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• Η ζεσξεηηθή–κεζνδνινγηθή πξόηαζε γηα ηελ εξκελεία 
ηνπ ηξόπνπ ζπγθξόηεζεο ησλ Α.Π. αληιεί από 

– ηε κε-αλαγσγηζηηθή παξάδνζε ηνπ κεζνδνινγηθνύ αηνκηζκνύ 
ηνπ  Weber,  

– ηε ζπζηεκηθή (νιηζηηθή) θνηλσληθή αλάιπζε ηνπ Marx, ρσξίο ηα 
αλαγσγηζηηθά θαη νηθνλνκηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

– ηελ ζεσξία θσδίθσλ ηνπ Bernstein 

 

• «Φοπείρ δπάζηρ» (agents)  

– εξκελεύνπλ ηνλ ηξόπν θνηλσληθήο ζπγθξόηεζεο θαη 
κεηαζρεκαηηζκνύ ηόζν από ηελ πιεπξά ηεο δνκήο θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο, όζν θαη από ηελ πιεπξά ηνπ θνξέα-αηηίνπ (Giddens 
1985, 2001, Μνπδέιεο 1992) 

Βαζηθέο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο (α) 



• ε επίπεδν ζπγθξνηεζηαθώλ ελλνηνινγηθώλ 
πξνζδηνξηζκώλ γηα ηελ εξκελεία ηεο θνηλσληθήο 
παξαγσγήο πξνηείλνληαη νη δηαζηάζεηο (γηα όιεο ηηο 
ζεζκηθέο πεξηνρέο, είηε ελέρεηαη άκεζα ην νηθνλνκηθό 
ζηνηρείν, είηε όρη) : 
– Τεσνολογία 

• ηα κέζα (θνηλσληθήο θαηαζθεπήο) κε ηα νπνία ζπγθξνηείηαη, 
αλαπαξάγεηαη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ε παξαγσγή ζην θνηλσληθό 
πεδίν 

– Ιδιοποίηζη 

• ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα ηερλνινγηθά κέζα πεξλνύλ ζηνλ 
δηαρεηξηζηηθό έιεγρν θάπνησλ 

– Ιδεολογία 

• νη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο λνκηκνπνηνύληαη –θαη 
δηαζηξεβιώλνληαη, γηα λα εθινγηθεπηνύλ- νη δηαζηάζεηο ηεο 
ηδηνπνίεζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

Βαζηθέο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο (β) 



Βαζηθέο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο -i 
 

Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηζηνξία  
πλάθεηεο θαη παξαιιειίεο 

 Ση είλαη ην αλαιπηηθό 
πξόγξακκα;  

 «Πνηα γλώζε είλαη 
πεξηζζόηεξν ζεκαληηθή;»  

 Ση ζεσξείηαη «γλώζε»  

 Με πνηα θξηηήξηα ζα γίλεη ε 
αμηνιόγεζή ηεο;  

 Πνηα ζεσξείηαη σο πην 
ζεκαληηθή  

• Ση είλαη Ιζηνξία  

• Πνηα γλώζε ζεσξείηαη σο 
ηζηνξηθή;  

– Πνην ζεσξείηαη σο 
«γεγνλόο»;  

– Με πνηα θξηηήξηα γίλεηαη ε 
αμηνιόγεζε ησλ ζπκβάλησλ;  

– Πώο θαηαζθεπάδεηαη ε 
ηζηνξία;  



Βαζηθέο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο -ii 

 Γηαηί λα έρεη ελδηαθέξνλ κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά 
κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα;  

 Απαληήζεηο ζε δεηήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ-
απαζρνινύλ ηελ θνηλωλία  

 Ιζηνξηθά θαζνξηζκέλα – πξνζδηνξηζκέλα – 
θαηεπζπλόκελα  

 Οηθνλνκηθά αηηνύκελα  

 Θέζεηο, απαηηήζεηο, επηδηώμεηο θνξέσλ δξάζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνύ πεδίνπ 

 Πνιηηηθά (ηδενινγηθά) αηηνύκελα  

 Θέζεηο θαη αληηζέζεηο θνξέσλ δξάζεο ηνπ πνιηηηθνύ 
πεδίνπ 

  επηδηώθνπλ λα θαηηζρύζνπλ, είηε πνιηηηθά, είηε νηθνλνκηθά 



Βαζηθέο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο -iii 

•  Θεσξίεο πεξί αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ  

–  Σππνινγία θαηά Schiro (1978)   

•  Αθαδεκατθή ζεσξία  

•  Θεσξία κειέηεο ηνπ παηδηνύ  

•  Θεσξία θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο  

•  Θεσξία θνηλσληθήο αλαδόκεζεο  



Βαζηθέο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο -iv 

•  Θεσξίεο πεξί αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ  

–  Σππνινγία θαηά Holmes and McLean (1992)   

•  Οπζηνθξαηία (essentialism)  

•  Δγθπθινπαηδηζκόο  

•  Πνιπηερληθή πξνζέγγηζε  

•  Πξαγκαηηζκόο  



Βαζηθέο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο -v 

•  Θεσξίεο πεξί εξκελείαο (ηζηνξηθήο-θνηλσληθήο)  

  Μαθξν- ζεσξήζεηο  

  Γνκηθέο  

  Λεηηνπξγηθέο  

  πγθξνπζηαθέο  

  Μηθξν- ζεσξήζεηο  

  Θεσξήζεηο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο  



Αιιαγή επηζηεκνινγηθνύ 
παξαδείγκαηνο ζηε κειέηε ησλ Α.Π. 

 Γεθαεηία 1950 : ζύλδεζε κε δηδαθηηθή  

 Γεθαεηία 1960 : ην αλαιπηηθό πξόγξακκα σο πνιηηηθό θείκελν  

 Έιεπζε λενκαξμηζηηθώλ θαη λενζπγθξνπζηαθώλ ζεσξήζεσλ 

 Γεθαεηία 1980 : δηεύξπλζε δπλαηνηήηωλ δηδαθηηθήο  

 Αλάπηπμε ζρεδίσλ project, δηαζεκαηηθόηεηαο, θ.η.ι.  

 Γεθαεηία 1990 (θ.εμ.) : ην αλαιπηηθό πξόγξακκα σο κέξνο ησλ 
επξύηεξσλ πνιηηηθώλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο «γλώζεο»  

 «Κνηλσλία ηεο γλώζεο» 

 Σερλν-δηαρεηξηζηηθά κνληέια γλώζεο 

 ηόρνη : ρεηξαθέηεζε, θξηηηθά ζθεπηόκελνο πνιίηεο, ελεξγεηηθόο πνιίηεο, 
αλάπηπμε ζπλείδεζεο («πνιηηεηόηεηα»), δηεξεύλεζε ηζηνξηθόηεηαο 
εθπαηδεπηηθώλ δηθηύσλ (αλάπηπμε ηδηαίηεξνπ θιάδνπ «ηζηνξίαο ησλ 
αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ»), θ.η.ι.   



Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα  
σο πνιηηηθό θείκελν 

 Φάλεθε όηη ην «ζρνιείν», σο θνηλωληθή 
νληόηεηα (entity) παξάγεη...  

 πξνθαλή απνηειέζκαηα  

 εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό,  

 «πεηζαξρία» (λνκηκνπνίεζε θαη εθινγίθεπζε)  

 ηόζν θνηλσληθά, όζν θαη γλσζηηθά  

 γλώζε  

 δηαδηθαζίεο δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο   

 αιιά θαη απξόζκελα απνηειέζκαηα  

 αληζόηεηεο  

 απνθιεηζκνύο  

 ηππνπνίεζε  

 Δγθπβνηηζκό (εγθισβηζκό), αλειεπζεξία    



Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα  
σο πνιηηηθό θείκελν 

 Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα αληηκεησπίδεηαη σο  

 «πεδίν θαηαζθεπήο ζπλεηδήζεσλ»  

 Τπεξδνκή (ηδενινγία: δνκηθό πεδίν αιιά θαη ζύλνιν 
αληηιήςεσλ)  

 Θεσξεηηθά πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο θύζεο ηεο «ηδενινγίαο» 
(linear cause/effect determinism)  

 ζεζκόο  

 Καηαζθεπή δνκώλ (εληόο ηεο ππεξδνκήο)  

 Αλάπηπμε «γξαθεηνθξαηίαο»  

 Μνληέια θαηαζθεπήο – εξκελείαο  

 πιαίζην ζρέζεσλ κε ηελ παξαγσγή  

 Τιηθέο δπλάκεηο παξαγσγήο  

 Φνξείο δξάζεο (agency), αλάπηπμε ησλ κέζσλ θαη ησλ 
ηερλνινγηώλ παξαγσγήο  



Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα  
σο πνιηηηθό θείκελν 

 Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα (σο ζεζκηθή 
θαηαζθεπή θαη σο δνκηθό ζηνηρείν) πξνθαιεί  

 Ιεξαξρηθέο ζρέζεηο (εμνπζίαο) 

 Καζεηνπνηεκέλν άμνλα επηθνηλσλίαο 

 Αιινηξησκέλεο ζρέζεηο εξγαζίαο  

 Απνπζία ειέγρνπ ησλ καζεηώλ πάλσ ζηα αληηθείκελα  

 Οξηζκόο : αληηθεηκέλνπ, ηξόπνπ θαη ρξόλνπ εξγαζίαο, θ.η.ι.  

 Ρπζκίζεηο : ρξόλνπ, ρώξνπ, επηθνηλσλίαο (ξνέο, πνζόηεηα, 
interpellation-«έθθιεζε», θ.η.ι.)  

 Αλαπιαηζίσζε γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ (θαηαζθεπή, 
αλαζθεπή, ή παξαγσγή;)  



Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα  
σο πνιηηηθό θείκελν 

 Άξα ην αλαιπηηθό πξόγξακκα εκπεξηέρεη 
νξηζκέλεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο  

 Από πνηνλ θαζνξίδνληαη;  

 Πνην είλαη ην δηαθύβεπκα;  

 Πνηνη επσθεινύληαη;  

 Με πνην ηξόπν (κε πνηεο ηερλνινγίεο 
θπξηαξρίαο) επηηπγράλεηαη ε λνκηκνπνίεζε θαη ε 
εθινγίθεπζε απηώλ ησλ πξαθηηθώλ;  



Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα  
σο πνιηηηθό θείκελν 

 Σύπνη θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ  

 Ιδηνπνίεζε (δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο πεδίσλ) 

 Πνιηηηθή (δηαρείξηζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ 
θνηλσληθώλ ζρέζεσλ) 

 Μεηαζρεκαηηζκόο (ησλ εξγαιείσλ ηνπ 
«ιόγνπ»)  

 Γηαλνκή (εμνπζίαο θαη ρξήκαηνο)  



 Πνηεο δηαζηάζεηο ηνπ αλαιπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο εκπιέθνληαη ζηε 
ζπδήηεζε;  

 «Νέα» θνηλσληνινγία ησλ αλαιπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ – θνηλσληνινγία ηεο γλώζεο  

 Ρηδνζπαζηηθή – θξηηηθή ζεσξία ησλ αλαιπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ 

 Πνιηηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε ζεσξία ησλ 
αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ  

Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα  
σο πνιηηηθό θείκελν 



Βαζηθέο δηαζηάζεηο  
ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

 Γηαζηάζεηο εθαξκνγήο ηνπ Α.Π.  

 Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα σο «πποϊόν»  

 «έηνηκν», επηβαιιόκελν 

 Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα σο «ππάξη»  

 in citu δηακεζνιάβεζε εθπαηδεπηηθώλ  

 Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα σο «ππακηική» (praxis) 

 Αιιειεπίδξαζε ηεο πξάμεο κε ηε ζεσξία, λέεο 
θαηαζθεπέο  

 δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπγθξνηεζηαθώλ όξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 ηη είλαη «γλώζε» - πνηα (θαη ηίλνο) γλώζε ζα πξνθξηζεί  

 πνηα ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία  

 πνηνο ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο  

 πνηνο θαη κε πνην ηξόπν ζα θαζνξίδεη ηελ παηδαγσγηθή 
ζρέζε 



Σν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
ηνπ 21νπ αηώλα 



Αλαιπηηθό πξόγξακκα –  
επηθεληξωκέλν ζε πνηνλ; 



Πξνο αιιαγή «παξαδείγκαηνο»  
(σο πξνο ηε ζρέζε κε ηελ παηδαγσγηθή θαη ηε δηδαθηηθή) 



2. Ιζηνξηθέο δηαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα 

 «Ρπζκίζεηο» ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ  

 Από πνηνπο θνξείο δξάζεο  

 Γηαθύβεπκα  

 Ιδηνπνίεζε  

 Σξόπνο θπξηαξρίαο  

 Ιδενινγία (λνκηκνπνίεζε)  

 Με πνην απνηέιεζκα (πνηεο νη επηπηώζεηο ζηελ 
θνηλσλία από ηελ εθαξκνγή ησλ αλαιπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο)  

 ηελ νηθνλνκία  

 ηηο θνηλσληθέο δνκέο – ζρέζεηο δνκηθώλ ζηνηρείσλ  

 Μεηαζρεκαηηζκνί ζηηο ηερλνινγίεο παξαγσγήο – θπξηαξρίαο    



Από πνηνπο θνξείο δξάζεο 

 «Δελ είλαη δσλαηόλ λα αποθαζίδοσλ επί ζεκειηφδώλ ζεκάηφλ ηες 

παηδείας εθείλοη οη οποίοη δελ έτοσλ κηαλ γεληθήλ αληίιευηλ ηοσ 

όιοσ πολιηικού ζέκαηος» [...] «ε παηδεία δελ αλήθεη απιώς εης ηοσς 

παηδαγφγούς» (Πξαθηηθά Βνπιήο 20/11/1957: 402 - ππνγξακκίζεηο δηθέο καο).   

 «Δηόηη εθείλο ηο οποίολ επρόθεηηο λα ταρατζή ήηο ε εθπαηδεσηηθή 

‘ποιηηηθή’. Καη οη δηδάζθαιοη εκπορούλ λα θρίλοσλ παηδαγφγηθάς 

απόυεης, εκπορούλ λα θρίλοσλ ηελ ‘εθπαίδεσζηλ’, αιιά ηην 

εκπαιδεςηικήν πολιηικήν ηην κπίνοςν οι εκππόζωποι αςηού ηος 

Σώμαηορ» (Πξαθηηθά Βνπιήο 20/11/1957: 402 - ππνγξακκίζεηο δηθέο καο).  



• Πνιηηηθόο θνξέαο δξάζεο (θνξείο δξάζεο ηνπ πνιηηηθνύ 

πεδίνπ)  

– Ννκνζεηνύλ – δηακνξθώλνπλ ην ζεζκηθό πιαίζην ηεο 
εθπαίδεπζεο 

• Μέζσ ησλ ζεζκώλ, δηνξίδνπλ, ή ειέγρνπλ, ηηο επηηξνπέο πνπ 
θαηαξηίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

– Οη επηηξνπέο απηέο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζύλζεζε 

– Σν παξαγόκελν πξόγξακκα έρεη ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη δνκέο  

– Ακθηζβεηνύλ ηε δπλαηόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θνξέσλ λα 
δηαηππώζνπλ ιόγν γηα ηελ εθπαίδεπζε 

– Δπεξεάδνπλ ηε δηακόξθσζε ηεο θνηλήο γλώκεο κε ην «ιόγν» 
πνπ θέξνπλ εληόο θαη εθηόο θνηλνβνπιίνπ  

– Αλαθέξνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ «εθπαίδεπζε» σο «Παηδεία» 

• Μεζζηαληθή αληίιεςε γηα ηελ «Παηδεία» 

– Πξνθξίλνπλ ηελ «ειιελνρξηζηηαληθή αγωγή» σο ην βαζηθόηεξν 
θαη δηαρξνληθά κε-ακθηζβεηνύκελν ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο 

• Ιδενιόγεκα: δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ζπλνρήο θαη εμαζθάιηζε ηεο 
εζληθήο ζπλέρεηαο, κέζσ ηεο (γεληθήο, αθαδεκατθήο θαη 
θιαζηθίδνπζαο) εθπαίδεπζεο (γιώζζα, ζξεζθεία) 



• Πνιηηηθόο θνξέαο δξάζεο 

– Δπηβάιιεη αλαιπηηθό πξόγξακκα, «αλζξσπηζηηθό», γεληθό 
θαη θιαζηθό – κε εζηθνπιαζηηθέο, θξνλεκαηηζηηθέο θαη 
ρξηζηηαληθέο αξρέο («εζλνθαηήρεζε») 

• Αλαθέξεηαη ζε α-ρξνληθά «εζληθά» -θπιεηηθά- 
ραξαθηεξηζηηθά (πάληα κε ζεηηθό πξόζεκν)  

– Έιιελεο, ν πεξηνύζηνο ιαόο 

– Θεσξεί ηζνδύλακν κε εζληθή πξνδνζία θάζε απόπεηξα 
δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ γλσζηηθώλ 
αληηθεηκέλσλ    

– Τπέξ ηεο ρξήζεο ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ 

• ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο εζληθήο θαη πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο  

– ηθαλό λα δηαθξίλεη ην «εζληθό» από ην «αληεζληθό» ηεο 
«ηαπηόηεηαο» 

– Απαμηώλεη ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε – δελ κπνξεί λα 
απνηειέζεη έλα βαζηθό εθπαηδεπηηθό δίθηπν 

• Λόγω ππνηίκεζε, έξγω ππνβάζκηζε ηεο ηερληθήο 
εθπαίδεπζεο  



Με πνην δηαθύβεπκα-1a 

 «Η σπιζηιανική θπηζκεία θαη ε έννοια ηηρ αγάπηρ 
ηος Χπιζηού, ε κλαζζική και ανθπωπιζηική 
παιδεία, ε ανθπώπινη αξιοππέπεια, ηδαληθά 
βγαικέλα από ηα θόθθαια ηοσ Ειιεληζκού, αιώνια 
ιδανικά ηηρ Ελληνικήρ θςλήρ» (Πξαθηηθά Βνπιήο 30/06/1959: 

1152 - ε νξζνγξαθία ηνπ θεηκέλνπ, νη ππνγξακκίζεηο δηθέο καο) 



Με πνην δηαθύβεπκα-1b 

  «Αναμθιζβηηήηωρ ηα ζσολεία ηηρ μέζηρ παιδείαρ (θαη 

εδώ πεξηιακβάλνληαη όρη κόλνλ ηα γεληθήο κνξθώζεωο, 

αιιά θαη ηα ηερληθά ή επαγγεικαηηθά) οθείλοςν να είναι 

ζσολεία ανθπωπιζηικά θαη ν αλζξωπηζκόο, ωο 

δηεκνξθώζε ηζηνξηθώο εηο ηνλ ρώξνλ ηνπ ιεγνκέλνπ 

δπηηθνύ πνιηηηζκνύ, είλαη αξξήθηωο ζπλδεδεκέλνο κε ηα 

πνεςμαηικά αγαθά, ηα νπνία εράξηζελ εηο ηνλ θόζκνλ ε 

κλαζζική (ελληνοπωμαϊκή) απσαιόηηρ θαη ν 

σπιζηιανιζμόρ»  

(Πνξίζκαηα Δπηηξνπήο Παηδείαο 1958: 128, νη ππνγξακκίζεηο δηθέο καο) 



Με πνην δηαθύβεπκα-2 

 «… κόλολ εάλ έτφκελ παράιιεια θροληίζεη λα ηδρύζφκελ 

Στοιάς Επαγγεικαηηθής θαη Τετληθής εθπαηδεύζεφς δηα λα 

απορροθήζοσλ ηα παιδιά πος πεπιζζεύοςν…» (πλέληεπμε ηνπ Ι. Ράιιε, 

ππνπξγνύ Παηδείαο, ζηελ εθ. Καζεκερηλή 03/02/1976 - ππνγξακκίζεηο δηθέο καο)   

 «έτφ ώρες-ώρες ηελ εληύπφζε πφς ηο λοκοζέηεκα ασηό 

ταραθηερίδεη περηζζόηερο ηο άγσορ ηηρ αποζςμθοπήζεωρ παρά 

ε εσζεία αληηκεηώπηζε ηοσ προβιήκαηος ηες ηετληθής Παηδείας» 

(βνπιεπηήο Γ. Σζάηζνο, Πξαθηηθά Βνπιήο 23/02/1977: 3375 - ππνγξακκίζεηο δηθέο καο) 



Με πνην απνηέιεζκα -1 
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Με πνην απνηέιεζκα -3 



Με πνην απνηέιεζκα -4 

 Αλαγλωξίδεηαη όηη ... 

 «Οη απόθοιηοι ηων Τεσνικών Λςκείων, όπφς 

προδηαγράθεηαη από ηης ηάζειρ διαμοπθώζεωρ ηων 

αναλςηικών ππογπαμμάηων ζποςδών ηοςρ, όπφς 

πιεροθορούκαζηε, μικπή μόνο ζσέζη θα έσοςν με ηην 

ηεσνολογία θαη ηελ εθαρκογή ηες»  

(Πξαθηηθά Βνπιήο 23/02/1977: 3373 - ππνγξακκίζεηο δηθέο καο).   



ύλδεζε κε νηθνλνκία; 



Δπίιπζε θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ;  
(ή «Ση καο καζαίλεη ην ζρνιείν») 

• Σξνραία  

•1 Τγεία (παρπζαξθία – Γηαβήηεο)  

•2 Τγεία (εθεβηθέο εθηξώζεηο)   

• Φπρηθή πγεία (εθήβσλ – λέσλ)  

• πλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε (bulling)  













--------------------- 







Γειαδή, κε απιή αξηζκεηηθή... 
 

αθνξά ζε 20-37.000 θνξίηζηα  
θάησ ησλ 16 εηώλ... 



Άλεπ άιισλ ζρνιίσλ 



Δίλαη «θαιό» ην ζρνιείν;  



Δίλαη απνηειεζκαηηθό ην ζρνιείν; 



Δίλαη αξεζηό ην ζρνιείν; 



Δίλαη αζθαιέο ην ζρνιείν; 



Μαο πξνζηαηεύεη ην ζρνιείν; 



πκπεξάζκαηα -1 

• Χο πξνο ηε ζπγθξόηεζε ησλ αλαιπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ  

– πξνϊόλ επηβνιήο ηεο κσριαρτίας ησλ θνξέσλ ηνπ 
πνιηηηθνύ πεδίνπ πάλσ ζην ηδενινγηθό πεδίν  

– Οη πνιηηηθά θπξίαξρνη θνξείο ζπληάζζνληαη κε ηηο 
ζπληεξεηηθόηεξεο απόςεηο πεξί «Παηδείαο»     

• νη θνξείο ηνπ νηθνλνκηθνύ πεδίνπ δελ επηδξνύλ  
– Ο θνξέαο ησλ νηθνλνκηθά θπξίαξρσλ (αζηηθή ηάμε) 

αδπλαηεί λα επηβάιιεη ζην πνιηηηθό πεδίν ηελ άπνςή ηεο 
γηα ηε κεηαξξύζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό–
εμνξζνινγηζκό ηεο εθπαίδεπζεο 

• Οη θνηλσληθνί θνξείο είλαη απνθιεηζκέλνη από 
ην δεκόζην δηάινγν γηα ηελ εθπαίδεπζε 

– Δπί ηεο νπζίαο δελ πθίζηαηαη θαλ δηάινγνο   



πκπεξάζκαηα -2 

 

• Χο πξνο ηε λνκηκνπνίεζε  

– αθνξά ζηνλ ηξόπν θπξηαξρίαο  θαη όρη ζηνλ ηξόπν 
παξαγωγήο  

• ν ηξόπνο θπξηαξρίαο δελ ζπλδέεηαη δνκηθά κε 
ηνλ ηξόπν παξαγωγήο  

• γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηδενινγηθώλ κέζσλ 

• επηβάιιεηαη πεηζαξρία κε εμσηεξηθά κέζα 



πκπεξάζκαηα -3 

• Χο πξνο ηε ζρέζε ησλ αλαιπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ κε ηηο ηππνινγίεο ζπγθξόηεζήο 
ηνπο 

– Δκπίπηνπλ θπξίσο ζηελ ηππνινγία ηεο 

«Αθαδεκαϊθήο» ζεσξίαο (Schiro, 1978) ή/θαη ηνπ 

«Εγθπθινπαηδηζκνύ» (Holmes and McLean, 1992)  

• Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό απηώλ ησλ πξνζεγγίζεσλ :  

– δελ επηιύνπλ πξνβιήκαηα  

– ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΤΝ ην πθηζηάκελν status 



πκπεξάζκαηα -4 

• πλεπώο,   

– ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα θαίλνληαη 
απνθνκκέλα από ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη 
ε θνηλσλία, όπσο   

• ε έιιεηςε θαηάξηηζεο θαη ε πιήξεο απνζύλδεζε ηεο 
εθπαίδεπζεο από ηελ αγνξά εξγαζίαο  

• ε απνπζία ζπζηεκαηηθήο θαιιηέξγεηαο θνηλσληθώλ 
δεμηνηήησλ (π.ρ., αζθαιήο νδήγεζε)  

• ε πξόιεςε ζνβαξώλ θαηαζηάζεσλ ζσκαηηθήο θαη 
ςπρηθήο πγείαο ησλ λέσλ (ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε, 
αλνρή θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, θ.η.ι.)  

– Καηαζθεπάδεηαη κηα θαζαξώο θνληακεληαιηζηηθή 
εθπαίδεπζε 

• Πξνθξίλεηαη ε αλαπαξαγωγή ηνπ ηξόπνπ θπξηαξρίαο 



Τπάξρεη (άιιε) πξννπηηθή; 



Τπάξρνπλ δπλαηόηεηεο αληίζηαζεο  
ζε απηό ην πιαίζην;  

 Θεσξίεο αληίζηαζεο 

 Πρ, «Κξηηηθή ζεσξία» (ζρνιή Φξαλθθνύξηεο)  

 Αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο θνπιηνύξαο  

 Τιηθή παξαγσγή  

 Αλαπαξαγσγή   

 Δθπαίδεπζε: ν ξόινο ηεο σο ζηνηρείν θνπιηνύξαο  

 θνπόο: ε αλάπηπμε κηαο θξηηηθήο θνηλωληθήο 
ζπλείδεζεο, ε νπνία ζα κπνξεί λα δηαπεξάζεη ηελ 
ππάξρνπζα (θπξίαξρε) ηδενινγία, λα ππνζηεξίμεη ηελ 
«αλεμάξηεηε» θξίζε θαη λα θαηαζηήζεη ηα άηνκα ηθαλά 
(=ειεύζεξα) λα νξακαηηζηνύλ «ελαιιαθηηθέο»  



Τπάξρνπλ δπλαηόηεηεο αληίζηαζεο  
ζε απηό ην πιαίζην;  

 πλεπώο:  

 Ξεπεξλάκε ηε κεραληζηηθή θαη ληεηεξκηληζηηθή 
αλαγσγή ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηηο 
δεζκεύζεηο ηνπ πεδίνπ ηεο παξαγσγήο  

 Αληηιακβαλόκαζηε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα σο 
ζεκείν «ιόγνπ»  

 Αλαδύνληαη λέεο δηαζηάζεηο ηνπ αλαιπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο  

 Άξα, δπλάκεη, «ειέγρεηαη» ην πεδίν ησλ 
αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ από ηνπο θνξείο πνπ 
ην «πθίζηαληαη» (δειαδή, ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία) 



Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  

 Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα σο πνιηηηθό θείκελν:  

 ΓΔΝ είλαη δήηεκα παηδαγσγηθήο ή/θαη δηδαθηηθήο 

 Παξόιν πνπ ηελ επεξεάδεη (αλ δελ ηελ θαζνξίδεη – 
πεξηζζόηεξν, ή ιηγόηεξν)  

 Δίλαη δήηεκα πνιηηηθώλ επηινγώλ  

 Ρπζκίζεηο σο πξνο ην ρξόλν, ην ρώξν, ηηο ζρέζεηο θαη 
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα εκπιαθνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 
πξαθηηθή  

 ρεηίδεηαη κε ηελ ηδενινγία θαη ηελ εγεκνλία  

 Ννκηκνπνίεζε  

 Ιδηνπνίεζε  



Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  

 Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα σο πνιηηηθό θείκελν 
είλαη : 

 κέξνο ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ θαη δηαρεηξηζηηθώλ 
«πηέζεσλ» πνπ αζθεί ην ζρνιείν  

 ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ κε ηηο νπνίεο νη 
καζεηέο «παξαθηλνύληαη» λα ζπκκνξθσζνύλ 
πξνο ηελ θπξίαξρε ηδενινγία θαη ηηο θνηλσληθέο 
πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο «αξρέο», ηε 
ζπκπεξηθνξά θαη ηελ εζηθή (εζηθνύο θαλόλεο)  
(McLaren 1989: 183-4) 



 «Σερληθή νξζνινγηθόηεηα» (technical retionality)  

 Μηα ηξνπή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο 

 «technomindedness» (C.W. Mills)  

 ππνδειώλεη ηελ ηερλνθξαηηθή αληίιεςε πνπ παξάγεη δηαρείξηζε 
(έξγνπ ή ζπζηεκάησλ), κνληέια ζπκπεξηθνξάο, πξόηππα 
ζρεδίαζεο (curriculum design), πξνγξάκκαηα εηδηθνύ 
πξνζαλαηνιηζκνύ (projects, αηζζεηηθή αγσγή, θ.η.ι.), 
ελαιιαθηηθνύο ηύπνπο εθπαίδεπζεο (internship, in job-training, 
life-long learning, θηι), αιιά θαη «ελαιιαθηηθέο» ζρνιηθέο δνκέο 
(π.ρ. «δεκνθξαηηθά ζρνιεία»)  

 Ακθόηεξα αλαθέξνληαη ζε ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ην ρώξν, ην ρξόλν, 
ηηο δηαδηθαζίεο, ηελ επηθνηλωλία – δεηήκαηα πνπ δηακνξθώλνληαη 
από ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη δηακνξθώλνπλ «ηαπηόηεηεο» 

Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  



 Η έλλνηα ηεο «εγεκνλίαο» δελ είλαη ληεηεξκηληζηηθά 
πξνζδεδεκέλε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε «θαηάζηαζε»  

 ιεηηνπξγεί σο ειιεηκκαηηθή κεηαβιεηή, πεξίπνπ σο ςεπδήο 
ζπληειεζηήο (αλαιώλεηαη ζηηο spurious relations-ςεπδείο 
ζπζρεηίζεηο)  

 Δπηπιένλ, ζε ζεσξεηηθό επίπεδν, δελ θαίλεηαη λα 
«επηηξέπεηαη» ε απόδξαζε (ληεηεξκηληζκόο):  

 πάληα ζα ππάξρεη κηα «θαηάζηαζε» όπνπ θάπνηνο ζα 
αζθεί εμνπζία θαη ζα ηδηνπνηείηαη ηα νθέιε (Foucault 2013)  

 ε αλαπαξαγωγή ιακβάλεη ρώξα ζε θάζε πιαίζην  

 ην αλαιπηηθό πξόγξακκα δελ εμαηξείηαη  

Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  



 Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηεο «αληίζηαζεο» πξέπεη 
λα ππεξβεί ην πιαίζην πνπ ηελ παξάγεη 
(Poulantzas 1976) 

 Γηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξέζεη λα πξνηείλεη κηα 
πξαγκαηηθά ελαιιαθηηθή πξννπηηθή γηα ηνλ 
ηξόπν ζπγθξόηεζεο ησλ αλαιπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ  

 Η έλλνηα ηεο εμνπζίαο είλαη δηαξθώο παξνύζα (Foucault 
2013) 

 Οηθνλνκηθέο (α) θαη καθξνδνκηθέο ζπζρεηίζεηο (β) 

 Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα εληάζζεηαη ζην (β) (Apple 
1982) 

Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  



 Η αλαπαξαγωγή θαη ε αληίζηαζε είλαη 
δηαπιεθόκελεο (interwined) έλλνηεο (Apple 1982)  

 Δθόζνλ ε κνξθή ηνπ αλαιπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο (curricular form) εληάζζεηαη 
ζηε ινγηθή ελόο ηερληθνύ ειέγρνπ  

 σο νξγαληθό κέξνο κηαο θπξίαξρεο ηδενινγίαο,  

 ην εξώηεκα ζα πξέπεη λα είλαη  

 Πνην είλαη ην πιαίζην ηεο αληίζηαζεο;  

 Πώο ζα «μεθύγνπκε» από ην πιαίζην πνπ καο 
αλαπαξάγεη σο «ππνθείκελα-εληόο-ελόο-δεδνκέλνπ-
θνηλωληθνύ-ζρεκαηηζκνύ;» 

Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  



 Δλ νιίγνηο...  

 Πώο «κεηαθξάδεηαη» ε παηδαγσγηθή ζε 
πξαθηηθή κέζα ζηελ ηάμε  

 Πώο «κεηαθξάδεηαη» ην αλαιπηηθό πξόγξακκα 
ζε δηαδηθαζίεο γλωζηηθήο δνκήο;  

 Ση είλαη απηό πνπ ιακβάλεη ρώξα θαηά ηε 
δηδαζθαιία σο πξνο ηε ζπγθξόηεζε ηεο γλσζηηθήο 
δνκήο ;  

 Παξαγσγή;  

 Αλαπαξαγσγή;  

 Αλαπξνζαξκνγή;  

 Έξεπλα – δξάζε  

 Πξνο κηα «δεκνθξαηηθή» δηαδηθαζία έξεπλαο... 

Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  



 Υαξαθηεξηζηηθά (Pinar and Bowers 1992) :  

 Γηαπξαγκάηεπζε  

 Ακνηβαηόηεηα  

 Δλίζρπζε  

 ύλδεζε ζεσξίαο κε πξάμε  

 Αμηνιόγεζε  

 Αλαζεώξεζε – αλαπξνζαξκνγή ζπλόινπ 
δηαδηθαζηώλ  

 Rather than establishing a new orthodoxy, we need 
to experiment, document, and share our efforts 
toward emancipatory research (Pinar and Bowers 1986: 272)  

Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  



«The ''Big Picture Program'' focuses 
on Real-World» 



 Με ηνλ ηξόπν απηό ελδέρεηαη ε έξεπλα πάλσ 
ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα λα κελ έρεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ελόο «βηβιίνπ καγεηξηθήο» 
(cookbook) κε ζπληαγέο «πώο ζα πξέπεη λα 
γίλεη» (Goodman 1991: 69)  

 Ο εθπαηδεπηηθόο θαζίζηαηαη νξγαληθό κέξνο ηεο 
θαηαζθεπήο ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ  

 θαηαζθεπάδεη δηαξθώο ηα δηθά ηνπ, ζε κηα δηαξθώο 
πεηξακαηηθή δηαδηθαζία (Goodman 1991: 70) 

Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  



 Πνηεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα επηθέξεη απηή ε λέα 
ξύζκηζε;  

 Απαινηθή ηνπ «θξπθνύ αλαιπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο»;  

 Σξόπνη δηαζύλδεζεο κε νηθνλνκηθή-θνηλσληθή-
πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα (εληόο θαη εθηόο 
«ζρνιείνπ»)  

 Πώο ζα δηακεζνιαβεζεί ε λέα πξαθηηθή ζηνπο 
καζεηέο, θαη πνηνο ζα είλαη ν ξόινο ηνπο (ηξόπνη 
θαη βαζκόο εκπινθήο ηνπο); (Cornbleth 1991)  

Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  



 πζηήκαηα ειέγρνπ:  

 «πξνζσπηθά»  

 γξαθεηνθξαηηθά  

 ηερλνθξαηηθά  

 Dehumanization of bureaucracies (Goodman 1992: 73)  

 Η δνκή ηεο εμνπζίαο (power strucure) 
θαζίζηαηαη «αλνηρηή» ζηε δηαπξαγκάηεπζε 
(Goodman 1992: 77)  

 Κξηηηθά δεκνθξαηηθή θαη ζπκκεηνρηθή θνηλσλία , 
κε ηζνξξνπία κεηαμύ θνηλσληθνύ – αηνκηθνύ  

Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  



 Ούησο ή άιισο, νη έλλνηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
θνηλσληθνύ ρώξνπ, είλαη ηδενινγηθά 
πξνθαηεηιεκκέλεο, θαη θπξίσο απνηεινύλ 
θαηαζθεπή ησλ θπξίαξρσλ elites (Goodman 1992: 22)  

 Δπνκέλσο, εάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε λέεο 
έλλνηεο, κπνξνύκε λα επαλεθεύξνπκε ηνλ 
θνηλσληθό ρώξν, αιιά ηηο αηνκηθέο ηαπηόηεηεο  

 Απηή ε (λέα – πξνηεηλόκελε) αιιειεπίδξαζε 
κπνξεί λα απνηειέζεη κέξνο ηνπ αλαιπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο  

Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  



 The «Harmony curriculum»  

 Πξόθεηηαη γηα έλα πεηξακαηηθό πξόηππν, ζην νπνίν νη 
εθπαηδεπηηθνί, πέξαλ ησλ άιισλ ιεηηνπξγνύλ σο 
«δηαλννύκελνη» (intellectuals) θαη όρη απιώο σο επηδέμηνη 
ηερλίηεο (skillful technicians) (Giroux 1993)  

 Η αιιειεπίδξαζε είλαη βαζηθό ζηνηρείν γηα όια 

 Αηηηνιόγεζε γηα ην ιόγν εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο  

 Αμηνπνίεζε ησλ θαηαθηεκέλσλ γλώζεσλ γηα ηελ εμέιημε 
ηεο θνηλσλίαο  

 Πέξα από ηελ αηνκηθή επίηεπμε ππάξρεη θαη ε θνηλωληθή 
ππεπζπλόηεηα  

 Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα έλα πνιηηηθό δήηεκα... 

Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  



 Δλ θαηαθιείδη...  

 Πέξα από ηελ θξηηηθή ζηηο ζεσξίεο 
αλαπαξαγσγήο,  

 πέξα από ηηο «κεραληθέο» κεηαθνξέο ηεο 
ππεξδνκήο  

 πέξα ηε «γξακκαηηθήο ηεο θνπιηνύξαο» 
(cultural grammar) (McLaren 1989: 230)  

 πέξα από ηηο «ηερλνθξαηηθέο» ζπδεηήζεηο γηα 
ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ηε δηδαζθαιία 

 ππάξρνπλ νη «θσλέο» απηώλ πνπ «θαηνηθνύλ» 
ζην δπλακηθό πεδίν κεηαμύ εθπαίδεπζεο-
νηθνλνκίαο-θνηλωλίαο  

 Οι θωνέρ όλων μαρ... 

Πξννπηηθή αληίζηαζεο;  



αο επραξηζηώ!  


