πειραµατικά σχολεία-τόσο στο επίπεδο της στοχοθεσίας τους όσο και στο επίπεδο της 

λειτουργίας τους- γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός νέου τύπου 

σχολείου, του Πρότυπου Πειραµατικού Σχολείου. Πιο αναλυτικά, ανάµεσα στις 

µεταβολές που ψηφίστηκαν περιλαµβάνονται η επιδίωξη του στόχου της αριστείας 

µέσω της συγκρότησης οµίλων που αξιοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις των 

«ταλαντούχων» µαθητών/τριών, η εφαρµογή αυστηρών αξιολογήσεων σε όλα τα 

επίπεδα (σχολική µονάδα, εκπαιδευτικοί, µαθητές/τριες), η καθιέρωση νέων τρόπων 

επιλογής του εκπαιδευτικού και µαθητικού δυναµικού και η συγκρότηση ενός νέου 

παντοδύναµου διοικητικού οργάνου, της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων 

Πειραµατικών Σχολείων. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η εξέταση του 

κοινωνικού χαρακτήρα που προωθήθηκε για τα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία από 

τις διατάξεις του Νόµου 3966/2011. Από τη µελέτη των παραπάνω διατάξεων 

κατέστη φανερή η προσπάθεια συγκρότησης σχολείων «τρίτης ταχύτητας», των 

οποίων βασικό γνώρισµα συνιστά η επιβολή νεοφιλελεύθερων πρακτικών από κοινού 

µε την προώθηση νεοσυντηρητικών στοιχείων. Καθίσταται λοιπόν έκδηλη η πολιτική 

επιδίωξη να αναδειχθούν ως πρότυπες, οι σχολικές µονάδες οι οποίες υλοποιούν κατά 

γράµµα την επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική και ενσωµατώνουν τις νεοφιλελεύθερες- 

νεοσυντηρητικές πολιτικές.  
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Ανιχνεύοντας τη ρητορική online πληροφοριών: Μια παιδαγωγική προσέγγιση 

θεµελιωµένη στο παράδειγµα του κριτικού γραµµατισµού 

 

Στην εποχή της µετανεωτερικότητας και του γνωσιακού καπιταλισµού τίθενται νέες 

προκλήσεις που επαναπροσδιορίζουν τόσο την έννοια, όσο και τον σκοπό και τα 

µέσα διδασκαλίας του γραµµατισµού. Από τις βασικότερες προκλήσεις συνιστά η 

κυριαρχία του παγκόσµιου ιστού σε όλο το φάσµα της σύγχρονης ανθρώπινης 

δραστηριότητας και της πολυεπίπεδης επιρροής που αυτός ασκεί στη διαµόρφωση 

του ατοµικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. Αναδεικνύεται, έτσι, επιτακτική η ανάγκη 

καλλιέργειας νέων ικανοτήτων, ώστε οι µαθητές/ήτριες να αντεπεξέρχονται κριτικά 

στο νέο δυναµικά µεταβαλλόµενο online κόσµο. Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο 

την ανάπτυξη κριτικού γραµµατισµού από µαθητές/ήτριες Δηµοτικού κατά την 

ανάγνωση online πληροφοριών. Στην έρευνα συµµετείχαν 26 µαθητές/ήτριες της Ε΄ 

τάξης ενός Δηµοτικού σχολείου της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Υλικό της 

παρέµβασης αποτέλεσαν ιστοσελίδες του παγκόσµιου ιστού, πολυτροπικού και µη 

περιεχοµένου, σχετικές µε τη θεµατική µιας διδακτικής ενότητας από το σχολικό 

εγχειρίδιο της Γλώσσας. Οι ιστοσελίδες επιλέχθηκαν από τις δύο εκπαιδευτικούς-

ερευνήτριες µε βάση την αντικειµενικότητά τους, τον/την συντάκτη/τρια, τον σκοπό 

τους, τον βαθµό εµπλοκής των παιδιών στη µαθησιακή διαδικασία, το περιεχόµενό 

τους, την επικαιρότητά τους και το ηλικιακό επίπεδο των µαθητών/τριών. Κατά την 

επιλογή, δόθηκε έµφαση στην ανάπτυξη πολυφωνικού αναγνωστικού σύµπαντος. 

Εργαζόµενοι σε οµάδες, οι µαθητές/ήτριες ενεπλάκησαν στην κριτική αποτίµηση 

ιστοσελίδων, στην επεξεργασία πολυτροπικών κειµένων σε προφορικό και γραπτό 

επίπεδο και στη γραπτή παραγωγή ποικίλων κειµενικών ειδών. Αρχικά καταγράφηκε 

η µη εξοικείωση των µαθητών/τριών µε τον παγκόσµιο ιστό ως πρακτικής 

γραµµατισµού, καθώς και η αδυναµία κριτικής ανάλυσης και  δηµιουργικής 

αξιοποίησης online πληροφοριών για την παραγωγή γραπτού λόγου. Ωστόσο, 

βαθµιαία διαφάνηκε η απόκτηση δεξιοτήτων κριτικού γραµµατισµού και της 



ικανότητας κριτικής ανάγνωσης και επεξεργασίας online πληροφοριών. Τα ευρήµατα 

της έρευνας υπογραµµίζουν την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να επαναπροσδιορίσουν το 

ρόλο τους στον ταχύτατα µεταβαλλόµενο σύγχρονο κόσµο, ώστε, πρωτίστως οι 

ίδιοι/ες, και εν συνεχεία οι µαθητές/ήτριές τους, να είναι σε θέση, ως κριτικά 

εγγράµµατοι/ες στα µέσα και στην πληροφορία, να [δια]χειρίζονται το Διαδίκτυο ως 

ένα επικοινωνιακό και δηµοκρατικό µέσο πληροφόρησης, διάδοσης ιδεών και 

πολιτικής σκέψης και γνώσης. 

 

Κυριακή Γάτου 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

gkorina2211@gmail.com 

 

Κοινωνικο-οικονοµική κρίση στο πλαίσιο του Νεοφιλελευθερισµού και οι 

επιπτώσεις στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (2010-2015)  

 

Η κοινωνικο-οικονοµική κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια την ελληνική 

κοινωνία και επιχειρείται να αντιµετωπισθεί µε την πολιτική των µνηµονίων, δεν έχει 

αφήσει ανεπηρέαστο τον τοµέα της εκπαίδευσης. Εστιάζοντας στο δηµοτικό σχολείο, 

σκοπός της εισήγησης είναι αφ’ενός η παρουσίαση των επιπτώσεων της κρίσης στο 

σχολείο και αφ’ετέρου οι δράσεις αντιµετώπισής τους. Για την επίτευξη του 

παραπάνω στόχου, αρχικά παρουσιάζονται τα µέτρα λιτότητας που έχουν ληφθεί από 

το 2010 έως και το 2015 µε το πρόσχηµα της κρίσης, όπως προκύπτουν από τους 

µνηµονιακούς όρους, ώστε να απαντούν σε µια πολιτική εξοικονόµησης πόρων. 

Κατόπιν, γίνεται λόγος για τις συνέπειες της πολιτικής αυτής στο δηµοτικό σχολείο 

κατά την καθηµερινή λειτουργία του. Προκειµένου να γίνει αµεσότερα κατανοητή η 

κοινωνική πραγµατικότητα των εκπαιδευτικών και των µαθητών/τριών µεσούσης της 

κρίσης, παρουσιάζεται η εµπειρική έρευνα, η οποία διεξήχθη σε δηµοτικά σχολεία 

της Θεσσαλονίκης, µε τη λήψη συνεντεύξεων από διευθυντές/τριες και γονείς. Όπως 

διαφαίνεται, τα µέτρα λιτότητας µαστίζουν την λειτουργία των µονάδων, ενώ η κρίση 

γενικότερα έχει επηρεάσει βαθύτατα τους/ις µαθητές/τριες. Το συµπέρασµα που 

εξάγεται τόσο θεωρητικά όσο και εµπειρικά είναι ότι η πολιτική που υλοποιείται 

φέρει έντονα ταξικό και νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα, καθώς και ότι η κρίση, ενώ 

χαρακτηρίζει όλο το φάσµα της καθηµερινότητας των σχολείων, συνιστά µόνο το 

πρόσχηµα για τις κρατικές – νεοφιλελεύθερες- µεταρρυθµίσεις που επιβάλλονται, 



δεδοµένου ότι καθόλου δεν ανταποκρίνονται στις ανακύπτουσες οικονοµικές και 

κοινωνικές ανάγκες των σχολικών µονάδων.  

 

Μαρία Γεωργίου 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

mariageorgiou200@gmail.com 

 

Κριτική Παιδαγωγική και εκπαίδευση παιδιών προσφύγων 

 

Μέσα από την Κριτική Θεωρία του Paulo Freire φαίνεται ο σηµαντικός ρόλος της 

ανθρώπινης εµπειρίας και των δοµών της κοινωνίας και το πώς αυτά επηρεάζουν το 

άτοµο. Τονίζεται ξεκάθαρα η επιρροή της εκπαίδευσης, πώς αυτή παρεµβαίνει στις 

τρέχουσες καταστάσεις µε σκοπό να ανατρέψει τα δεδοµένα δηµιουργώντας 

ενσυνείδητους και ενεργούς πολίτες µε κριτική σκέψη και ικανότητα, έτοιµους να 

φέρουν την αλλαγή σε δύσκολες φάσεις στις οποίες βρίσκεται αντιµέτωπη η 

ανθρωπότητα.  

Σε αυτήν την παρουσίαση θα µελετηθεί ο ρόλος και η στάση της Κριτικής 

Παιδαγωγικής σε ότι αφορά το προσφυγικό ζήτηµα και συγκεκριµένα η εκπαίδευση 

των προσφύγων παιδιών που καταφθάνουν στις χώρες της Ευρώπης αναζητώντας ένα 

ασφαλές µέλλον. 

 

Γεωργία Γιαλλού 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

giallougeorgia@yahoo.gr 

 

Το σώµα: τόπος εφαρµογής των εξουσιών αλλά και αντίστασης σε αυτές  

 

Το σχολείο τι θέση θα πάρει; Πολλοί από τους τρόπους εκούσιους είτε ακούσιους, 

συνειδητούς ή ασύνειδους µε τους οποίους ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει την 

εµπειρία της ζωής, µοιάζει να συντείνουν προς τη δηµιουργία και την αναπαραγωγή 

ενός ανθρώπινου τύπου συρρικνωµένου, φοβισµένου, αποχωρισµένου από την ίδια 

την επιθυµία του και από κάθε «ζωντανή θέληση» για ζωή. Μέσα από µια σειρά 

κατασταλτικών µηχανισµών όσο και ελέγχου που διαχειρίζονται τις ανθρώπινες 

ανάγκες, τις επιθυµίες, που απαλείφουν ή αφοµοιώνουν τη µοναδικότητα και την 



ελευθερία της έκφρασης - το σύστηµα επιχειρεί να καταπνίξει τη δηµιουργική, 

πηγαία, αυτεξούσια ή ακόµα και εξεγερτική διάθεση του ατόµου αξιολογώντας την 

ως µη αποτελεσµατική ή και επικίνδυνη. Το γεγονός αυτό ανοίγει για εµάς έναν ευρύ 

προβληµατισµό γύρω από το πώς οι σχετικοί µηχανισµοί αξιοποιώντας ένα σχήµα 

συµπερίληψης όσο και ταυτόχρονου αποκλεισµού της ανθρώπινης δράσης 

δηµιουργούν και αναπαράγουν την παραπάνω συνθήκη. Ιδιαίτερα θα µας 

απασχολήσει ο ρόλος του σώµατος µέσα σε όλα αυτά. Το φυσικό σώµα ως πρώτη 

ύλη, ως ένας πυρήνας και µια διάσταση εκτατή, γίνεται ο τόπος που µπορεί να 

γεννήσει και να φιλοξενήσει έννοιες και καταστάσεις διασποράς, πολλαπλότητας, 

µοναδικότητας, ελευθερίας. Οι κατασταλτικοί-ελεγκτικοί µηχανισµοί από την άλλη, 

όπως και µια «οικονοµία του σώµατος», από πολύ νωρίς θα σπεύσουν να το 

διαχειριστούν. Μέσα από µια συστηµατική υποβάθµιση και ενοχοποίηση του 

σώµατος και µέρους των λειτουργιών του, θα εξυπηρετηθούν πρακτικές προς µια 

κανονικοποίηση των επιθυµιών, των αναγκών και της έκφρασης, ωθώντας το άτοµο 

σε ετεροκαθορισµένη ανάγνωση του εαυτού, ακόµα και της ίδιας του της 

χειραφέτησης. Έτσι το σώµα γίνεται το διακύβευµα. Ποιο είναι λοιπόν το µέρισµα 

της ειλικρινούς ευθύνης που φέρουν το εκπαιδευτικό σύστηµα, ο σχολικός θεσµός, η 

αποκαλούµενη «εκπαιδευτική κοινότητα», αναφορικά µε τις ανθρωποκεντρικές τους 

διακηρύξεις και διεκδικήσεις για την ψυχο-πνευµατική και βιολογική εξέλιξη των 

νέων ανθρώπων ; Ποια θα πρέπει εντέλει να είναι η ουσιαστική λειτουργία της 

παιδευτικής διαδικασίας στην οποία θεµελιωδώς εµπλέκεται ο εκπαιδευτικός θεσµός, 

προκειµένου να παρέχεται στα άτοµα η δυνατότητα να ζουν ελεύθερα, δηµιουργικά 

ως αυτόβουλες και τολµηρές προσωπικότητες οι οποίες θα συνειδητοποιούν και θα 

συµµετέχουν µε όρους καταφατικότητας στο ατοµικό και το κοινωνικό γίγνεσθαι;  

 

Λαµπρίνα Γιώτη 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

lgioti@gmail.com 

 

Η µετασχηµατίζουσα µάθηση και η χειραφέτηση της καθηµερινής συνείδησης 

των εκπαιδευτικών στην εποχή της κρίσης  

 

Στο πλαίσιο της  εξελισσόµενης, µε πλανητικές διαστάσεις, οικονοµικής κρίσης της 

κεφαλαιοκρατίας (Πατέλης, 2011) επιχειρήθηκαν στο χώρο της δηµόσιας 



εκπαίδευσης µια σειρά σαρωτικών αναδιαρθρώσεων και θεσµικών µεταβολών, οι 

οποίες όξυναν τις αντιθέσεις και την επιβολή των σχέσεων εξουσίας και 

πειθαναγκασµού των εκπαιδευτικών συµβάλλοντας, παράλληλα, σε µία 

αξιοσηµείωτη άνοδο του εκπαιδευτικού κινήµατος κατά την περίοδο 2009-15. Το 

κίνηµα αυτό εξέφρασε τη δυσφορία και τις αντιστάσεις µίας διευρυµένης 

πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα µελέτη διερευνούµε την επίδραση 

του αφενός, στη δυνατότητα µετασχηµατισµού του κοµφορµιστικού χαρακτήρα της 

καθηµερινής συνείδησης, µέσα στην κυρίαρχη, υπό την παρούσα συγκυρία, 

κοινωνική πραγµατικότητα και αφετέρου, στη διαµόρφωση µίας χειραφετηµένης από 

την κυρίαρχη ιδεολογία συνείδησης που θα στοχεύει στην εκπαιδευτική και 

κοινωνική αλλαγή στην ευρύτερη µάζα των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν.  

Με τον όρο καθηµερινή συνείδηση εννοούµε την αυθόρµητη διαµόρφωση, µε τρόπο 

τυχαίο, αποσπασµατικό, µη συστηµατικό των ατοµικών ή µαζικών ιδεών ή των κατά 

τον Γκράµσι αντιλήψεων του κοινού νου, που αντανακλούν άµεσα  ένα σύνολο 

καθηµερινών καταστάσεων εκφράζοντας  κυρίως  τη φαινοµενική εµπειρική τους 

πρόσληψη. Συνιστά ένα θεωρητικό πλαίσιο παραδοχών ή στερεότυπων ή ιδεολογιών, 

που αντλεί κατεξοχήν από την άµεση ή έµµεση ή συλλογική βιωµατική εµπειρία, 

συχνά ανεπίγνωστων,  δίχως τη διαµεσολάβηση κριτικού στοχασµού, µε βάση το 

οποίο ο καθένας περιβάλει τις αποφάσεις του και διεξάγει τις πρακτικές του 

υποθέσεις (Παυλίδης, 2003 & 2004; Elias & Pring, 2004; Merriam, 2005). Η 

αµφισβήτηση των επίσηµων εκπαιδευτικών θεσµών και της κρατικής πολιτικής δεν 

συνεπάγεται µε νοµοτελειακό τρόπο και τη συνειδητοποίηση και κοινωνική 

χειραφέτηση των συµµετεχόντων. Ωστόσο, η κρίση ανατρέπει τα όρια της 

λειτουργικής αποτελεσµατικότητας και συµβιβασµού της καθηµερινής συνείδησης 

εγείροντας αποπροσανατολιστικά διλήµµατα και συγκρούσεις που αιτούν διεργασίες 

επανα-θεώρησης. Οι διεργασίες αυτές δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την 

επίτευξη µίας µετασχηµατίζουσας µάθησης παρέχοντας, ταυτόχρονα, την ευκαιρία 

για µία ουσιαστική διείσδυση στην ουσία των φαινοµένων, προκειµένου να 

επιτευχθεί η γνώση και κατανόηση της κοινωνικής πραγµατικότητας, γεγονός που 

ενδέχεται να οδηγήσει σε µία ενεργητική εµπλοκή και συνειδητή επιδίωξη για την 

αλλαγή της (Παυλίδης, 2003; Mezirow & Ass., 2000; Brookfield, 2005). 

Για το σκοπό της έρευνάς µας, η οποία αντλεί από το κριτικό-ερµηνευτικό 

παράδειγµα (Kincheloe & MacLaren, 2005), θα διεξάγουµε συνεντεύξεις σε σκόπιµο 

δείγµα εκπαιδευτικών που αυτοπροσδορίζονται ως κριτικοί–ριζοσπάστες και 



συµµετείχαν σε συνδικαλιστούς φορείς που πρωτοστάτησαν στο εκπαιδευτικό κίνηµα 

της περιόδου από το 2009 έως και σήµερα και οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικές 

πολιτικές σ-τάσεις. 

 
Μαρία Βαφειάδου 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

mariavafeiadou11@gmail.com 

Ευφροσύνη Γκρίµπιλα 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

frosgr@gmail.com 

 

Προσεγγίζοντας την κριτική παιδαγωγική µέσω της θεατρικής και µουσικής 

τέχνης 

 

  Ζούµε σε µια κοινωνία, που ορίζει, λίγοι να κυριαρχούν σε βάρος των 

πολλών, συσσωρεύοντας και παράγοντας πλούτο και πολιτισµό και µετατρέποντας 

τους/τις σε οµάδες πολιτισµικής µειονότητας. 

Σε τέτοιες οµάδες που ζουν σε συνθήκες άγνοιας της δύναµης της πολιτικής 

και πολιτισµικής τους ταυτότητας, η τέχνη της µουσικής και του θεάτρου 

εµφανίζονται ή σαν φτηνά εµπορικά καταναλωτικά προϊόντα ή σαν ένα είδος 

εσωστρεφούς τέχνης που οδηγείται στην κουλτούρα της αποµόνωσης και στον 

πολιτισµικό εγκλεισµό.  

Αυτό το είδος τέχνης προωθείται και στον τοµέα της εκπαίδευσης σε 

συνδυασµό µε την αναπαραγωγή του καθαρά διασκεδαστικού µοντέλου της 

θεατρικής και της µουσικής τέχνης και του τραγουδιού, µε στόχο να διδάσκονται ως 

µέσο ψυχαγωγίας και όχι κριτικής παιδαγωγικής, που µπορεί να οδηγήσει στον 

κριτικό γραµµατισµό, τον προβληµατισµό, την διαπραγµάτευση και την ενδυνάµωση 

της πολιτισµικής ταυτότητας. 

Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η ελλιπής κατάρτιση των δασκάλων στα θέµατα 

της κριτικής παιδαγωγικής και η αντίληψη των γονέων, που θεωρούν πως τα 

καλλιτεχνικά µαθήµατα στο σχολείο έχουν δευτερεύοντα ρόλο και όχι ουσιαστικό 

στη διδακτική πράξη.  

Μέσα σε ένα τέτοιο σχολικό περιβάλλον, η κριτική παιδαγωγική δύναται να 

θέσει προβληµατισµούς για το ποιος µπορεί να είναι ο ρόλος της µουσικής και του 



θεάτρου, πώς λειτουργεί στην ιδιαίτερη κουλτούρα του σύγχρονου µαθητή/τριας, στη 

µητρική του/της γλώσσα και ποια είναι η συµβολή τους στην καθηµερινή ζωή του 

παιδιού.  

Η συγκεκριµένη πρόταση-δράση υλοποιήθηκε στο 3ο Διαπολιτισµικό 

Δηµοτικό Σχολείο Μενεµένης (Θεσσαλονίκη), στην περιοχή του Δενδροποτάµου 

όπου το 90% του µαθητικού δυναµικού είναι παιδιά Ροµά. Στόχος µας ήταν η 

ανάδυση και η ενδυνάµωση της πολιτισµικής ταυτότητας των µαθητών/τριών µας στο 

πλαίσιο της τοπικής σχολικής τους κοινότητας, µε πυξίδα τις αρχές της κριτικής 

παιδαγωγικής και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και αξιοποιώντας τεχνικές του 

θεατρικού παιχνιδιού και της µουσικής.  

	

Φωτεινή Δηµακοπούλου 

Υποδιευθύντρια Σχολείου Δ.Ε. 

fdimako@sch.gr 

 

Η Κριτική Παιδαγωγική ως αναγκαία συνθήκη για την πολιτική 

διαπαιδαγώγηση των µαθητών/µαθητριών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να αναδείξει την αναγκαιότητα της Κριτικής 

Παιδαγωγικής στην Πολιτική Διαπαιδαγώγηση των µαθητών/µαθητριών , όπως αυτή 

ασκείται µέσω συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων και ειδικότερα µε το µάθηµα 

της «Πολιτικής Παιδείας» στην Α΄ και στη Β΄ τάξη του γενικού λυκείου. Η µελέτη 

είναι διαρθρωµένη στα ακόλουθα µέρη: στο πρώτο µέρος , γίνεται προσπάθεια να 

αναδειχθεί η σχέση της πολιτικής διαπαιδαγώγησης µε τη θεσµοθετηµένη 

εκπαίδευση. Προσεγγίζεται η έννοια της πολιτικής διαπαιδαγώγησης και 

αναδεικνύεται ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πολιτική αγωγή µαθητών και 

µαθητριών. Αποτυπώνεται µε σαφήνεια η ιδιαιτερότητα της πολιτικής 

διαπαιδαγώγησης, που αφορά, κυρίως, στον τρόπο ανάδυσης της πολιτικής χρήσης 

του σχολικού µαθήµατος, ως µέσου για τη διατήρηση, την εδραίωση και τη 

σταθεροποίηση ενός συγκεκριµένου πολιτικού συστήµατος, αλλά και τη συµβολή της 

στην εδραίωση και αναπαραγωγή κοινωνικών µοντέλων, δοµών και σχέσεων. Στο 

δεύτερο µέρος επιχειρείται να αναδειχθεί η στενή σχέση Κριτικής Παιδαγωγικής και 

Πολιτικής Διαπαιδαγώγησης, ρεύµατα που συνδέονται οργανικά και αναπόσπαστα, 



σαν το ένα να εµπερικλείει το άλλο. Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η Κριτική 

Παιδαγωγική δίνει το θεωρητικό πλαίσιο, ενώ η Πολιτική Αγωγή, δεδοµένων των 

προϋποθέσεων της ουσιαστικής εφαρµογής της, έχει τη δυνατότητα να 

µετασχηµατίζει σε πράξη αυτές τις αρχές . Εξετάζουµε τα περιεχόµενα των 

αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών του µαθήµατος «Πολιτική Παιδεία», που 

διδάσκεται στην Α΄ και στη Β΄ τάξη του γενικού λυκείου, η ρητορική των οποίων 

µέσω της σκοποθεσίας και στοχοθεσίας παραπέµπει στο ζητούµενο της καλλιέργειας 

ελεύθερων, κριτικά σκεπτόµενων και δηµοκρατικών πολιτών. Επιχειρούµε να 

διαπιστώσουµε αν τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών πολιτικής διαπαιδαγώγησης, 

διαπνέονται από τη φιλοσοφία της Κριτικής Παιδαγωγικής και να εντοπίσουµε τα 

σηµεία που τέµνονται και σηµεία που αποκλίνουν. Είναι σηµαντικό να διαπιστωθεί, 

αν ένα τέτοιο διδακτικό υλικό που φιλοδοξεί, να προωθήσει τη κοινωνική ισότητα και 

δικαιοσύνη και να διαµορφώσει ελεύθερους συµµέτοχους και υπεύθυνους πολίτες, 

πετυχαίνει τους στόχους του. Μια τέτοια διερεύνηση καθίσταται αναγκαία σε µια 

κοινωνία βαθιάς οικονοµικής-πολιτικής-κοινωνικής κρίσης, καταπιεστικών 

καπιταλιστικών δοµών, ασφυκτικού οικονοµικού συστήµατος, έντονων κοινωνικών 

ανισοτήτων, ξενοφοβικής ρητορικής, ακραίας έκφρασης ατοµικισµού, εθνικιστικών 

εξάρσεων, νεοφιλελεύθερης ρητορικής στην χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και 

κρίσης της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Σε τέτοιες συνθήκες νεοφιλελεύθερης 

ιδεολογικής ηγεµονίας, η Κριτική Παιδαγωγική, αποτελεί την αναγκαία συνθήκη 

πολιτικής διαπαιδαγώγησης στο σύγχρονο σχολείο µε στόχο την κριτική δηµοκρατική 

πολιτειότητα , η οποία χειραφετεί τους µαθητές ως κριτικά σκεπτόµενα άτοµα και 

µετασχηµατιστικούς πολίτες.  

 

Βασω Ζαρκινού 

Νηπιαγωγός  

vaszark@gmail.com 

 

Δηµόσιο και δωρεάν δίχρονο υποχρεωτικό νηπιαγωγείο κριτική και διεκδικήσεις  

 

Το σηµερινό τοπίο στην προσχολική αγωγή, διαµορφώθηκε από την αντιπαράθεση 

ανάµεσα στις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές, και στις αντιστάσεις και τους αγώνες της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Αξιοσηµείωτοι σταθµοί σε αυτή την αντιπαράθεση είναι 

οι αλλαγές στο πρόγραµµα (Ολοήµερο νηπιαγωγείο, πρωινή ζώνη , Τµήµατα ένταξης 



στα Νηπιαγωγεία, αύξηση ωραρίου και µη νοµοθέτηση του διδακτικού ωραρίου των 

Νηπιαγωγών ) οι οποίες συνδυάστηκαν µε µακρόχρονες πολιτικές περικοπών, 

λιτότητας και µηδενικών διορισµών και η σηµαντική, ιστορική κατάκτηση της 

µεγάλης απεργίας του 2006 για τον ένα χρόνο υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. 

Από το καλοκαίρι του 2016 υπάρχουν νοµοθετήµατα που α. αυξάνουν τον ελάχιστο 

αριθµό αιτουµένων παιδιών για τη λειτουργία νηπιαγωγείου από 7 σε 14 για τις 

αστικές περιοχές και από 5 σε 3 για τις αποµακρυσµένες β. θεσµοθετούν το ωράριο 

των νηπιαγωγών µεν ορίζοντας το δε , ως το µεγαλύτερο ωράριο εκπαιδευτικών Π. Ε 

ποιοτικά και χρονικά (αφού δεν υπάρχει διάλειµµα νηπιαγωγών κ.αλ.) γ. αλλάζουν η 

φιλοσοφία του ολοήµερου προγράµµατος του Νηπιαγωγείου αφού ορίζουν κοµµάτι 

της εκπαιδευτικής λειτουργίας ως προαιρετικό και δ )τοποθετούν κριτήρια 

αποκλεισµού παιδιών από αυτή τη λειτουργία Τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν 

στα χρόνια προβλήµατα (διοικητικά, σίτισης παιδιών, αναρρωτικών αδειών ) µαζί µε 

την ανυπαρξία ουσιαστικής παρέµβασης για το κτιριακό και την ίδρυση νέων 

νηπιαγωγείων, την ανυπαρξία ουσιαστικής δωρεάν πρώιµης παρέµβασης για τα νήπια 

και την ιδιωτικοποίηση της Ειδικής Αγωγής, Ποια είναι όµως τα κύρια 

χαρακτηριστικά του νηπιαγωγείου που βιώνουµε; Ποιες είναι οι διεκδικήσεις µας για 

το Νηπιαγωγείο; που κινούνται όµως στο πλαίσιο αρχών και οράµατος; Ποια είναι τα 

στοιχεία εκείνα , ενός δίχρονου υποχρεωτικού δηµόσιου και δωρεάν Νηπιαγωγείου, 

που υπηρετούν ένα νέο µορφωτικό/κοινωνικό σχέδιο για το δηµόσιο δωρεάν ενιαίο 

σχολείο ; Τα παραπάνω ερωτήµατα που παραθέτουν µια σειρά διεκδικήσεων, 

πολιτικών και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και που υπάρχουν και αναπτύσσονται 

κάτω από το θολό τοπίο του Νηπιαγωγείου αποτελούν ένα µέρος µιας προσπάθειας 

µας να αναδειχθούν και µέσω µιας συγκροτηµένης ανακοίνωσης στο 7ο Διεθνές 

Συνέδριο Κριτικής Παιδαγωγικής, ανοίγοντας όµως έναν ουσιαστικό διάλογο 

ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και τα Πανεπιστήµια .  

 

Εύη Ζευγίτη 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

evizevgiti@gmail.com 

 

Οι επιδράσεις του ΟΟΣΑ στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για την 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση 1980-2010  

 



Από τα µέσα του προηγούµενου αιώνα, διεθνείς οργανισµοί όπως ο Οργανισµός 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Διεθνής Τράπεζα (ΔΤ)/ Διεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ), ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) και ο 

Εκπαιδευτικός, Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών 

(ΟΥΝΕΣΚΟ) ασχολούνται µε την εκπαίδευση είτε µε βάση τις καταστατικές τους 

αρχές είτε τροποποιώντας και αναµορφώνοντας αυτές. Ο αντίκτυπος των µελετών, 

των προτάσεων και των υποδείξεων τους στα εθνικά κράτη, έχουν ολοένα και 

περισσότερο σηµαίνοντα ρόλο καθιστώντας τους Διεθνείς Οργανισµούς ως 

κορυφαίους συντελεστές στο σχεδιασµό και στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής 

σε παγκόσµιο επίπεδο, αφού προσφέρουν τις «σωστές αρχές, τις αναγκαίες πολιτικές 

και τις καλύτερες πρακτικές στις εθνικές κυβερνήσεις». Τα αποτελέσµατα για 

παράδειγµα του Προγράµµατος PISA του ΟΟΣΑ, που αφορά στην Αξιολόγηση της 

Επίδοσης των Μαθητών σε Διεθνές Επίπεδο, έχουν εγείρει ερωτήµατα σε σειρά 

χωρών για τους παράγοντες που ευθύνονται για την «αποδοτικότητα των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων» και έχουν επηρεάσει σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό 

την εκπαιδευτική τους πολιτική. Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν απολέσει µέρος της 

αυτονοµίας της εκπαιδευτικής τους πολιτικής, µιας και πρέπει να αναδιαµορφώνουν 

και να ανασχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές τους προτεραιότητες σύµφωνα µε τις διεθνείς 

συγκρίσεις και κατηγοριοποιήσεις, σύµφωνα µε τις «επιταγές της 

παγκοσµιοποίησης». Οι πολιτικές αποφάσεις λαµβάνονται στο παγκοσµιοποιηµένο 

οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον µέσα από το δίκτυο των υπερεθνικών 

οργανισµών χάνοντας τη δηµοκρατική τους νοµιµοποίηση . Εκτός από την 

εκπαιδευτική πολιτική των εθνικών κυβερνήσεων, οι διεθνείς οργανισµοί 

αλληλοεπηρεάζουν τις πολιτικές τους σε εκπαιδευτικά θέµατα αναδιαµορφώνοντας 

εκτιµήσεις και προτεραιότητες. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η µορφή, ο 

τρόπος και η έκταση που οι υποδείξεις, οι προτάσεις, οι έρευνες και οι δηµοσιεύεις 

του ΟΟΣΑ έχουν επηρεάσει την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για την 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση από το 1981 ως το 2010. Η επικέντρωση στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση γίνεται, επειδή έρευνες έχουν αποδείξει πως αυτή η 

εκπαιδευτική βαθµίδα έχει τις υψηλότερες οικονοµικές αποδόσεις που οδηγούν σε 

ανάγκη για µεγαλύτερη δηµόσια χρηµατοδότηση.  

 

Γιώτα Καραγιάννη 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 



pkaragi@eled.auth.gr 

 

Αναπηρία και κριτική παιδαγωγική  

 

Οι παιδαγωγοί της κριτικής παιδαγωγικής από τη δεκαετία του 1990 έδωσαν 

προνοµιακό χώρο στις αναλύσεις τους για τα ζητήµατα της τάξης, της φυλής, του 

φύλου και της σεξουαλικότητας παραλείποντας όµως διαρκώς το ζήτηµα της 

αναπηρίας. Παρόλο που ο Giroux στα κείµενά του περί συνοριακής παιδαγωγικής 

έφερε στο προσκήνιο, ως αντικείµενο συζήτησης το σώµα/υποκείµενο, ως τον 

τόπο/όριο για πολιτισµικό αγώνα ενάντια στις κοινωνικές πρακτικές της γλώσσας, 

της ιδεολογίας και του αφηγήµατος, δε συµπεριέλαβε το ανάπηρο σώµα. Η φτώχεια, 

η ανεργία, ο υψηλός ανταγωνισµός στην οικονοµία της αγοράς, ως πλαίσια 

καταπίεσης που πηγάζουν από ιδεολογίες βιολογικού ντετερµινισµού για τον 

πληθυσµό των αναπήρων δεν αποτέλεσαν πεδία ενασχόλησης για τους κριτικούς 

παιδαγωγούς. Οι θεωρητικοί της κριτικής παιδαγωγικής ισχυρίζονται ότι είναι 

ενωµένοι στις προσπάθειες τους για ενδυνάµωση των αδυνάµων και µετατροπή των 

συνθηκών κοινωνικής ανισότητας και αδικίας. Αναστοχαζόµενη την παραπάνω αρχή, 

αναλύω στο συγκεκριµένο κείµενο τους λόγους για τη µη ενασχόληση και την 

αναγκαιότητα για ενασχόληση των κριτικών παιδαγωγών µε το θέµα της αναπηρίας.  

 

Χρυσάνθη Καραµήτρου 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

chrisakaramitrou@yahoo.gr 

 

Ο θρησκευτικός κατηχισµός στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

 

Στην παρουσίασή µας θα διερευνήσουµε το ζήτηµα του θρησκευτικού κατηχισµού 

των µαθητών και των µαθητριών στα ελληνικά δηµοτικά σχολεία, κυρίως µέσω των 

σχολικών εγχειριδίων. Ειδικότερα, το κύριο ερώτηµα που θα εξετάσουµε σε αυτή την 

παρουσίαση είναι το πώς εµφανίζεται η θρησκεία στα σχολικά εγχειρίδια του 

µαθήµατος της Γλώσσας. Τα συµπεράσµατα που θα παρουσιάσουµε βασίζονται στην 

ποιοτική ανάλυση του περιεχοµένου αυτών των βιβλίων. Σε αυτό το πλαίσιο, 

πρόκειται να συζητήσουµε την έκταση των θρησκευτικών αναφορών, καθώς και τη 

µορφή και το περιεχόµενό τους. Επιπλέον, θα εξετάσουµε τη σχέση µεταξύ 



θρησκείας και κυρίαρχης ιδεολογίας, κρατικής εκπαίδευσης και γλωσσικών 

µαθηµάτων, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της θρησκευτικής εκπαίδευσης. 

Επίσης, θα σχολιάσουµε το ζήτηµα της θρησκευτικής διδασκαλίας σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα  άρθρα του ελληνικού Συντάγµατος και την εκπαιδευτική νοµοθεσία, που 

αναφέρονται στη διαπολιτισµική εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η 

βασική ιδέα της παρουσίασής µας είναι ότι υπάρχει έντονη τάση στα σχολικά 

γλωσσικά εγχειρίδια και στα µαθήµατα του ελληνικού Δηµοτικού Σχολείου για τη 

διαµόρφωση της ορθόδοξης χριστιανικής ταυτότητας των µαθητών και των 

µαθητριών. 

 

Ελένη Κατσαρού 

Πανεπιστήµιο Κρήτης 

katsarou@uoc.gr  

Βασίλης Τσάφος  

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

vtsafos@ecd.uoa.gr 

 

Το σχολείο ως επαγγελµατική κοινότητα µάθησης στην προοπτική της 

αµφισβήτησης του κυρίαρχου νεοφιλελεύθερου λόγου για την εκπαίδευση 

 

Στο χώρο της εκπαίδευσης σήµερα επικρατεί ένας νεοφιλελεύθερος, νεο-

συντηρητικός και παγκοσµιοποιηµένος λόγος που διακρίνεται από µια δηµοκρατική 

ρητορική και ενδιαφέρον για τον µαθητή και την πρόοδό του, ενώ στην ουσία 

επιβάλλει πρακτικές οµογενοποίησης των µαθητών και φυσικοποιεί παθητικούς και 

αναπαραγωγικούς ρόλους για εκπαιδευτικούς και µαθητές. Έτσι, τα βασικά 

καταστατικά κείµενα της εκπαίδευσης, τα Αναλυτικά Προγράµµατα παρά τους 

αρχικούς ανοικτούς προσανατολισµούς και το προβαλλόµενο διευρυµένο πλαίσιο 

εκπαιδευτικής δράσης, αυτά τα ίδια υπονοµεύουν σταδιακά αυτό τον 

προσανατολισµό, όταν προχωρούν στο καθορισµό ειδικότερων δράσεων. Το 

αποτέλεσµα είναι η ολοένα και εντονότερη απο-επαγγελµατοποίηση του 

εκπαιδευτικού, η διδασκαλία ως εφαρµογή τεχνικών και η εξάλειψη της 

δηµιουργικότητας και κριτικής σκέψης από τη σχολική αίθουσα, όπως και η 

επικράτηση µιας διεκπεραιωτικής λογικής. Στην εισήγηση θα προσπαθήσουµε να 

παρουσιάσουµε τους τρόπους µε τους οποίους ένα σχολείο που αναπτύσσεται ως 



επαγγελµατική κοινότητα µάθησης αµφισβητεί έµπρακτα τις κυρίαρχες πρακτικές και 

τους κυρίαρχους λόγους που επιβάλλονται και φυσικοποιούνται στο πλαίσιο της 

νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής πολιτικής. Πιο συγκεκριµένα µετά από την σύντοµη 

εννοιολόγηση της επαγγελµατικής κοινότητας µάθησης (θεωρητικό πλαίσιο) θα 

παρουσιάσουµε ως µελέτη περίπτωσης την πορεία ενός σχολείου κατά τη διαδικασία 

µετατροπής του σε µια τέτοια επαγγελµατική κοινότητα στο πλαίσιο ενός 

προγράµµατος ενδοσχολικής επιµόρφωσης. Αξιοποιώντας στοιχεία από α) τα 

ηµερολόγια του συντονιστή του προγράµµατος, β) καταγραφές και συνεντεύξεις, 

ατοµικές και οµαδικές των εκπαιδευτικών και γ) απαντήσεις των µαθητών/τριών σε 

ερωτηµατολόγια, θα δείξουµε τη δυναµική που αναπτύχθηκε στο σχολείο µέσα από 

τις στοχαστικές και διερευνητικές πρακτικές τις οποίες σταδιακά υιοθέτησαν οι 

συµµετέχοντες στο πρόγραµµα. Θα αναδειχθούν έτσι οι τρόποι και οι διαδικασίες που 

επέτρεψαν τόσο την ενδυνάµωση όσο και την έκφραση της φωνής όλων των 

συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία στην προοπτική της βελτίωσης όλων 

στο πλαίσιο ενός χειραφετικού οράµατος. Θα εστιάσουµε ωστόσο και στις 

αντιστάσεις και τους περιορισµούς που υπήρξαν είτε από το θεσµικό πλαίσιο είτε από 

τους εκπαιδευτικούς και µαθητές/ήτριες. Η εισήγηση ολοκληρώνεται µε τον 

προβληµατισµό για το ρόλο της επαγγελµατικής κοινότητας µάθησης στο πλαίσιο της 

σύγχρονης κοινωνικο-οικονοµικής κρίσης και της νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής 

πολιτικής.  

 

Ειρήνη Γεωργάκη-Κόλλια 

Μέλος του «Ατελιέ της Φανταστικής»  

eirinigk90@gmail.com,	atelierfantastikis@gmail.com 

Ποζίδου Ροζαλία 

Μέλος του «Ατελιέ της Φανταστικής»  

pozidour@gmail.com, atelierfantastikis@gmail.com 

Ιωαννίδου Αικατερίνη 

Μέλος του «Ατελιέ της Φανταστικής»  

ioannidouaikaterini@yahoo.gr, atelierfantastikis@gmail.com 

 

Οι απελευθερωτικές διαστάσεις της φαντασίας µέσω εικαστικών δράσεων και 

ιστοριοπλασίας στην πρώτη σχολική ηλικία  



 

Αναφέρεται συχνά στο δηµόσιο λόγο ο τρόπος που το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα 

περιορίζει σταδιακά όσο ανεβαίνουν οι σχολικές βαθµίδες τη φαντασία των µαθητών-

τριων. Σε ένα ολοένα και πιο ακαδηµαϊκό πλαίσιο στην προσχολική αγωγή, φαίνεται 

πως ο χρόνος για παιχνίδι και ονειροπόληση µέσα στη σχολική τάξη αντικαθίσταται 

µε την προετοιµασία των νηπίων για το δηµοτικό σχολείο. Η παραπάνω τάση 

προκύπτει από τη µετατροπή του δηµόσιου σχολείου σε πεδίο κερδοφορίας µε το 

πρόσχηµα της κρίσης στη χώρα, µε αποτέλεσµα την ποσοτικοποίηση της γνώσης, το 

διαχωρισµό «άχρηστων» και «χρήσιµων» ικανοτήτων, την αξιολόγηση των µαθητών-

τριών µε βάση κριτήρια της αγοράς και την εντατικοποίηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Θέλοντας να ενισχύσουµε τη σηµασία της φαντασίας και της 

οµαδικότητας για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, υποστηρίζουµε τη 

συστηµατική καλλιέργεια και εξάσκηση της φαντασίας σε µη τυπικά πλαίσια 

οργανωµένων δραστηριοτήτων. Η οµάδα µας επιδιώκει να επικοινωνήσει την 

απελευθερωτική αξία της φαντασίας, µε συλλογική δράση των νηπίων µέσα από τις 

εικαστικές δράσεις και την ιστοριοπλασία. Η φαντασία µπορεί να είναι µια 

απελευθερωτική διαδικασία καθώς προκύπτει ως ανάγκη, είτε για την εξοµάλυνση 

των προβληµατικών καταστάσεων της πραγµατικότητας, είτε για το σχεδιασµό 

εναλλακτικών σχεδίων δράσης για την αλλαγή του παρόντος, είτε για την ψυχαγωγία 

και τη χαλάρωση µε στόχο τον αναστοχασµό και την ονειροπόληση. Οι εικαστικές 

δράσεις και η διαµόρφωση της αισθητικής ενισχύουν το πολιτισµικό κεφάλαιο των 

υποκειµένων, προκαλώντας την ενεργοποίηση της φαντασίας και την άµεση σχέση µε 

την καλλιτεχνική δηµιουργία µε σκοπό την παραγωγή αυθεντικών έργων τέχνης. 

Ταυτόχρονα, η σύνδεση της εικαστικής δηµιουργίας µε την ιστοριοπλασία δηµιουργεί 

πρωτότυπες αφηγήσεις που συν-δηµιουργούν τα νήπια µε βάση τις πρότερες γνώσεις 

και αναπαραστάσεις και την προσθήκη νέων στοιχείων. Με παραδείγµατα από τη 

δράση της οµάδας µε βάση την απελευθερωτική κριτική παιδαγωγική και την 

προσέγγιση Reggio Emilia, επιδιώκουµε να ανοίξει ο διάλογος για την 

αλληλοτροφοδότηση των δύο θεωριών και την εφαρµογή νέων µεθόδων και 

πρακτικών στην προσχολική αγωγή σε τυπικά και µη τυπικά πλαίσια.  

 

Νατάσα Κονδύλη 

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

ankond@yahoo.gr 



 

Ο ρόλος της απελευθερωτικής και Κριτικής Παιδαγωγικής στην κρίση: Μια 

απόπειρα µεταφοράς των αρχών της στην εκπαιδευτική πρακτική  

 

Στην εποχή της σύγχρονης νεοφιλελεύθερης και συνεχώς αναπτυσσόµενης 

«ορθολογικής» δηµαγωγίας , τα αποτελέσµατα της οποίας ήδη βιώνουµε, εντονότερα 

τα τελευταία χρόνια της κρίσης, τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και της 

γενικότερης εργασιακής, πνευµατικής και κοινωνικής ζωής, που τείνει να µετατραπεί 

περισσότερο από µια µορφή φυλακής της ανθρώπινης προσωπικότητας, σε θανάτωση 

της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, οι κριτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να σταθούν στο 

ύψος του ιστορικού ρόλου που τους αναλογεί. Έχοντας επίγνωση της ταυτόχρονα 

παιδαγωγικής, επιστηµονικής και πολιτικής τους υπόστασης και πως η δυνατότητα 

της Απελευθερωτικής και Κριτικής Παιδαγωγικής να συµβάλλει στην κατεύθυνση 

της κοινωνικής χειραφέτησης, δεν την καθιστά «όργανο ριζικού κοινωνικοπολιτικού 

µετασχηµατισµού», η παρούσα ανακοίνωση, στοχεύει στην ανάδειξη των αρχών 

εκείνων της Απελευθερωτικής και Κριτικής Παιδαγωγικής, που εκκινώντας από την 

αξιοποίηση των βιωµάτων των µαθητών, την εποχή της κρίσης, και την οικοδόµηση 

ενός κλίµατος συλλογικής ανάπτυξης, επιτυχίας και αλληλεγγύης στην τάξη, 

αποσκοπεί στη διαµόρφωση συλλογικά χειραφετηµένων και κριτικά 

συνειδητοποιηµένων υποκειµένων που δύνανται να κατανοούν και να 

µετασχηµατίζουν τις αντιφάσεις της κοινωνίας, στην προοπτική της προσωπικής 

ευτυχίας και ολοκλήρωσης του καθενός, ως προϋπόθεση για τη συλλογική ευτυχία 

και ολοκλήρωση όλων.  

 

Δηµήτριος Κοτσιφάκος 

Πανεπιστήµιο Πειραιώς 

kotsifakos@unipi.gr 

Αθανάσιος Κονταξής 

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ1204 

kontaxis@sch.gr 

Χρήστος Δουληγέρης 

Πανεπιστήµιο Πειραιώς 

cdoulig@unipi.gr 

 



 

Οι εναλλακτικές προοπτικές των ψηφιακών κοινοτήτων γνώσης των καθηγητών 

της τεχνικής εκπαίδευσης που υποστηρίζουν το θεσµό της Μαθητείας, απέναντι 

στον νεοφιλελευθερισµό και τον τεχνοκαπιταλισµό.  

 

 

   Το θέµα µας αφορά την ενεργοποίηση κοινοτήτων γνώσης από τους  

τεχνοόγους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε δοµές Μαθητείας,  µε βασικό στόχο 

την αλλαγή και όχι την αναπαραγωγή του επιχειρηµατικού προτύπου. Προτείνει τη 

µελέτη και τη µοντελοποίηση ολοκληρωµένων µεθόδων επικοινωνίας - συνεργασίας, 

µε την αξιοποίηση συνδυασµών παραδοσιακών και ψηφιακών µέσων που θα δοµούν 

εναλλακτικές και σύγχρονες κοινότητες γνώσης,  υποστηριζόµενη από δίκτυα  εκτός 

της εκπαιδευτικής κοινότητας (Συνδικάτα, Στελέχη Συµβουλευτικής και 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, έµπειρους 

Επαγγελµατίες, Γονείς  κλπ). Το θεσµικό πλαίσιο του 4ο Μεταλυκειακού έτους 

Μαθητείας προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες υποστήριξης των αποφοίτων του 

ΕΠΑΛ, τόσο όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες (σύµβαση, ασφάλιση, δικαιώµατα 

κλπ) όσο και το περιεχόµενο της εργασίας - Μαθητείας. Οι απόφοιτοι – 

µαθητευόµενοι, διατηρούν την επαφή τους µε το σχολείο και έτσι οι εκπαιδευτικοί 

έχουν τη δυνατότητα, αξιοποιώντας τις βιωµατικές εµπειρίες των αποφοίτων από την 

εργασία, να αναδείξουν µία εκδοχή της παιδαγωγικής της αντίστασης και ένα ακόµη 

«εργαλείο» χειραφέτησης του κόσµου της εργασίας, ή τουλάχιστον  να 

διαδραµατίσουν καταλυτικό ρόλο στην αξιοπρεπή και µε απαιτήσεις πρώτη επαφή 

των νέων µε την εργασία. Να τους βοηθήσουν εν τέλει να διεκδικούν, ατοµικά και 

συλλογικά, µια άλλη θέση του εργαζόµενου στην οικονοµία, να αµφισβητούν το 

νεοφιλελευθερισµό και τον τεχνοκαπιταλισµό, να διαµορφώσουν έναν άλλο 

συσχετισµό υπερ της εργασίας. Οι προκλήσεις είναι σηµαντικές αλλά απαιτείται 

αλληλοϋποστήριξη εκπαιδευτικών και συνεργασία µε εξωτερικές δοµές υποστήριξης. 

Ο πλήρης και  γραφειοκρατικός έλεγχος του Ελληνικού σχολείου από τα πάνω, η 

επακόλουθη έλλειψη κουλτούρας συστηµατικής συνεργασίας και η χρόνια 

αποµόνωση της εκπαίδευσης από το κοινωνικό της περιβάλλον έχουν περιορίσει την 

ικανότητα του σχολείου να συνεργάζεται. Για αυτό αναδεικνύεται η  ανάγκη 

σηµαντικών πρωτοβουλιών κυρίως από  τα κάτω, µε την αξιοποίηση παραδοσιακών 

και σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας και συνεργασίας.  



	

Ζωή Κουρουµιχάκη 

Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

zoi.kouroum@gmail.com 

 

Η διερεύνηση των πολυπολιτισµικών -και κατ' επέκταση διαπολιτισµικών 

στοιχείων- στα Α.Π. της γλώσσας και της ιστορίας της Ε' και Στ' δηµοτικού από 

τη µεταπολίτευση µέχρι σήµερα 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 η Ελλάδα διέρχεται ραγδαίες αλλαγές εξαιτίας 

τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών παραγόντων. Η αισιοδοξία που απέπνεε η 

ίδρυση της Ε.Ε. στις αρχές της δεκαετίας του '90 αντικαταστάθηκε από την δυσφορία 

της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει τη χώρα έως σήµερα. Αντίστοιχα, η 

παλιννόστηση της δεκαετίας του '90 σταδιακά εξελίχθηκε στην µεγάλη προσφυγική 

κρίση του συριακού. Τα παραπάνω δεν αποτελούν παρά ενδείκτες  των έντονων 

κοινωνικο-οικονοµικο-πολιτικών µεταβολών που εγείρουν σηµαντικά ζητήµατά τόσο 

σε θεσµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.  

 Εστιάζοντας στο πεδίο της έρευνάς µας, οι µεγάλες µετακινήσεις των 

πληθυσµών, που ξεκίνησαν τριάντα µε σαράντα χρόνια νωρίτερα, µετέτρεψαν την 

Ελλάδα σε χώρας υποδοχής µεταναστών. Η πολυπολιτισµικότητα της ελληνικής 

κοινωνίας είναι πλέον αδιαµφισβήτητη. Αυτό συνεπάγεται και µία πληθώρα 

προβληµάτων που κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις -ήδη από 

τις αρχές του '90- µε στόχο την επίτευξη της κοινωνικής ευηµερίας και της ειρηνικής 

συνύπαρξης. Η θέση µας ως εκπαιδευτικοί είναι ότι σε αυτό το σκοπό διαδραµατίζει 

καταλυτικό ρόλο, εκτός των άλλων,  η εκπαιδευτική πολιτική που θα ακολουθήσει 

κάθε κράτος. Οι στάσεις, οι ιδέες κ.α. που παράγονται και αναπαράγονται µέσα από 

το σχολικό θεσµό, σε όλες τις εκφάνσεις του, γαλουχούν πολίτες είτε διαλλακτικούς 

και πρόθυµους να κατανοήσουν και να αποδεχτούν το διαφορετικό είτε 

αποξενωµένους και προκατειληµµένους απέναντι στους ξένους.  

 Στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει την διαπολιτισµική επαφή και 

επικοινωνία εκ των ων ουκ άνευ για την δηµιουργική και εποικοδοµητική συνύπαρξη 

των διαφορετικών πολιτισµικών στοιχείων σε µία κοινωνία. Η διαπολιτισµικότητα 



αφορά την αξιοποίηση του διαφορετικού για τον εµπλουτισµό του υπάρχοντος, και 

αυτό διερευνά η  εργασία µας.  

 

Φρειδερίκη Κούτσικα  

Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 

freiderikikouts@gmail.com 

 

Κριτική προσέγγιση της ελληνικής νοµοθεσίας για την αντιµετώπιση 

παραβατικής συµπεριφοράς ανηλίκων στις σχολικές βαθµίδες και στα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

 

Στην εργασία µου πραγµατεύοµαι την αντιµετώπιση της  παραβατικής συµπεριφοράς 

στις σχολικές βαθµίδες και στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Όπως είναι φυσικό, η 

εγκληµατικότητα που σηµειώνεται κατά τη διάρκεια της ανήλικης νεότητας έχει 

απασχολήσει κατά καιρούς και κοινωνικές επιστήµες ενώ περιορισµένη εµφανίζεται 

η ενασχόληση και µελέτη µε το εξίσου σοβαρό θέµα της θυµατοποίησης του 

ανηλίκου. Η προστασία της παιδικής ηλικίας κατοχυρώνεται και σε συνταγµατικά 

κείµενα άλλων χωρών, τα οποία έχουν και υπερεθνική αξία.  Έτσι κριτήριο για να 

διακρίνουµε το έγκληµα, είναι η αντίδραση που προκαλεί η εγκληµατική ενέργεια. 

Αυτά λοιπόν είναι µερικά από τα κοινά χαρακτηριστικά που µας βοηθούν να 

καθορίσουµε την έννοια του εγκλήµατος.  Η προστασία της έννοµης τάξης µέσω της 

επιβολής αυστηρών ποινών δεν µπορεί παρά να είναι η έσχατη οχύρωση της 

πολιτείας.  Ακρογωνιαίος λίθος και κορυφαίο ζητούµενο οφείλει να είναι η πρόληψη 

της νεανικής παραβατικότητας και, στις περιπτώσεις που αυτό αποτυγχάνει, η 

αναµόρφωση των παραβατών. Η σχετική νοµοθεσία, αλλά και η όλη προσέγγιση της 

πολιτείας, θα πρέπει να προσαρµοστεί ακόµη περισσότερο προς τις παραµέτρους 

αυτές.  Η διαπαιδαγώγηση πρέπει να έχει προτεραιότητα από την ποινή, δηλαδή να 

µην επιβάλλεται µέσω της ποινής, αλλά στη θέση της ποινής.  Στόχος πρέπει  να είναι 

ο περιορισµός των ποινικών κυρώσεων, σαν έσχατο µέσο και η µέσω της 

διαπαιδαγώγησης ελάττωση της βλάβης που προκαλεί η παρέµβαση του ποινικού 

δικαίου.  

 

Γιώργος Κρεασίδης 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 



gkreasidis@gmail.com 

 

Η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: Από τις 

αντιµνηµονιακές προσδοκίες, στις εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ 

 

Η ανακοίνωση αυτή εξετάζει την πορεία της εκπαιδευτικής πολιτικής του 

Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ), από τον προγραµµατικό λόγο 

που διατύπωνε σαν αντιπολίτευση, στην εφαρµοζόµενη πολιτική στα πλαίσια της 

κυβέρνησης συνεργασίας µε το κόµµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων (ΑΝΕΛ). Η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανέλαβε το Γενάρη του 2015 µε την επαγγελία της 

κατάργησης των µνηµονίων που συµφωνήθηκαν µε την τρόικα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ), του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Ειδικά σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση υπήρχε η προεκλογική δέσµευση για µια σειρά από άµεσα 

µέτρα που θα αναιρούσαν το µνηµονιακό πλαίσιο για τα οικονοµικά, τη δοµή και 

λειτουργία, το περιεχόµενο και τις εργασιακές σχέσεις. Ακολούθησε µια περίοδος 

ουσιαστικής αδράνειας µε σταθµούς την υπογραφή του τρίτου µνηµονίου, παρά το 

λαϊκό «όχι» στο δηµοψήφισµα του Ιούλη του 2015 και τη νέα εκλογική νίκη τον 

επόµενο Σεπτέµβρη, µε ένα πρόγραµµα που είχε σαν άξονα τον αναπόφευκτο 

χαρακτήρα του µνηµονίου και του καθεστώτος επιτροπείας. Σε αυτή τη φάση 

οξύνθηκε η κρίση της δηµόσιας εκπαίδευσης, ενώ παγιώθηκε το µνηµονιακό πλαίσιο. 

Εξαίρεση ήταν µέτρα της προηγούµενης κυβέρνησης που βρέθηκαν στο στόχαστρο 

σηµαντικών κινητοποιήσεων του εκπαιδευτικού κινήµατος, όπως η µαζική απόλυση 

εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης, η οποία αναιρέθηκε και η αξιολόγηση, η 

οποία «πάγωσε». Στη συνέχεια ξεκίνησε η εφαρµογή µιας σειράς από 

νεοφιλελεύθερα µέτρα που εντάσσονταν στο µνηµονιακό πλαίσιο. Ταυτόχρονα ήρθε 

και η υιοθέτηση ανάλογων επιλογών, όχι πια σαν αποτέλεσµα εκβιασµού της τρόικας, 

αλλά σαν βασικές πλευρές της εκπαιδευτικής πολιτικής ή ακόµα και µιας αναγκαίας 

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Ο πυρήνας της αντίληψης που οδηγεί σε αυτή τη 

µετάβαση από την αντιµνηµονιακή ρητορική στην επιθετική εφαρµογή των 

προαπαιτουµένων του µνηµονίου βρίσκεται στην αδιαπραγµάτευτη θέση του 

ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της συµµετοχής της Ελλάδας στην ΕΕ, αλλά και την αποδοχή σαν 

επιστηµονικών και κοινωνικά ουδέτερων των βασικών θέσεων της ΕΕ και του 

Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την εκπαίδευση. 



 

Τριανταφυλλιά Κωστούλη 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

kostouli@eled.auth.gr 

Μάριος Στυλιανού 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

skmarios@eled.auth.gr 

 

Διαπάλη Λόγων για τη νοηµατοδότηση της γλωσσικής διδασκαλίας: Μια 

κριτική ανάλυση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης για το γλωσσικό µάθηµα 

στην Κύπρο  

 

Η παρούσα ανακοίνωση διερευνά µέσα από τις θέσεις των δύο αναλυτικών 

προγραµµάτων που έχουν εκπονηθεί για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Κύπρο, 

του προγράµµατος σπουδών (ΠΣ) του 2010 (που είχε ως κεντρικό στόχο την 

καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού) και του αναθεωρηµένου προγράµµατος 

σπουδών του 2016, τον τρόπο µε τον οποίο νοηµατοδοτείται σε ένα συγκεκριµένο 

πλαίσιο η έννοια της γλωσσικής εκπαίδευσης και εν γένει ο ρόλος του σχολείου κατά 

τη σηµερινή εποχή. Αντλώντας έννοιες και εργαλεία από την Κριτική Ανάλυση 

Λόγου (Fairclough, 2003) και από τη βιβλιογραφία γύρω από τη σύνδεση Λόγων και 

ταυτοτήτων στη σχολική τάξη (Rogers, 2004), η παρούσα ανακοίνωση θέτει και 

διερευνά ερωτήµατα όπως: Μέσα από ποιους Λόγους νοηµατοδοτείται η φύση της 

γλωσσικής διδασκαλίας στα δύο ΠΣ; Ποιες είναι οι µαθησιακές τους συνεπαγωγές; Η 

ανακοίνωση καταδεικνύει ότι το ΠΣ του 2010 στηριζόµενο στη διαλεκτική σχέση 

γλώσσας, κοινωνίας και σχολείου, εισήγαγε µια νέα στόχευση και µια νέα σύλληψη 

των γλωσσοδιδακτικών πρακτικών. Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές/τριες ορίζονται 

ως κοινωνικά υποκείµενα που συνδοµούν δραστηριότητες γραµµατισµού µε στόχο να 

κατανοήσουν τη ρευστή κοινωνική πραγµατικότητα και να µετασχηµατίσουν τη 

σχολική τους δράση σε πράξη διαλόγου µε την τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Εν 

αντιθέσει, το αναθεωρηµένο ΠΣ του 2016 αποσιωπά πολλές έννοιες, όπως αυτή του 

κριτικού γραµµατισµού, επαναφέροντας, ως αποτέλεσµα, στο προσκήνιο τις 

κυρίαρχες για πολλά χρόνια εκπαιδευτικές και µαθητικές ταυτότητες. Ο/η 

εκπαιδευτικός ορίζεται ως υλοποιητής µιας πολιτικής χωρίς δυνατότητες 

αυτενέργειας και ως κοινωνικό υποκείµενο που δοµεί δραστηριότητες γραµµατισµού, 



µε τους µαθητές και τις µαθήτριες να είναι παθητικοί δέκτες των δράσεων αυτών. Οι 

αλλαγές αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της διαπάλης ηγεµονικών και νέων Λόγων 

που έχουν αναπτυχθεί και κυριαρχούν στην ελληνική, κυπριακή και διεθνή 

βιβλιογραφία γύρω από την έννοια της γλωσσικής διδασκαλίας και το ρόλο του 

σχολείου τη σηµερινή εποχή.  

 

Αλίκη Λασπίδου  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

laspidou@eled.auth.gr 

 

 

Η υπουργική απόφαση για τον «Ενιαίο τύπο ολοήµερου δηµοτικού σχολείου» ως 

αποτέλεσµα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

 

Η συγκεκριµένη ανακοίνωση εξετάζει το χαρακτήρα της Υπουργικής Απόφασης 

Φ12/657/70691/Δ1 του υπουργού παιδείας Νίκου Φίλη για το «Ωρολόγιο Πρόγραµµα 

Ενιαίου Τύπου Ολοήµερου Δηµοτικού Σχολείου» και τις αλλαγές που επιφέρει στην 

ελληνική πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Με αφετηρία τη θέση ότι η εκπαίδευση δεν 

µπορεί να θεωρείται ουδέτερη, καθώς αποτελεί πεδίο ταξικής σύγκρουσης και 

αντιπαράθεσης, ερευνάται αρχικά η οικονοµική, πολιτική και εκπαιδευτική συγκυρία 

των τελευταίων ετών και πιο συγκεκριµένα, η στρατηγική της κυβέρνησης του 

Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες 

(ΑΝΕΛ) που σφραγίζει τη συγκεκριµένη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση. Στη συνέχεια αναλύονται οι προβλέψεις της υπουργικής απόφασης για 

τη λειτουργία του ενιαίου τύπου ολοήµερου δηµοτικού σχολείου σε σύγκριση µε τις 

προηγούµενες διατάξεις, βάσει των τελευταίων υπουργικών αποφάσεων σχετικά µε 

το ωρολόγιο πρόγραµµα των σχολείων που λειτουργούσαν µε Ενιαίο Αναµορφωµένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (ΕΑΕΠ) και των σχολείων που λειτουργούσαν µε κλασικό 

πρόγραµµα, συνοδευόµενες από την επιχειρηµατολογία του υπουργού. Η ανακοίνωση 

ολοκληρώνεται µε την κριτική αποτίµηση της υπουργικής απόφασης και τη σύνδεσή 

της µε το γενικότερο νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα της πολιτικής που ασκείται από τη 

σηµερινή κυβέρνηση. 

 

 



Μάτα Μαγαλιού 

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

matamagaliou@gmail.com 

 

Αντιλήψεις των µαθητών Ε και ΣΤ του δηµοτικού σχολείου για την οικονοµική 

κρίση - Ο ρόλος µας στο «σχολείο της κρίσης»  

 

Η διεθνής χρηµατοοικονοµική κρίση αποτυπώθηκε κυρίως στην έκρηξη της ανεργίας 

και στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. Οι συνέπειες των πολιτικών λιτότητας 

που εφαρµόστηκαν και συνεχίζουν να εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση της 

οικονοµικής κρίσης πλήττουν κυρίως τα µεσαία και τα χαµηλότερα 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα και οδηγούν όλο και πιο πολλούς ανθρώπους στον 

κοινωνικό αποκλεισµό και τη φτώχεια. Η οργή, ο θυµός, το άγχος, η 

αυτοενοχοποίηση και η κοινωνική απόσυρση απειλούν την ψυχική υγεία των ατόµων 

που βιώνουν συνθήκες οικονοµικής κρίσης και συχνά οδηγούν σε ενδοοικογενειακές 

συγκρούσεις. Με αφορµή µια ερευνητική εργασία µε το ΠΤΔΕ Θεσσαλίας, το 

Μάρτιο του 2014, όσον αφορά τις αντιλήψεις των µαθητών Ε και ΣΤ τάξης 

δηµοτικού για την οικονοµική κρίση(συµµετείχαν 86 µαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης 

τριών δηµοτικών σχολείων της Δυτ. Θεσ/νίκης, µε διαφορετικά κοινωνικά 

χαρακτηριστικά, µέσω ενός γραπτού ερωτηµατολογίου που περιελάµβανε έξι 

ανοιχτές ερωτήσεις) θα παρουσιαστούν σύντοµα τα ευρήµατα καθώς και η σηµερινή 

σχολική πραγµατικότητα, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις πολιτικές των µνηµονίων. 

Εστιάζει επίσης τόσο στον παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο του «σχολείου την εποχή 

της κρίσης» όσο και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν µπορούν να παρακάµψουν ή να 

αγνοήσουν τις συνέπειες της κρίσης, µέσα κι έξω από το σχολείο, αφού βρίσκονται 

σε συνάρτηση µε την σχολική επιτυχία ή αποτυχία των µαθητών. Αµείλικτα τίθενται 

τα ερωτήµατα σχετικά το ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών σ’ αυτή την 

κοινωνικοοικονοµική συγκυρία. Μπορεί το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί να 

συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της κρίσης; Τι οφείλουν να κάνουν για τους µαθητές 

τους καθώς και τι είδους πολίτη τελικά διαµορφώνει το σχολείο σ’ αυτές τις 

κοινωνικές συνθήκες; Εκφράζονται σκέψεις και προτάσεις για το ρόλο του σχολείου 

και των εκπαιδευτικών σε σχέση µε το θεσµικό πλαίσιο (ιεραρχικό µοντέλο 

λειτουργίας, ανταγωνισµός, αναλυτικό πρόγραµµα, εντατικοποίηση, κλπ) και 

κατατίθενται προβληµατισµοί και προτάσεις για τον επαναπροσανατολισµό του 



ρόλου του σχολείου, την επανεξέταση των παιδαγωγικών πρακτικών, τη δηµοκρατική 

λειτουργία, την κριτική ανάγνωση της πραγµατικότητας, τη συνειδητή συλλογική 

εργασία της σχολικής κοινότητας, την ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων 

που θα χαρακτηρίζονται από αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση και υπεράσπιση της 

δηµοκρατίας και την κοινωνικής δικαιοσύνης.  

 

Βασίλης Μακρής 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

billaret@otenet.gr 

 

Η χρήση του κινηµατογραφικού λόγου στην προσπάθεια δηµιουργίας κριτικής 

σκέψης και συλλογικής εµπειρίας. Η συγκεκριµένη δράση σε σχολείο της 

Καλλιθέας 

 

Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστεί µια προσπάθεια που πραγµατοποιείται δύο χρόνια 

σε σχολείο της Καλλιθέας, όπου επιχειρείται µια προσέγγιση του κινηµατογραφικού 

λόγου από την άποψη της αφηγηµατικής µορφής, ως ένα σύνολο σηµασιοδοτικών 

συστηµάτων. Το φιλµ σε αυτή την περίπτωση αντιµετωπίζεται ως κείµενο και η 

µεθοδολογική σκοπιά που υιοθετείται είναι εκείνη της Ανάλυσης Λόγου. Ο 

κινηµατογραφικός αφηγηµατικός λόγος γίνεται αντικείµενο συστηµατικής 

περιγραφής. Το φιλµικό κείµενο θεωρείται πριν απ’ όλα µια κοινωνικό-ιστορική 

ενότητα η οποία ανοίγεται στον κοινωνικό κόσµο και µεταφέρει ιδεολογία. Μέσα από 

αυτή τη διαδικασία, γίνεται η προσπάθεια να δηµιουργηθούν στους µαθητές/τριες 

ερωτήµατα, συγκρίσεις και κριτικές σκέψεις για τη σηµερινή κατάσταση του 

σχολείου και της κοινωνίας. Να διερευνήσουν τις απόψεις των συµµαθητών τους, να 

βρεθούν σε θέση ανάλυσης των περιεχοµένων της γνώσης και στη συνειδητοποίηση 

των ιστορικών, κοινωνικών και ιδεολογικών παραγόντων που καθορίζουν την 

παραγωγή και το περιεχόµενο της. Να αναζητήσουν ίχνη του παρελθόντος, ίχνη που 

φτάνουν ή έχουν συντριβεί από τον παρόντα κυρίαρχο λόγο. Να ξαναδούν από άλλη 

πλευρά και να αναστοχαστούν για καταστάσεις και γεγονότα του παρόντος. Είναι 

αρκετή η προβολή κάποιων - έστω και συνειδητά επιλεγµένων - φιλµικών κειµένων 

που διασπούν τα αναλυτικά προγράµµατα και την ιδεολογία τους, για να προκληθούν 

οι προαναφερόµενες διαδικασίες; Μέσα από ποιες διαδικασίες µπορεί να 

µετασχηµατιστεί το προσωρινό βίωµα που προκαλείται από τη διαλογική ανάλυση 



του φιλµικού κειµένου, σε µια χειραφετική εµπειρία που θα δηµιουργεί όρους 

συνείδησης απέναντι στην αλλοτριωµένη γνώση και τον ισχύοντα πολιτισµό; Πώς 

µπορούµε να διαµορφώσουµε µια συστηµατική αξιοποίηση του κινηµατογραφικού 

λόγου από τη σκοπιά της κριτικής παιδαγωγικής, όχι µε όρους τεχνικής και 

εξειδίκευσης αλλά υπό το πρίσµα µιας µετασχηµατιστικής Αγωγής; Τα παραπάνω 

αποτελούν ορισµένα ερωτήµατα τα οποία διερευνώνται µέσα από την ανακοίνωση.  

 

Κωνσταντίνος Μαλαφάντης 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

kmalafant@primedu.uoa.gr 

 

Προς έναν Κριτικό Λογοτεχνικό Γραµµατισµό µε «Λογισµό και µ’ Όνειρο»  

 

Η σύγχρονη εκπαίδευση αποσκοπεί, αφενός, στην ολόπλευρη («ολιστική») γνώση 

και, αφετέρου, στην κριτική «πολιτισµική αγωγή» των µαθητών. Κατ’ αναλογία και η 

σχολική λογοτεχνική εκπαίδευση υπηρετεί τους ίδιους σκοπούς, µε κύριο ζητούµενο 

την καλλιέργεια µιας γενικής λογοτεχνικής παιδείας, η οποία να οδηγεί στον «κριτικό 

λογοτεχνικό γραµµατισµό» των µαθητών. Εντασσόµενη µέσα στο πλαίσιο της 

παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού, η ανάγνωση των κειµένων ισοδυναµεί µε 

κριτική αποδόµηση της γλώσσας, των ρητών νοηµάτων και των υπονοηµάτων τους, 

καθώς και των πραγµατικοτήτων που αυτά αναπαριστούν, εντάσσοντας τον 

αναγνώστη σε µια ενεργητική διαδικασία παραγωγής νοήµατος. Πώς, όµως, όλα αυτά 

αποτυπώνονται στη διδακτική πράξη και κυρίως στα θεσµικά κείµενα που την 

υποστηρίζουν; Με αφετηρία αυτόν τον προβληµατισµό, η διερεύνησή µας εστιάζεται 

στη µελέτη του Προγράµµατος Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση σε συνάρτηση µε το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειµένων 

«Με λογισµό και µ’ όνειρο» της Ε΄και Στ΄ Δηµοτικού. Θέτει ως ειδικότερους 

στόχους: α) τη διερεύνηση του κριτικού λογοτεχνικού προσανατολισµού στη 

σκοποθεσία και στοχοθεσία του Προγράµµατος Σπουδών και β) την ποιοτική και 

ποσοτική ταξινόµηση των δραστηριοτήτων, των ερωτήσεων και των εργασιών για 

τους µαθητές, που συνοδεύουν τα επιλεγµένα λογοτεχνικά κείµενα, τα οποία έχουν 

ενταχθεί στο Ανθολόγιο της Ε΄και Στ΄ Δηµοτικού µε τον ίδιο στόχο. Ως προς τη 

µεθοδολογία, αξιοποιείται η µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου για τη µελέτη των 

Α.Π.Σ. µε µονάδα καταγραφής το θέµα, καθώς και η ταξινοµία του Bloom, 



συνδέοντας επιµέρους πτυχές της γνωστικής λειτουργίας των ερωτήσεων µε 

επιµέρους κατηγορίες νοητικών-γνωστικών δεξιοτήτων, χαµηλού ή υψηλού επιπέδου 

σκέψης. Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν αναµένεται να δείξουν αν και σε ποιο 

βαθµό τα θεσµικά κείµενα –Α.Π.Σ. και σχολικό εγχειρίδιο– συµβάλλουν στο να 

καταστούν οι µαθητές ικανοί για αυτορρυθµιζόµενη µάθηση και αναπτυγµένη κριτική 

σκέψη, µέσω του µαθήµατος της λογοτεχνίας, αναδεικνύοντας και την καίρια 

σηµασία τους. 

 

Δηµήτρης Μαριόλης  

Πάντειο Πανεπιστήµιο  

jimmar111@gmail.com 

Παυλίνα Νικολοπούλου  

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

panpan0812@gmail.com 

 

Σχολείο και κρίση. H απάντηση της ζωντανής εκπαίδευσης 

 

Τα τελευταία 25 χρόνια, στην Ελλάδα, σηµειώνονται βαθιές κοινωνικές και 

οικονοµικές αλλαγές οι οποίες εντάθηκαν από το 2010 και µετά, στην περίοδο της 

καπιταλιστικής κρίσης. 

Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα το τοπίο στην εκπαίδευση: 

·         Η κρατική χρηµατοδότηση για το δηµόσιο σχολείο µειώνεται δραστικά.  

·         Κάθε µορφωτικό σχέδιο για τις λαϊκές τάξεις θεωρείται ξεπερασµένη φενάκη.  

·         Η µόρφωση είναι ατοµική υπόθεση.  

·         Η παιδαγωγική περιθωριοποιείται και συντηρητικοποιείται, στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος τοποθετείται το εκπαιδευτικό management µε την κεντρική ιδέα 

“doing better with fewer recourses”. Η «νέα» παιδαγωγική είναι η παιδαγωγική του 

κατακερµατισµού και της ποσοτικοποίησης, των «καινοτόµων» προγραµµάτων που 

προωθούν το «πολιτικά ορθό» και το µεταµοντέρνο.  

·         Το κλειστό και πειθαρχηµένο κρατικό σχολείο, µεταλλάσσεται έτσι στο 

πολυκατακερµατισµένο, φθηνό σχολείο της ευελιξίας, της αγοράς και της 

αποσπασµατικής πληροφορίας 

·         Το κράτος αυξάνει το συγκεντρωτικό έλεγχο πάνω στο σχολείο επιχειρώντας να 

ελέγξει κάθε πτυχή της σχολικής ζωής.  



Ποια είναι η αξία της συζήτησης για το σχολείο σε µια εποχή όπου οι αποφάσεις 

έχουν µετατεθεί σε υπερεθνικούς οργανισµούς όπως η ΕΕ, το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ, µακριά 

από κάθε πεδίο που µπορεί να επηρεαστεί από τη λαϊκή θέληση, σε µια εποχή όπου 

όλα µοιάζουν µάταια, στην εποχή δηλαδή της καπιταλιστικής κρίσης και του 

µνηµονιακού καθεστώτος;  

Ξεχωρίζουµε τρία σηµεία:   

·         την αναγκαιότητα της οργανωµένης και συλλογικής αντίστασης στις 

µνηµονιακές αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις και πολιτικές 

·         την αναγκαιότητα άρθρωσης ενός αντίπαλου λόγου για την κοινωνία και το 

δηµόσιο δωρεάν σχολείο, ενός αντίπαλου µορφωτικού σχεδίου 

·         την αναγκαιότητα συγκρότησης ενός ρεύµατος κριτικής ριζοσπαστικής 

παιδαγωγικής στο χώρο της εκπαίδευσης 

Αυτή η  εισήγηση φιλοδοξεί να συµβάλλει στις παραπάνω κατευθύνσεις, 

θεµελιώνοντας µια κριτική στο σηµερινό σχολείο, ανιχνεύοντας το βάθος των 

εκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων και τις επιδράσεις της ιδεολογίας της αγοράς στο 

σχολικό θεσµό, διατυπώνοντας βασικές αρχές και διεκδικήσεις για το σχολείο των 

αναγκών και των οραµάτων µας και αναπτύσσοντας ένα προβληµατισµό για τη 

συνεισφορά της κριτικής παιδαγωγικής στην αντιπαράθεση και τη διαπάλη ιδεών και 

πολιτικών στο πεδίο της εκπαίδευσης αλλά και για το περιθώριο παρέµβασης του 

ρεύµατος της κριτικής παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη προς όφελος των παιδιών 

των εκµεταλλευόµενων κοινωνικών τάξεων. 
 

Χρυσή Μονιάκη 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

xmoniaki@yahoo.gr 

 

Μια προσπάθεια υπέρβασης της αντίθεσης γενικού-µερικού στη µετανεωτερική 

σκέψη από την οπτική της χειραφετητικής άποψης στην πολιτική φιλοσοφία και 

στην εκπαίδευση 

 

Με την παρέµβασή µας στη συζήτηση του συνεδρίου για την «Κριτική Παιδαγωγική» 

θα επιχειρήσουµε να µελετήσουµε από την πλευρά της χειραφετητικής άποψης για 

την εκπαίδευση τον πληθυντισµό-πολλαπλότητα που υποστηρίζει η µεταµοντέρνα 

θεώρηση για τη γνώση. Στην άποψη ότι η µεγάλη αφήγηση απώλεσε την αξιοπιστία 



της και δεν µπορεί να εµπνεύσει τη γνωσιακή προσπάθεια θα επιχειρήσουµε να 

αντιτάξουµε όχι την στείρα προσκόλληση στην παράδοση των µεγάλων αφηγήσεων 

αλλά την υπέρβαση της αντίθεσης γενικού-µερικού, (αντίθεση η οποία αποτελεί 

κεντρική κατηγορία στη µετανεωτερική σκέψη) σε µια νέα ανώτερη µορφή σχεδίου 

εκπαίδευσης που θα καθοδηγείται από τον στόχο της δηµιουργίας ολοκληρωµένων, 

αυτόνοµων, χειραφετηµένων προσωπικοτήτων. Στη σηµερινή συγκυρία όπου 

επιχειρείται από τους κυρίαρχους κύκλους της εξουσίας να στηριχτούν οι 

µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση στη µετανεωτερική αντίληψη της αντίθεσης του 

µερικού-τοπικού επιθυµούµε να συµβάλουµε στο µέτρο των δυνατοτήτων µας στην 

περιγραφή της διαλεκτικής σχέσης µερικού-γενικού στη γνωσιακή διαδικασία έτσι 

ώστε να υπηρετείται ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης που είναι η εκδίπλωση 

χειραφετηµένων προσωπικοτήτων. 

 

Καλλιόπη Μούντζελου 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

popmntzl@gmail.com 

 

Η αντίφαση της παιδαγωγικής σχέσης και η ενίσχυση της χειραφετικής της 

πλευράς 

 

 Η παιδαγωγική σχέση αφενός προυποθέτει την ανισότητα µεταξύ δασκάλου 

και µαθητή, αφετέρου στοχεύει στην επίτευξη της αυτονοµίας του µαθητή, στην 

ανεξαρτητοποίησή του από τον δάσκαλο και την υπέρβαση του δεύτερου. Πρόκειται 

για την αντίφαση της παιδαγωγικής σχέσης, την οποία είναι σηµαντικό ο δάσκαλος 

να λαµβάνει υπόψη σε κάθε ενέργειά του στα πλαίσια αυτής. Όταν συµβαίνει αυτό 

και όταν καταβάλει την απαραίτητη προσπάθεια, ώστε να ενισχύει το δεύτερο σκέλος 

της αντίφασης, δηλαδή την επίτευξη της αυτονοµίας, τότε η παιδαγωγική σχέση 

µπορεί να έχει χειραφετικό χαρακτήρα, παρά την εξάρτηση που προϋποθέτει. 

Μέσα από την εξέταση της παιδαγωγικής σχέσης ως τρόπου προσέγγισης της 

γνώσης και ως τρόπου επικοινωνίας - σε συνάρτηση µε την αντίφαση της 

παιδαγωγικής σχέσης - θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε ποια περιθώρια 

δηµιουργούνται στα πλαίσια της παιδαγωγικής σχέσης και του εκπαιδευτικού 

συστήµατος και πώς µπορεί ο δάσκαλος, εκµεταλλευόµενος αυτά τα περιθώρια, να 

συµβάλει στη χειραφέτηση των µαθητών του. 



Δηµήτρης Νικολούδης 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

dnikdis@yahoo.gr 

 

Το ζήτηµα της επιµόρφωσης των δασκάλων: Μία ερευνητική προσέγγιση.  

 

Η εργασία µας επικεντρώνεται στο πρόβληµα της (επι)µόρφωσης των εκπαιδευτικών 

και ειδικότερα των εκπαιδευτικών της πρώτης βαθµίδας, των δασκάλων. Η επιλογή 

αυτή αποκτά ιδιαίτερη σηµασία εξαιτίας της απουσίας ενός θεσµοθετηµένου 

πλαισίου επιµόρφωσης και µε δεδοµένη την κατάργηση του θεσµού της 

µετεκπαίδευσης που υπήρχε στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Έχοντας κατά νου τις 

παραπάνω επισηµάνσεις, θέτουµε ως βασικό σκοπό της εργασίας µας τη δυνατότητα 

να φωτιστεί το πρόβληµα της επιστηµονικής ενίσχυσης του εκπαιδευτικού 

επαγγέλµατος µε φόντο τη σηµερινή συγκυρία -εκπαιδευτική και κοινωνική- 

ανιχνεύοντας τις σκέψεις των ίδιων των δασκάλων για το πρόβληµα της επιµόρφωσής 

τους. Γι’ αυτό το λόγο θέτουµε το εξής κεντρικό ερώτηµα: Ποια είναι η αντίληψη των 

δασκάλων για την επιµόρφωσή τους; Τα υποκείµενα της έρευνας, στα οποία 

επικεντρωθήκαµε, είναι οι δάσκαλοι των δηµοτικών σχολείων µιας περιοχής αρκετά 

αποµακρυσµένης από την πρωτεύουσα, του νοµού Θεσσαλονίκης. Η τεχνική της ηµι-

δοµηµένης συνέντευξης κρίθηκε ως πιο κατάλληλος τρόπος συλλογής δεδοµένων 

σχετικών µε το αντικείµενο της εργασίας µας, όπως αυτό προσδιορίστηκε από το 

αρχικό ερώτηµα που θέσαµε. Η ανάλυση των κειµένων των συνεντεύξεων βασίστηκε 

στη θεµατική ανάλυση περιεχοµένου µε έµφαση στη σηµασία και στην τακτοποίηση 

των συλλεγµένων στοιχείων. Η ανάλυση συνοδεύτηκε από την ερµηνεία και τη 

σύνδεση των συµπερασµάτων µε τα αρχικά ερωτήµατα που τέθηκαν. Τα ευρήµατα 

των συνεντεύξεων τεκµηριώνουν την απουσία ενός οργανωµένου και συστηµατικού 

σχεδίου από την πλευρά της Πολιτείας για την επιµόρφωση των δασκάλων. Το 

παραπάνω κενό επιχειρείται να καλυφθεί µε περιστασιακές επιλογές από τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς ατοµικά ή σε επίπεδο σχολικής µονάδας. 

 

Χρύσα Οδατζίδου 

Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών 

chrysa.odatzidou@gmail.com 

 



Υποστηρίζοντας πολιτισµικές µειονότητες µε χορηγό την ανθρωπιά, η 

περίπτωση της µουσουλµανικής µειονότητας στο Γκάζι 

 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται και στην Ελλάδα όλο και εντονότερη η τάση να 

καλύπτονται οι ανάγκες του ελληνικού δηµόσιου σχολείου από χορηγούς. Ποιος είναι 

όµως τελικά ο ρόλος των εξωσχολικών φορέων στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό 

δηµόσιο ελληνικό σχολείο; Στα πλαίσια αυτού του ερωτήµατος διερευνήθηκαν οι 

αντιλήψεις Ελλήνων µουσουλµάνων µαθητών και των γονέων τους που κατοικούν 

στο Γκάζι αλλά και εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της περιοχής. Κύρια 

στοιχεία που προσδιορίζουν τη φυσιογνωµία της περιοχής είναι η 

πολυπολιτισµικότητα και ο βαθµός ένταξης των Ελλήνων µουσουλµάνων και άλλων 

αλλοδαπών κατοίκων της. Η µελέτη των φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων έγινε 

µε επιτόπια έρευνα, βιβλιογραφική ανασκόπηση και συνεντεύξεις κυρίως από 

εκπροσώπους οργανώσεων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι 

αντιλήψεις των µαθητών διερευνήθηκαν µε τη χρήση ερωτηµατολογίου ενώ για τη 

διερεύνηση των απόψεων των ενηλίκων επιλέχθηκε το ερευνητικό µέσο των 

ατοµικών συνεντεύξεων. Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 19 παιδιά, 9 κηδεµόνες 

και 4 εκπαιδευτικοί. Προέκυψε ότι σε θέµατα πολιτιστικής ενηµέρωσης και 

συµµετοχής των παιδιών το σχολείο και η οικογένεια λειτουργούν συµπληρωµατικά. 

Σηµαντικό ποσοστό µαθητών δεν συµµετέχει σε πολιτιστικές δραστηριότητες και 

εκδηλώσεις πολιτιστικών φορέων ενώ οι πολιτιστικές δραστηριότητες φαίνεται πως 

οργανώνονται σε σηµαντικό βαθµό από εξωσχολικούς φορείς.  

 

Στυλιανός Πανταζίδης 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

s.pantstyl@hotmail.com 

Ειρήνη Αυγουστάκη  

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  

avgousta@ece.uth.gr 

 

H Παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση µέσα από το πρίσµα της Κριτικής 

Παιδαγωγικής  

 



Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν βασικές έννοιες σχετικά µε την 

Παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση και την Κριτική Παιδαγωγική (ΚΠ). Τα τελευταία 

χρόνια η έννοια της Παιχνιδοποίησης χρησιµοποιείται σε διάφορους τοµείς όπως 

στην υγεία, στην εργασία, στην εκπαίδευση κ.α. Στην εκπαίδευση έχει ως σκοπό να 

µετατρέψει τη µάθηση σε µία ευχάριστη διαδικασία. Γενικότερα, το ζήτηµα είναι να 

δοθούν όλα εκείνα τα ελκυστικά στοιχεία των παιχνιδιών και να εφαρµοστούν στην 

εκπαίδευση έτσι ώστε να µετατραπεί η σχολική πραγµατικότητα σε έναν τόπο όπου 

οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν µε ευχαρίστηση. Παρόλα αυτά, έχει ασκηθεί αρκετή 

κριτική γύρω από αυτές τις πρακτικές, η οποία φέρνει στο προσκήνιο κινδύνους στην 

εργασία και την εκπαίδευση όπως η χειραγώγηση των υποκειµένων (Bogost, 2014). 

Εξάλλου, “το παιχνίδι και η δουλειά είναι δύο αντίθετα πράγµατα και το παιχνίδι 

λειτουργεί ως πηγή χαράς για να ξεφύγουν οι εργαζόµενοι από την σκλαβιά του 

κεφαλαίου και των εργασιακών σχέσεων” (Fuchs, 2014, σελ. 7). Βέβαια, το γεγονός 

της χειραγώγησης ήδη ενυπάρχει στην εκπαίδευση, η οποία είναι ένας χώρος 

ιδεολογικά προσανατολισµένος. Σκοπός της ΚΠ είναι να προετοιµάσει τους 

εκπαιδευόµενους να σταθούν κριτικά απέναντι στην κανονικότητα της κυρίαρχης 

κουλτούρας και του νεοφιλελεύθερου συστήµατος για να τους φέρει αντιµέτωπους µε 

την ιδεολογία και τα στερεότυπα τους. Μέσα από αυτό θα συνειδητοποιήσουν την 

υπαρξιακή τους κατάσταση και θα ενδυναµωθούν µέσα από την ανατροφοδότηση της 

θεωρίας µε την πράξη (Freire, 2006). Το ερώτηµα που τίθεται είναι: µε ποιον τρόπο 

µπορεί να γίνει η χρήση της Παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση ώστε να συντελέσει 

στη δηµιουργία χειραφετηµένων υποκειµένων, δίνοντας δηλαδή τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν την επίγνωση τους, να αγωνίζονται για τα ατοµικά και συλλογικά 

δικαιώµατά τους και άλλα παγκόσµια ζητήµατα. Η πρόταση της παρούσας εργασίας 

είναι να συνδυάσει κάποια στοιχεία της Παιχνιδοποίησης µε τις αρχές της KΠ ώστε 

να δηµιουργηθεί η τοµή των δυο µε σκοπό την χειραφέτηση αντί της χειραγώγησης 

των εκπαιδευόµενων. Επιδίωξη είναι να επιτευχθεί η ιδέα της Κριτικής 

Παιχνιδοποίησης, η οποία µπορεί να ενσαρκωθεί µέσα από την δηµιουργία µιας 

ανοιχτής πλατφόρµας µε απώτερο σκοπό την πολιτική ενδυνάµωση, την κριτική 

συνειδητοποίηση και την ανάδειξη µηχανισµών εξουσίας µέσω της Παιχνιδοποίησης. 

 

Ντίνος Παντελίδης 
Δάσκαλος ειδικής αγωγής 
paremvasisdinos@gmail.com 
 



 
Από την Ειδοµένη στο Ωραιόκαστρο, η ένταξη των προσφυγόπουλων στο 

δηµόσιο σχολείο 

 

Η µάντρα είν' ο αφίλιωτος οχτρός µας, 

 την πλατωσιά του κόσµου τη στενεύει. 

Κωστής Παλαµάς, «Ο δωδεκάλογος του Γύφτου» 

 

Ειδοµένη 2015. Χιλιάδες κατατρεγµένοι έχοντας περάσει ατελείωτες µάντρες στο 

διάβα τους βιάζονται να περάσουν ακόµη µία και σίγουρα όχι την τελευταία. 

Κουβαλάνε µαζί µε τα λιγοστά τους ρούχα, τον πόνο, το φόβο και την ελπίδα να 

βρουν ένα τόπο να γλυκάνει τις µέρες τους. 

Είναι οι µέρες και νύχτες που αλληλέγγυοι,-ες, δεκάδες συλλογικότητες -όταν οι 

«φορείς» δεν έδειχναν σηµάδια ύπαρξης- στάθηκαν δίπλα τους. Δίπλα στα απλωµένα 

χέρια των παιδιών που δεχόντουσαν από κάποιο συνοµήλικο τους ένα κουκλάκι που 

ξεκινούσε κι αυτό το µακρύ ταξίδι του για άλλους τόπος µέσα όµως σε ίδια ζεστή 

αγκαλιά. Δίπλα στους νεαρούς από την Αφρική που ήξεραν πως κι αυτοί είναι 

πρόσφυγες ενός ακήρυχτου πολέµου στη χώρα τους και οι άλλοι τους έλεγαν στην 

καλύτερη περίπτωση «παράτυπους µετανάστες». 

Κι όταν η ευρωπαϊκή συµφωνία επέβαλε σφράγισµα των συνόρων νέες µάντρες 

υψώθηκαν. Οι µάντρες των καταυλισµών, οι µάντρες που επιχείρησαν να στήσουν τα 

κτήνη του εθνικισµού έξω από τα σχολεία στον Προφήτη Λαγκαδά, στο Πέραµα, στο 

Ωραιόκαστρο, …  Οι µάντρες που σήκωσε η επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική και 

επέλεξε για τα προσφυγόπουλα τον απογευµατινό κύκλο των σχολείων µακριά από 

τους συνοµηλίκους τους του πρωινού κύκλου.  

Μάντρες που το αντιρατσιστικό και το εκπαιδευτικό κίνηµα αγωνίζεται να 

γκρεµίσει προτάσσοντας απέναντι στους ποικίλους αποκλεισµούς την έµπρακτη 

ταξική αλληλεγγύη µε προσφορά βασικών αγαθών για την επιβίωση, µε στέγη 

(καταλήψεις city plaza, Ορφανοτροφείου), µε µαθήµατα γλώσσας σε ενήλικες, µε 

εγγραφές παιδιών στον πρωινό κύκλο των σχολείων, ώστε να γίνει «ο κόσµος 

ακοµµάτιαστος και απέραντος».  

- Με ποιες λοιπόν κατευθύνσεις και µε ποιο τρόπο το εκπαιδευτικό σύστηµα 

ασκεί την εκπαιδευτική πολιτική για τα παιδιά από άλλες χώρες;  



- Υπάρχει σήµερα εκπαιδευτική πολιτική που να θέλει και να µπορεί να 

υποστηρίξει τις εκπαιδευτικές - κοινωνικές ανάγκες των προσφυγόπουλων;   

- Σε ποιο βαθµό η συζήτηση των κοινωνικοπολιτικών ζητηµάτων αποτελούν 

µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην προοπτική εφαρµογής της 

αντιρατσιστικής αγωγής; 

- Είναι το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα ο καθοριστικός παράγοντας για την 

κατάκτηση της γλώσσας από τα προσφυγόπουλα ή είναι η ολόπλευρη ένταξή 

τους στη ζωή του σχολείου;  

Τα παραπάνω ερωτήµατα αποτελούν µέρος της προσπάθειας να αναδειχθούν 

ιδεολογικές και πολιτικές  αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις σε σχέση µε την εκπαίδευση 

στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Κριτικής Παιδαγωγικής.  

 

Χρύσα Παπαδέλη 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

chrysapapadeli@gmail.com 

Μαρία Νικολακάκη 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

mnikolak@yahoo.gr 

Ιωάννης Παπαδέλης 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

elionpap@yahoo.gr 

 

Τι συµβαίνει όταν οι δάσκαλοι δεν µπορούν πλέον να διδάξουν; Μια µελέτη 

περίπτωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Τον Ιούλιο του 2013 εφαρµόζεται το µέτρο της διαθεσιµότητας για πρώτη φορά σε 

έλληνες εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για µια 

"προσπάθεια µεταρρύθµισης" που περιελάµβανε 23.000  µαθητές µε την κατάργηση 

52 ειδικοτήτων τεχνικής εκπαίδευσης. Από τους καθηγητές που τέθηκαν σε 

Διαθεσιµότητα το 20% µετατάχθηκε υποχρεωτικά σε θέσεις Διοικητικών µε 

κοινωνικά κριτήρια. 

O σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του burnout  των καθηγητών 

Β/θµιας Εκπ/σης που υπέστησαν την πρώτη διαθεσιµότητα του ΥΠΑΙΘ στα πλαίσια 



µεταρρύθµισης σε περιβάλλον κρίσης και η συµβολή στη µελέτη στάσεων, απόψεων, 

σωµατοποιηµένων προβληµάτων και συναισθηµατικών διαταραχών. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Το αντιπροσωπευτικό δείγµα της έρευνας ανέρχεται στα 405 άτοµα. Η κύρια έρευνα 

ξεκίνησε το Μάρτιο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2015. Ερευνητικά 

Εργαλεία: 

 Α.Ερωτηµατολόγιο προσωπικών και υπηρεσιακών στοιχείων 

 1. Η κλίµακα ψυχοπαθολογίας Symptom Checklist - 90- Revised (SCL - 90 - R, 

Derogatis et al, 1973)  

 2. Κλίµακα επαγγελµατικής εξουθένωσης (Maslach Burnout Measure - ΜΒΙ) 

 3. Τέσσερα ερωτηµατολόγια που εξετάζουν παράγοντες άγχους,ενθάρρυνσης και 

υγείας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

 Η παρούσα έρευνα µελέτησε την επαγγελµατική εξουθένωση που βίωσαν οι 

εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα και αυτοί που µετατάχθηκαν 

υποχρεωτικά. Με την κλίµακα επαγγελµατικής εξουθένωσης Maslach καταγράφηκαν 

τα µεγαλύτερα ποσοστά που εµφανίστηκαν ιστορικά σε έλληνες εκπαιδευτικούς.  

Μελετήθηκαν οι παράγοντες εργασιακού στρες και στις δύο κατηγορίες (διαθέσιµων 

- µεταταγµένων) και έγινε συγκριτική µελέτη µεταξύ τους. Καταγράφηκαν 

συµπτώµατα ψυχοπαθολογίας που εµφανίστηκαν και στις δύο κατηγορίες λόγω 

εργασιακού στρες µε την κλίµακα Ψυχοπαθολογίας SCL-90 όπου ο Δείκτης Γενικών 

Συµπτωµάτων (ΔΓΣ) και ο Δείκτης Ενόχλησης Θετικών Συµπτωµάτων (ΔΕΘΣ) 

εµφανίστηκαν παθολογικοί. Καταδείχθηκε ότι η εµφάνιση ψυχοπαθολογίας µπορεί να 

προβλεφθεί από την αυξηµένη επαγγελµατική εξουθένωση.  Καταγράφηκε και στις 

δύο κατηγορίες η εµφάνιση και η επιδείνωση προβληµάτων σωµατικής υγείας που 

συνδέονται µε το χρόνιο στρες, όπου επίσης εµφανίστηκε επιδείνωση της σωµατικής 

υγείας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Μελετώντας τους παράγοντες που προκάλεσαν ψυχική και σωµατική  ένταση και 

επηρέασαν την υγεία των εκπαιδευτικών, κατατίθενται παρατηρήσεις και προτάσεις, 

χρήσιµες για µελλοντικές εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις. 

 

Ελένη Παπαποστόλου  

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 



athefklia@gmail.com 

 

Οι σταυροφόροι του νεοφιλελευθερισµού εφορµούν στην δηµόσια εκπαίδευση: 

Έκθεση ΟΟΣΑ – Έκθεση ΣΕΒ - Πορίσµατα εθνικού διαλόγου για την παιδεία 

(κυβέρνηση), µια αποκαλυπτική σύγκριση 

 

Την άνοιξη του 2016, δηµοσιεύτηκαν δύο κείµενα που αποτελούν τις θέσεις της 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την εκπαίδευση και ευθυγραµµίζονται (όπως 

οµολογείται) µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση. Το πρώτο, «Εθνικός 

και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία. Πορίσµατα. 27 Μαΐου 2016», 

υπογράφεται από τον κ. Α. Λιάκο, πρόεδρο, εκείνη την περίοδο, της επιτροπής 

Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, ενώ το δεύτερο κείµενο, 

«Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία. Διαπιστώσεις, Προτάσεις και 

Χρονοδιαγράµµατα Υλοποίησης» υπογράφεται από τον κ. Κ. Γαβρόγλου, πρόεδρο, 

εκείνη την περίοδο, της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 

(2016) και νυν υπουργό παιδείας. Στις 7 Φλεβάρη του 2017 ο ΣΕΒ (Σύνδεσµος 

Βιοµηχάνων Ελλάδας) δηµοσιεύει µια έκθεση για την εκπαίδευση, που ονοµάζεται «η 

έξοδος από την κρίση ξεκινάει στα θρανία». Πέντε µέρες µετά (12/2/17), η εφηµερίδα 

«Αυγή» δηµοσιεύει ένα άρθρο για το περιεχόµενο της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ για 

την εκπαίδευση στην Ελλάδα µε αποκαλυπτικό τίτλο «Σχολεία αυτόνοµα µε τους 

εκπαιδευτικούς «ηγέτες». Tα κείµενα αυτά, εξόχως προγραµµατικά, «συνεργάζονται» 

βοµβαρδίζοντας την κοινή γνώµη αλλά και τους άµεσα ενδιαφερόµενους (µαθητές, 

γονείς και εκπαιδευτικούς) για να αποδεχθούν την επέλαση της αγοράς στα δηµόσια 

σχολεία. Μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των κειµένων αυτών αποδεικνύεται ότι η 

ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας εκπαίδευσης είναι κοινός τόπος, όχι µόνο ανάµεσα στον 

ΣΕΒ και σε υπερεθνικούς οργανισµούς, όπως η Ε.Ε. και ο ΟΟΣΑ· η υποτιθέµενα 

αντι-νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ευθυγραµµίζεται και αυτή στην 

εφαρµογή του νεοφιλελεύθερου σχεδίου που -είναι πια φανερό - παγκοσµιοποιείται: 

σχολεία-επιχειρήσεις που λειτουργούν «αυτόνοµα» από τους δηµοκρατικούς 

θεσµούς, σε ανταγωνιστική µεταξύ τους βάση, σε άγρα των µαθητών-πελατών, 

σχολεία που υπόκεινται σε τυποποιηµένους ποσοτικούς δείκτες αξιολόγησης και 

εξαρτώνται από τις χορηγίες της «επιχειρηµατικής φιλανθρωπίας» και την κατ’ 

επιλογήν χρηµατοδότηση από την τοπική αυτοδιοίκηση.  

 



Έφη Παυλίδου 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

pavlidou_efi@yahoo.co.uk 

 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Ιστορική αναδροµή 

 

Με αφετηρία την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να εγκαθιδρύσει ένα 

σύστηµα αυτοαξιολόγησης των σχολικών µονάδων καθώς και αξιολόγησης των  

στελεχών εκπαίδευσης, η συγκεκριµένη ανακοίνωση επιχειρεί την ιστορική εξέταση 

της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Η κοινωνικο-ταξική και πολιτική 

υπόσταση του εκπαιδευτικού θεσµού στην Ελλάδα και  η επιδίωξη του κράτους να 

επιβάλλει διαµέσου αυτού την κυρίαρχη ιδεολογία συνεπάγονταν εξαρχής την 

εφαρµογή πολιτικών κρατικού ελέγχου των σχολείων και των διδασκόντων, κάτι που 

αναπόφευκτα συµπεριελάµβανε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Έτσι, 

γεννήθηκε ο θεσµός του επιθεωρητή, που έµελλε να αποτελέσει έναν από τους 

µακροβιότερους και πιο αυταρχικούς θεσµούς στην ελληνική εκπαίδευση,  ο οποίος 

καταργήθηκε, ύστερα από έντονες αντιπαραθέσεις και αγώνες, µόλις στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 και αντικαταστάθηκε από το θεσµό του σχολικού συµβούλου. 

Στόχος της ανακοίνωσής µας είναι ο προσδιορισµός του ρόλου του επιθεωρητή και 

του σχολικού συµβούλου, µε αναφορές στο νοµοθετικό και ιστορικό πλαίσιο και η 

διατύπωση κριτικών παρατηρήσεων σε ό, τι αφορά στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. 

 

Δηµήτρης Πολυχρονιάδης 

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

dimpol1968@gmail.com 

 

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης – Από το Δηµόσιο Σχολείο της ιεραρχικής 

εξέλιξης στο Αγοραίο Σχολείο των διευθυντών – manager του 

νεοφιλελευθερισµού 

 

Ο τρόπος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και µέσω αυτού ο επανακαθορισµός της 

φυσιογνωµίας και του τρόπου λειτουργίας και δράσης τους στη βάση των 

νεοφιλελεύθερων – νεοσυντηρητικών επιλογών για τη Δηµόσιο Σχολείο και την 



κοινωνία αποτελεί αντικείµενο συζήτησης και έντονης αντιπαράθεσης µεταξύ των 

ακαδηµαϊκών και πολιτικών κύκλων που καθορίζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές, των 

εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού – λαϊκού κινήµατος την τελευταία εικοσαετία. 

Οι συνεχείς αλλαγές των νόµων για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης από τις 

κυβερνήσεις της τελευταίας εικοσαετίας µε καθοριστική τοµή την ψήφιση και 

εφαρµογή του νόµου 3848/2010, η σχετικά πρόσφατη νοµοθέτηση (2015) της 

επιλογής – εκλογής των στελεχών εκπαίδευσης από τα µέλη των συλλόγων 

διδασκόντων των Σχολείων της χώρας και η ακύρωσή της από το ΣτΕ, ως 

αντισυνταγµατικής, αποτελούν ορισµένα µόνο σηµεία καµπής στην αντιπαράθεση 

γύρω από το συγκεκριµένο ζήτηµα, του οποίου οι συνιστώσες συγκροτούν άλλο ένα 

πεδίο ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης µε απόληξη το είδος του σχολείο και 

της κοινωνίας που επιδιώκεται να υπηρετηθεί ή οικοδοµηθεί από συγκροτηµένα 

κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά κέντρα που εκφράζουν και αντίστοιχα 

συµφέροντα στο κοινωνικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της εποχής µας. 

Υπάρχει ανάγκη σήµερα για την «αποτελεσµατική» και «δηµοκρατική» διοίκηση των 

σχολείων; Σε ποιες κατευθύνσεις και µε ποιο τρόπο υπηρετεί ο τρόπος επιλογής των 

στελεχών εκπαίδευσης την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική; Σε ποιο βαθµό συνδέεται 

ο τρόπος επιλογής και η φυσιογνωµία ( τρόπος λειτουργίας) των στελεχών 

εκπαίδευσης µε την προσπάθεια επιβολής της «αξιολόγησης» των σχολικών µονάδων 

και των εκπαιδευτικών; Πώς και µε ποιο τρόπο διαµορφώθηκε και διαµορφώνεται η 

φυσιογνωµία των στελεχών εκπαίδευσης – manager του «αγοραίου» σχολείου µε 

δηµόσιο χαρακτήρα που επιδιώκεται να εγκαθιδρυθεί από τους νεοφιλελεύθερους – 

νεοσυντηρητικούς κύκλους στην εκπαίδευση και στην κοινωνία την τελευταία 

εικοσαετία στη χώρα µας; Υπάρχει σήµερα η δυνατότητα και η προοπτική εφαρµογής 

µιας άλλου είδους δηµοκρατικής και συλλογικής διοίκησης των σχολικών µονάδων 

στον αντίποδα των νεοφιλελεύθερων – νεοσυντηρητικών επιλογών; Τα παραπάνω 

ερωτήµατα συµφύρουν µόνο ένα µέρος της προσπάθειας µας να αναδειχθούν οι 

ιδεολογικές και πολιτικές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις που έχουν αναπτυχθεί και 

αναπτύσσονται γύρω από το συγκεκριµένο θέµα µέσω µιας συγκροτηµένης 

ανακοίνωσης στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Κριτικής Παιδαγωγικής. 

 

Γεώργιος Πριµεράκης 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  

gprim@eled.auth.gr 



 

Η εξέλιξη των προγραµµάτων σπουδών της τεχνολογίας στο αγγλικό πρόγραµµα 

σπουδών 

 

Στην εργασία γίνεται περιγραφή των αλλαγών στο πρόγραµµα σπουδών του 

µαθήµατος της τεχνολογίας στο αγγλικό πρόγραµµα σπουδών. Για την κατανόηση 

των αλλαγών πέρα από τα κείµενα των ίδιων των προγραµµάτων σπουδών 

τεχνολογίας συλλέχθηκαν και µελετήθηκαν και άλλα διαθέσιµα γραπτά τεκµήρια 

όπως νόµοι, διατάγµατα, εγκύκλιοι, εισηγητικές εκθέσεις και πορίσµατα επιτροπών, 

δηµοσιεύµατα του τύπου, κλπ. Τα γραπτά αυτά τεκµήρια προέρχονται από τρεις 

κύριες πηγές συλλογής πρωτογενών δεδοµένων:(α) Από φορείς και πρόσωπα 

προερχόµενα από τον χώρο της αγοράς, των οργανισµών, των ιδρυµάτων, των 

σωµατείων και των επιχειρήσεων µε ενδιαφέρον και δραστηριοποίηση στο χώρο της 

τεχνολογίας. (β) Από φορείς και πρόσωπα της πολιτικής σκηνής της χώρας.(γ) Από 

φορείς, επιτροπές και πρόσωπα µε θεσµικό, νοµοθετικό, εισηγητικό και εκτελεστικό 

ρόλο σε επίπεδο διαµόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας. Αξιοποιώντας 

τις αρχές και τη µεθοδολογία της ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου (content 

analysis) και της ιστορικής ανάλυσης λόγου (HAD- Historical Discourse Analysis) 

αναλύσαµε τα προαναφερθέντα τεκµήρια. Η ανάλυση τελικά οδήγησε στην 

αποτύπωση τεσσάρων σηµαντικών περιόδων στην εξέλιξη του προγράµµατος 

σπουδών του µαθήµατος της τεχνολογίας. Γίνεται αναφορά των ιστορικο-πολιτικών 

γεγονότων και των κοινωνιο-οικονοµικών και πολιτισµικών συνθηκών που γέννησαν 

τις ανάγκες εισαγωγής αλλά και των λόγων για τις αναθεωρήσεις του µαθήµατος της 

τεχνολογίας στο Ηνωµένο Βασίλειο και τη διαµόρφωση των αντίστοιχων 

προγραµµάτων σπουδών. 

 

Αδριανή Προκόπη 

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 64ο ΔΣ Αθηνών 

adriani.prokopi@gmail.com 

 

 

 Η ένταξη των προσφύγων µαθητών και µαθητριών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, η εµπειρία των ΔΥΕΠ, οι αντιδράσεις εκπαιδευτικών και γονιών 

 



 Σύµφωνα µε στοιχεία της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ σήµερα στη χώρα 

µας διαµένουν 21.000 προσφυγόπουλα περίπου. Από αυτά τα 733 είναι εγγεγραµµένα 

σε πρωινά τµήµατα και 2.000 στις ΔΥΕΠ.  Πιο συγκεκριµένα, από τα 733 παιδιά που 

φοιτούν στα πρωινά τµήµατα, τα 350 φοιτούν σε σχολεία της Α’ Αθήνας, δηλαδή σε 

σχολεία του ευρύτερου κέντρου. 

 Στις 29 Αυγούστου 2016 δόθηκε στη δηµοσιότητα το πρώτο ΦΕΚ όπου όριζε 

τη δηµιουργία των ΔΥΕΠ (Δοµές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων). 

Προβλέπονταν τα εξής: 

• Τα προσφυγόπουλα ηλικίας 4-6 θα φοιτούσαν σε παραρτήµατα νηπιαγωγείων που θα 

ιδρύονταν και θα λειτουργούσαν αποκλειστικά µόνο µέσα στα κέντρα «φιλοξενίας» 

(µέχρι τον Απρίλη του 2017 δεν λειτουργούν) 

• τα προσφυγόπουλα από 6 έως 15 ετών θα παρακολουθούσαν µαθήµατα σε σχολεία 

που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα κέντρα «φιλοξενίας» εκτός λειτουργίας 

σχολείου και συγκεκριµένα από τις 2 έως τις 6. Αν η µεταφορά των µαθητών στα 

γειτονικά σχολεία καθίστατο δύσκολη, τότε θα ιδρύονταν «σχολικές τάξεις» µέσα 

στα κέντρα «φιλοξενίας». 

• Για τα παιδιά από 16 ετών και πάνω δεν προβλεπόταν τίποτα συγκεκριµένο. 

 

Το εκπαιδευτικό κίνηµα, το οποίο βρισκόταν έµπρακτα αλληλέγγυο προς τους 

πρόσφυγες όλο το προηγούµενο διάστηµα, είχε εκφράσει τις προτάσεις του για την 

ένταξη των προσφύγων µαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Το 

εκπαιδευτικό κίνηµα πάλευε και παλεύει ενάντια στην γκετοποίηση και στον 

αποµονωτισµό που προσπαθεί να επιβάλει η ελληνική κυβέρνηση µε τη απόφασή της 

να φοιτήσουν τα προσφυγόπουλα σε ξεχωριστές δοµές. Το φυσικό περιβάλλον κάθε 

µαθητή και κάθε µαθήτριας είναι τα πρωινά τµήµατα µαζί µε τους υπόλοιπους 

µαθητές. Η ισοµερής κατανοµή των προσφύγων µαθητών σε πρωινά τµήµατα, η 

οργανωµένη µεταφορά τους από και προς τα κέντρα «φιλοξενίας» µε πούλµαν, η 

ίδρυση τάξεων Υποδοχής σε κάθε σχολείο όπου φοιτούν αλλόγλωσσοι µαθητές και η 

στελέχωσή τους µε µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν µερικά µόνο από τα 

αιτήµατα που εκφράστηκαν από το τέλος της περασµένης σχολικής χρονιάς. Κανένα 

από τα αιτήµατα δεν ακούστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, προκρίνοντας ως 

¨καταλληλότερη¨ λύση την λειτουργία των ΔΥΕΠ.  



Είναι χαρακτηριστικό ότι όπου εγγράφηκαν πρόσφυγες µαθητές και 

µαθήτριες σε πρωινά τµήµατα, οι αντιδράσεις από την πλευρά των γονιών ήταν 

σχεδόν µηδενικές. Αντίθετα, στην πλειονότητα των σχολείων, όπου ορίστηκαν να 

λειτουργούν ως ΔΥΕΠ, οι συνεδριάσεις των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων ήταν 

θυελλώδεις. Υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου οι αντιδράσεις κάµφθηκαν από την 

οργανωµένη απάντηση του γονεϊκού και εκπαιδευτικού κινήµατος και κάποιες λίγες – 

ευτυχώς – όπου µερίδα γονέων προχώρησε σε ακραίες και ρατσιστικές ενέργειες. 

Μια ακόµη σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της. Μια σχολική χρονιά όπου 

µέσα στο ίδιο το σχολείο δηµιουργήθηκε µια άλλη «σχολική δοµή». Μια «σχολική 

δοµή» όπου έθεσε διαχωριστικές γραµµές και ύψωσε τοίχους ανάµεσα σε παιδιά. 

Χρειάζεται να αποτιµήσουµε την λειτουργία των ΔΥΕΠ και τον διακηρυγµένο στόχο 

τους για ένταξη των παιδιών των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Χρειάζεται, όµως, να παλέψουµε ώστε όλα τα παιδιά που τον Σεπτέµβρη θα 

βρίσκονται στην Ελλάδα, θα κάτσουν στο ίδιο θρανίο µε τους υπόλοιπους 

συµµαθητές τους και τις υπόλοιπες συµµαθήτριές τους. 

 

Ιωάννα Σαββίδου 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  

ioana@eled.auth.gr 

 

The Social Frontier : Πεδίο Δηµόσιας Συζήτησης για τον Στρατηγικό Ρόλο της 

Εκπαίδευσης  

 

Tον Οκτώβρη του 1934 προοδευτικοί παιδαγωγοί, µέλη της οµάδας που είχε 

συσταθεί από το 1927 στο πανεπιστήµιο της Columbia (Teachers College Group ) και 

ηγετικές µορφές της οπτικής της κοινωνικής ανασυγκρότησης, προχώρησαν στην 

έκδοση του µηνιαίου περιοδικού Social Frontier. Απότοκο της εποχής της µεγάλης 

ύφεσης και της µερικής απογοήτευσης από την αρχική εφαρµογή του New Deal, το 

περιοδικό αυτό επανέφερε στους εκπαιδευτικούς κύκλους τη συζήτηση σχετικά µε 

τον ιδεολογικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Επικεφαλής της προσπάθειας αυτής ήταν 

ο William Kilpatrick, ενώ η εκδοτική οµάδα απαρτιζόταν από τους George Counts, 

John Childs, Jesse Newlon, Harold Rugg και John Dewey. Σκοπός τους ήταν, όπως 

αναφέρεται στο πρώτο άρθρο του περιοδικού "Launching The Social Frontier" , να 

αποτελέσει το έντυπο αυτό ένα πρωταρχικό, εποικοδοµητικό µέσο για τους 



δασκάλους εκείνους που αναγνωρίζουν το σηµαντικό, ίσως και στρατηγικό ρόλο της 

εκπαίδευσης στην ανασυγκρότηση της αµερικάνικης κοινωνίας. Στην 9χρονη πορεία 

του περιοδικού-και σύµφωνα µε τις κοινωνικές εξελίξεις- ξεδιπλώνεται µέσα από τις 

στήλες του, που σύµφωνα µε τον Cremin(1964:233) αποτέλεσαν µια αυθεντική 

προοδευτική φωνή κατά τη δεκαετία του ’30, µια ενδιαφέρουσα ιστορία για την 

εξέλιξη των στάσεων προοδευτικών/ριζοσπατών παιδαγωγών σχετικά µε βασικά 

εκπαιδευτικά ζητήµατα. Στόχος της παρούσας εισήγησης αποτελεί η διερεύνηση των 

ιδεών για την εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγική των βασικών εκπροσώπων τις 

οπτικής της κοινωνικής ανασυγκρότησης για το αναλυτικό πρόγραµµα , όπως αυτές 

εκφράζονται µέσα από τα άρθρα του περιοδικού The Social Frontier (1934-1939) και 

Frontiers of Democracy (1939-1943) και η ανάδειξη της σηµασίας της σκόπιµης 

εκπαιδευτικής κριτικής, ως βασική προϋπόθεση για την προώθηση του διαλόγου 

σχετικά µε την εκπαιδευτική και κοινωνική ανασυγκρότηση. Πιο συγκεκριµένα τα 

ερωτήµατα που θα επιχειρηθεί να απαντηθούν, µέσα από την χαρτογράφηση µέρους 

των άρθρων του περιοδικού, αφορούν τη σηµασία που δινόταν στον ρόλο του 

δασκάλου, τον τρόπο πρόσληψης της έννοιας της κατήχησης/επιβολής, τον ρόλο της 

εκπαίδευσης στην ταξική διαµάχη, τη σηµασία ελευθερίας λόγου και έκφρασης εντός 

και εκτός της σχολικής τάξης και τον τρόπο που οι αρθρογράφοι «στέκονταν» 

απέναντι στην πολιτική του Roosevelt και ιδιαίτερα απέναντι στο New Deal αλλά και 

το κοινωνικό όραµα που οι ίδιοι αντιπρότειναν.  
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Η νοηµατοδότηση της οικονοµικής κρίσης από τους εκπαιδευτικούς και οι 

στρατηγικές δράσης τους: ποιοτική έρευνα στον νοµό Αττικής 

 

Οι συνέπειες των πολιτικών λιτότητας φαίνεται να είναι πολύ σοβαρές για την 

Ελλάδα και την νεοελληνική κοινωνία στο νέο οικονοµικο-πολιτικό πλαίσιο που 

διαµορφώνεται κυρίως στην Ευρώπη. Η οικονοµική κρίση εξελίσσεται µάλιστα σε 

κοινωνική, που στο πλαίσιο της εκπαίδευσης επιτείνεται από τις νέες συνθήκες που 

διαµορφώθηκαν (δραστικές περικοπές µισθών, µείωση της κρατικής 

χρηµατοδότησης, παρεµβάσεις στη θεσµική λειτουργία σε ποικίλους τοµείς, όπως 

αύξηση ωραρίου, συγχώνευση σχολείων, αύξηση µαθητών ανά τάξη….). Η 

νοηµατοδότηση ωστόσο της κρίσης δεν είναι µονοσήµαντη ούτε πολιτικά και 

ιδεολογικά ουδέτερη. Η κυρίαρχη νοηµατοδότηση της κρίσης επιβάλλει την 

παρέµβαση υπερεθνικών οργανισµών και τη λήψη άµεσων και δραστικών µέτρων, 

που συνήθως πλήττουν τις ευάλωτες κοινωνικά και οικονοµικά οµάδες του 

πληθυσµού. Ωστόσο όταν η κρίση προσλαµβάνεται ως µεταβίβαση ισχύος από 

κάποιες οµάδες που χάνουν τα προνόµιά τους σε άλλες που φαίνεται να «κερδίζουν» 

από την κρίση, οι συνέπειες της δεν µπορούν να θεωρηθούν δεδοµένες και 

αυτονόητες, οπότε αναγνωρίζεται και στα δρώντα υποκείµενα το δικαίωµα σε δράση 

και αντίσταση. Σε ένα τέτοιο προσανατολισµό οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβανόµενοι µε 

όρους δραστικής παρέµβασης τον ρόλο τους διεκδικούν µε τη δράση τους ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον χωρίς περιθωριοποιήσεις και αποκλεισµούς. Στην εισήγησή 

µας θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα µιας ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη στο 

πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

στην αντιµετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων» (“Teacher support Confronting 

Social Inequalities” (TOCSIN)) και αντικείµενο τις επιπτώσεις της οικονοµικής 

κρίσης στην εκπαίδευση και τους τρόπους αντιµετώπισής τους στο σχολείο. Με βάση 

στοιχεία που συλλέξαµε από συνεντεύξεις από Διευθυντές/ύντριες Δηµοτικών 

Σχολείων και Προϊστάµενες Νηπιαγωγείων θα παρουσιάσουµε τις νοηµατοδοτήσεις 



της κρίσης αλλά και των συνεπειών της από τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους 

προσανατολισµούς των δράσεων που αναπτύσσονται στα σχολεία στην προοπτική 

της αντιµετώπισης των συνεπειών της συγκεκριµένης κρίσης. Στην εισήγηση θα 

εστιάσουµε κυρίως α) στους τρόπους µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης νοηµατοδοτούν την οικονοµική κρίση και στο βαθµό που 

αυτό επηρεάζει τους τρόπους που παρεµβαίνουν για την αντιµετώπισή της β) στα 

ζητήµατα που φαίνεται να απασχολούν τους εκπαιδευτικούς σε σχέση µε την 

οικονοµική και κοινωνική κρίση όπως την βιώνουν στο σχολείο και γ) στις πρακτικές 

υιοθετούν για την αντιµετώπισή τους και πώς τις αποτιµούν ως προς την 

αποτελεσµατικότητά τους. 
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Σαλί, Μεφάτ, Χρήστος, Βαλέρια στο ίδιο θρανίο: Διαδροµές µάθησης στην 

πολυπολιτισµική σχολική τάξη  

 

Η πληθυσµιακή και γλωσσική ετερογένεια (παιδιά που δεν έχουν µητρική γλώσσα 

την ελληνική) του µαθητικού πληθυσµού χαρακτηρίζει την τελευταία τουλάχιστον 

εικοσαετία την εκπαιδευτική πραγµατικότητα του ελληνικού σχολείου. Οι µαθητές 

και οι µαθήτριες µε µητρική γλώσσα διαφορετική της ελληνικής, µε διαφορετική 

εθνικότητα και κουλτούρα φοιτούν σε ένα σχολείο, που παρά τις διακηρύξεις των 

ΑΠΣ του 2002 και του 2011 παραµένει ελληνοκεντρικό και µονογλωσσικό. Αν το 

σχολείο (θεσµός) αποτελεί το «δέντρο» κατά τη ντελεζιανή θεωρία και η σχολική 

τάξη τα «ριζώµατα» (εν δυνάµει αλλαγές) κατά πόσο τελικά υπάρχουν τα περιθώρια 

σε ένα αυστηρά δοµηµένο εκπαιδευτικό που βασίζεται σε ένα απαρέγκλιτα ως προς 

την εφαρµογή Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών και σε συγκεκριµένα διδακτικά 

εγχειρίδια να αναπτυχθούν φυγόκεντρες τάσεις, ώστε να δηµιουργηθούν ζώνες 

δηµιουργικών και λειτουργικών ρωγµών στο συµπαγές εκπαιδευτικό οικοδόµηµα; 

Δίνεται χώρος να ακουστούν οι έτερες φωνές και µε ποιον τρόπο; Μπορεί η σχολική 

τάξη να αποτελέσει ένα περιβάλλον πολλαπλών δυνατοτήτων και µορφών 

συµπερίληψης, ώστε όλοι οι µαθητές και µαθήτριες να αναπτύξουν στρατηγικές 

έκφρασης και κάλυψης των αναγκών τους, να σχεδιάζουν τα δικά τους νοήµατα και 



να διαµορφώνουν τις ανάγκες τους µέσω της φαντασίας και της δηµιουργικότητας; 

Μπορεί το βίωµα ενός παιδιού ή ένα τυχαίο γεγονός να µετασχηµατιστεί σε ένα 

γεγονός γραµµατισµού µέσα στη σχολική τάξη, ώστε τα παιδιά να µπορούν να 

αναπαραστήσουν τον εαυτό τους και τον κόσµο που ζουν και κινούνται µέσω της 

γλωσσικής έκφρασης ως επιθυµίες, αρέσκειες και απαρέσκειες; Στην παρούσα 

ανακοίνωση η απάντηση στα συγκεκριµένα ερωτήµατα, τα οποία αποτελούν τον 

πυρήνα µίας εκπαιδευτικής διαδροµής των τελευταίων είκοσι ετών µε παράδειγµατα 

από πολυπολιτισµικές τάξεις, οι οποίες λειτούργησαν ως εργαστήρια σύνθεσης των 

πολλαπλών και διαφορετικών οπτικών θεώρησης της τυπικής εκπαίδευσης. 
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Ενήλικες µετανάστες µαθητές/ήτριες νοηµατοδοτούν το κοινωνικοπολιτικό 

τοπίο του µεταβαλλόµενου κόσµου: Μια παιδαγωγική προσέγγιση θεµελιωµένη 

στη θεωρία του Paulo Freire  

 

Οι ροές µετανάστευσης των ανθρώπων, που λαµβάνουν χώρα στο σηµερινό 

µεταβαλλόµενο τοπίο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, σε αναζήτηση µιας νέας 

εργασίας, µιας νέας πατρίδας, µιας νέας ζωής µε την ελπίδα της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και επιβίωσης αναδύουν πολύµορφες κοινότητες και υποπολιτισµικούς 

σχηµατισµούς. Παράλληλα, στο παγκοσµιοποιηµένο κοινωνικό τοπίο, η 

αναπτυσσόµενη ποικιλία των ειδών των κειµένων που διακινούνται και σχετίζονται 

µε τη γρήγορη εξάπλωση των επικοινωνιακών διόδων και µέσων απαιτούν την 

απόκτηση µιας ειδηµοσύνης γλωσσών και διαφορετικών διαδικασιών για τη 

δηµιουργία νοήµατος. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου 

µε τον οποίο 15 ενήλικες µετανάστες µαθητές/ήτριες του σχολείου Αλληλεγγύης 



«Οδυσσέας» νοηµατοδότησαν το κοινωνικό θέµα της κοινωνικο-οικονοµικής κρίσης, 

στο πλαίσιο ενός προγράµµατος γραµµατισµού θεµελιωµένο στη θεωρία του Paulo 

Freire και στους κριτικούς πολυγραµµατισµούς. Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν τα 

παραγόµενα γραπτά µονοτροπικά/πολυτροπικά κείµενα των µαθητών/ητριών, τα 

οποία προέκυψαν µετά την ανάγνωση/θέαση έντυπων, αλλά και πολυτροπικών 

κειµένων σε περιβάλλοντα στο διαδίκτυο και τα οποία συν-λειτούργησαν ως 

αντικείµενα νοηµατοδότησης και κριτικής γνώσης τόσο σε ατοµικό όσο και σε 

συλλογικό επίπεδο κατά την εξέλιξη της µαθησιακής διαδικασίας. Η θεµατική της 

παρούσας έρευνας επιλέχτηκε από τη διερεύνηση του θεµατικού σύµπαντος των 

µαθητών/ητριών και αφορούσε στην ανεργία ως τοποθέτηση προβλήµατος. Η 

ποιοτική ανάλυση του περιεχοµένου και η κριτική ανάλυση λόγου των παραγόµενων 

γραπτών κειµένων κατέδειξε ότι οι ενήλικες µαθητές/ήτριες: (α) αναγνώρισαν το 

κοινωνικό-πολιτικό θέµα της ανεργίας και της λιτότητας ως απόρροια της 

παγκόσµιας διασύνδεσης και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, (β) άρθρωσαν, µέσω 

των πολυεπίπεδων βιόκοσµών τους, τις πολιτικο-ιδεολογικές πτυχές που απηχούσε το 

υπό εξέταση κοινωνικο-πολιτικό θέµα της ανεργίας, γ) αντιµετώπισαν τα κείµενα, 

κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης/θέασης και συν-γραφής, ως φορείς ιδεολογίας, 

πολιτικής σκέψης και κοινωνικής νοηµατοδότησης. Τα ευρήµατα της έρευνας αυτής 

καθιστούν αναγκαία, στο σηµερινό µεταβαλλόµενο τοπίο της παγκόσµιας 

διασύνδεσης, την υιοθέτηση της απελευθερωτικής/εξανθρωπίζουσας και 

κριτικής/πολυτροπικής διάστασης του γραµµατισµού στο χώρο της εκπαίδευσης των 

«µειονοτήτων», προκειµένου οι ενήλικες/µετανάστες/ριες να δουν τους εαυτούς τους 

ως ενεργούς συµµετέχοντες στην κοινωνική αλλαγή και ως σχεδιαστές – δηµιουργούς 

του κοινωνικού τους µέλλοντος. 
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Η κοινωνική και οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και η ελπίδα για ένα 

διαφορετικό είδος παιδαγωγικής 

 

Η παρούσα εισήγηση βασίζεται σε µια µελέτη που είχε ως στόχο να διερευνήσει τις 

εµπειρίες και τις νοηµατοδοτήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις πρόσφατες 



πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές στην Ελλάδα και τις νέες προκλήσεις που 

απορρέουν από αυτές, καθώς και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις 

δυνατότητες που ενδεχοµένως προδιαγράφονται για το µέλλον. Αυτή η µελέτη 

βασισµένη σε µια επιστηµολογία της οπτικής (standpoint epistemology), σε µια 

οπτική της ελπίδας, πέρα και ενάντια στον αυτοκαταστροφικό λόγο της απελπισίας 

που δεσπόζει στο σηµερινό πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης και της δηµόσιας 

ζωής, προσπάθησε να αναζητήσει δυνατότητες ελπίδας, ιδιαίτερα εκείνες τις 

δυνατότητες που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί. Συγκεκριµένα, προσπάθησε να 

διερευνήσει πώς µπορούµε να αξιοποιήσουµε τα δυνατά στοιχεία του παρόντος 

εκπαιδευτικού συστήµατος, προκειµένου να δηµιουργήσουµε ένα σύστηµα ικανό να 

προωθήσει την αντιµετώπιση των δύσκολων συνθηκών που έχουν επιφέρει οι 

πρόσφατες κοινωνικές αλλαγές. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της µελέτης, δεν 

θεωρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν λύσεις, ούτε ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι 

για την ανασυγκρότηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και της ελληνικής 

κοινωνίας, αλλά ότι µπορούν να συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό και ότι πρέπει οι 

φωνές τους να ακουστούν. Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά µε τον πιθανό ρόλο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος 

στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας και του πολιτικού βίου στην Ελλάδα µετά την 

κρίση, και στις ελπίδες που εκφράζονται από τους εκπαιδευτικούς για τη δηµιουργία 

ενός εκπαιδευτικού συστήµατος που θα ταιριάζει στις σηµερινές κοινωνικές αλλαγές. 
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 Εναλλακτική Παραγωγή Ταινιών από παιδιά στα πλαίσια της Κριτικής 

Παιδαγωγικής και του Απελευθερωτικού Θεάτρου 

 



Η παρούσα εργασία, αποτελεί µέρος της τρέχουσας διδακτορικής διατριβής της µίας 

εισηγήτριας και παρουσιάζει µία παρέµβαση που πραγµατοποιήθηκε από τις τρεις 

εισηγήτριες µε µία οµάδα εφήβων µαθητών/τριών και µαθητών/τριών δηµοτικού στον 

κριτικό γραµµατισµό στα µέσα, η οποία οµάδα είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια. Η 

παρέµβαση στηρίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της κριτικής παιδαγωγικής και για τον 

κριτικό γραµµατισµό στα µέσα και για το απελευθερωτικό θέατρο. Οι δύο 

εισηγήτριες λειτουργούν ως συντονίστριες της παρέµβασης, ενώ η οµάδα των 

µαθητών/τριών διερευνά µέσα από ταινίες και άλλα είδη κειµένων, θέµατα και 

προβλήµατα που σχετίζονται µε το προσφυγικό ζήτηµα. Παράλληλα, µε τη συµβολή 

της τρίτης εισηγήτριας – θεατρολόγου, η οποία σχεδιάζει τις διάφορες θεατρικές 

δράσεις, διερευνάται η συµβολή του απελευθερωτικού θεάτρου τόσο στον Κριτικό 

Γραµµατισµό στα Μέσα όσο και στη συνειδητοποίηση και την αλλαγή στάσεων. Στο 

τέλος, οι µαθητές/τριες παρεµβαίνουν µε τη δηµιουργία µιας εναλλακτικής ταινίας 

µικρού µήκους, όπου µέσα από αυτή προβάλλουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους, 

αµφισβητώντας τους κυρίαρχους τρόπους αναπαράστασης και αποκλεισµού.  

 

	


