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Εισαγωγή

Με την εργασία αυτή επιχειρούµε να εξετάσουµε αν, και κατά πόσο τα αναλυτικά
προγράµµατα εδραιώνουν όψεις της κοινωνικής δικαιοσύνης –τόσο ως προς τους
(διαφοροποιηµένους, εν γένει) πληθυσµούς στους οποίους απευθύνονται, όσο και ως
προς την τεχνολογία συγκρότησης της γνώσης. Ή αν, απεναντίας, ενισχύουν όψεις της
κοινωνικής αδικίας, εδραιώνοντας –ή και ενισχύοντας- την κοινωνική ανισότητα, είτε ως
προς το καθαυτό αποτέλεσµα της γνωστικής –µαθησιακής- διαδικασίας, είτε ως προς τη
δυνατότητα πρόσβασης στις συγκροτησιακές τεχνολογίες και τους µηχανισµούς ελέγχου
της γνώσης.
Ως ερευνητική υπόθεση δεχόµαστε πως αν ισχυριστούµε ότι a priori η κοινωνική
ανισότητα ελλοχεύει στη συγκροτησιακή λογική της γνώσης καθαυτής (και ιδίως της
ανασυγκροτηµένης –αναπλαισιωµένης/σχολικής- γνώσης)1, τότε –και εφόσον
αναφερόµαστε σε καθεστώτα που, αναγνωρίζοντας τις έννοιες της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της ισότητας ευκαιριών στην πρόσβαση της γνώσης, εφαρµόζουν την
ανάλογη, αντισταθµιστική προς αυτή την ανισότητα, πολιτική- θα έπρεπε να αναµένουµε
την κάµψη – ή έστω την τάση για κάµψη- των όποιων κοινωνικών αδικιών µέσω των
διαδικασιών συγκρότησης της σχολικής γνώσης, η οποία θα λειτουργεί εξισορροπητικά
προς τις γνωσιολογικού τύπου κοινωνικές ανισότητες2.
Σε κάθε διαφορετική περίπτωση (η άρνηση της υπόθεσης) θα σηµαίνει ή ότι δεν
εφαρµόζεται µια εκπαιδευτική πολιτική που θα τείνει προς την εδραίωση της κοινωνικής
δικαιοσύνης στην εκπαίδευση (προφανώς παρά τα διατεινόµενα από την φυσική, ή
πολιτική ηγεσία του Υπ.Ε.Π.Θ.), ή ότι δεν αναγνωρίζεται το εµπράγµατο περιεχόµενο της
έννοιας «κοινωνική δικαιοσύνη» ως µια µεταβλητή της επιλεγόµενης εκπαιδευτικής
πολιτικής3.
1

Βλ. Κουζέλης 1991, περί των κοινωνικών διεργασιών κατά τη συγκρότηση, ανασυγκρότηση
(αναπλαισίωση) και αναπαραγωγή της γνώσης. Εξάλλου, όπως, ήδη από τη δεκαετία του 1960 (από τότε
που ο Kuhn έγραψε για τον τρόπο συγκρότησης των επιστηµονικών πεδίων και συνακολούθως για τον
τρόπο συγκρότησης της γνώσης, και οι Berger και Luckman για την κοινωνική συγκρότηση της
πραγµατικότητας) είναι γνωστό ότι η γνώση εγγενώς περιέχει κοινωνικές συνιστώσες, έτσι ώστε µε τον ίδιο
τρόπο που οι κοινωνικές ανισότητες αναπαράγονται µέσα από τις κοινωνικές διεργασίες, αναπαράγονται
και οι ανισότητες ως προς τη γνώση µέσα από τις διεργασίες συγκρότησης και αναπαραγωγής της.
2
Εφόσον είναι παραδεκτό ότι «η οικονοµική και η κοινωνική πρόοδος είναι µέρη µιας κοινής πορείας στις
δηµοκρατικές κοινωνίες» (ΟΕCD 1980:9), και τα ζητήµατα αναδιανοµής αποτελούν ένα διαρκές πολιτικό
διακύβευµα (ΟΕCD 1980:137). Συνεπώς, από την πλευρά της πολιτικής, αυτό θα σηµαίνει την καταβολή
προσπαθειών για εξισορρόπηση των ανισοτήτων, είτε αναφερόµαστε στις γνωσιολογικού τύπου
ανισότητες, είτε στις κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης ανισότητες που αναπαράγονται µέσα στο σχολείο.
3
Αναλυτικότερα, θα λέγαµε ότι µόνο τύποις αναγνωρίζεται το εµπράγµατο περιεχόµενο της έννοιας
«κοινωνική δικαιοσύνη», ενώ εµπράκτως δεν αναλαµβάνεται καµία πρωτοβουλία, µε αποτέλεσµα να µην
αναπτύσσεται µια πολιτική –ως προς τη γνώση- µε στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης. Προφανώς, σε αυτή
την περίπτωση, δεν αναγνωρίζεται η ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη, ή δεν υπάρχει επιθυµία, ή βούληση
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Αν και η έννοια της «κοινωνικής δικαιοσύνης» –τουλάχιστον µε το εννοιολογικό
και εµπράγµατο περιεχόµενο που σήµερα της αποδίδεται- δεν εµφανίστηκε στην ελληνική
εκπαιδευτική συζήτηση παρά µόλις λίγα χρόνια πριν (γεγονός ευνόητο και, στα όρια της
ταυτολογίας, αυτονόητο), εντούτοις ορισµένες µεταβλητές της έννοιας της «κοινωνικής
δικαιοσύνης» εµφιλοχωρούσαν στις κατά περιόδους και περιστάσεις συζητήσεις γύρω
από τα εκπαιδευτικά ζητήµατα, µε τρόπο τέτοιο που µας επιτρέπεται σήµερα να
εξετάσουµε τη σχέση των αναλυτικών προγραµµάτων µε την κοινωνική δικαιοσύνη,
δίνοντας συνάµα, µέσα από την εξέταση αυτής της σχέσης, και την ιστορική διάσταση
της έννοιας (δηλαδή, τον τρόπο µε τον οποίο µεταβλήθηκε η ίδια η έννοια προϊόντος του
χρόνου).
Έτσι, θέτοντας τη διάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης στα αναλυτικά
προγράµµατα, µπορεί να αναδυθούν σε θεωρητικό επίπεδο
− ζητήµατα σχετικά µε τον τρόπο συγκρότησης και αναπαραγωγής –αναπλαισίωσηςτης γνώσης (επιστηµολογικό πλαίσιο),
− ζητήµατα σχετικά µε τη διαχείριση και τη σχολική πραγµάτωση της γνώσης
(εκπαιδευτικό πλαίσιο),
− ζητήµατα σχετικά µε τις κοινωνικές επιπτώσεις από τη, µε συγκεκριµένο τρόπο,
διαχείριση της γνώσης στο ανοµοιογενές –πλέον- σχολικό περιβάλλον (κοινωνικό
πλαίσιο).
Αποσαφηνίζοντας αυτές τις διαστάσεις µπορούµε να θέσουµε ορισµένα
συγκεκριµένα ερωτήµατα σχετικά µε την πραγµάτωση της κοινωνικής δικαιοσύνης στα
αναλυτικά προγράµµατα. Κυρίως θα ασχοληθούµε µε τρία ερωτήµατα, ένα για κάθε
πλαίσιο αναφοράς· τα ερωτήµατα αυτά θα µπορεί να θεωρηθούν ως κοµβικής σηµασίας,
καθώς αποκρυσταλλώνουν το καίριο σηµείο του πλαισίου αναφοράς τους, αφήνοντας
συνάµα ανοιχτό το ενδεχόµενο µιας περαιτέρω θεωρητικής συζήτησης.
Ερωτήµατα:

o επιτυγχάνεται –αν ναι, «πώς;», αν όχι, «γιατί;»- η «ορατότητα» (visibility)
µέσα στα αναλυτικά προγράµµατα για όλους τους µαθητές, ασχέτως
(κοινωνικοοικονοµικής,
εθνοτικής,
πολιτιστικής,
θρησκευτικής)
προέλευσης; (επιστηµολογικό πλαίσιο αναφοράς)
o Ποιο είναι το επίπεδο δράσης (level of action/power) που επιτρέπουν τα
αναλυτικά προγράµµατα στους µαθητές; (σε όλους ανεξαρτήτως, και εν
συνεχεία, κατά διαφοροποιηµένες, εθνοτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά,
κ.τ.λ., οµάδες) (εκπαιδευτικό πλαίσιο αναφοράς)4

για εφαρµογή µέτρων προς την εδραίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση, ενώ η τύποις
αναγνώριση και verbis µόνο υποστήριξη λειτουργεί εκλογικευτικά απέναντι στα κάθε είδους αιτήµατα για
κοινωνική δικαιοσύνη (για την εκπαίδευση, ή ακόµα και πέρα από αυτή).
4
Αυτό το σηµείο αναφέρεται εν µέρει σε ό,τι ο Bernstein προσδιόρισε ως «περιχάραξη» -µια από τις
µεταβλητές, της οποίας η τροπή προσδιορίζει τη συγκρότηση του αναλυτικού προγράµµατος. Είχε ειπωθεί
ότι, καθώς τα σχολεία δεν είναι παρά µια εκδήλωση της δηµόσιας ζωής, οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση
να λειτουργήσουν ως πολιτικά υποκείµενα και να αναζητήσουνε µέσω της διδασκαλίας τους έναν πιο δίκαιο
δηµόσιο χώρο (Huebner 1975:180). Η προσέγγιση του Bernstein έρχεται σε αντιδιαστολή προς την
ανωτέρω δήλωση, καταδεικνύοντας ακριβώς τους περιορισµούς που η συγκροτησιακή λογική των
αναλυτικών προγραµµάτων, ως µέρος της συγκροτησιακής λογικής της γνώσης, επιβάλει στις διαστάσεις
της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης.
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o Στο δοµικό επίπεδο, στη διαδικασία συγκρότησης των αναλυτικών
προγραµµάτων, ποιες οµάδες (φορείς–agents) αναγνωρίζονται ως
συµµέτοχοι στη διαµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων; (κοινωνικό
πλαίσιο αναφοράς)
Θεωρητικό πλαίσιο

Είναι προφανές ότι υπό το συγκεκριµένο θεωρητικό πλαίσιο µε το οποίο
εξετάζεται η σχέση των αναλυτικών προγραµµάτων µε την έννοια της «κοινωνικής
δικαιοσύνης» (έτσι όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται µέσα από τα άνωθεν διατυπωµένα
ερωτήµατα), προτάσσεται η εσωτερική συγκροτησιακή λογική που απηχούν τα αναλυτικά
προγράµµατα, και δεν θα υπάρξει κάποια αναφορά στις «εξωτερικές» –δοµικέςσυνθήκες που επικράτησαν στην εκπαίδευση και την συνέδεσαν πρωταρχικώς µε
διάφορες διαστάσεις της έννοιας της «κοινωνικής δικαιοσύνης» (όπως έγινε καταρχήν µε
την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας κατά τη µεταπολεµική περίοδο και τη θεσµοθέτηση
διαφόρων αντισταθµιστικών µέτρων5: π.χ. ίδρυση του Ι.Κ.Υ. και θεσµοθέτηση
υποτροφιών –µέσα από σύνδεσή τους µε την εκπαιδευτική επίδοση, µε αναφορές περί
«σφραγίδας της δωρεάς»- θεσµοθέτηση και καθιέρωση της «δωρεάν παιδείας» για όλους,
ανάδυση λιγότερο περιοριστικών µεθόδων επιλογής και τρόπων µετάβασης σε άλλες
βαθµίδες και τύπους εκπαίδευσης, υπαναχώρηση σε λιγότερο ελιτίστικα πρότυπα, κ.τ.λ.).
Όπως έχει διαπιστωθεί, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Τερζής 1981),
και το επιβεβαιώνουν και πρόσφατες µελέτες (Φωτεινός 2004), η συζήτηση για την
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα εξαντλείται σχεδόν πάντοτε στις δοµικές
συνθήκες, στα «εξωτερικά» χαρακτηριστικά, του εκπαιδευτικού συστήµατος6. Έτσι, τα
«εσωτερικά» χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης, όπως είναι π.χ. το αναλυτικό πρόγραµµα,
έµειναν χωρίς κάποια σηµαντική µεταρρύθµιση, και συνακολούθως, χωρίς σηµαντική
(ποσοτικά) θεωρητική επεξεργασία. Αν όµως, θελήσουµε να εξετάσουµε το ζήτηµα της
κοινωνικής δικαιοσύνης και των αναλυτικών προγραµµάτων, τότε θα πρέπει να
αναζητήσουµε τις εσωτερικές σχέσεις, τις συνθήκες µε τις οποίες παράγεται και
αναπαράγεται η γνώση µέσα στο σχολείο7.
Κι αν πριν κάποιες δεκαετίες ήταν σχετικά πιο εύκολο να διακρίνουµε µια βασική
διαφοροποίηση στα αναλυτικά προγράµµατα, µε βάση την πρόταξη «γνώση ως προς τι»
και «γνώση ως προς πώς», η οποία καθιστούσε τα προγράµµατα άνισα –και σε τελική

5

To «κράτος πρόνοιας» βασιζόταν αφενός στην αναδιανοµή του εισοδήµατος µέσα από τις ευνοϊκότερες
φορολογικές ρυθµίσεις προς τις οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες, και αφετέρου στην µέσω των
υπηρεσιών (ή των επί τούτου νεο-θεσπισθέντων δοµών) του δηµόσιου και κρατικού τοµέα παροχή
διαφόρων ευεργετηµάτων, προς τις ίδιες, επίσης, πληθυσµιακές οµάδες –αν όχι στο σύνολο της κοινωνίας,
προκειµένου να επανέλθει η διασαλευθείσα, λόγω των στρεβλώσεων στην οικονοµία της αγοράς,
κοινωνική συναίνεση (βλ. Thurow (1980).
6
Στην εκπαιδευτική έρευνα δόθηκε έµφαση στα «εξωτερικά» χαρακτηριστικά, καθώς αυτά είναι που
έρχονται σε άµεση σχέση αλληλεπίδρασης µε τα υπόλοιπα δοµικά πεδία: είναι τα χαρακτηριστικά που
είναι άµεσα ορατά στην κοινωνία, και προσδίδουν στα υποκείµενα µέρος της αντικειµενικής κοινωνικής
θέσης τους, µέσω των δικτύων εργασίας, και είναι εκείνα που φανερώνουν την «απόδοση» του
εκπαιδευτικού συστήµατος σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο (Fulan 1998:14).
7
Ενισχυτικά των συµπερασµάτων που µπορεί να προκύψουν, θα εξεταστεί και ο πολιτικός λόγος, σχετικά
µε τη γνώση και την κοινωνική δικαιοσύνη.
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ανάλυση άδικα ως προς τις κοινωνικές τους συµπαραδηλώσεις8, στο παγκοσµιοποιηµένο
πλαίσιο της µετανεωτερικής εποχής, όπου έντονη φαίνεται η τάση προς µια
οµογενοποίηση, δεν είναι πάντα προφανές αν και µε ποιο τρόπο τα αναλυτικά
προγράµµατα τείνουν προς ένα περισσότερο κοινωνικά δίκαιο κείµενο (Oakes, Gamoran,
Page 1996).
Θεωρώντας ότι διανύουµε µια περίοδο κατά την οποία έχει ήδη τελεστεί η
µετάβαση στο µεταµοντερνισµό, για να αντιληφθούµε το αναλυτικό πρόγραµµα ως ένα
µεταδοµικό, αποδοµηµένο, και µεταµοντέρνο κείµενο, πρέπει να εµπλέξουµε τρόπους
νόησης, µεθόδους κριτικής και ανάλυσης, και εκδοχές της σύγχρονης κουλτούρας και
ιστορίας, όπου δεν θα προκαλέσουν και δεν θα υπονοµεύσουν µόνο τα βασικά θέµατα,
τις οργανωτικές µεταφορές και παραδοχές, και τις στρατηγικές του «λόγου» που
συγκροτούν τη δυτική σκέψη, αλλά θα προκαλέσουν και θα υπονοµεύσουν και τον ίδιο
το µοντερνισµό, περιλαµβάνοντας και εκείνες τις πολιτισµικές δοµές που συµπράττουν
και συνδιαλέγονται µε το µοντερνισµό (Pinar, Reynolds, Slattery, Taubman 2004:451, βλ
και Kincheloe and Steinberg 1993). Πρέπει, εν ολίγοις, όπως θα το διατύπωνε και ο
Wittgenstein, να βγούµε έξω από τα όρια της γλώσσας, για να κρίνουµε την ίδια τη
γλώσσα –«χρειάζεσαι νέα εννοιολογικά γυαλιά», αναφωνεί ο Wittgenstein, και εννοεί ότι
για να κρίνουµε κάτι που έχει δηµιουργεί εντός ενός πλαισίου, πρέπει να βγούµε έξω από
το πλαίσιο αυτό, γιατί διαφορετικά µας εγκλωβίζουν οι νοητικές εικόνες που το
τελευταίο προκαλεί.
Συνεπώς, αυτό που αφενός θα θεωρήσουµε ως αναλυτικό πρόγραµµα σήµερα,
είναι στα πλαίσια µιας ευρύτερης κοινωνικής συνθήκης, ένα «κείµενο», µια κοινωνική
κατασκευή, συγκροτηµένη από συγκεκριµένες οµάδες, οι οποίες απηχούν συγκεκριµένα
–πλην πολλαπλά- συµφέροντα, και αφετέρου θα πρέπει να το εξετάσουµε ιδωµένο µέσα
από την κατάπτωση της παραδοσιακής (αριστοτελικής) λογικής, έξω από την «τυραννία»
των µεγάλων αφηγήσεων, και σαφώς έχοντας υπόψη τους πολυποίκιλους περιορισµούς
της επιστήµης (ως πεδίο παραγωγής της γνώσης), και την επανατοποθέτηση των
σχέσεων µεταξύ των κυρίαρχων και των κυριαρχούµενων οµάδων (Kincheloe and
Steinberg 1993:296).
Αυτή η θεώρηση µας οδηγεί σε µια προσέγγιση του αναλυτικού προγράµµατος,
πέρα από την «παραδοσιακή» εξέτασή του, ως ένα, περίπου, θεολογικό κείµενο
(οπ:650)9, µε µεσσιανικές προοπτικές: στα αναλυτικά προγράµµατα συχνές είναι οι
αναφορές στο «δέον γενέσθαι» µέσα στην τάξη (επίπεδο παιδαγωγικής), όπως συχνές
είναι και οι αναφορές στο «δέον πράττειν» των µαθητών (επίπεδο διδακτικής).
Και το προβληµατικό σηµείο σε αυτή τη (την ας την πούµε) θεολογία των
αναλυτικών προγραµµάτων ήταν ακριβώς το γεγονός ότι θεωρούσαν ως δεδοµένο πως,
τόσο το «δέον γενέσθαι», όσο και το «δέον πράττειν», είναι οι sine qua non συνισταµένες
που πρέπει απαρεγκλίτως να τηρηθούν προκειµένου να φτάσουµε στην παιδαγωγική,
κοινωνική και πολιτισµική γη της επαγγελίας: ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που θα
εµφορείται από δηµοκρατικό πνεύµα, από κοινωνική δικαιοσύνη, και θα χαρακτηρίζεται
8

Πάνω σε αυτή τη διάκριση της αναπλαισιωµένης σχολικής γνώσης θεµελιώθηκαν µια σειρά διακρίσεων
και διαφοροποιήσεων, όπως, π.χ. τα δύο δίκτυα, από τη µια της γενικής και ακαδηµαϊκής «παιδείας»
(γνώση ως προς πώς), και από την άλλη, της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης (γνώση ως προς τι).
9
Συχνά στη βιβλιογραφία, όσο σηµαντική κι αν ήταν, δεν αναφέρεται ακριβώς το «ποιος συγκροτεί τα
αναλυτικά προγράµµατα», παρά τόσο η συγκρότησή τους όσο και η νοµιµοποίησή τους, αφήνεται στη
βούληση µιας αδιόρατης κοινωνικής τάξης, ως να µην υπήρχαν συγκεκριµένοι φορείς που έδρασαν.
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από την απελευθερωµένη και απελευθερωτική πράξη των ανθρώπων που µετέχουν σε
αυτό (Pinar, Reynolds, Slattery, Taubman 2004:650).
Αυτήν ακριβώς τη «µεσσιανική θεολογία» αντιστρατεύεται η µεταµοντέρνα
εκδοχή της ερµηνείας και κριτικής των αναλυτικών προγραµµάτων, όπου καταλήγει, να
ισχυριστεί ότι “postmodern curriculum is a fascinating, imaginative realm (born of the
echo of God’s laughter) wherein no one owns the truth and everyone has the right to be
understood” –το µεταµοντέρνο αναλυτικό πρόγραµµα είναι ένα συναρπαστικό όσο και
φαντασιακό βασίλειο (γεννηµένο από την ηχώ του γέλιου του θεού), µέσα στο οποίο κανείς
δεν κατέχει την αλήθεια, καθένας όµως έχει το δικαίωµα να γίνει κατανοητός (Doll
1993:151).
Αν θεωρήσουµε ότι «η επιστηµονική δεν είναι παρά η 'άλλη όψη' της καθηµερινής
ή µη επιστηµονικής γνώσης»10 (Κουζέλης 1991:41), τότε το σχολείο, µέσα από την
«επανεξέταση της γνώσης» έχει έναν ακόµα κοινωνικό ρόλο: να µειώνει το διάστηµα
µεταξύ της «βασικής» και της «προχωρηµένης» γνώσης (Bellack 1977:223), δηλαδή το
διάστηµα µεταξύ των «προσχολικών»11 και των «επιστηµονικών» γνώσεων.
Αυτά τα ζητήµατα σύνδεσης µεταξύ των τριών κατηγοριών γνώσης (προσχολικήκοινωνική, σχολική, επιστηµονική) είναι που θέτουν και τις κοινωνικές και πολιτικές
διαστάσεις τόσο της επιλογής της γνώσης καθαυτής, όσο και της οργάνωσής της
(Φλουρής 1999:21312). Το «τι» και «πώς» θα διδαχτεί µέσα στη σχολική αίθουσα
συνδέεται άµεσα αφενός µε τις διαδικασίες διαµόρφωσης της κοινωνικής γνώµης
(«εκλογίκευση» και «κοινωνική ένταξη»), και αφετέρου τις επιλογές (ιδεολογικές,
πολιτικές, οικονοµικές) αυτών που έχουν τη δυνατότητα παρέµβασης στην οργάνωση της
«θεσµοθετηµένης» γνώσης (Κουζέλης 1991:31, 41, 48-49).
Έστω κι αν δεχτούµε ότι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία λαµβάνει χώρα µια
«γνωστική ιδιοποίηση», στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας της γνώσης (Κουζέλης
1991:190), δεν παύει ωστόσο να αποτελεί αυτή η παροχή των νοητικών εργαλείων
(µέσων παραγωγής της γνώσης –πρόκειται για τις Γενικότητες ΙΙ του Althusser), µια
µορφή εγχάραξης. Τα εργαλεία αυτά θα επιτρέψουν το µετασχηµατισµό των «πρώτων
γνώσεων» σε «ορθολογικών», καθορισµένων δηλαδή, από διαδικασίες ενός άλλου
πεδίου, αυτού της επιστηµονικής γνώσης, από το οποίο αντλούν και τη νοµιµότητά τους
οι «πρώτες-καθηµερινές» γνώσεις, εγχαράσσοντας συγχρόνως µια συγκεκριµένη θέαση
της «πραγµατικότητας». ∆ηλαδή, ο τρόπος µε τον οποίο χειρίζεται η σχολική γνώση την
επιστηµονική γνώση, επιτρέπει να «επιδίδονται τα διαπιστευτήρια νοµιµότητας στις
επικρατούσες ερµηνείες της (κοινωνικής) πραγµατικότητας. Οι αναφορές στην
‘επιστηµονικά θεµελιωµένη’ ή µάλλον στην ‘εξακριβωµένη’ αλήθεια νοµιµοποιούν το
10

Αυτή η «καθηµερινή γνώση» αναφέρεται µάλιστα και ως «η άποψη της κοινότητας για την επιστήµη»
(community model of science) (Quick 2001: 115).
11
Είτε αυτές θεωρούνται ως οι γνώσεις που ο µαθητής κατέχει πριν περάσει από τη σχολική εκπαίδευση,
είτε ως οι γνώσεις-γνώµες που κυριαρχούν στην κοινωνική ζωή και έχουν διαµορφώσει ένα πρώτο
γνωστικό υπόβαθρο, µια πρώτη ερµηνεία για τον –κοινωνικό και φυσικό- κόσµο.
12
Αυτό είναι ένα θέµα το οποίο έχει µια µακρά ιστορία αναφορών, ήδη από το 1860 και το έργο του Η.
Spencer, What knowledge is of most worth -χωρίς να ξεχνάµε ότι και ο Πλάτωνας αναφέρθηκε στο θέµα
της διάκρισης-διαχωρισµού της παρεχόµενης από την Πολιτεία γνώσης, αναλόγως των κυρίαρχων
κοινωνικών-οικονοµικών κριτηρίων. Αυτού του είδους οι αναφορές για την επιλογή της γνώσης εµπλέκουν
στη συζήτηση για την εκπαίδευση κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές µεταβλητές (οι οποίες, εννοείται
ότι, επιδρούν στη συγκρότηση της σχολικής γνώσης και στο αποτέλεσµα, συνολικά, της εκπαιδευτικής
διαδικασίας).
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συνολικό (και ιδεολογικά συµπροσδιορισµένο) πλαίσιο της καθηµερινής γνώσης, στο οποίο
εντάσσονται» (Κουζέλης 1991:251). Ενώ από την άλλη, η παραγωγή της
«επιστηµονικής», «ορθολογικής», γνώσης βασίζεται στη «συνεχώς ανανεούµενη
διαδικασία παραγωγής της διαφοράς της από την καθηµερινή, ή πρώτη, γνώση»
(Κουζέλης 1991:238 –η υπογράµµιση δική µας). Εξάλλου η νοµιµοποίηση της
επιστηµονικής γνώσης βρίσκεται εντός του δικού της πεδίου παραγωγής, οπότε δεν
εξαρτάται –εµπειριοκρατικά- από την καθηµερινή γνώση για τη νοµιµοποίησή της –
εµφανίζεται έτσι η επιστηµονική γνώση ως αποϊδεολογικοποιηµένη και αξιακά
ουδέτερη.
Όµως, οι µετασχηµατισµοί και οι ανακολουθίες στην παρουσίαση των
επιστηµονικών θεµάτων, µέσα στα πλαίσια της παρεχόµενης σχολικής γνώσης,
υποκρύπτουν τη νοµιµοποιητική µετατροπή του αυθαίρετου σε εκπολιτιστικό και
διαφοροποιητικό κανόνα (βλ. Feyerabend 1983: 49-50).
Προκύπτει τότε η σχέση που συνδέει τη συγκεκριµένη σχολική ύλη µε το
ιδεολογικό πλαίσιο που την παρήγαγε και τη διαµόρφωσε ως τέτοια, µέσα από µια σειρά
αναπλαισιωτικών ενεργειών, κατά τις οποίες η «επιστηµονική γνώση» µετατρέπεται σε
«σχολική γνώση», µε τη διαµεσολάβηση και της ιδεολογίας και της καλούµενης
«καθηµερινής –ή κοινωνικής- γνώσης».
Η νοµιµοποίηση αυτού του είδους περνάει µέσα από τις διαδικασίες επιλογής και
ανάπλασης (ή αλλιώς: «αναπλαισίωσης»-recontextualization) της επιστηµονικής γνώσης
σε σχολική γνώση: η αυστηρή «ταξινόµηση» (classification) των γνωστικών
αντικειµένων του αναλυτικού προγράµµατος, και ο ισχυρός βαθµός «περιχάραξης»
(framing) της παιδαγωγικής και διδακτικής σχέσης, σε συνδυασµό µε τον υψηλό βαθµό
αφαίρεσης κατά την αναπλαισίωση των περιεχοµένων τους, φαίνεται πως δείχνoυν µε
σαφή τρόπο την άµεση συγγενική σχέση της σχολικής γνώσης µε την επιστηµονική
(«οργάνωση του βιωµατικού πεδίου σε ένα ‘µετα-Λόγο’») (βλ. Bernstein 1991, Κουζέλης
1991:79). Έτσι, καθώς δεν µπορεί να αµφισβητηθεί η επιστηµονική γνώση (σε πλαίσιο
έξω από το καθαρώς επιστηµονικό), δεν µπορεί να αµφισβητηθεί και η σχολική
«µετάφρασή» της (σε πλαίσιο έξω από το επιστηµονικό –εκπαιδευτικό): η νοµιµοποίηση
προκύπτει σχεδόν αυτόµατα, µέσα από την ταύτιση της σχολικής γνώσης µε την
επιστηµονική. Μέσω αυτής της διαδικασίας αναπαράγεται όχι µόνο ένα γνωστικό
µοντέλο, αλλά και ο τρόπος παραγωγής της γνώσης13 (βλ. και Κουζέλης 1991).
Όσο, όµως, πιο ισχυρός είναι ο βαθµός της ταξινόµησης, τόσο περισσότερο
εγκλωβίζεται το υποκείµενο στις ιεραρχικές δοµές (αρχικά της γνώσης, ακολούθως της
κοινωνίας). Όσο πιο ισχυρός είναι ο βαθµός της περιχάραξης, τόσο λιγότερα περιθώρια
αφήνονται για αυτονοµία και αυτόνοµη δράση των υποκειµένων. Όσο πιο αφαιρετική
είναι η αναπλαισίωση, τόσο περισσότερο χρησιµοποιείται «λόγος» έξω από το πλαίσιο
που θα καλούσαµε ως «καθηµερινό λόγο», αυξάνοντας τις αντιθέσεις µεταξύ των
διαφορετικών ειδών γνώσης. Αυξάνοντας, όµως, αυτές τις αντιθέσεις, αυξάνονται και οι
αντιθέσεις, διαφοροποιήσεις και ανισότητες, µεταξύ των υποκειµένων που εµπλέκονται
στις γνωστικές δοµές. Φαίνεται, εποµένως, ότι µε τον συγκεκριµένο τρόπο συγκρότησης
της σχολικής γνώσης και των αναλυτικών προγραµµάτων, προκύπτει ένα ipso facto
εγγενές ζήτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης –κι αυτό είναι άσχετο προς τις προσπάθειες που
τα υποκείµενα θα καταβάλλουν και το αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής τους επίτευξης:
χρησιµοποιώντας έναν διαφορετικό «καθηµερινό λόγο» αδυνατούν να επικοινωνήσουν
13

Με αλτουσεριανούς όρους θα µιλούσαµε για τη διευρυµένη αναπαραγωγή της γνώσης.
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µε το «σχολικό λόγο», αν ο τελευταίος δεν αναφέρεται στον πρώτο µέσα από τη
διαδικασία αναπλαισίωσης (βλ. και Bernstein 1991).
Έτσι προκύπτουν τα ζητήµατα της «ορατότητας» µέσα από τα αναλυτικά
προγράµµατα, της «δυνατότητας για δράση», καθώς και ζήτηµα «αντιπροσώπευσης». Και
τούτα τα προβληµατικά σηµεία είναι τα ζητούµενα µιας µεταµοντέρνας κριτικής των
αναλυτικών προγραµµάτων, ώστε µέσα σε αυτά κανείς να µην κατέχει την αλήθεια,
καθένας όµως να έχει το δικαίωµα να γίνει κατανοητός.
Μεθοδολογία

Η ανάλυση και επεξεργασία των αναλυτικών προγραµµάτων θα γίνει µε βάση την
εννοιολογική κατηγορία της περιχάραξης και τις µεταβλητές της (Bernstein), ενώ τα
κείµενα θα αναλυθούν µε τις τεχνικές της «ανάλυσης λόγου» (discourse analysis) και της
«ανάλυσης περιεχοµένου» (context analysis).
∆εδοµένα –ανάλυση –ερµηνεία

Τα δεδοµένα που θα χρησιµοποιήσουµε, για να ελέγξουµε την υπόθεση και για να
απαντήσουµε στα ερωτήµατα που τέθηκαν, απαρτίζονται από δύο ειδών κείµενα:
α) τα αναλυτικά προγράµµατα (της µέσης γενικής εκπαίδευσης), της περιόδου
1950-2007, µε τις συνοδευτικές αιτιολογικές τους εκθέσεις. Μέσα από αυτά τα κείµενα
θα εξεταστούν οι σκοποί και οι στόχοι τόσο του αναλυτικού προγράµµατος, όσο και των
µαθηµάτων τα οποία περιλαµβάνονται σε αυτό14.
β) κείµενα εκπαιδευτικής πολιτικής, τέτοια όπως κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις,
είτε αναφορές σε έντυπα µέσα σηµαντικών φορέων που ενεπλάκησαν στη διαδικασία
άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής15.
Α) Αναλυτικά προγράµµατα

Εξετάζοντας τις συγκροτησιακές αρχές των αναλυτικών προγραµµάτων, όπως
αυτές παρουσιάζονται στους στόχους και τους σκοπούς, µπορούµε να παρατηρήσουµε
ότι:
14

Η εξέταση του περιεχοµένου των σχολικών βιβλίων θα λειτουργήσει µόνο επικουρικά –και ενισχυτικάπρος την εξέταση των αναλυτικών προγραµµάτων, καθώς πρόκειται για µια ιδιαιτερότητα της ελληνικής
περίπτωσης το γεγονός ότι το περιεχόµενο των διδακτικών εγχειριδίων αποτελεί άµεση και ευθεία
αντανάκλαση του περιεχοµένου του αναλυτικού προγράµµατος, και στην ουσία πρόκειται για ένα και
µοναδικό βιβλίο, για όλη την επικράτεια, ελεγχόµενο ως προς το περιεχόµενό του από το «κράτος» –από
τους ίδιους φορείς που καταρτίζουν και το αναλυτικό πρόγραµµα.
15
Στην πρώτη κατηγορία έχουµε κείµενα όπως Νόµους, Νοµοθετικά, Βασιλικά (από τη µεταπολίτευση κι
έπειτα: Προεδρικά) ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εισηγητικές επί των Νόµων Εκθέσεις, κ.τ.λ. Στη
δεύτερη κατηγορία των κειµένων µπορούµε ωστόσο να συµπεριλάβουµε και κείµενα που έχουν γραφτεί
από διάφορους µεγα-φορείς δράσης (τέτοιοι όπως είναι π.χ. ο Παπανούτσος), και τα οποία είτε
διαµόρφωσαν τις τάσεις µιας µεταρρυθµιστικής προσπάθειας, είτε µετέφεραν στην ελληνική
πραγµατικότητα τις σύγχρονες –για την εποχή τους- παιδαγωγικές αντιλήψεις. Βέβαια, όσον αφορά στους
µεγα-φορείς δράσης θα πρέπει να συνεξετάσουµε και τις σχέσεις τους µε άλλους µεγα-φορείς, ή, κυρίως,
και τη σχέση τους µε τους πολιτικά κυριάρχους φορείς, ώστε να διαπιστώσουµε το βαθµό επίδρασης και
διείσδυσης των απόψεών τους στην εκπαιδευτική πράξη (το βαθµό, δηλαδή, στον οποίο οι εκφρασµένες
απόψεις, ιδέες, προτάσεις τους, µετουσιώνονται σε εφαρµόσιµη εκπαιδευτική πολιτική).
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Ως προς την «ορατότητα»

• Ορισµένα µαθήµατα έχουν ένα σαφές ιδεολογικό περιεχόµενο, ή αλλιώς,
έχουν τέτοιο περιεχόµενο που µπορεί να δεχθεί και ιδεολογικές
προσµείξεις, αλλά –ως έχει- και µια καθαρώς ιδεολογική χρήση. Τέτοια
µαθήµατα είναι κυρίως της γλώσσας (νέας και κυρίως αρχαίας), της
ιστορίας, της γεωγραφίας, των θρησκευτικών, της πολιτικής αγωγής16. Στα
µαθήµατα αυτά, πέραν του –διαχρονικά- ιδεολογικού περιεχοµένου και της
ανάλογης χρήσης του, είναι ξεκάθαρο και το ιδεολογικό πρόταγµα, ενώ
υπάρχει ρητή προτροπή στη συµµόρφωση προς αυτό µέσα από τη
στοχοθεσία
του
αναλυτικού
προγράµµατος
(κυριαρχούν
οι
εθνικοφρονηµατιστικοί και ηθικοπλαστικοί στόχοι17). Συνεπώς, στα
µαθήµατα αυτά δεν τίθεται ζήτηµα «ορατότητας», παρά µόνο συµµόρφωσης
–δηλαδή, αυτό που κυρίως αφορά είναι η συµµόρφωση όλων ανεξαιρέτως
των µαθητών προς µια συγκεκριµένη θέαση του κόσµου και όχι η παροχή
δυνατότητας στους µαθητές να αναγνωρίζουν ως οικεία, και να ταυτίζονται
µε σηµεία του «λόγου» του γνωστικού περιεχοµένου18. Έτσι, η
οικειοποίηση της γνώσης γίνεται µέσω της επιβολής ιδεολογικών,
πολιτιστικών, κ.τ.λ. προτύπων (δογµατική κατήχηση). Εδώ κυριαρχεί η
ακαδηµαϊκή προσέγγιση στη γνώση, µέσα από µια ισχυρού βαθµού
αναπλαισίωσή της (γνώση έξω από το πεδίο πρόσληψης της
καθηµερινότητας), ενώ η νοµιµοποίηση και αιτιολόγηση της γνώσης
προέρχεται από εξωτερικά χαρακτηριστικά της, δηλαδή, από την ιδεολογία
που έχει ενσωµατωθεί στο γνωστικό περιεχόµενο. Αυτό που είναι, σε
τελική ανάλυση, ζητούµενο –µέσα από αυτό τον τρόπο συγκρότησης της
αναπλαισιωµένης σχολικής γνώσης- είναι η οµοιοµορφία.
• Στα υπόλοιπα µαθήµατα, που λόγω περιεχοµένου, δεν είναι άµεσα ορατό
το ιδεολογικό πρόταγµα, το ρόλο της ιδεολογίας αναλαµβάνει η
«επιστηµονική αλήθεια», και µε την «αξιακή ουδετερότητά της» γίνεται η
ίδια «ιδεολογία» –µε την έννοια ότι η επιστήµη παρέχει µια «εικόνα» για
τον κόσµο, η οποία, λόγω της συστηµατικότητας µε την οποία έχει
συγκροτηθεί και της «αντικειµενικότητας» µε την οποία έχουν περιβληθεί
τα πορίσµατά της, µπορεί και πείθει περισσότερο, καθώς διαθέτει –από
«µόνη» της- ισχυρό νοµιµοποιητικό κύρος (βλ. Κουζέλης 1991). Με την
επιστηµονική ερµηνεία του φυσικού, κοινωνικού και πολιτικού παρόντος
16

Στην κατηγορία αυτή µπορεί να εισέλθουν και άλλα σχολικά µαθήµατα, αναλόγως της περίστασης –π.χ.
κατά την περίοδο της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964-5, και το µάθηµα της φιλοσοφίας, ή της
κοινωνιολογίας, είχαν περισσότερο ιδεολογικό περιεχόµενο, απ’ ό,τι είχαν µετά τη µεταπολίτευση.
17
Ενώ θα µπορούσαµε να δούµε, αν η µελέτη αυτή είχε διαφορετικό προσανατολισµό και ζητούµενο, ότι,
υπό (πολιτικές, συγκυριακές) προϋποθέσεις, οι φρονηµατιστικοί στόχοι υπερτερούν ακόµα και αυτών των
γνωστικών (βλ. Φωτεινός 2004).
18
Εξάλλου η εκτεταµένη χρήση της «καθαρεύουσας» καθιστούσε εκ των πραγµάτων ανοικείο το «λόγο»
των γνωστικών περιεχοµένων. Ωστόσο, σε µια µελέτη που πραγµατοποιούσαµε το 1997 µε τον Ιωσήφ
Σολοµών πάνω στο «λόγο» των σχολικών εγχειριδίων της µέσης τεχνικής εκπαίδευσης, φάνηκε ότι τη
στιγµή που η µέση γενική εκπαίδευση καταδυναστευόταν από το µόρφωµα της καθαρεύουσας, η τεχνική
εκπαίδευση «απολάµβανε» στα σχολικά της εγχειρίδια µια περισσότερο οικεία έκδοση της
καθοµιλουµένης. Ο πρόωρος, όµως, χαµός του Ι.Σ. έβαλε εκείνη τη µελέτη «στο συρτάρι». Ίσως, µια
δεκαετία αργότερα, είναι ο καιρός να ξαναδουλευτεί το κείµενο και να σταλεί προς δηµοσίευση.
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αποσπάται η µέγιστη δυνατή συναίνεση, καθώς τα ερµηνευτικά σχήµατα
έχουν έναν υψηλό βαθµό αναπλαισιωτικής αφαίρεσης (από το γεγονός και
µόνο ότι εντάσσονται σε επιστηµονικά, και όχι σε ιδεολογικά πλαίσια) και
διακρίνονται για την «αξιακή»–επιστηµονική ουδετερότητά τους. Έτσι,
στην περίπτωση αυτή, η «ορατότητα» µέσα στα αναλυτικά προγράµµατα
είναι σχεδόν ανύπαρκτη, καθώς ο µαθητής έχει να συµµορφωθεί σε έναν –
και πάλι- εξωτερικό κανόνα, ο οποίος είναι αδιαπραγµάτευτος, και πέρα
από κάθε αµφισβήτηση ή κριτική.
o Ως εξαίρεση θα µπορούσαµε να δούµε τα καινούργια
βιβλία των µαθηµατικών και του γλωσσικού µαθήµατος,
όπου καταβάλλεται κάποια ελάχιστη προσπάθεια για
µείωση του ήδη υψηλού βαθµού αναπλαισιωτικής
αφαίρεσης στην οποία υποβάλλονται τα γνωστικά
περιεχόµενα των µαθηµάτων αυτών.
Ως προς το «επίπεδο δράσης»

• Παρόλο που πρόκειται για τα αναλυτικά προγράµµατα µιας τόσο µεγάλης
περιόδου (πάνω από µισό αιώνα), µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι το
«επίπεδο δράσης» που, διαχρονικά, επιτρέπεται, τόσο για τους
εκπαιδευτικούς της τάξης, όσο και για τους µαθητές, είναι µηδαµινό. Ο
υψηλός βαθµός αναπλαισιωτικής αφαίρεσης των γνωστικών περιεχοµένων,
όσο και ο ισχυρός βαθµός της περιχάραξης των αντικειµένων, καθηλώνουν
διδάσκοντες και διδασκόµενους σε απλές φορµαλιστικές προσεγγίσεις,
ασχέτως των µεταξύ τους ποικίλων (κοινωνικών, πολιτισµικών,
ιδεολογικών, κ.α.) διαφοροποιήσεων. Αφενός οι κανόνες που ορίζουν τον
τρόπο προσπέλασης του περιεχοµένου (η επιλογή της ύλης, των
παραδειγµάτων, των ασκήσεων, η χρονική διάταξη της ύλης, ο τρόπος
οργάνωσης του περιεχοµένου, κ.τ.λ.) είναι «κλειστοί» και προκαθορισµένοι
για τον εκπαιδευτικό, αφετέρου οι κανόνες που ορίζουν τον τρόπο
διδασκαλίας (βηµατισµός, ρυθµός διδασκαλίας19) είναι επίσης ισχυροί,
«κλειστοί», και µη ελεγχόµενοι από τους µαθητές, ενώ και για τους δύο, η
διαµεσολάβηση της παιδαγωγικής σχέσης από τη, µε το συγκεκριµένο
τρόπο συγκροτηµένη, σχολική γνώση, ορίζει και αυτή την ίδια ακόµα την
παιδαγωγική σχέση20. Ο έλεγχος (των µετεχόντων της παιδαγωγικής
19

«Ένας ισχυρός κανόνας βηµατισµού όσον αφορά στην ανάλυση δηµιουργεί µια αρχή επικοινωνίας πολύ
διαφορετική από την εσωτερική δοµή της επικοινωνιακής αρχής που χρησιµοποιούν τα παιδιά στην
καθηµερινή τους επικοινωνία» (Bernstein 1991:133).
20
Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση γίνεται αποκλειστικά µε εξωτερικά κριτήρια, και στοχεύει στην
κατάταξη των µαθητών σύµφωνα µε το βαθµό απόδοσης της διδαγµένης γνώσης. Ουσιαστικό ρόλο στην
αξιολόγηση των µαθητών της τεχνικής εκπαίδευσης έχει ο βαθµός απόδοσής τους στα γενικά και
«ακαδηµαϊκά» µαθήµατα, δηλαδή, στην «ανώτερη» γνώση. Με την αξιολόγηση στα πλαίσια της
«ακαδηµαϊκής» θεωρίας οι ανισότητες έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα. Αφού έχει προηγηθεί η
άνιση κατανοµή της γνώσης, έχει συντελεστεί η ιεραρχική ταξινόµησή της, στο τέλος της διαδικασίας
αξιολογούνται ιεραρχικά οι µαθητές, µε βάση την απόδοσή τους στα ιεραρχηµένα γνωστικά αντικείµενα·
άρα µεγεθύνεται η ανισότητα, τη στιγµή που διαµορφώνει την ταυτότητα των υποκειµένων: η χρησιµότητα
της θεωρητικής και «ακαδηµαϊκής» γνώσης, στο πλαίσιο της τεχνικής εκπαίδευσης, εξαντλείται στην
ιεραρχική –κοινωνική- ταξινόµηση και την ανάδειξη των ανισοτήτων. Το «παιδί» αντιµετωπίζεται ως ένα
παθητικό υποκείµενο, η µόνη ενέργεια του οποίου περιορίζεται σε µία µόνο νοητική λειτουργία, την
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σχέσης, εκπαιδευτικών και µαθητών) πάνω στο τι µεταδίδεται και τι
προσλαµβάνεται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής σχέσης αφορά σε ένα
ελάχιστο µέρος του φάσµατος των διαθέσιµων επιλογών: εδώ ο ρόλος του
«κρυφού αναλυτικού προγράµµατος» θα µπορούσε να είναι καταλυτικός –
αλλά στο «κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα» υπεισέρχονται πειθαρχικές και
κοινωνικές-ρυθµιστικές συνιστώσες, που στην ουσία αναιρούν την όποια
έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης µπορεί κανείς να δεχτεί21. Συνεπώς, σε
επίπεδο δράσης, παρατηρείται εκ νέου η οµογενοποίηση των µαθητών, µε
ταυτόχρονη περιστολή των δικαιωµάτων τους ως προς τον έλεγχο της
γνώσης και ως προς τις δυνατότητες ενεργητικής συµµετοχής στη
διαµόρφωση και κυρίως ως προς την οικειοποίηση –ιδιοποίηση- των
γνωστικών αντικειµένων –στην ουσία προκύπτει ή άρση των δυνατοτήτων
έκφρασης των ιδιαίτερων αναγκών.
o Εξαίρεση εδώ αποτελεί η περίπτωση της πρόσφατης
(2003) µεταρρύθµισης των αναλυτικών προγραµµάτων, µε
τη θεσµοθέτηση της «ευέλικτης ζώνης» και των project
που λαµβάνουν χώρα σε αυτή. Με το θεσµό της
«ευέλικτης ζώνης», έχουµε µείωση του βαθµού ισχύος της
περιχάραξης, ενώ και ο βαθµός αναπλαισίωσης των
αντικειµένων µπορεί να περιέλθει στην ευχέρεια των
µετεχόντων (εκπαιδευτικών και µαθητών). Άρα σε αυτή
την περίπτωση, τουλάχιστον για τις ώρες της «ευέλικτης
ζώνης», θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι υπάρχει µια
ένδειξη ενδυνάµωσης της κοινωνικής δικαιοσύνης (και
τουλάχιστον ως προς τη µεταβλητή του «επιπέδου
δράσης»). Παραµένει, βέβαια, ζητούµενο, αν και κατά
πόσο αφήνεται να λειτουργήσει επί της ουσίας η «ζώνη»
αυτή22.
αποµνηµόνευση, ενώ είναι ήδη τοποθετηµένο ιεραρχικά µέσα στην κοινωνία, στις κατώτερες θέσεις, λόγω
της «άγνοιάς» του. Οι γνώσεις που θα αποστηθίσει θα το εντάξουν κοινωνικά και θα το κατατάξουν εκ
νέου σε µια οριστική κοινωνική ιεραρχία, καθώς η σχολική επίτευξη οδηγεί σε επαγγελµατική
αποκατάσταση και κοινωνική κατηγοριοποίηση. Από την άλλη, αυτή η επιβαλλόµενη «παθητικότητα» δεν
είναι πολιτικά ουδέτερη: η διδασκόµενη στο σχολείο γνώση παρουσιάζεται ως πρότυπο εγκυρότητας,
εφόσον προέρχεται από την επιστηµονική γνώση, και ως τέτοια θεωρείται υποκείµενη στην εµπειρική
επαλήθευση, χωρίς εξωτερικές, προσωπικές ή πολιτικές, επιδράσεις. Η παθητικότητα στην οποία
«καταδικάζεται» ο µαθητής αντανακλά ένα φόβο απέναντι στην ενδεχόµενη διανοητική, ηθική και πολιτική
σύγκρουση (Apple 1986:182-183) –µια σύγκρουση που στο πεδίο των επιστηµών είναι µάλλον ο κανόνας,
παρά ή εξαίρεση (βλ. και Kuhn χχ). Έτσι, κατά κάποιο τρόπο µεταφέρεται ένα «πίστευε και µη ερεύνα»,
τουλάχιστον όσον αφορά στην περισσότερο ευάλωτη ιδεολογικά και πολιτικά γνώση· «εφόσον το γράφει
το βιβλίο έτσι –πρέπει να- είναι».
21
Αν θεωρήσουµε ως µια (ακόµα) βασική διάκριση µεταξύ των αναλυτικών προγραµµάτων, θέτοντας από
τη µια µεριά τα intended (σκόπιµα), planned (σχεδιασµένα), και από την άλλη τα received (προσληφθέντα)
και hidden (κρυφά), τότε θα µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι στο επιστηµολογικό πλαίσιο, λίγα θα µπορεί
κανείς να αντιτάξει, καθώς από τη «φύση» του το «κρυφό» αναλυτικό πρόγραµµα είναι µονοσήµαντα
ορισµένο, ρυθµισµένο, και κατ’ αντιστοιχία προσλαµβανόµενο. Συνεπώς, µόνο από επιστηµολογικής
πλευράς θα µπορούσε να µας ενδιαφέρει –καίτοι οι κοινωνικές συνιστώσες του «κρυφού» αναλυτικού
προγράµµατος δεν είναι αµελητέες, πολλώ δε µάλλον οι επιστηµολογικού τύπου κοινωνικές συνιστώσες.
22
Εδώ δεν αναφερόµαστε µόνο στο αν και πόσο συχνά τηρείται στο ωρολόγιο πρόγραµµα (ώστε να
τηρείται η «ευέλικτη ζώνη»), ούτε και για το αν αξιοποιείται για το λόγο για τον οποίο θεσπίστηκε –και
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Ως προς το δοµικό επίπεδο

Είναι προφανές ότι εφόσον η εκπαίδευση είναι ένα δηµόσιο αγαθό, τόσο τα
αποτελέσµατά της, όσο και οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό
της (είτε σε επίπεδο σχεδιασµού, είτε σε επίπεδο υλοποίησης –δηλαδή,
διδασκαλίας) θα ενδιαφέρουν και θα αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας στην
οποία απευθύνεται. Συνεπώς, κάθε µέλος του κοινωνικού συνόλου µπορεί –αν
δεν οφείλει- να έχει µια άποψη για τις –κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτιστικέςανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, για το µοντέλο του ανθρώπου που θα
καλλιεργείται µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.
Πολύ, δε, περισσότερο σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, όπου
κυριαρχεί η κινητικότητα (κι όχι µόνο η ασύδοτη και προκλητική κινητικότητα
των χρηµατοπιστωτικών κεφαλαίων), και το περιβάλλον (οικονοµικό,
τεχνολογικό, πολιτιστικό, κοινωνικό) είναι, εν γένει, µεταβαλλόµενο. Τα
ανωτέρω σε συνδυασµό τόσο µε την οικονοµική, όσο και την παιδαγωγική–
φιλοσοφική επιταγή για µια «εκπαίδευση για όλους», σηµαίνουν ότι αφενός σε
ένα εκπαιδευτικό σύστηµα θα υπάρχουν πληθυσµιακές οµάδες, οι οποίες ήταν
αδιανόητο ότι θα διεκδικούσαν το δικαίωµα στην εκπαίδευση, ή ότι θα τους
παρεχόταν το προνόµιο αυτό (π.χ. παιδιά µεταναστών, και άλλων µειονοτικών
οµάδων) και αφετέρου ότι η παρεχόµενη εκπαίδευση πρέπει να καλύψει όχι µόνο
ανάγκες που πριν δεν υπήρχαν, αλλά και ανάγκες που θα εµφανιστούν στο
µέλλον.
Τούτες οι συνθήκες, σε πολιτικό επίπεδο, συνεπάγονται την αναγνώριση
και την ελεύθερη εξάσκηση του δικαιώµατος της αντιπροσώπευσης (agency),
ιδίως από τη στιγµή που το εκπαιδευτικό διακύβευµα αφορά –και- στην
κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι, όµως, ένα –πολιτικό και εκπαιδευτικό- ζητούµενο,
αν, και ποιες, κοινωνικές οµάδες αντιπροσωπεύονται κατά τη διαδικασία
συγκρότησης των αναλυτικών προγραµµάτων.
Στο µεγαλύτερο µέρος της περιόδου που εξετάζουµε (1950-1990), οι
«µειονοτικές» και οι εν γένει διαφοροποιηµένες οµάδες ήταν «ενδογενείς»:
οµάδες που ανήκουν στα χαµηλά οικονοµικά και κοινωνικά στρώµατα, οµάδες
ατόµων µε υπολειπόµενη επίδοση, και όσοι πληθυσµοί ανήκαν σε
«περιθωριακές» οµάδες (π.χ. αθίγγανοι).
Συνεπώς, αν υποθέταµε ότι υπήρχε µια πρόνοια για κοινωνική δικαιοσύνη
µέσα από τα αναλυτικά προγράµµατα –δηλαδή, µια πρόνοια για κοινωνική
δικαιοσύνη ως προς την παραγωγή και αναπαραγωγή της γνώσης µέσα στο
σχολείο, τότε θα έπρεπε, αφενός σε δοµικό επίπεδο, να υπάρχει η δυνατότητα
αντιπροσώπευσης των αιτηµάτων αυτών των οµάδων (δηλαδή, να µετέχουν µέσω
των φορέων τους στις διαδικασίες συγκρότησης των αναλυτικών προγραµµάτων),
δεν απαξιώνεται καλύπτοντας τις «ανάγκες» για επιπλέον ώρες σε µαθηµατικά, ή γλώσσα. Η τελευταία
περίπτωση δείχνει ακριβώς και την αναποτελεσµατικότητα του συστήµατος: εάν οι διδακτικές ώρες
ορισµένων µαθηµάτων «δεν επαρκούν», κάποιο πρόβληµα υπάρχει, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί (το οποίο
µπορεί να είναι πρόβληµα διδακτικής µεθοδολογίας, είτε πρόβληµα περιεχοµένου). Αλλά µιλώντας για την
επί της ουσίας λειτουργία της «ευέλικτης ζώνης» αναφερόµαστε στη δυνατότητα να λειτουργήσει µέσα σε
ένα περισσότερο δηµοκρατικό και δίκαιο πλαίσιο, όπου όλοι θα είναι συµµέτοχοι και συνδιαµορφωτές του
εκπαιδευτικού περιεχοµένου –στην περίπτωση αυτή, και πάλι, τίθενται διάφορα γνωσιολογικού τύπου
ζητήµατα, για το αν και κατά πόσο µπορεί εν τέλει να είναι δηµοκρατικός ο τρόπος συγκρότησης ενός
γνωστικού πεδίου.
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και αφετέρου, θα έπρεπε να υπάρχει η διαφοροποίηση στο «λόγο» των
αναλυτικών προγραµµάτων23, εφόσον «οι φορείς του συµβολικού ελέγχου
ειδικεύονται στην παραγωγή συγκεκριµένων λόγων που πηγάζουν από
επεξεργασµένους κώδικες» (Bernstein 1991:174). Κι όσο κι αν τα προϊόντα της
οικονοµικής παραγωγής και της εκπαίδευσης (ως µέρος της ιδεολογικής
παραγωγής) διαφέρουν, εντούτοις η κοινωνική βάση αυτών των δύο προϊόντων
είναι –σε επίπεδο διαίρεσης εργασίας και κοινωνικών σχέσεων εντός της
παραγωγής- δοµικά παρόµοια (Bernstein 1991:174)24. Έτσι, στο δοµικό επίπεδο
των εξωτερικών –ως προς τη γνώση- σχέσεων µπορούµε να σηµειώσουµε ότι το
ίδιο κοινωνικώς άδικο µοντέλο της παραγωγής µεταφέρεται και εντός της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (σε βαθµό τέτοιο που κάποιοι κάνουν λόγο για
κοινωνική αναπαραγωγή µέσω της εκπαίδευσης), εφόσον όλα µέσα στα
αναλυτικά προγράµµατα συντείνουν περισσότερο στην αξιολόγηση επίτευξης
«καταστάσεων» γνώσης, παρά στην αξιολόγηση «τρόπων» γνώσης (Bernstein
1991:83).
Ενώ, όµως, η σχολική γνώση, όντας κρατικά παραγόµενη και ελεγχόµενη,
φέρει εγγενώς µια αξιολογική δοµή, και η εκπαίδευση στο σύνολό της βασίζεται
σε αυτή την αξιολόγηση (και την αξιολογική δοµή), ως µέρος της νοµιµοποίησής
της, εντούτοις η ίδια η σχολική γνώση καθαυτή παραµένει στο απυρόβλητο της
αξιολόγησης. Η σχολική γνώση θεωρείται πέραν πάσης κριτικής (διαφορετικά θα
διασαλευόταν η αξιοπιστία –και η στιβαρότητα- του ίδιου του «Κράτους»).
Ακόµα και στην πρόσφατη µεταρρύθµιση των αναλυτικών προγραµµάτων,
ζητήµατα «λογοδοσίας» και αξιολόγησης των αναλυτικών προγραµµάτων και της
γνώσης δεν τέθηκαν, παρά την πλούσια βιβλιογραφία επί του θέµατος και τη
δυνατότητα διαλόγου µε τα σύγχρονα θεωρητικά κείµενα (βλ. π.χ. Kelly
1999:65).
Αν περάσουµε στο δοµικό επίπεδο εντός της γνώσης, τότε θα µπορούµε
να πούµε ότι καίτοι η γνώση –ακρίτως- λογίζεται ως µη-έχουσα αξιακή και
ιδεολογική πόλωση, στην ουσία έχει εξ αρχής συγκροτηθεί µε βάση ένα
συγκεκριµένο ιδεολογικό–πολιτικό πρόταγµα (φιλελευθερισµός)25, καθώς αφενός
η κοινωνικοποίηση ως προς τη γνώση γίνεται µέσω της αντίληψης της γνώσης ως
ατοµικής ιδιοκτησίας (Bernstein 1991:81), και αφετέρου η κοινωνικοποίηση που
λαµβάνει χώρα µέσα από τις συγκεκριµένες περιχαράξεις της γνώσης
αποθαρρύνει το µαθητή από τη σύνδεση µε την καθηµερινότητά του (Bernstein
1991:84) –το τελευταίο έχει σαφείς επιπτώσεις στη διδασκαλία, καθώς καθιστά
περισσότερο, ή λιγότερο, «ορατή» τη διαδικασία της διδασκαλίας, γεγονός που
ρυθµίζει το βαθµό ελέγχου πάνω στην παραγωγή και αναπαραγωγή της γνώσης
(Bernstein 1991:96).

23

Γιατί αναλυτικό πρόγραµµα δεν είναι µόνο η έγκυρη και εγκεκριµένη γνώση, αλλά και ο έγκυρος και
τεκµηριωµένος τρόπος µετάδοσης της γνώσης αυτής, όπως και ο τρόπος ελέγχου της έγκυρης
πραγµάτωσης της γνώσης –τόσο για το µαθητή, όσο και για τον εκπαιδευτικό, καίτοι για τον τελευταίο
αφορά σε διαφορετικό επίπεδο αναπλαισίωσης (βλ. και Bernstein 1991:64).
24
Εξάλλου και η πλατωνική επιστηµολογία υποστηρίζει ότι η ιεράρχηση της γνώσης είναι συνάµα και
ιεράρχηση των επαγγελµάτων που συνδέονται µε αυτή.
25
Έχει εξάλλου λεχθεί ότι ακόµα και το µοντέλο του Tyler είχε στοιχεία µιας πρώιµης θεωρίας του
management και απόρρεε από βιοµηχανικά πρότυπα (Kelly 1999:60, βλ. και Patten 2003).
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Η µη-αξιακή ουδετερότητα, όµως, δεν αφορά µόνο στη γνώση ως ένα
δοµηµένο σύστηµα λόγου, αλλά και επεκτείνεται και στους όρους µε τους
οποίους επικοινωνούµε µέσα στο σύστηµα αυτό. Στα αναλυτικά προγράµµατα, κι
αυτό ισχύει για το σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου, απαντώνται όροι και
έννοιες όπως «ικανότητα» «δεξιότητες», «αξιολόγηση», «αποτίµηση», κ.τ.λ. Αυτοί
οι όροι παρουσιάζονται –και χρησιµοποιούνται στα αναλυτικά προγράµµατα- ως
οντολογικά µη-προβληµατικοί, και παιδαγωγικά–διδακτικά ως ουδέτεροι αξιακά,
καθώς φαίνεται είτε να προέρχονται από µια «εµπειριοκρατική πραγµατικότητα»,
είτε να είναι πορίσµατα της «επιστηµονικής αλήθειας» (Kelly 1999:22, 64-5). Αν
θεωρήσουµε ότι η εκπαίδευση προϋποθέτει την έγνοια για την αυτονοµία του
υποκειµένου (Ozmon and Craver 1986, Broudy 1977, Kazepides 1973), τότε η
άκριτη επιβολή τέτοιων όρων πάνω στη γνώση µετατρέπει την εκπαίδευση σε
διδασκαλία, προς χάρη της αγοράς –ήκιστα απέχουσα από την κατήχηση–
προσηλυτισµό (indoctrination) (Kelly 1999:61).
Τίθεται, τότε το ερώτηµα: τι είδους εκπαίδευση επιθυµούµε, ποιο πρότυπο
ανθρώπου είναι το ζητούµενο (από την κοινωνία, την πολιτεία, την αγορά26).
Αυτό καθαυτό το ερώτηµα όµως, αφορά στην επιβολή µιας συγκεκριµένης
«ταυτότητας» –άρα ευθέως προκύπτουν ζητήµατα σχετικά µε την κοινωνική
δικαιοσύνη: ποιος θα αναγνωρίσει σε ποιον το δικαίωµα να ορίζει τις ταυτότητες
αυτές; Ποιος θα είναι το «εγκαλών» και ποιος το «εγκαλούµενο» υποκείµενο; Η
σχέση µεταξύ των δύο, όµως, είναι εγγενώς άνιση (Althusser 1994:107-118).
Αυτό που πραγµατικά συµβαίνει (σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου)
είναι να ορίζεται µε «αυθαίρετο» τρόπο µια οµάδα (παρόλο που θεσµοθετείται η
υπόστασή της, δεν παύει να αποτελεί ένα γεγονός «αυθαίρετο»), η οποία –
λειτουργώντας σχεδόν σαν σε κοινωνικό κενό- καλείται να προσδιορίσει την
«κατάλληλη γνώση», για ένα απροσδιόριστο «σύνολο», ως αν το τελευταίο να
µην είναι διασπασµένο σε µικρότερες οµάδες, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, άρα
και ιδιαίτερες ανάγκες, δίχως να τεθεί ζήτηµα αντιπροσώπευσης (agency) των
οµάδων στο κεντρικό επίπεδο συγκρότησης των αναλυτικών προγραµµάτων.
Συνεπώς, σε αυτό το –δοµικό- επίπεδο ανάλυσης, αν επιθυµούµε να
εγκαθιδρύσουµε όψεις της κοινωνικής δικαιοσύνης στα αναλυτικά προγράµµατα,
τότε θα πρέπει να επαναδιαπραγµατευτούµε και να επαναπροσδιορίσουµε από
την αρχή τις εννοιολογικές κατηγορίες, µε τις οποίες θα εξετάσουµε το θέµα.
Β) κείµενα πολιτικής

Αφήσαµε για το τέλος την εξέταση των κειµένων εκείνων των φορέων που
παράγουν εκπαιδευτική πολιτική, και σχετίζονται µε τα αναλυτικά προγράµµατα27. Αν,
ωστόσο, ανατρέξουµε στα κείµενα αυτά των περασµένων δεκαετιών, θα διαπιστώσουµε
ότι:
26

Όταν έχει αποδειχτεί από άλλες µελέτες (Φλουρής 1995) ότι υπάρχει αναντιστοιχία στόχων, κ.τ.λ. στο
αναλυτικό πρόγραµµα, τότε είναι προφανές ότι αυτή η αναντιστοιχία θα προβάλλεται και σε ό,τι
προτείνεται ως µοντέλου µελλοντικού ανθρώπου, ή ό,τι επιδιώκεται από την πολιτεία, ή την αγορά
εργασίας, σε σχέση µε το τελικό αποτέλεσµα που αποτυπώνεται ως παράγωγο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (βλ. και Φωτεινός 2004).
27
Όπως, εξάλλου, δηλώσαµε και στην αρχή, θεωρούµε ότι τα κείµενα αυτά, ιδίως όσα αποτελούν µέρος
της πολιτικής συζήτησης, τα εντάσσουµε στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης.
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• Μέσα στα νοµοθετικά κείµενα των αναλυτικών προγραµµάτων δεν
υπάρχουν αναφορές ή ρυθµίσεις σχετικές µε την κοινωνική δικαιοσύνη. Η
έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, στα πέρα από τα αναλυτικά
προγράµµατα κείµενα, δεν συνδέεται µε ζητήµατα γνωσιολογικά, παρά
µόνο αντιµετωπίζεται –όταν αυτό συµβαίνει- ως περιφερειακό, αλλά
πρωτίστως ως δοµικό πρόβληµα, που αφορά στις κοινωνικές ανισότητες
που προκαλούνται από το δοµικό πεδίο της οικονοµίας και τις εκεί άνισες
σχέσεις εργασίας, µεταφέροντας την ανισότητα στο σύνολο της
κοινωνίας28.
• Μέχρι τη δεκαετία του 1960 δεν ετίθετο θέµα κοινωνικής δικαιοσύνης,
καθώς η εκπαίδευση ήταν συνδεδεµένη µε ένα µανιχαϊστικό πρότυπο
µέτρησης της επίτευξης, όπου οι ευθύνες για την αποτυχία ήσαν ατοµικές.
• Από τη δεκαετία του ’60 και µετά εισέρχεται στη θεωρητική συζήτηση το
«κράτος πρόνοιας». Μεταφράζοντας αυτή την εννοιολογική κατασκευή σε
πολιτική, αναζητείται, πάλι σε δοµικό επίπεδο (π.χ. µε τη θεσµοθέτηση του
Ι.Κ.Υ.), ή µέσω φορολογικών ρυθµίσεων, η αντισταθµιστική παρέµβαση
του κράτους υπέρ των οικονοµικά αδύναµων οµάδων. Αυτές οι
παρεµβάσεις στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής σηµαίνουν τη λήψη
συγκεκριµένων µέτρων, αλλά υπό την αίρεση της υψηλής εκπαιδευτικής
επίτευξης. Προβάλλεται το πρότυπο του «πτωχού, πλην ικανού» µαθητή, ο
οποίος σε πείσµα των οικονοµικών δυσκολιών του πρέπει να ενισχυθεί
στην προσπάθειά του (Πρακτικά Βουλής 23/2/1977: 3367). Η συµβολή της
θεώρησης του «ανθρωπίνου κεφαλαίου» είναι εµφανής.
• Σε επίπεδο πολιτικής –κοινοβουλευτικής- συζήτησης, το διακύβευµα ήταν
πάντα ως προς το κυρίαρχο είδος της γνώσης: γενική, ως «εθναµυντορική»,
και τεχνική ως «εθνοκαταστρεπτική». Η πρόκριση της γενικής εκπαίδευσης
και η αποποµπή –ή η απαξιωτική αναφορά- της τεχνικής εκπαίδευσης ως
κατώτερης µορφής εκπαίδευση, δείχνουν το µοναδικό σηµείο µε το οποίο
ασχολήθηκε η πολιτική ηγεσία µε γνωσιολογικά ζητήµατα. Η –πολιτικώςιεραρχική κατηγοριοποίηση της γνώσης διαµόρφωσε την εκπαιδευτική
ιδεολογία, και καθόρισε τις κοινωνικές –και εν µέρει- οικονοµικές
προοπτικές (και) για τις µεταπολεµικές γενιές29.
• Στο κοινοβούλιο κυριαρχούν δηλώσεις που φανερώνουν την πλήρη αποδοχή
των κλασικών και βασικών αστικών-φιλελεύθερων αντιλήψεων για την
κοινωνία και την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση διατηρεί το εκλεκτικιστικό και
ατοµικιστικό πρότυπό της, ενώ οι γνωσιολογικού τύπου κοινωνικές
ανισότητες δεν αντιµετωπίζονται. Ακόµα και στην πρόσφατη µεταρρύθµιση
των αναλυτικών προγραµµάτων (2003), οι γνωσιολογικές και παιδαγωγικές
αναφορές γίνονταν αποκλειστικά σε τεχνοκρατικό επίπεδο, κι όχι και σε
πολιτικό.

28

Για παράδειγµα βλ. Πρακτικά Βουλής 09/04/1956, σελ. 83.
Βλ. σχετικά στα Πρακτικά Βουλής στις ηµεροµηνίες: 28/11/1946, σελ. 802-805, 16/08/1946, σελ. 41-51,
27/11/1946, σελ. 106, 06/03/1953, σελ. 415-416, 11/06/1958, σελ. 1280, 27/08/1964, σελ. 462, 30/06/1959,
σελ. 1153, 27/08/1964, σελ. 465, 23/09/1964, σελ. 162, και στο ∆ελτίο της Ο.Λ.Μ.Ε. στις 01/10/1958.
29
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Συµπεράσµατα

Παρά το µεγάλο χρονικό διάστηµα που καλύπτει η παρούσα εργασία, δεν
φαίνεται να έγινε κάποια ουσιαστική µεταρρύθµιση των αναλυτικών προγραµµάτων –ως
προς τον τρόπο συγκρότησης της γνώσης, µε γνώµονα την, κατά το δυνατόν, άρση των
γνωσιολογικών κοινωνικών ανισοτήτων και αδικιών.
Φαίνεται ότι η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα δεν περιλαµβάνει και τις
µεταβλητές της λεγόµενης «εσωτερικής µεταρρύθµισης», όπως ζητήµατα σχετικά µε τα
βιβλία, τη γνώση, κ.τ.λ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αναγνωρίζεται µεν η έννοια της
κοινωνικής δικαιοσύνης στο πεδίο της εκπαίδευσης30, αλλά να αντιµετωπίζεται µε ένα
«εξωτερικό», καθαρά δοµικό τρόπο, χωρίς να δίνεται βάρος στις εσωτερικές,
γνωσιολογικού περιεχοµένου, σχέσεις.
Μέσα από την ανάλυση και επεξεργασία των αναλυτικών προγραµµάτων της
περιόδου 19590-2007, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η «ορατότητα» δεν επιτυγχάνεται
µέσα στα προγράµµατα, ούτε επιτρέπεται κάποιο επίπεδο δράσης πέρα από το κρίσιµο
όριο της πιστής εφαρµογής των προγραµµάτων. Για λόγους που σχετίζονται µε την
ιστορική συγκρότηση του κράτους κατά τη νεοτερικότητα, ο έλεγχος της γνώσης
παρέµεινε στην αποκλειστική φροντίδα του κράτους και των θεσπισµάτων του. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα, σε δοµικό επίπεδο, να σηµειώνεται χαµηλή, έως µηδαµινή
αντιπροσώπευση κατά τη διαδικασία συγκρότησης των αναλυτικών προγραµµάτων –
ακόµα κι αν έχουµε περάσει πια στη µετανεοτερικότητα.
Έτσι, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει πολλές, αλληλοαναιρούµενες και
αλληλοκαταργούµενες, εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις, τόσο τα αναλυτικά προγράµµατα,
όσο και τα βιβλία δεν εµφανίζουν την ίδια συχνότητα µεταρρύθµισης όπως οι
µεταρρυθµίσεις των σχέσεων µεταξύ των δοµικών στοιχείων (π.χ. οι σχέσεις µεταξύ των
διαφόρων βαθµίδων του εκπαιδευτικού συστήµατος). Αλλά ακόµα κι όταν επιχειρείται η
µεταρρύθµιση των αναλυτικών προγραµµάτων, τότε µην αναγνωρίζοντας ως
εµπράγµατα περιεχόµενα της έννοιας «κοινωνική δικαιοσύνη» και τις επιστηµολογικές
και γνωσιολογικές µεταβλητές, έχει ως αποτέλεσµα η επιχειρούµενη αντισταθµιστική
πολιτική να παραµένει ατελέσφορη: δεν φαίνεται να υπάρχει έστω η τάση για κάµψη των
όποιων κοινωνικών αδικιών µέσω των διαδικασιών συγκρότησης της σχολικής γνώσης, η
οποία θα λειτουργεί εξισορροπητικά προς τις γνωσιολογικού τύπου κοινωνικές
ανισότητες. Αν µάλιστα δεχτούµε ότι a priori η κοινωνική ανισότητα ελλοχεύει στη
συγκροτησιακή λογική της αναπλαισιωµένης/σχολικής γνώσης, τότε φαίνεται πως κάθε
«εξωτερική» –ως προς τη γνώση- αντισταθµιστική προσπάθεια αποκατάστασης της
κοινωνικής δικαιοσύνης θα είναι καταδικασµένη να αποτύχει. Γεγονός που αποκτά
ιδιαίτερη σηµασία σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, όπου η διαχείριση της γνώσης
αποκτά κοµβικό ρόλο.

30

Όταν, βεβαίως, συµβαίνει αυτό, και δεν αντιµετωπίζεται η ανισότητα στην ακαδηµαϊκή επίτευξη, ή ο
αποκλεισµός από τις επόµενες εκπαιδευτικές βαθµίδες, ως ένα καθαρά ατοµικό «πρόβληµα».
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