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Κ.1 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Θετικές και κοινωνικές επιστήµες - Εννοιολογικές 

διευκρινίσεις κοινωνιολογικών όρων  

 

.α) Τι είναι «κοινωνιολογία 
Για το τι είναι «κοινωνιολογία» διατυπώθηκαν διάφοροι ορισµοί όπως:  

 

1. Κοινωνιολογία είναι η επιστήµη που µελετά (ως πραγµατικά κοινωνικά φαινόµενα) την κοινωνική 

συµπεριφορά και την κοινωνική δράση (Βλ. Bain, R & Kolb W. (1992)  Λεξικό κοινωνικών επιστηµών. Β΄ 

τόµος, Αθήνα: UNESCO, σελ. 452) 

2. Κοινωνιολογία είναι η επιστήµη που µελετά: α) την συγκρότηση, τη λειτουργία και το 

µετασχηµατισµό των κοινωνικών συνόλων (οµάδες, χωριά, πόλεις, κοινωνίες και β) τις 

προϋποθέσεις και τις συνέπειες της εµφάνισης, της µεταβολής και της έκλειψης των 

κοινωνικών σχέσεων. (Τσαούσης ∆. (1984) Χρηστικό λεξικό κοινωνιολογίας. Αθήνα: Εκδ. 

Gutenberg, σελ. 158) 

3. Κοινωνιολογία είναι η επιστηµονική µελέτη των οµαδικών διαδικασιών  και δοµών 

(οργανωτικά πρότυπα) και τις κοινωνικές και πολιτιστικές αιτίες και συνέπειες αυτών των 

διαδικασιών και δοµών (Lowe T.W. (1969) Structure and the Social Studies. Ithaca, NY: 

Cornell University Press, σελ. 110. Είναι ο ορισµός του Robin Williams από οµιλία του στο 

Πανεπιστήµιο Cornell (25/11/1965).  

4. Κοινωνιολογία ονοµάζεται η επιστηµονική µελέτη της κοινωνίας ή µε άλλα λόγια η 

επιστηµονική µελέτη της κοινωνικής οργάνωσης και των ιδεών µε τις οποίες δικαιώνεται 

και νοµιµοποιείται, στις οποίες δηλαδή στηρίζεται η οργάνωση αυτή. (Φραγκουδάκη 1985, 

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Παπαζήσης σελ. 14)  

Οι κοινωνιολογίες 

Η επιστήµη της κοινωνιολογίας υποδιαιρείται σε επιµέρους κλάδους ανάλογα µε την περιοχή 

µελέτης, τις κοινωνικές οµάδες και κατηγορίες κοινωνικών δοµών που κάθε κλάδος «θεραπεύει» 

όπως: Κοινωνιολογία της Εργασίας, της Οικογένειας, της Εκπαίδευσης, της Επικοινωνίας και των 

ΜΜΕ, Πολιτική Κοινωνιολογία (ασχολείται µε την εξουσία, τα πολιτικά κόµµατα, τα εργατικά 

συνδικάτα κλπ.), Κοινωνιολογία της Κοινοτικής Οργάνωσης, του Στρατού, του Αθλητισµού, του 

Εγκλήµατος, του δικαίου, των Κοινωνικών Κινηµάτων, της Μόδας, της Υγείας, Κοινωνιολογία της 

Τέχνης, κλπ. 
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Θετικές και κοινωνικές επιστήµες 

Η Κοινωνιολογία ως επιστήµη συγκροτήθηκε κατά την εποχή της αστικής ολοκλήρωσης, που 

ακολουθεί τη βιοµηχανική επανάσταση, δηλαδή το πρώτο µισό του 19ου αιώνα, όταν διογκώθηκαν 

τα κοινωνικά προβλήµατα όπως ο Παγκόσµιος Πόλεµος, η µαζική µετανάστευση και η προσφυγιά, 

η φτώχεια, η ανεργία, η εγκληµατικότητα, η µαζική παραβατικότητα κ.λπ. Η Κοινωνιολογία 

υποσχόταν να αναζητήσει ορθολογικές λύσεις σε αυτά τα προβλήµατα. Η αστικοποίηση, η 

εκβιοµηχάνιση, οι επαναστάσεις που βρίσκονταν στην ηµερήσια διάταξη, ιδίως η Γαλλική (1789) 

και η Αµερικανική (1776) άνοιξαν τους δρόµους για νέους κόσµους. Οι µέθοδοι προσέγγισης των 

κοινωνικών φαινοµένων και η ερµηνεία της κοινωνικής πραγµατικότητας στηρίχθηκε στις 

µεθόδους των θετικών επιστηµών. ¨Όπως τα φυσικά φαινόµενα ακολουθούν ορισµένους νόµους 

έτσι και η ανθρώπινη συµβίωση µπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί ορισµένους κανόνες και 

νόµους. Αν λοιπόν ανακαλύψουµε αυτούς τους νόµους τότε θα είµαστε σε θέση να δίνουµε τις 

καλύτερες λύσεις στα όποια κοινωνικά προβλήµατα. Από τη βάση αυτή και το δανεισµό των 

µεθόδων των θετικών επιστηµών ξεκίνησε και ο πατέρας της Κοινωνιολογίας Αύγουστος Κοντ 

(1790- 1857) ο οποίος και προβληµατιζόταν αν θα πρέπει η νέα επιστήµη να ονοµαστεί 

Κοινωνιολογία ή Κοινωνική Φυσική. Στην ίδια γραµµή κινήθηκε και ο Βέλγος Αδόλφος Κετελέ 

που υπογράµµισε το ρόλο της µέτρησης και των στατιστικών µεθόδων στη µελέτη των κοινωνικών 

φαινοµένων.  

 

Κ.2 Πρωτεργάτες της Κοινωνιολογίας.  

Όπως αναφέραµε πατέρας της Κοινωνιολογίας θεωρείται ο Κοντ. Συζητήσεις όµως για τα 

κοινωνικά φαινόµενα έχουν καταγραφεί από την αρχαιότητα και καθόλη τη διάρκεια του 

κοινωνικού βίου. Όµως επρόκειτο για σκόρπιες και µη συστηµατικές φιλοσοφικές ενατενίσεις.  

Το έργο του Αύγουστου Κοντ (Auguste Comte, 1798-1857), ουσιαστικά προσδιόρισε την 

κοινωνιολογία ως επιστήµη και ως ακαδηµαϊκό κλάδο. O Kont δεν ήταν µόνο ο θεµελιωτής της 

κοινωνιολογίας και αυτός που καθιέρωσε τον όρο, αλλά και ο ιδρυτής της λεγόµενης σχολής του 

«θετικισµού».  

Ο Κοντ επηρεασµένος από κυρίως προγενέστερες µελέτες Σκωτσέζων και Γάλλων φιλοσόφων και 

οικονοµολόγων του ∆ιαφωτισµού, υποστήριξε ότι δεν επαρκεί η έρευνα για την ανθρώπινη φύση αν 

θέλουµε να επιτύχουµε τάξη και πρόοδο στην ανθρώπινη κοινωνία. Αλλά, χρειαζόµαστε 

επιστηµονικά πειράµατα και ανάλυση των κοινωνικών γεγονότων.  
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Το επόµενο βήµα στην ανάπτυξη της Κοινωνιολογίας ως επιστήµης έγινε από τον Κάρολο 

Μαρξ (1818 – 1883), παρά το γεγονός ότι ο Μαρξ έβλεπε τη µελέτη των κοινωνικών φαινοµένων 

ενσωµατωµένη στην οικονοµική επιστήµη. Ο Μαρξ ήταν εκείνος που έθεσε το τεράστιο πρόβληµα 

της κοινωνικής µεταβολής. Με την παρέµβαση του Μαρξ η κοινωνιολογική οπτική διευρύνθηκε 

γιατί δεν είναι µόνο η αναζήτηση και η µελέτη των νόµων του κοινωνικού γίγνεσθαι κάτω από 

δεδοµένες σταθερές συνθήκες, αλλά και η σύγκρουση των µαζικών κοινωνικών συµφερόντων και 

δυνάµεων, που τα εκφράζουν, που οδηγούν τις ιστορικό- κοινωνικές µεταβολές.  

Οι επόµενοι δύο µεγάλοι που θεµελίωσαν την κοινωνιολογία ως επιστήµη ήταν ο Γάλλος 

Εµίλ Ντυρκάιµ (1858 – 1917) και ο Γερµανός Μαξ Βέµπερ (1864 -1920)  

Ο Ντυρκάιµ ήταν εκείνος που ξεκαθάρισε τη θέση τη σχέση κοινωνιολογίας – ψυχολογίας, 

τονίζοντας ότι τα κοινωνικά γεγονότα έχουν µια αντικειµενική υπόσταση, που πρέπει ως τέτοια να 

µελετάται πέρα από τα ψυχολογικά κίνητρα των όποιων φορέων της.  

Ο Μαξ Βέµπερ προσπάθησε σε ένα τεράστιο κοινωνικό έργο να διευκρινήσει τη σχέση 

αλληλεπίδρασης των υλικών παραγόντων της κοινωνικής ζωής και βασικά του οικονοµικού µε τις 

ιδέες και γενικότερα αυτό που αποκαλούσε «νοηµατικά περιεχόµενα». 

Οι µεγάλοι αυτοί της κοινωνιολογίας που βεβαίως πλαισιώνονται από δεκάδες άλλους πολύ 

σηµαντικούς επιστήµονες, είχαν, παρά τις διαφορές τους, ένα κοινό χαρακτηριστικό: τους 

ενδιέφεραν οι νόµοι, η κίνηση και η µεταβολή των κοινωνικών συνόλων. Αυτό που στην επιστήµη 

της κοινωνιολογίας ονοµάστηκε «µακροκοινωνιολογική» προσέγγιση.  

Νεώτερη είναι στην κοινωνιολογία η τάση που διαµορφώθηκε κυρίως από τους 

Αµερικανούς κοινωνιολόγους (Πάρσονς κλπ) µετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, να µελετώνται 

επί µέρους κοινωνικές οµάδες, (π.χ το προσωπικό ενός εργοστασίου, µια συνοικία, ένα σχολείο 

κλπ). Η προσέγγιση αυτή, που ονοµάστηκε «µικροκοινωνιολογική» επέτρεπε τη µελέτη των 

κοινωνικών φαινοµένων µε στατιστικές – µαθηµατικές µεθόδους και κινήθηκε παράλληλα  µε την 

ανάπτυξη εενός νέου κλάδου των κοινωνικών επιστηµών, της κοινωνικής ψυχολογίας, που µελετά 

τους παράγοντες διαµόρφωσης των συλλογικών στάσεων και συµπεριφορών.  
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Κ.3 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Εισαγωγή, έννοια, ιστορική αναδροµή.  

Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης είναι αρκετά καινούριος κλάδος. Η έρευνα πάνω στον 

εκπαιδευτικό θεσµό κα τον κοινωνικό του ρόλο αποτελούσε πριν 25 – 35 χρόνια µόλις περιθωριακό 

αντικείµενο της κοινωνιολογίας. Σήµερα, αποτελεί έναν από τους κλάδους των κοινωνικών 

επιστηµών που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των µελετητών.  

Αντικείµενο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης είναι η ίδια η εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσµός 

και ο ρόλος του θεσµού αυτού µέσα στην κοινωνία. Η εκπαίδευση και το σχολείο, ως κοινωνικός 

θεσµός, είναι ο επίσηµα και αποκλειστικά επιφορτισµένος θεσµός µε τη µετάδοση της γνώσης και 

έχει το δικαίωµα να πιστοποιεί την κατοχή γνώσεων σε µια κοινωνία. Ρόλος πολυσύνθετος και 

ιδιαίτερα σηµαντικός. Πεδία ανάλυσης της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης µπορεί να είναι η 

κοινωνική ένταξη και ενσωµάτωση, η σύνθεση του σχολικού πληθυσµού, η επιλογή γνώσεων, η 

επιλογή παιδείας (κουλτούρας) και η γλώσσα που το σχολείο µεταδίδει καθώς και το σύνολο 

αρχών, αξιών και ιδεών που συνθέτουν την ιδεολογία του. Ακόµη µπορεί να είναι η σχέση του 

σχολείου µε την οικονοµία, την τεχνολογία, τα ΜΜΕ και άλλους σηµαντικούς τοµείς  της 

κοινωνικής ζωής. 

Η ενασχόληση µε την προβληµατική της διαδικασίας συγκρότησης του γνωστικού αντικειµένου 

της ''Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης'', φέρνει στο προσκήνιο το σχετικό ερώτηµα για τη γένεση 

του ''σχολείου''.  

Ο πειρασµός να θεωρηθεί το ''σχολείο'' σαν µια αυτονόητη πραγµατικότητα είναι πολύ µεγάλος, 

στο µέτρο µάλιστα που σχεδόν όλοι οι ιστορικοί της εκπαίδευσης µελέτησαν το σχολείο σαν έναν 

''αιώνιο θεσµό'', δηλαδή σαν µια κοινωνική πραγµατικότητα που υπήρχε από πάντα. Κι όµως το 

''σχολείο'' είναι και αυτό, όπως όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι, µια 

''κοινωνική κατασκευή'' µε χρόνο έναρξης και µε διακριτά στάδια εξέλιξης. Αυτήν ακριβώς την 

πορεία θα προσπαθήσουµε να σκιαγραφήσουµε εδώ µε στόχο:  

1) Να καταδειχθεί ότι η γένεση του σχολείου επέφερε µια νέα σχέση του ανθρώπου µε την 

κοινωνία και, συνεπώς έναν καινούργιο τρόπο "κοινωνικοποίησης'', ο οποίος ανέτρεψε τους 

προηγούµενους και 

2) Να αναδειχθεί ο τρόπος µέσα από τον οποίο η αλλαγή αυτή του τρόπου κοινωνικοποίησης 

σηµατοδότησε την γένεση της "Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης" στο χώρο των Επιστηµών της 
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Εκπαίδευσης και, µε αυτή την έννοια, να φανεί η στενή σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη γένεση 

του "σχολείου" και στη γένεση της ''Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης''.  

Η προβληµατική της γένεσης του ''σχολείου'' φέρνει στο προσκήνιο εκείνη της γένεσης της 

''παιδικής ηλικίας''. Πράγµατι, δεν υπάρχει παιδαγωγική παρά µόνον εκεί που υπάρχει ''παιδική 

ηλικία''. Όµως, η ίδια η έννοια της ''παιδικής ηλικίας'' δεν είναι αυτονόητη: είναι και αυτή µία 

κοινωνική κατασκευή και µάλιστα σχετικά πρόσφατη η οποία, µε τη σειρά της, υπέβαλλε µια 

πολιτισµική ερµηνεία των πρώτων χρόνων της ζωής. Έτσι, στις παραδοσιακές και αρχαϊκές 

κοινωνίες τίποτα δεν διακρίνει το ενδιάµεσο στάδιο ανάµεσα στη βρεφική ηλικία και την ηλικία 

της ωριµότητας: η νεότητα εµπεριέχει εξίσου καλά αυτό που λέµε ''µικρά παιδιά'', τα ''µικρούλια'' 

των τριών χρόνων, όσο και τους νέους εργένηδες, τους έφηβους και στους νέους ανθρώπους.( 

Μαρκοπούλου 2007)  

Ο γάλλος ιστορικός Philippe Ariès εντοπίζει για πρώτη φορά την επινόηση της ''παιδικής 

ηλικίας'' στις αρχές του 16ου αιώνα στα ανώτερα στρώµατα της κοινωνίας, όπου το παιδί 

αντιµετωπίζεται ως ξεχωριστό άτοµο. Όµως το αίσθηµα της παιδικής ηλικίας ενισχύεται και 

θεσµοθετείται κατά τη διάρκεια των δύο αιώνων που ακολουθούν. Κάτω από αυτό το πρίσµα, η 

σύγχρονη σηµασία του ''σχολείου'' αλλά και της ''σχολικής τάξης'', δηλαδή η συγκεκριµένη και 

γνωστή σε όλους µας οργάνωση του σχολικού χώρου µε βασικό κριτήριο την ''ηλικία του παιδιού'' 

δεν υπήρχε πάντα: είναι προϊόν του ∆ιαφωτισµού και, πιο συγκεκριµένα, απόρροια των 

αντιλήψεων του γάλλου φιλοσόφου και παιδαγωγού Jean-Jacques Rousseau για την παιδική ηλικία, 

αντιλήψεις που εκφράζονται στο έργο του ''Αιµίλιος''. Οι αντιλήψεις του αποτέλεσαν µια 

κοπερνίκεια στροφή και µια επιστηµολογική τοµή στις καθιερωµένες µέχρι τότε παιδαγωγικές 

αντιλήψεις της εποχής για το παιδί που εθεωρείτο ''µικρογραφία του ενήλικα'' (Βλ. ενδεικτικά τις 

ζωγραφικές αναπαραστάσεις του παιδιού στο Μεσαίωνα). Πιο συγκεκριµένα ο Rousseau, στο 

γνωστό και µοναδικό παιδαγωγικό έργο του ''Αιµίλιος'' υποστηρίζει ότι το παιδί αποτελεί µια 

ιδιαίτερη ψυχο-συναισθηµατική και νοητική οντότητα, η οποία, ως τέτοια, ακολουθεί τους δικούς 

της ρυθµούς εξέλιξης και ανάπτυξης. Η εκπαίδευση λοιπόν, µε βάση αυτή την αντίληψη, θα πρέπει 

να αρχίσει, όχι µε βάση τις ανάγκες του ενήλικα, αλλά µε βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

του παιδιού: µε αυτή την έννοια, το βασικό µέληµα του δασκάλου πρέπει να είναι το να 

''αφουγκραστεί'' τις ανάγκες του µαθητή και να συγκροτήσει τη διδασκαλία του µε βάση τη γνώση 

και τη συνακόλουθη αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της παιδικής ηλικίας. (Μαρκοπούλου 2007) 
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Η ''σχολειοποίηση'' είναι ο καθοριστικός παράγοντας αυτής της αλλαγής. Το παιδί στο εξής 

αποτραβηγµένο από τον κόσµο των ενηλίκων γνωρίζει µια µακράς διάρκειας περίοδο ''σχολικού 

εγκλεισµού'' πριν να ενταχθεί κανονικά στην κοινωνική ζωή. Κάτω από αυτό το πρίσµα, η 

''παιδαγωγική σχέση'' είναι µια καινοφανής µορφή κοινωνικής σχέσης ανάµεσα στο δάσκαλο και 

τους µαθητές του στο µέτρο που, όπως προαναφέραµε, τα προγενέστερα σχολεία των 

παραδοσιακών κοινωνιών δεν διακρίνονται για την οµοιογένειά τους ούτε ηλικιακά, ούτε 

χωροταξικά, ούτε κυρίως από τον τρόπο εκπαίδευσης. (Μαρκοπούλου 2007)  

Έτσι, η παιδαγωγική σχέση αυτονοµείται για πρώτη φορά σε σχέση µε τις άλλες κοινωνικές 

σχέσεις και ο δάσκαλος δεν είναι πια ένας ''παιδαγωγός'' µε την αρχαιοελληνική σηµασία του όρου, 

δηλαδή ένας τεχνίτης που µεταβιβάζει πρακτικές γνώσεις σε ένα νέο.  

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του νέου τρόπου εκπαίδευσης αυτή την περίοδο είναι η υποταγή 

σε απρόσωπους και αφηρηµένους κανόνες της σχολικής ζωής: αυτό ακριβώς το στοιχείο αποτελεί 

το συνδετικό κρίκο µεταξύ των πρωταγωνιστών του ''σχολείου'' (δασκάλους και µαθητές) και 

ταυτόχρονα συγκροτεί το ''σχολείο'' σαν µια ξεχωριστή κοινωνική δοµή µε διακριτή οργάνωση, 

δηλ. µε ένα χωροχρόνο διακριτό από άλλες κοινωνικές δραστηριότητες καθώς και µε εξειδικευµένο 

πρόγραµµα και χρονοδιάγραµµα.  

Αυτός ο τρόπος οργάνωσης κυριαρχεί στα πρώτα οργανωµένα σχολεία δηλαδή στα 

µοναστηριακά σχολεία της ∆ύσης του 16ου αιώνα: αντίθετα µε ό,τι θα µπορούσε κανείς να 

πιστέψει, η κατήχηση δεν αντιπροσωπεύει την κύρια διδακτική δραστηριότητα των ιησουϊτών 

µοναχών· το παιδί µαθαίνει να διαβάζει µέσα από εγχειρίδια καλών τρόπων και να γράφει 

αντιγράφοντας τους πολυάριθµους τύπους γραφής (καλλιγραφία). Το αντικείµενο αυτών των 

πολύωρων και κοπιαστικών ασκήσεων είναι η απόκτηση µιας συµπεριφοράς που ορίζεται από την 

αναφορά και την υπακοή στους θεσµικούς κανόνες της σχολικής τάξης οι οποίοι επιβάλλονται 

εξίσου τόσο στους δασκάλους όσο και στους µαθητές.  

Στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο οι καταβολές αυτής της ''σχολειοποίησης'' και της 

συνακόλουθης ''σχολικής τάξης'' συνδέονται µε τις βαθύτερες πολιτικές και θρησκευτικές 

αναµορφώσεις που συµβαίνουν αυτή την περίοδο στο επίπεδο της ''πόλης'' µε πρωταγωνιστή την 

αστική τάξη. Πράγµατι, στο µεταίχµιο του 16ου και 17ου αιώνα δηµιουργείται στην Ευρώπη µια 

σύγχρονη ''εκκοσµικευµένη κοινωνία'', δηλαδή µία κατά βάση ''κοινωνία πολιτών'' αποδεσµευµένη 

από θρησκευτικές προκαταλήψεις και µύθους. Η κοινωνία αυτή διαφοροποιείται ουσιαστικά από 

τις προηγούµενες παραδοσιακές κοινωνίες στο µέτρο που σταδιακά τη θέση του θρησκευτικού 
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ανορθολογισµού και των συνακόλουθων ολιστικών ερµηνειών του κόσµου καταλαµβάνει η 

κυριαρχία του εξορθολογισµού της ζωής και ο συνακόλουθος καταµερισµός σε επιµέρους 

εξειδικευµένες ''επιστηµονικές'' ερµηνείες του κόσµου. Έτσι, µε τον ίδιο τρόπο που η επιστήµη 

αποσπάται από το µύθο αποσπάται και η σχολική παιδαγωγική από την πρακτική µύησης. Τις 

συµβολικές-θεοκρατικές κοινωνίες διαδέχεται µια ''κοινωνία πολιτών'' της οποίας η συνοχή 

διασφαλίζεται µέσω της πολιτικής, από το συγκεντρωτικό Κράτος και την ιδεολογία του. Αυτή η 

εντελώς νέα κοινωνική πραγµατικότητα είναι που αποτελεί το ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας της 

''σχολειοποίησης'' του παιδιού.  

Στο πλαίσιο που προαναφέραµε, λειτουργεί µια εντελώς νέα µορφή τρόπου κυριαρχίας ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη θεσµών πάνω και πέρα από τους ανθρώπους και ασκείται µε τρόπο 

απρόσωπο µέσα από ''αντικειµενικά συστήµατα'' και νοµικούς κώδικες που επιβάλλουν σε όλους 

ανεξαιρέτως τον κανόνα.  

Πρόκειται για απρόσωπους θεσµούς που διοικούνται ορθολογικά και γραφειοκρατικά σύµφωνα 

µε το νόµο του Κράτους ο οποίος ενσαρκώνει µια πολιτική και ανθρώπινη-όχι πια θεϊκή- τάξη. Το 

ίδιο ακριβώς ισχύει και για το σχολικό σύστηµα. Σε ένα τέτοιο τρόπο κυριαρχίας, η γραφή παίζει 

αποφασιστικό ρόλο στο µέτρο που το γραπτό κείµενο κωδικοποιεί αυτή την απρόσωπη εξουσία 

των θεσµών και συγκροτεί µια ιδιαίτερη µορφή σχολικής κοινωνικοποίησης που είναι ακριβώς η 

γραπτή φύση των γνώσεων που πρόκειται να µεταδοθούν στο σχολείο. Γι'αυτό είναι τόσο 

σηµαντικό, τόσο απαραίτητο να διδάσκει το σχολείο τη ''γραπτή µορφή''του λόγου: η γραφή δεν 

διαχωρίζεται από τη γνώση στην άσκηση της εξουσίας.  

Ο τρόπος σχολικής κοινωνικοποίησης είναι λοιπόν αδιαχώριστος από τη γραπτή φύση των 

γνώσεων που πρόκειται να µεταδοθούν. Ταυτόχρονα µια νέα µορφή ''κοινωνικού υποκειµένου'' 

δηµιουργείται µέσα από αυτή την κοινωνικοποίηση: η έννοια του ''ατοµικού υποκειµένου'' βρίσκει 

εδώ τις ψυχο-κοινωνικές προϋποθέσεις ανάπτυξής της. Με τη σταδιακή δηµιουργία του 

συγκεντρωτικού Κράτους, αυτό οικειοποιείται το µονοπώλιο της νόµιµης βίας και µια ''διαδικασία 

εκπολιτισµού'' αρχίζει να υφίσταται. Το ''πολιτισµένο άτοµο'' εσωτερικεύει τρόπους ύπαρξης και 

µοντέλα συµπεριφοράς που χαρακτήριζαν έως τότε αποκλειστικά στις παραδοσιακές κοινωνίες τις 

βασιλικές αυλές. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζονται από την εγκατάλειψη των άµεσων 

εκδηλώσεων οικειότητας και από το σταδιακό σχηµατισµό ενός κώδικα ευγένειας και ευπρέπειας 

που συνοδεύεται από µια ικανότητα αυτοκυριαρχίας και αυτοεξαναγκασµού η οποία, µε τη σειρά 

της, διαµορφώνει ένα ''αόρατο'' ανθρώπινο σώµα. Η συναισθηµατικότητα αποσύρεται από το 
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ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και περιορίζεται στις οικογενειακές σχέσεις. Η σχολική 

κοινωνικοποίηση εντάσσεται σε αυτή ακριβώς τη ''διαδικασία εκπολιτισµού'' και αποσκοπεί στη 

δηµιουργία µιας ''δηµοκρατικής ατοµικής προσωπικότητας''. Αυτό το σύγχρονο άτοµο είναι 

δισυπόστατο: από τη µια είναι λογικό και ανήκει στην αφηρηµένη και απρόσωπη κοινότητα µιας 

''δηµοκρατικής κοινωνίας των ίσων'' και από την άλλη, µοναδικό και ανυπολόγιστο δεν µοιάζει µε 

κανένα άλλο. Με άλλα λόγια, ο νέος µηχανισµός σχολείο-οικογένεια διασφαλίζει ουσιαστικά αυτές 

τις δύο υποστάσεις του σύγχρονου ατόµου. (De Queiroz 2000). 

Πιο συγκεκριµένα, το σχολείο χρησιµοποιεί, από την πλευρά του, δύο µέσα. Κατ'αρχήν 

χρησιµοποιεί τη ''σχολική διαφοροποίηση'', η οποία δρα από µόνη της διπλά. Πρώτον, αποµακρύνει 

το παιδί από το χώρο και το χρόνο της κοινωνικής ζωής, δηµιουργώντας έναν ''σχολικό κόσµο'' 

ξεχωριστό από τον κόσµο των ενηλίκων. Αυτή η αποµάκρυνση αναστέλλει την πρόωρη ταύτιση 

του παιδιού µε µια επαγγελµατική ή εργασιακή οµάδα που σχηµατοποιεί ''κοινωνικούς ρόλους''. 

∆εύτερον, εγχαράσσει γνώσεις και όχι πρακτικές. Το να διδάσκει την ανάγνωση, τη γραφή, τη 

συσσώρευση γνώσεων µε αποκλειστικό στόχο την αποµνηµόνευση πέρα από κάθε επαγγελµατική 

πραγµατικότητα της ''αγοράς εργασίας'' των ενηλίκων, δηµιουργεί ένα υποκείµενο ικανό προς 

θεωρητική αφαίρεση και ικανό να µαθαίνει διαφορετικά, πέρα και ανεξάρτητα από την πράξη. Με 

άλλα λόγια το σχολείο στοχεύει στη διαµόρφωση ενός δηµοκρατικού πολίτη που θα χειρίζεται 

µέσα από την εκµάθηση της γραφής τους αφηρηµένους νόµους της ''κοινωνίας των πολιτών'' στην 

οποία  πρόκειται να ενταχθεί καθώς και στη διαµόρφωση ενός ''εν δυνάµει'' επιστήµονα που θα 

µπορεί να διαχειρίζεται µε άνεση σε θεωρητικό και αφαιρετικό επίπεδο τις εξειδικευµένες γνώσεις 

του επιστηµονικού κόσµου. (De Queiroz 2000). 

Κατά δεύτερο λόγο, η υποταγή στον απρόσωπο κανόνα και η µάθηση της πειθαρχίας που 

συναποτελούν τους δύο βασικούς τρόπους της ''σχολειοποίησης'' που προαναφέραµε, επηρεάζουν 

το συναισθηµατικό κόσµο του παιδιού. Κάτω από αυτό το πρίσµα, το σχολείο διαρρηγνύει τους 

δεσµούς µε το παλιό σύστηµα συναισθηµάτων µε αποτέλεσµα το παιδί να διαχωρίζει τον ''ιδιωτικό'' 

από το ''δηµόσιο'' κοινωνικό χώρο: έτσι, ενώ είναι αγαπηµένο από το σπίτι του και την οικογένειά 

του όπου περιβάλλεται µε συναισθήµατα αγάπης και αντιµετωπίζεται ως ''µοναδική 

προσωπικότητα'', στο σχολείο γίνεται ''ένα µεταξύ των πολλών παιδιών'' το οποίο, σύµφωνα µε το 

κυρίαρχο µοντέλο της ''δηµοκρατικής κοινωνίας των ίσων'' που προαναφέραµε, έχει τα ίδια 

δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις υπακοής µε τους υπόλοιπους συµµαθητές του στον 

''απρόσωπο νόµο'' του σχολείου. (De Queiroz 2000)  
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Η απαρχή της ''σχολειοποίησης'' που, όπως προαναφέραµε, αρχίζει από το 17ο αιώνα, συµπίπτει 

µε το σταδιακό ''εκδηµοκρατισµό του σχολείου'', αίτηµα που προέκυψε στο πλαίσιο της 

''δηµοκρατικής κοινωνίας των πολιτών'' κάτω από το έµβληµα της ''φυσικής ισότητας των 

ανθρώπων''. Πράγµατι, ο εκδηµοκρατισµός του σχολείου αρχίζει µε µια στοιχειώδη εκπαίδευση της 

µάζας των ανθρώπων το 17ο αιώνα, σχηµατοποιείται και ενδυναµώνεται στη διάρκεια του 19ου 

αιώνα και ολοκληρώνεται στα µέσα του 20ου αιώνα, µε µια µαζική δευτεροβάθµια εκπαίδευση (De 

Queiroz 2000).  

Η µαζική είσοδος της µεγάλης µάζας των πολιτών στο σχολείο σηµατοδοτεί την ανατροπή της 

θέσης που κατείχε έως τότε το σχολείο: έκτοτε, έχουµε να κάνουµε µε µια κοινωνία όπου ο τρόπος 

της ''σχολικής κοινωνικοποίησης'' κυριαρχεί ακριβώς επειδή το σχολείο συνιστά, στο πλαίσιο της 

''δηµοκρατικής κοινωνίας των πολιτών'', το µοναδικό ''δίκαιο'' και ''αντικειµενικό'' µέσο κοινωνικής 

ανόδου καθώς και το µοναδικό νόµιµο µέτρο της κοινωνικής αξίας των ατόµων. Το αντικείµενο της 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης που εστιάζεται στις κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο γεννιέται 

παραδόξως, ακριβώς την ίδια στιγµή που το σχολείο εκδηµοκρατίζεται. (Μαρκοπούλου 2007) 

Κ.4. Κοινωνικοποίηση 

Η κοινωνικοποίηση είναι µια διαδικασία δυναµική, συνεχής και αδιάλειπτη και συνοδεύει το άτοµο 

καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Αναφέρεται κυρίως στην αφοµοιωση από το άτοµο των 

πολιτισµικών στοιχείων, των αξιών και των κανόνων που συνιστούν και εκφράζουν τη δεδοµένη 

κοινωνία ή οµάδα. Στην πραγµατικότητα κοινωνικοποίηση είναι η εκµάθηση των ρόλων που 

καλούνται να παίξουν τα άτοµα, των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων, που έχουν ως προς τα 

άλλα µέλη ή µη µέλη της οµάδας, του τρόπου γενικότερα, µε τον οποίο οφείλουν να ενεργούν σε 

κάθε περίσταση. ∆ια µέσου της λειτουργίας της κοινωνικοποίησης οριοθετούνται τα είδη της 

συµπεριφοράς που αποδέχεται η κοινωνία και ή οι επί µέρους κοινωνικές οµάδες και καθορίζονται 

τα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ανταπεξέλθουν τα άτοµα στα καθήκοντά τους. 

Προσδιορίζονται ακόµη οι σχέσεις κυριαρχίας, οι φιλοδοξίες των ατόµων, οι αντιλήψεις που έχουν 

για τους άλλους, οι συµβιωτικοί κανόνες κλπ. 

Ως συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία η κοινωνικοποίηση αφορά στην εξέλιξη και τροποποίηση 

του αριθµού και της φύσης των κοινωνικών δραστηριοτήτων κυρίως δε όταν συντελούνται ριζικές 

µεταβολές στη σύνθεση και οργάνωση της ευρύτερης κοινωνίας. Ο παράγοντας χρόνος έχει λοιπόν 

ζωτική σηµασία για τη λειτουργία της κοινωνικοποίησης γιατί επιτρέπει την επανάληψη και τον 

επαναπροσδιορισµό του περιεχοµένου της κοινωνικοποίησης. Με τον τρόπο αυτό τα άτοµα έχουν 
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τη δυνατότητα να αφοµοιώσουν και να κατανοήσουν τους κοινωνικούς κανόνες, χωρίς να 

οδηγηθούν σε µια αρνητική ή αµυντική στάση, όπως θα µπορούσε να γίνει αν δέχονταν συνεχείς 

πιέσεις. Από την άποψη αυτή το επιχείρηµα ορισµένων κοινωνικών επιστηµόνων ότι η 

κοινωνικοποίηση σταµατά µε το πέρασµα στην εφηβεία ή µε την ενηλικίωση, είναι εσφαλµένο 

γιατί τα µέλη κάθε κοινωνίας ή κοινωνικής οµάδας µαθαίνουν και αναθεωρούν τις απόψεις τους ως 

τα βαθιά γεράµατά τους.  

Η κοινωνικοποίηση εξυπηρετεί δυο βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι η δηµιουργία κοινωνικών 

ατόµων και η συµβολή έτσι στη συνοχή και στη διατήρηση της υπάρχουσας κοινωνικής δοµής και 

τάξης. Αυτός ο στόχος είναι η κοινωνιοκεντρική διάσταση της κοινωνικοποίησης και αναφέρεται 

στους λόγους για τους οποίους επί µέρους κοινωνικά σύνολα ή η κοινωνία επιδιώκουν να 

προσδώσουν στοιχεία οµοιοµορφίας και κανονικότητας στη συµπεριφορά των µελών τους. Ο 

δεύτερος στόχος αφορά στην ατοµοκεντρική διάσταση της κοινωνικοποίησης και αφορά στο ίδιο 

το άτοµο και τις αντιλήψεις που συνειδητά ή ασυνείδητα σχηµατίζει, τις ιδιαιτερότητες της 

συµµόρφωσής του µε το ισχύον σύστηµα αξιών, τον τρόπο µε τον οποίο εντάσσεται στο άµεσο 

κοινωνικό του περιβάλλον κλπ.   

Τόσο η κοινωνιοκεντρική όσο και η ατοµοκεντρική διάσταση της κοινωνικοποίησης 

διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόµενο τη µορφή και τη σηµασία στο χώρο και στο χρόνο (π.χ 

πορεία της θέσης των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, της σχολικής ζωής κλπ).  

Το µέτρο στο οποίο η κοινωνική συµπεριφορά των ατόµων ταυτίζεται µε τα πρότυπα και τις 

επιταγές που θέτει η οµάδα είναι η συνάρτηση του αν και κατά πόσο έχει εσωτερικεύσει αυτές τις 

επιταγές. Η εσωτερίκευση είναι µια διαδικασία «αφοµοίωσης» που επιτελείται σε διαδοχικά στάδια 

και µε διάφορους τρόπους. Το κύριο εµπόδιο για την ολοκλήρωση της εσωτερίκευσης είναι η 

πολλαπλότητα των ερεθισµάτων που δέχονται τα άτοµα από το κοινωνικό τους περιβάλλον, γιατί 

ακριβώς τείνει να αποπροσανατολίζει από την πλήρη προσαρµογή σε όσα προασπίζει κάθε µια από 

τις οµάδες που ανήκουν.  

Μηχανισµοί κοινωνικοποίησης : Οι µηχανισµοί µε τους οποίους οι κοινωνικοί κανόνες και τα 

πρότυπα συµπεριφοράς «περνάνε» στα άτοµα περιλαµβάνουν: α) τις εντολές και συστάσεις που 

κάνουν οι φορείς κοινωνικοποίησης, β) την ταύτιση των ατόµων µε άλλα άτοµα ή οµάδες και γ) 

την κοινωνική αξιολόγηση της συµπεριφοράς τους. Ειδικότερα: α) κάθε κοινωνία ή επιµέρους 

οµάδα έχει τη δική της οργάνωση και το ρυθµό ζωής. Τα στοιχεία αυτά τα άτοµα τα 

προσλαµβάνουν µέσα από µια σειρά έµµεσων παραδειγµατισµών ή συστηµατικών υποδείξεων, που 
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κάνουν τα µεγαλύτερα αλλά και συνοµήλικα µε αυτά µέλη της οµάδας. Η σαφήνεια των 

συµβολισµών και των µηνυµάτων που εµπεριέχονται σε αυτές τις υποδείξεις είναι αποφασιστική 

για τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρονται τα άτοµα και τη γνώµη που διαµορφώνουν πάνω στο 

τι είναι καλό ή κακό, χρήσιµο ή όχι κλπ.  β) η ταύτιση αποτελεί το δεύτερο στάδιο στη διαδικασία 

σύνδεσης των ατόµων µε το κοινωνικό τους περιβάλλον. Στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης 

κάθε άτοµο πέρα από την αίσθηση του «ανήκειν» και του «εµείς» διατηρεί µια σχετική αυτονοµία 

ως προς τα πρόσωπα και τις αξίες µε τις οποίες ταυτίζονται. Τηρούν π.χ µέχρι ένα βαθµό τις 

παραδόσεις, νηστείες, γιορτές κλπ. Εποµένως η λειτουργία της ταύτισης έχει εκλεκτικό χαρακτήρα, 

δηλαδή προϋποθέτει και ακολουθεί µια κλιµάκωση αξιών – που συντελείται λιγότερο ή 

περισσότερο συνειδητά – και γι’ αυτό γίνεται σε ορισµένα και όχι σε όλα τα επίπεδα της 

κοινωνικής συµπεριφοράς. γ) Η άσκηση κοινωνικής κριτικής προδιαγράφει σε µεγάλο βαθµό τη 

φύση και τη σηµασία των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Οι τρόποι µε τους οποίους τα µεγαλύτερα 

σε ηλικία άτοµα µορφώνουν και εξωτερικεύουν τις απόψεις τους, µαζί µε τη βαρύτητα που έχουν 

αυτές οι απόψεις ως ρυθµιστές της κοινωνικής συµπεριφοράς, προσδιορίζονται από τους παρακάτω 

παράγοντες: 1) το πόσο «κλειστή» είναι η κοινωνική οµάδα, 2) τις συνέπειες που επιφέρει η 

κοινωνική κριτική στη υπόληψη ή την επαγγελµατική θέση των ατόµων και 3) τη δηµοσιότητα της 

κριτικής.  

Φορείς κοινωνικοποίησης: Υπάρχουν κύριοι φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, κράτος κλπ) 

που είναι θεσµοποιηµένοι και άλλοι (γειτονιά, έθιµα κλπ) που είναι µη θσµοποιηµένοι. Οι πρώτοι 

είναι γνωστοί ως κύριοι φορείς κοινωνικοποίησης και χρησιµοποιούν σχεδιασµένες στρατηγικές 

για τη ρύθµιση της κοινωνικής συµπεριφοράς, ενώ οι δεύτεροι είναι µη θεσµοποιηµένοι και 

συνδέονται περισσότερο µε περιστάσεις και ερεθίσµατα στα οποία εκτίθενται τα άτοµα.  

Από τους θεσµοποιηµένους φορείς κοινωνικοποίησης βασικό ρόλο παίζουν η οικογένεια, η 

εκπαίδευση, το κράτος και η θρησκεία.  

Η οικογένεια παρά τις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα εξακολουθεί να είναι ο µοναδικός 

κοινωνικός θεσµός, που έχει ως αποστολή του να µεταβάλλει ένα βιολογικό οργανισµό σε 

ανθρώπινη ουσία. Όταν άλλα κοινωνικοποιητικά ιδρύµατα και φορείς αρχίζουν να 

διαµορφώνουν το άτοµο κατά ένα σηµαντικό τρόπο, η οικογένεια έχει ήδη τελειώσει ένα µεγάλο 

µέρος αυτής της διαδικασίας, αφού µέσα σε αυτή το άτοµο θα µάθει τη γλώσσα αλλά και το 

διαχωρισµό των κοινωνικών ρόλων Η οικογένεια, λοιπόν, θα καλλιεργήσει το κοινωνικό 

στοιχείο, στην οικογένεια θα συντελεστεί η οικειοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των 
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πολιτιστικών αξιών. Κατά τη δευτερογενή κοινωνικοποίηση, όταν δηλ. το παιδί έρχεται σε 

επαφή µε το εξω-οικογενειακό κοινωνικό περιβάλλον και ιδιαίτερα το σχολείο, η οικογένεια 

εξακολουθεί να ασκεί σηµαντική επίδραση.  

Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι η συµβολή της οικογένειας στην καλή επίδοση του παιδιού στο 

σχολείο είναι ουσιαστική. Η ευρύτερη παιδεία της οικογένειας, η γλώσσα που χρησιµοποιεί, η 

στάση που κρατά απέναντι στο σχολείο και η µόρφωση προς την οποία προτρέπει τα παιδιά της 

θα επηρεάσουν την επίδοση του παιδιού στο σχολείο. 

 

Κ.5 Κοινωνικός έλεγχος,  

Ο κοινωνικός έλεγχος αφορά τα µέσα µε τα οποία µια κοινωνία ή οµάδα κατευθύνει και 

υποχρεώνει τα µέλη της να συµµορφωθούν µε τα καθιερωµένα πρότυπα συµπεριφοράς. Η ύπαρξη 

των κοινωνικών κανόνων δεν αρκεί από µόνη της για να πειθαρχήσουν τα άτοµα: είναι απαραίτητο 

να έχει η οµάδα και τη δύναµη να επιβάλλει µία συστηµατική εφαρµογή τέτοιων κανόνων καθώς 

και ορισµένες συνέπιες για εκείνους που αποκλίνουν από τις κοινωνικές επιταγές. 

Ο κοινωνικός έλεγχος δεν είναι ανεξάρτητος από την κοινωνικοποίηση, αλλά συνδέεται άµεσα και 

λειτουργεί συµπληρωµατικά µε αυτήν. Ενώ η κοινωνικοποίηση προσδιορίζει και µεταδίδει στα 

µέλη της οµάδας το σύστηµα των κοινωνικών αξιών ο κοινωνικός έλεγχος διενεργείται µε 

µηχανισµούς που εξασφαλίζουν ή παρακινούν προ τη συµµόρφωση µε αυτό το σύστηµα. Τέτοιοι 

µηχανισµοί περιλαµβάνουν µια σειρά παροτρύνσεων και κυρώσεων, εκείνο που πρέπει να τονισθεί 

είναι ότι όπου οι κοινωνικές αξίες και οι κανόνες έχουν εσωτερικευθεί από τα άτοµα δεν υπάρχει 

ανάγκη για έλεγχο των πράξεων τους, γιατί – αυθόρµητα ή συνειδητά προσαρµόζονται σε όσα 

επιτάσσουν οι κοινωνικοί κανόνες.  Όπου όµως οι ενέργειες των ατόµων αντιβαίνουν όρους και 

εκείνα τα οποία ορίζει η κοινωνία ή οµάδα, παρουσιάζεται έντονη ή ανάγκη για περιορισµό της 

απειθάρχητης δράσης τους. Ο κοινωνικός έλεγχος εποµένως εφαρµόζεται στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες τα µέλη µιας κοινωνικής οµάδας παρεκτρέπονται από τα αποδεκτά είδη συµπεριφοράς, είτε 

γιατί δεν έχουν ολότελα αφοµοιώσει ή αποδεχτεί τις κυρίαρχες κοινωνικέ ς αξίες είτε γιατί σε 

δεδοµένες χρονικές στιγµές παρασύρονται και υιοθετούν απόψεις αντίθετες προς εκείνες που 

επικρατούν στην οµάδα.  

Οι οµάδες που ασκούν κοινωνικό έλεγχο είναι το κράτος,, η οικογένεια, το σχολείο, οι κοινωνικές 

τάξεις, οι οµάδες φίλων κλπ, δεν ταυτίζονται όµως αναγκαστικά µε εκείνες που λειτουργούν ως 
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φορείς κοινωνικοποίησης. Ο τρόπο µε τον οποίο ενεργοποιούνται τα άτοµα διαµορφώνεται µε 

βάση τις επιρροές και κατευθύνσεις που δίδονται όχι µόνο από την οικογένεια ή το κράτος αλλά 

και από τις οµάδες συνοµηλίκων, τον τύπο, τη βιοµηχανία κλπ.  

Ωστόσο οι τελευταίοι αυτοί φορείς κοινωνικού ελέγχου έχουν σε ένα πολύ µικρότερο βαθµό από 

τις πρώτες τα µέσα και τη δυνατότητα να ελέγξουν την τελική µορφή των κοινωνικών 

δραστηριοτήτων: µπορούν µόνο να καθοδηγήσουν τα άτοµα προς ορισµένα καταναλωτικά ή άλλα 

πρότυπα συµπεριφοράς.  

Προκειµένου λοιπόν µια οµάδα να ασκήσει κοινωνικό έλεγχο και να καταστείλει ή να συγκρατήσει 

την απειθάρχητη δράση των µελών της απαιτείται να κατέχει πολιτική ή οικονοµική δύναµη και να 

επηρεάζει το σχηµατισµό της ισχύουσας ιδεολογίας. 

Ο κοινωνικός έλεγχος διενεργείται κάθε στιγµή τόσο από τη συνολική κοινωνία όσο και από τις 

οµάδες που τη συνιστούν. Οι ποινές που επιβάλλονται στα άτοµα τα οποία παραβιάζουν ή 

αποµακρύνονται από τους κοινωνικού κανόνες έχουν ωε στόχο τους να διατηρήσουν στο 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό την κοινωνική ισορροπία και τάξη. Για το σκοπό αυτό ο κοινωνικός 

έλεγχος επιχειρεί να εξοµαλύνει και πολλές φορές να ενισχύσει τις συγκρούσεις που 

παρουσιάζοντα µέσα στην οµάδα ή ανάµεσα σε διαφορετικές οµάδες. Οπωσδήποτε σε περίπτωση 

που εφαρµοστεί µε υπερβολική αυστηρότητα είναι δυνατό να οδηγήσει τα άτοµα σε αποκλίνουσα 

συµπεριφορά και αν διαιωνίσει έτσι τις κοινωνικές αντιθέσεις .  

Η άσκηση του κοινωνικού έλεγχου γίνεται σε δύο επίπεδα: α) επαναφορά εκείνων που απειθαρχούν 

προς τον κοινωνικά αποδεκτό τρόπο ζωής και β) παρεµπόδιση των άλλων µελών της οµάδας από 

παρόµοια έλλειψη πειθαρχίας . ο Κοινωνικός έλεγχος έχει δηλαδή κατασταλτικό αλλά και 

προληπτικό χαρακτήρα. 

Υπάρχουν τρία είδη κοινωνικού ελέγχου: 1) ο άτυπος 2) ο τυπικός 3) ο αυτοέλεγχος 

Τα άτυπα ήδη περιλαµβάνουν τα έθιµα, τις αυθόρµητες εκδηλώσεις και έµµεσες υποδείξεις τη 

γνώµη και την αντίδραση κάθε κοινωνικής οµάδας όταν ένα ή περισσότερα από τα µελής της 

παραβιάζουν τους κανόνες που ορίζουν την κοινωνική συµπεριφορά και τις σχέσεις των ατόµων. 

Οι υποδείξεις βασίζονται στα ήθη και τις παραδόσεις και µπορούν να είναι τόσο σύντοµες όσο µια 

έκφραση αποδοκιµασίας ή µια παραινετική χειρονοµία. Μπορούν όµως να έχουν τη µορφή 

συστηµατικής κριτικής , χλευασµού και εξευτελισµού των ατόµων . Η κριτική π.χ που κάνουν οι 

συµµαθητές στο µαθητή που αργοπορεί καθηµερινά µπορεί να αποδειχθεί αποτελεσµατικότερη από 

αυτή του δασκάλου ή του διευθυντή . Από αυτή την άποψη όσο άτυπη και έµµεση και να είναι η 
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πίεση που ασκείται στο άτοµο που παραβαίνει τους κανόνες, επιδρά αποφασιστικά στη 

διαµόρφωση της κοινωνικής τους παρουσίας και συµπεριφοράς εξαιτίας του ότι όλα τα µελή µιας 

κοινωνίας ή οµάδας αισθάνονται την ανάγκη να ανήκουν και αναγνωρίζεται πως ανήκουν σε αυτή.  

Κατά συνέπεια η σηµασία των άτυπων µορφών κοινωνικού ελέγχου και ατό ισχύει και για τις 

τυπικές µορφές βρίσκεται σε εξάρτησης των ατόµων από το κοινωνικό τους περιβάλλον και τη 

συνακόλουθη προσπάθειά τους να αποφύγουν την κοινωνική κριτική και αποδοκιµασία. Αυτό το 

είδος του κοινωνικού ελέγχου απαντά σε όλες τις κοινωνίες και οµάδες κυρίως όµως χαρακτηρίζει 

εκείνες στις οποίες βασικές κοινωνικές σχέσεις είναι προσωπικές και τα άτοµα στρέφονται στους 

στενούς συγγενείς και φίλους ή γείτονες για επιβεβαίωση του τρόπου µε τον οποίο σκέπτονται και 

ενεργούν. 

Αντίθετα σε  κοινωνικές οµάδες όπου υπάρχει συχνή και εντατική επικοινωνία προς τα έξω και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις είναι µάλλον συµβατικές ή γνώµη των άλλων εκείνων δηλαδή που δεν 

έχουν στενούς συγγενικούς ή άλλους δεσµούς µεταξύ τους έχουν λιγότερη βαρύτητα ως 

συντελεστές του καθορισµού  της  κοινωνικής σκέψης και συµπεριφοράς. 

Τυπικές µορφές κοινωνικού έλεγχου . Σε αντίθεση µε τις άτυπες αυτές είναι συστηµατικά 

επεξεργασµένες λειτουργούν όµως επίσης κατασταλτικά στις απόπειρες των ατόµων για απόκλιση 

από τα καθιερωµένα είδη κοινωνικής συµπεριφοράς. Οι κυριότερες από τις τυπικές µορφές 

κοινωνικού έλεγχου είναι:  

Οι νόµοι, η θρησκεία, η οικογένεια, η εκπαίδευση. Ειδικότερα η εκπαίδευση µε ένα πλήθος 

κανόνων που διαθέτει και µια διαβαθµισµένη κλίµακα παιδαγωγικών µέτρων παίζει εξαιρετικό 

ρόλο ως προς τη συµµόρφωση προς τους κοινωνικούς κανόνες είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά.  

Ο αυτοέλεγχος αφορά τους φραγµούς που θέτουν τα ίδια τα άτοµα στη συµπεριφορά τους και τις 

ενέργειές tους είτε από το φόβο της τιµωρίας που θα υποστούν αν αγνοήσουν τους κοινωνικούς 

κανόνες είτε γιατί αποδέχονται τους ακόνες αυτούς ως λογικούς και αναγκαίους. Πρόκειται µε 

άλλα λόγια για µια εσωτερική µορφή ελέγχου που όµως η σηµασία και ο βαθµός του καθορίζονται 

από την κοινωνικοποίηση των ατόµων. Είναι δηλαδή ο αυτοέλεγχος θεµελιώδες αποτέλεσµα της 

διαδικασίας κατά την οποία τα άτοµα εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο και διενεργείται µε βάση 

την  αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας αυτής.  

Ειδικότερα το µέτρο στο οποίο τα µέλη µια οµάδας ελέγχουν τις αντιδράσεις και τις ενέργειες τους 

αποτελεί µια διάσταση της κοινωνικής τους παρουσίας και ποικίλλει ανάλογα µε α) την έκταση 

στην οποία έχουν εσωτερικεύσει ή και αποδεχτεί το σύστηµα των κοινωνικών αξιών, β) τις 
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συνθήκες κάτω από τις οποίες δοκιµάζονται  γ) τη σαφήνεια και αυστηρότητα των ποινών που 

συνεπάγεται η ανυπακοή προς τις κοινωνικές αξίες και τους κανόνες.  

Ο κοινωνικός έλεγχος είναι µα δυναµική λειτουργία δεν είναι δηλαδή στατικός αλλά τροποποιείται 

σε χαρακτήρα και ισχύ σύµφωνα µε τη σύνθεση των οµάδων που τον εφαρµόζουν και τις 

µεταβολές που συντελούνται (διαχρονικά και συγχρονικά ) στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο που 

περιβάλλει τις οµάδες αυτές. Επί πλέον υπάρχει µια στενή αλληλεξάρτηση µεταξύ των διαρροών 

των ειδών κοινωνικού ελέγχου (τυπικών, άτυπων κλπ) που επίσης διαφοροποιούνται τόσο ως προς 

τους  περιορισµούς που θέτουν στην κοινωνική συµπεριφορά όσο και ως προς τις µεταξύ τους 

συσχετίσεις . συγκεκριµένα οι µορφές κοινωνικού ελέγχου βρίσκονται πάντα σε µια διαδικασία 

σχηµατισµού και µετασχηµατισµού έτσι ώστε η ανάπτυξη, η αµφισβήτηση ή η παρακµή τους να 

διαδέχονται η µια την άλλη. Γι αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά δύσκολο να µιλήσουµε για την 

αυτονοµία που διαθέτει καθεµιά από τις µορφές κοινωνικού ελέγχου και την ισορροπία που 

επιφέρει η εφαρµογή του στο κοινωνικό σύνολο. Οι γραπτοί νόµοι επηρεάζονται από 

προϋπάρχοντα ήθη αλλά και από τρέχοντα επιστηµονικά και πολιτικά ρεύµατα µε αποτέλεσµα να 

ρυθµίζουν τις δραστηριότητες των ατόµων µε τρόπο που συγγενεύει άλλοτε λιγότερο και άλλοτε 

περισσότερο µε τα έθιµα και τις παραδόσεις. Ο κοινωνικός έλεγχος λοιπόν είναι ένα πολυσύνθετο 

φαινόµενο το οποίο έχει τις αφετηρίες του στην οργάνωση της κοινωνίας ή οµάδας που τον ασκεί 

καθώς και στις εξωτερικές επιρροές που δέχεται αυτή η οµάδα.     

 

Κ.6 Στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις. 

Τα στερεότυπα είναι σύνολα πεποιθήσεων που αφορούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά µιας 

οµάδας ανθρώπων. Προκατάληψη είναι η στάση απέναντι σε κάποιο άτοµο ή οµάδα που στηρίζεται 

σε στερεότυπα. ∆ιάκριση είναι η άνιση αντιµετώπιση ατόµων ή οµάδων που στηρίζεται επίσης σε 

κάποιο στερεότυπο. Κοινωνικός στιγµατισµός είναι η υποτίµηση της κοινωνικής ταυτότητας µιας 

οµάδας ή ατόµου µε βάση ένα εµφανές αρνητικό χαρακτηριστικό.  

Τα στερεότυπα δηµιουργούνται: α) µε βάση την κοινωνική – πολιτισµική προσέγγιση µέσω της 

γνώµης που δηµιουργείται από τα ΜΜΕ, τους γονείς ή άλλους φορείς κοινωνικοποίησης που έχουν 

λόγο στο ρόλο της κοινωνικής µάθησης και της κοινωνικής ενίσχυσης. β) από την κοινωνική 

κατηγοριοποίηση των ατόµων ή οµάδων όπως αυτή γίνεται και αποδίδεται από τις κυρίαρχες 

οµάδες σε µια κοινωνία και αφορά µια απλή κατάταξη, βοηθάει στην κατανόηση και την πρόβλεψη 

της ατοµικής συµπεριφοράς και προστατεύει την κοινωνική ταυτότητα της έσω- οµάδας. γ) από την 
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απατηλή συνάφεια, τη λανθασµένη δηλαδή σύνδεση αρνητικών χαρακτηριστικών µε µια µειοψηφία 

λόγω της αποκλίνουσας φύσης από τα κοινωνικά παραδεκτά.  

Οι κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις κατασκευάζονται µε βάση: τα προεξάρχοντα χαρακτηριστικά 

(φύλο, φυλή) που είναι εξωτερικά, εµφανή και αναγνωρίζονται αυτόµατα παντού. Με την ενδο- 

οµαδική εύνοια: δηλαδή τα ελάχιστα κριτήρια διαχωρισµού της εσω – οµάδας από την έξω- οµάδα. 

Την κατηγοριοποίηση µε βάση το πλαίσιο αναφοράς (φοιτητής στην αίθουσα, οπαδός στο γήπεδο, 

αλλά και λευκός στην Αφρική) δηλαδή παίζει ρόλο η σηµασία της «αναγνωρισιµότητας» του 

γνωρίσµατος σε δεδοµένες συνθήκες.  

Η σηµασία που έχει η οµοιογένεια της έξω – οµάδας (κυρίαρχης οµάδας) για την επιβολή των 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων είναι πολλή µεγάλη γιατί: µέσω αυτής γενικεύεται το 

στερεότυπο σε οµάδες ή άτοµα. Γίνεται αυτόµατη (µη συνειδητή) ενεργοποίηση του στερεοτύπου. 

Γίνεται µεροληπτική στρέβλωση των πληροφοριών µε ασαφές περιεχόµενο κατά την πρόσληψη και 

επεξεργασία τους. Αποδίδεται το θεµελιώδες σφάλµα (αναγνώριση εσωτερικών αιτίων) και γίνεται 

ψυχολογιοποίηση της έξω –οµάδας. Υπάρχει ευθυγράµµιση της συµπεριφοράς µε βάση τις 

προσδοκίες που απορρέουν από το στερεότυπο (φαινόµενο της αυτοεκπληρούµενης προφητείας).  

Τα στερεότυπα είναι ανθεκτικά στην αλλαγή γιατί αυτοί που τα αποδίδουν τα αυτοεπιβεβαιώνουν 

σε καθηµερινή βάση, λειτουργούν ψυχοδυναµικά ως µηχανισµοί άµυνας για την ανεύρεση 

εξιλαστήριων θυµάτων, λειτουργούν ως θεµέλια για την κατανόηση και εδραίωση του κοινωνικού 

συστήµατος (γνωστική προσέγγιση), λειτουργούν ως αναπόφευκτη συνέπεια της 

επιπολιτισµοποίησης (κοινωνικο- πολιτισµική προσέγγιση) και γιατί τα στερεότυπα συµβάλλουν 

στην ανύψωση της κοινωνικής ταυτότητας της εσω- οµάδας. Για παράδειγµα µια οµάδα µαθητών 

αποδίδει στερεοτυπικές συµπεριφορές σε αλλοδαπούς µαθητές και τους ενοχοποιεί για πράξεις και 

ενέργειες που δεν έχουν συντελέσει αλλά µόνο και µόνο γιατί τυχαίνει να είναι αλλοδαποί και 

µάλιστα από συγκεκριµένες χώρες για τις οποίες έχουν δηµιουργηθεί και αποδοθεί τα αρνητικά 

στερεότυπα ή ρατσιστικές αντιλήψεις.  

Η αλλαγή των στερεοτύπων γίνεται : α) λογικά και σταδιακά (αθροιστικά) µε την έκθεση σε µη 

επιβεβαιωτικές πληροφορίες β) µεταστροφικά µε τη δραµατική διάψευσή τους από µεµονωµένα 

µέλη της έξω οµάδας γ) µε τη διασπορά των µη επιβεβαιωτικών πληροφοριών που οδηγεί στην επί 

µέρους δηµιουργία άλλων τύπων µη στερεοτυπικών και διαλύουν την οµοιογένεια και σπάνε το 

στερεότυπο. 
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Η µείωση των προκαταλήψεων από την άλλη γίνεται µε την επαφή η οποία έχει θετικό αποτέλεσµα 

µόνο : 1) γίνεται υπό συνθήκες συνεργασίας, 2) τα µέλη των οµάδων έχουν ισότιµες θέσεις, 3) 

υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής γνωριµίας, 4) τα χαρακτηριστικά των µελών της έξω - οµάδας 

διαψεύδουν το στερεότυπο, 5) παρέχεται η ανάλογη θεσµική και κοινωνική υποστήριξη. Μπορούµε 

να γενικεύσουµε τα θετικά αποτελέσµατα της επαφής αν αποκατηγοριοποιήσουµε το άτοµο ή την 

οµάδα στην οποία αποδίδουµε στερεοτυπικά χαρακτηριστικά και αυτό µπορεί να γίνει µε την 

κατάργηση των ορίων και την προσωποποιηµένη επαφή. Η πρόσληψη της µοναδικότητας κάθε 

µέλους της έξω – οµάδας διαψεύδει την οµοιογένεια του στερεοτύπου. Ακόµη η γενίκευση των 

θετικών αποτελεσµάτων της επαφής µπορεί να γίνει µε δι-οµαδική επαφή µέσω αντιπροσώπων. Η 

γενίκευση σε όλα τα µέλη της έξω – οµάδας είναι εφικτή µόνο εφόσον τα µεµονωµένα άτοµα 

θεωρηθούν ως τυπικοί εκπρόσωποι.  

  

Κ.7 Κοινωνιολογία της οµάδας.  

Ο Αριστοτέλης έχει αναφέρει ότι ο άνθρωπος είναι φύσει κοινωνικό όν. Πράγµα το οποίο σηµαίνει 

ότι ζει µε άλλους µαζί µέσα σε κοινωνικές οργανώσεις και κοινωνικούς θεσµούς. Η οµάδα µε το 

αίσθηµα του «ανήκειν» σε αυτή των µελών της είναι το πιο χαρακτηριστικό κοινωνιολογικό 

φαινόµενο στη ζωή του ανθρώπου αρχής γενοµένης από την οικογένεια. Η οµάδα έχει ένα κύκλο 

ζωής που ξεκινάει µε τη δηµιουργία της, συνεχίζει στην αντιπαράθεση των µελών της µέχρι να 

βρουν τα κοινά σηµεία µεταξύ τους, περνάει µετά στη φάση του «δεσίµατος» και της σύνθεσης, 

συνεχίζει στη φάση της απόδοσης και της δηµιουργικότητας και τέλος (ικανοποιώντας το σκοπό 

για τον οποίο δηµιουργήθηκε) φτάνει στη φάση της διάλυσης ή της αποσύνθεσης.  

Η οικογένεια αποτελεί την πρώτη κοινωνική οµάδα και τον πρωτογενή φορέα της 

κοινωνικοποίησης και της αγωγής του µαθητή. Το νέο άτοµο ως µέλος της οικογένειας µαθαίνει 

να λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αξίες, δηλαδή τον κοινωνικό προσανατολισµό 

της οικογένειας, συµπεριφέρεται, δρα και εκφράζεται, τοποθετείται στην ιεραρχία και 

αυτοπροσδιορίζεται ως άτοµο και ταυτότητα, ανάλογα µε αυτήν.  

Η σύνθεση µιας κοινωνικής οµάδας, συµπεριλαµβανοµένης και της οικογένειας, µπορεί πολύ 

εύκολα να διαφοροποιηθεί χωρίς ταυτόχρονη διαφοροποίηση της δοµής της οµάδας αυτής 

καθεαυτής. Οι αλλαγές στη σύνθεση µιας οµάδας µπορεί να έχουν έντονες επιπτώσεις στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, (ειδικά σε µια συναισθηµατικά φορτισµένη αρχική οµάδα όπως είναι το 

ζευγάρι ή η οικογένεια), αλλά η επανασύνδεση µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της 
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ίδιας δοµικής συµφωνίας, εάν µε αυτόν τον όρο εννοούµε τους ορισµούς του ρόλου, τις σχέσεις 

ισχύος, τα χωρικά και συστηµατικά όρια κ.ά.  

Το οικογενειακό περιβάλλον οφείλει να εξασφαλίζει στο παιδί διαρκή προστασία, φροντίδα, 

υλικά και πνευµατικά αγαθά και απεριόριστη στοργή και αγάπη. Κατά τον Fischer (1937) η 

οικογένεια είναι η βιολογική κοινότητα, η οποία περιλαµβάνει τον άνθρωπο ως ολότητα, σε όλες 

τις µορφές της ζωής του, στις ενέργειες του, στους σκοπούς τους, η κοινότητα της αγάπης και 

του πνεύµατος. 

Οι επιστήµες του ανθρώπου συµφωνούν πως ο άνθρωπος είναι ένα 'βιοψυχοκοινωνικό ον' που 

συλλαµβάνεται, γεννιέται, αναπτύσσεται στα πλαίσια ενός αντίστοιχα 'βιοψυχοκοινωνικού 

περιβάλλοντος', µε το οποίο βρίσκεται συνεχώς σε συναλλαγή, σε ένα δούναι και λαβείν που 

εξασφαλίζει την επιβίωση και ανάπτυξή του. 

Η Επιστήµη των Γενικών Συστηµάτων έχει προσφέρει σηµαντικά στην κατανόηση του ανθρώπου 

ως 'ζωντανού οργανωµένου συστήµατος που συναποτελείται από αλληλεξαρτώµενα και 

συναλλασσόµενα υποσυστήµατα, ενώ συγχρόνως είναι ενταγµένο και αποτελεί οργανικό µέρος 

ενός ευρύτερου συστήµατος µε πιο σύµπλοκη δοµή. Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της 

ένταξης είναι ότι τα ζωντανά συστήµατα 'αυτοδοµούνται' σε ιεραρχηµένες διατάξεις : Τα κύτταρα 

οµαδοποιούνται σε όργανα, και τα όργανα οµαδοποιούνται σε οργανισµούς. Οι οργανισµοί 

δηµιουργούν ψυχοκοινωνικές οντότητες, που έχουν την ταυτότητα του προσώπου-ατόµου. Τα 

πρόσωπα µορφοποιούνται σε οµάδες και οι οµάδες σε µικρές κοινότητες, και αυτές µε τη σειρά 

τους σε µεγαλύτερες κοινωνίες. Αυτή η ιεραρχηµένη διάταξη όπου ένα ζωντανό σύστηµα είναι 

συγχρόνως ένα "όλον" συναποτελούµενο από µικρότερα αλληλοσυνδεόµενα συστήµατα σε ένα 

χαµηλότερο επίπεδο οργάνωσης, και συνάµα ένα κοµµάτι ενός "όλου" σε ένα υψηλότερο επίπεδο 

οργάνωσης, είναι µία ιδιότητα εγγενής και αδιαχώριστη από την ιδιότητα της "ζωτικότητας" του 

συστήµατος.  

Έτσι η κοινωνική οµάδα µπορεί να ειδωθεί: (α) στο επίπεδο των µεµονωµένων ατόµων που την 

αποτελούν, µε τα όποια χαρακτηριστικά, ανάγκες και στόχους τους στα πλαίσια της οµάδας, (β) 

στο επίπεδο της αλληλοσύνδεσης των µελών, του τρόπου δηλαδή που διευθετείται η επικοινωνία 

και συναλλαγή τους, µέσα από τους κανόνες και τις αξίες που αποτελούν τη δοµή της οµάδας, και 

(γ) στο επίπεδο της σχέσης της οµάδας µε τον κοινωνικό χώρο στον οποίο δρα ως µέρος, 

υλοποιώντας τους στόχους της. 
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Μέσα σε αυτά τα επίπεδα ο άνθρωπος ή η κοινωνική οµάδα µπορεί και κινείται αυτόνοµα µεταξύ 

επιπέδων οργάνωσης ανάλογα µε τις δηµιουργούµενες ανάγκες. Ας πάρουµε για παράδειγµα πώς 

διαµορφώνεται και λειτουργεί µία µικρή κοινωνική οµάδα: Στα αρχικά στάδια διαµόρφωσης της 

οµάδας, τα άτοµα κινούνται µέσα στο πεδίο της υπό διαµόρφωση οµάδας, προσπαθώντας να 

επικοινωνήσουν στους άλλους τη δική τους ταυτότητα και στόχους, και να αναγνωρίσουν στους 

άλλους τα αντίστοιχα. Στην πορεία, η συναλλαγή πυκνώνει, γίνεται πιο σηµαντική γνωστικά και 

συγκινησιακά και αρχίζει να διαµορφώνεται ένα κοινωνικό κλίµα έντονης διαπραγµάτευσης 

στόχων και µεθόδων. Αυτή η διαδικασία κάποια στιγµή αποκορυφώνεται σε κάποιο συµβάν - που 

το βιώνουν ως σηµαντικό τα µέλη - και µέσα από αυτό, είτε επικυρώνεται η ύπαρξη της οµάδας ή 

διαλύεται. Στην πρώτη περίπτωση, η διαδικασία σφραγίζεται µε τη δηµιουργία κάποιων πρώτων 

συµβολαίων που καθορίζουν κοινά αποδεκτούς στόχους και µεθόδους, και µε τη δηµιουργία 

κανόνων που ρυθµίζουν τη ζωή της οµάδας. Σε αυτό το στάδιο αποδυναµώνονται οι λεπτές 

διαφορές των ατόµων υπέρ της δηµιουργίας µιας κοινά συµφωνηµένης επαλληλότητας, 

ελεγχόµενης από τους κανόνες της οµάδας.  

Η εξελικτική και κοινωνική ψυχολογία έχει επανειληµµένα περιγράψει την ανάγκη του ανθρώπου 

να ανήκει σε µικρές κοινωνικές ενότητες για να µπορεί να τρέφει τις βασικές ψυχοκοινωνικές 

ανάγκες και συνάµα να µπορεί να καλλιεργεί την αυτονοµία του και την υπευθυνότητά του. Το 

µέγεθος λοιπόν µιας οµάδας, µε τα συνακόλουθα χαρακτηριστικά που απορρέουν από αυτό, είναι 

ένα σηµαντικό κριτήριο. Πειραµατικές µελέτες στην κοινωνική ψυχολογία έχουν καταλήξει, ότι ο 

καταλληλότερος αριθµός µελών για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µία οµάδα είναι πέντε ±2 µε 

διαφορές κατά περίπτωση ανάλογα µε ποικίλους παράγοντες. Όσο µεγαλώνει η οµάδα τόσο 

αυξάνεται ο πλούτος των δεξιοτήτων, των γνώσεων, των δυνατοτήτων για δράση και των 

συναλλαγών, και τόσο περισσότερη δυνατότητα υπάρχει να εµπεριέχει η οµάδα ποικιλία ατοµικών 

ιδιαιτεροτήτων. Ο πλούτος όµως αυτός απαιτεί αντιστοίχου επιπέδου οργάνωση και 

διαφοροποίηση, που πολλές φορές είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Έτσι, όταν το µέγεθος της οµάδας 

αυξάνεται, χωρίς να αντιµετωπίζεται αυτή η αύξηση µε αντίστοιχα διαφοροποιηµένη οργάνωση, η 

οµάδα αρχίζει να λειτουργεί καταπιεστικά για το άτοµο, αποδυναµώνοντας την δυνατότητα για 

αυτονόµησή του µέσα από τη δηµιουργία διαλόγου. Η συµµετοχή στις διαδικασίες τείνει να 

περιορίζεται σε λιγότερα µέλη, και περισσότερα µέλη συµµορφώνονται στην πίεση της οµάδας. 

Μια µελέτη παρατήρησε το 'ηγετικό δυναµικό' των µελών, όπως αυτό εκφράστηκε κατά τη 

διάρκεια 30λεπτης οµαδικής συζήτησης, σε οµάδες των οποίων το µέγεθος κυµαινόταν από 2 έως 
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12 άτοµα. Βρέθηκε πως µε την αύξηση του αριθµού των µελών, µειωνόταν ο µέσος βαθµός του 

'ηγετικού δυναµικού', ενώ η διαφορά µεταξύ µελών ως προς αυτό το δυναµικό µεγάλωνε. 

Εποµένως η οφειλόµενη στο µέγεθος της οµάδας διαφορά συναλλαγών και οργάνωσης σχετίζεται 

και µε την ανάδυση διαφορετικών σχηµάτων ηγεσίας και συµµόρφωσης, καθώς και µε τις 

αντιδράσεις των µελών στην οµάδα. (Πολέµη – Τοδούλου 1992) 

Εκτός από τη σηµασία της ένταξης σε µικρές κοινωνικές ενότητες ένα δεύτερο σηµαντικό στοιχείο 

είναι η σταθερότητα της µικρής οµάδας µέσα στο χρόνο. Αυτή διασφαλίζει τη δυνατότητα για µία 

αναπτυξιακή πορεία µε πλούτο κοινωνικής εµπειρίας, που αδυνατεί να δηµιουργηθεί σε µικρής 

διάρκειας ή µεταβαλλόµενης σύνθεσης οµάδες. Για παράδειγµα, σε µία µελέτη περιγράφηκε 

αλληλουχία εννέα αναπτυξιακών φάσεων, που διανύει µία µικρή σταθερής σύνθεσης οµάδα. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της αλληλουχίας, τα µέλη αναλαµβάνουν σηµαντικούς κοινωνικούς ρόλους, 

όπως αυτόν του "αρχηγού", του "συγκινησιακού βαρόµετρου", του "αµφισβητία" ή του 

"αποδιοποµπαίου", και αντιµετωπίζουν σηµαντικά έργα που απορρέουν από τη διεργασία, όπως 

την αναδιαπραγµάτευση του συµβολαίου, των στόχων και της λειτουργίας της οµάδας µεταξύ των 

µελών, ή τον καθορισµό των κανόνων συµπεριφοράς, των τρόπων χειρισµού της διαφωνίας και των 

αρνητικών συναισθηµάτων. Αντίστοιχες φάσεις και αναπτυξιακά έργα αντιµετωπίζει η 

οικογενειακή οµάδα στην εξέλιξή της, από το συµβόλαιο του γάµου, στην ένταξη του πρώτου 

παιδιού, στην ένταξη του δεύτερου, έως στην 'αποπαίδωση' και την επαναφορά στην 

πραγµατικότητα της δυάδας (Πολέµη – Τοδούλου 1992) 

 

Η ένταξη του ανθρώπου, στην πορεία της ζωής του, σε µία ποικιλία από τέτοιες οµάδες, αυξάνει 

ακόµα περισσότερο τις δυνατότητες ενεργοποίησης του δηµιουργικού δυναµικού του.  Η απουσία 

οµάδων µε σταθερή σύνθεση και διάρκεια στα κοινωνικά και επαγγελµατικά πλαίσια κλείνει τον 

άνθρωπο σε ένα µοναχικό τρόπο ζωής. Το "χωράφι όσο θωρείς" µένει ως ανικανοποίητη ανάγκη, 

την ίδια στιγµή που τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης και η τεχνολογία της πληροφόρησης δίνουν την 

δυνατότητα να παρακολουθεί κανείς γεγονότα που συµβαίνουν σε όλα τα σηµεία της γης. Η 

αποθάρρυνση της ένταξης του ανθρώπου σε µικρές, σταθερής διάρκειας οµάδες, υπονοµεύει 

καθοριστικά τη βιωσιµότητα του ψυχοκοινωνικά υγιούς, υπεύθυνου, αυτόνοµου ατόµου και κατά 

συνέπεια ολόκληρης της κοινωνίας. (Πολέµη – Τοδούλου 1992) 
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Κ.8 Κοινωνικές λειτουργίες της Εκπαίδευσης: Εκπαίδευση και οικονοµική ανάπτυξη, 

ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών - Ελληνική Εκπαίδευση, οικονοµική ανάπτυξη και 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Μια από τις βασικότερες κοινωνικές λειτουργίες της εκπαίδευσης είναι η µετάδοση της 

''κυρίαρχης παιδείας''. ∆ηλαδή η επιβολή ορισµένων ''σηµασιών'', µε τη µέθοδο της επιλογής 

ανάµεσα σε άλλες υπάρχουσες ή δυνατές να υπάρξουν, τις οποίες αποκλείει και επιβάλλει αυτές τις 

ορισµένες σαν τις σηµασίες που είναι οι µόνες άξιες να αναπαραχθούν. Η επιλογή αυτή 

(χαρακτηριστικό όλων των κοινωνιών) είναι κοινωνιο-λογικά (δηλαδή και κοινωνικά και λογικά) 

αναγκαία, γιατί κάθε επιλογή σηµασιών αποτελεί µια ορισµένη παιδεία (κουλτούρα), που οφείλει 

την ύπαρξή της στις κοινωνικές συνθήκες που τη γέννησαν. Το σύνολο των σηµασιών που 

αποτελούν µια ορισµένη παιδεία, ανήκουν εποµένως σε µια ορισµένη κοινωνία διαστρωµατωµένη, 

άρα µε κάποιες κοινωνικές δυνάµεις κυρίαρχες. ''Κυρίαρχη παιδεία'' είναι ''η παιδεία των 

κυρίαρχων στρωµάτων της κυρίαρχης τάξης'', που συγχρόνως είναι τα πιο µορφωµένα κοινωνικά 

στρώµατα. Ο εκπαιδευτικός θεσµός έχει κοινωνικό ρόλο την αναπαραγωγή της κυρίαρχης παιδείας. 

Η συµβολική βία που ασκεί ο εκπαιδευτικός θεσµός συνίσταται, όχι τόσο στη µετάδοση µιας 

ορισµένης ποσότητας πληροφοριών που στοιχειοθετούν την κυρίαρχη παιδεία, αλλά συνίσταται 

κυρίως στη µετάδοση του µηνύµατος ότι η κυρίαρχη παιδεία είναι η µόνη νόµιµη.  

Ο εκπαιδευτικός θεσµός αναπαράγει λοιπόν την κυρίαρχη παιδεία. Συµβάλλει όµως και στην 

αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων. Αναπαράγει την κοινωνική διαστρωµάτωση µέσα από 

τους µηχανισµούς της συµβολικής βίας. Καθώς η διαδικασία κοινωνικής επιλογής γίνεται από το 

σχολείο µε κριτήρια αξιολογικά και ουδέτερα, η ''βία'' γίνεται ''συµβολική'', άρα πολύ 

αποτελεσµατική. Γιατί, ο εκπαιδευτικός θεσµός πετυχαίνει να πείσει όσους αποκλείει από τους 

σχολικούς δρόµους που οδηγούν στις υψηλότερες βαθµίδες (σχολείου και κοινωνίας) ότι σωστά και 

δίκαια αποκλείονται, τους κάνει δηλαδή να εσωτερικεύσουν τη νοµιµότητα του αποκλεισµού τους. 

Τη νοµιµοποιηµένη αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας, και µάλιστα στο όνοµα της 

δικαιοσύνης (ισότητα ευκαιριών) και της ηθικής (αξιοκρατία), ο εκπαιδευτικός θεσµός την 

πετυχαίνει µε την αναγόρευση ορισµένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που αποτελούν κοινωνικά 

κεκτηµένα, σε φυσικά χαρίσµατα, και µε την αντίστοιχη βράβευση των κοινωνικά προνοµιούχων 

σαν των φυσικά καλύτερων ή ανώτερων. (Μαρκοπούλου 2007). 
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Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 

Η µαζικοποίηση της εκπαίδευσης και η αυξηµένη ζήτησή της τα τελευταία χρόνια αναµενόταν 

ότι θα οδηγούσε σε µια κοινωνική κινητικότητα που θα συνέβαλε ως ένα βαθµό στην εξάλειψη και 

µείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην Ελλάδα. Όµως παρά την επέκταση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος δεν κατέστη δυνατό να εξαλειφθούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες ούτε και κατ’ 

επέκταση να µειωθούν αυτόµατα οι κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες, αφού συναντούµε 

σηµαντικές ανισότητες µεταξύ των φύλων, των κοινωνικο- επαγγελµατικών κατηγοριών, των 

περιφερειών, των αγροτικών περιοχών κλπ. Μερικές φορές µάλιστα οι ανισότητες αυτές 

επιδεινώνονται και συνεχίζονται µε ανισότητες στην αγορά εργασίας, στα εισοδήµατα και στο 

επίπεδο ζωής των ατόµων.  

Ειδικότερα οι σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικού επιπέδου και εισοδήµατος µεσολαβούνται από ένα 

ευρύ φάσµα παραγόντων (οικονοµικών και ατοµικών, όπως το επάγγελµα και η θέση του ατόµου 

ως προς αυτό, η εµπειρία, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας και στη δοµή της απασχόλησης, η 

ηλικία, το φύλο κ.α.), που καθορίζουν και το τελικό ύψος του εισοδήµατος.  

Ο ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης όπως προσδιορίζεται σήµερα, προκύπτει από το µέσο όρο 

τριών µεταβλητών: του προσδοκώµενου ορίου ζωής, του επιπέδου εκπαίδευσης και του κατά 

κεφαλήν εισοδήµατος (Ρέππας, 2004). ∆ηλαδή βασική µεταβλητή του ∆είκτη Ανθρώπινης 

Ανάπτυξης, είναι και η εκπαίδευση, γεγονός που µας δίνει εναργέστερα τη σχέση που τη συνδέει µε 

την Βιώσιµη – Ανθρώπινη και Οικονοµική Ανάπτυξη. 

Έτσι στη Βιώσιµη Ανθρώπινη Ανάπτυξη, η ανάπτυξη του ανθρώπου και η αυτοπραγµάτωσή του 

δεν πρέπει να εξαρτάται από το τι έχει αποκτήσει, τι έχει καταναλώσει ή πόσο µεγάλη είναι η 

περιουσία του. Ούτε η επιδίωξή του θα πρέπει να είναι η µεγιστοποίηση της χρησιµότητας και του 

κέρδους. Η παραγωγή πρέπει να υπηρετεί τις πραγµατικές ανάγκες του ανθρώπου, όχι τις 

απαιτήσεις του οικονοµικού συστήµατος. Πρέπει να επιδιώκεται όχι η µέγιστη κατανάλωση, αλλά 

η λογική κατανάλωση, και να µην µένει κανένα µέρος του πληθυσµού έξω από τις βλέψεις της 

αλλαγής και της ανάπτυξης. Επίσης στόχος πρέπει να είναι η κοινωνική ισότητα και η υψηλή 

προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Το άτοµο πρέπει να είναι ενεργός 

και όχι παθητικός µέτοχος της κοινωνικής ζωής. 

Ο δείκτης της Βιώσιµης Ανθρώπινης Ανάπτυξης επηρεάστηκε τα τελευταία χρόνια 

σηµαντικά και από την ερευνητική εργασία του Νοµπελίστα οικονοµολόγου Amartya Sen. 
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Σύµφωνα µε τον Sen το περιεχόµενο της ανάπτυξης είναι τα ίδια τα επιτεύγµατα της, ο βαθµός 

εκπλήρωσης των στόχων και όχι απλά η διαθεσιµότητα των µέσων όπως το ΑΕΠ. Για να 

τεκµηριώσει αυτή του τη θέση ο Sen ανατρέχει σε πολλούς κλασικούς οικονοµολόγους αλλά και 

στα γραπτά του Αριστοτέλη µε τον οποίο συµφωνεί «…..ότι ο πλούτος δεν είναι το επιδιωκόµενο 

αγαθό, διότι χρησιµεύει και προς εξυπηρέτηση άλλου πράγµατος». Ειδικότερα στα πολιτικά του ο 

Αριστοτέλης, αναφέρει ότι  «…Αποβαίνει λοιπόν εκ τούτων φανερό, ότι η φροντίδα του έχοντος 

την ευθύνη και την διοίκηση της οικογένειας στρέφεται περισσότερο εις τα πρόσωπα, τα οποία 

απαρτίζουν την οικογένεια, παρά εις την απόκτηση άψυχων πραγµάτων, επίσης δε περισσότερο εις 

την αρετή αυτών των ανθρώπων παρά εις την ιδιότητα των κτηµάτων, τα οποία ονοµάζουµε 

πλούτο..…».  

Όπως γίνεται κατανοητό στο σηµείο αυτό ο Αριστοτέλης, τον οποίο ο νοµπελίστας Sen, 

ασπάζεται είχε προ πολλού προσδιορίσει τους ποιοτικούς δείκτες της ανθρώπινης ανάπτυξης, µε 

προεξάρχοντα την «αρετή» και την προσωποκεντρική (ανθρωποκεντρική) προσέγγιση της αγωγής, 

της παιδείας και της εκπαίδευσης. Στοιχεία που λαµβάνει το άτοµο, τόσο από την οικογένειά του, 

όσο και από την πολιτεία και την κοινωνία για να συµβάλει στην επίτευξη του οράµατος της 

Βιώσιµης – Ανθρώπινης Ανάπτυξης. 

Όπως προκύπτει λοιπόν η Εκπαίδευση είναι µια από τις βασικές µεταβλητές του ∆είκτη 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης, γεγονός που δίνει εναργέστερα τη σχέση που συνδέει την εκπαίδευση µε 

την Βιώσιµη – Ανθρώπινη και Οικονοµική Ανάπτυξη. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µια 

σχέση αµφίδροµη, µια σχέση που συνδέει δυναµικά τις δύο δραστηριότητες, καθώς τόσο η 

ανάπτυξη ως κοινωνική δραστηριότητα επηρεάζει και επηρεάζεται από την εκπαίδευση, αλλά και η 

εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσµός και µηχανισµός επηρεάζει και επηρεάζεται από το βαθµό 

ανάπτυξης της κοινωνίας.  Μια σχέση κατά την οποία τα άτοµα και οι οµάδες βρίσκονται συνεχώς 

σε µια αλληλεπίδραση µέσα στο σύνολο των µεταβολών του Κοινωνικού Μετασχηµατισµού, όπου 

οι Κοινότητες Μάθησης παίζουν πλέον ή θα πρέπει να παίζουν, έναν σηµαντικό ρόλο στην 

εξισορρόπηση καταστάσεων που αφορούν τοµείς της σωµατικής – ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, 

και τοµείς της κοινωνικο- οικονοµικής, τεχνολογικής, οικολογικής και πολιτιστικής διάστασης της 

ανθρώπινης ευηµερίας. 

Στην πραγµατικότητα η σχέση της εκπαίδευσης µε την αναπτυξιακή διαδικασία είναι µια 

σχέση που έχει συζητηθεί, αµφισβητηθεί και επανεξεταστεί, αρκετά έντονα, τόσο από 

ακαδηµαϊκούς δασκάλους και ερευνητές, όσο και από τους διεθνείς οργανισµούς. 
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Η βασική υπόθεση που συνδέει τη σχέση εκπαίδευσης και ανάπτυξης είναι ότι από την 

εκπαίδευση δεν ωφελούνται µόνο τα ίδια τα άτοµα αλλά και ολόκληρη η κοινωνία που 

απαρτίζεται από καλά εκπαιδευµένα άτοµα, καθώς µε βάση την εκπαίδευση αναπτύσσεται 

και διασφαλίζεται η δηµοκρατία, δηµιουργούνται και µεταδίδονται αξίες και πολιτιστικές 

παραδόσεις, εξειδικεύεται το εργατικό δυναµικό κλπ. Εποµένως η απόδοση από την επένδυση 

στην εκπαίδευση δεν είναι µόνο άµεση αλλά και µελλοντική, καθώς τόσο το άτοµο, όσο και η 

κοινωνία οδεύουν προς µια ολιστική αναπτυξιακή τροχιά που δεν έχει να κάµει µόνο µε την 

οικονοµική ανάπτυξη, όπως ήδη αναφέρθηκε, αλλά και µε την κοινωνική, πολιτική, 

τεχνολογική. 

Μέσω της εκπαίδευσης αξιοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο 

κεφάλαιο των χωρών, και γίνονται οι µελλοντικές επενδύσεις για την βιώσιµη ανάπτυξη. Αν λοιπόν 

στόχος, όπως αναφέρθηκε πριν, της Βιώσιµης – Ανθρώπινης Ανάπτυξης είναι η ολιστική 

αναπτυξιακή διαδικασία όλων των τοµέων και όλων των µελών του πληθυσµού, άρα η ισότητα των 

ευκαιριών, τότε η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται ως ελεύθερο δηµόσιο αγαθό, δίνοντας την 

ευκαιρία σε κάθε άτοµο να αναπτύξει τις ‘λειτουργικότητες’, τις ‘δυνατότητες’ και την ελευθερία 

των επιλογών του, όπως αναφέρει ο Sen. Όµως αυτές οι ευκαιρίες είναι ακόµη, τόσο για πολλές 

χώρες, όσο και για πολλά άτοµα ξεχωριστά, άπιαστο όνειρο.  

Κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες  

Κύριος θεωρητικός µελετητής των εκπαιδευτικών ανισοτήτων είναι ο γάλλος κοινωνιολόγος 

Bourdieu. Το έργο του Πιερ Μπουρντιέ και Ζαν-Κλωντ Πασερόν, Οι Κληρονόµοι, (1964) έχει 

αποκτήσει µεγάλη επιρροή σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια και είναι από τις πιο 

ενδιαφέρουσες µελέτες στην παγκόσµια βιβλιογραφία.  

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς των Κληρονόµων, τα πολυάριθµα δεδοµένα εµπειρικών ερευνών 

για την ανώτατη εκπαίδευση έµµεσα αποδεικνύουν ότι τα φράγµατα µπροστά στις σπουδές δεν 

είναι µόνο κοινωνικά ή οικονοµικά. Αντίθετα, διαπιστώνουν ότι η κοινωνική προέλευση καθορίζει 

την επίδοση στις σπουδές, την επιλογή της ειδικότητας καθώς και την αργοπορία. Για την 

κατανόηση του φαινοµένου αυτού, οι συγγραφείς θα προτείνουν την έννοια του ''µορφωτικού 

προνοµίου'', που αργότερα θα ονοµάσουν ''µορφωτικό κεφάλαιο''. Εκτός από τα κοινωνικά και 

οικονοµικά προνόµια, υπάρχει το ''µορφωτικό κεφάλαιο'' καθώς και ορισµένες ''στάσεις'' και 

''συµπεριφορές'' απέναντι στο σχολείο και την παιδεία (κουλτούρα) γενικά, που µεταδίδονται από 

γενιά σε γενιά και είναι διαφορετικές σε κάθε κοινωνική κατηγορία, στάσεις και συµπεριφορές, που 
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ο Πιερ Μπουρντιέ αλλού ονοµάζει ''µορφωτικό ταξικό έθος''. Το ''µορφωτικό κεφάλαιο'' δηλαδή 

αποτελείται από στοιχεία συγχρόνως γνωστικά και ιδεολογικά. (Μαρκοπούλου 2007) 

Τα παιδιά των προνοµιούχων τάξεων έρχονται στο σχολείο εφοδιασµένα µε την ''ελεύθερη 

παιδεία'': ένα σύνολο από µορφωτικά εφόδια (γνώσεις και εξοικείωση µε τα µορφωτικά έργα). Τα 

µορφωτικά αυτά εφόδια, µολονότι το περιεχόµενό τους δεν αποτελεί µέρος της ύλης που µεταδίδει 

το σχολείο, έχουν ωστόσο άµεση σχολική χρησιµότητα. Εφοδιάζουν τα άτοµα µε µια γενική 

προδιάθεση στη µάθηση. Αποτελούν ένα είδος εξάσκησης αποκτηµένης έξω από το σχολείο, που 

έχει άµεση σχολική απόδοση. Το κυριότερο είναι ότι η εξοικείωση που επιτρέπει την κατοχή των 

ερµηνευτικών κλειδιών για την κατανόηση των έργων των ιδεών και της τέχνης, δεν είναι 

αποτέλεσµα που έχει επιτευχθεί µε την εκµάθηση, αλλά µε τη µακρόχρονη, ανεπαίσθητη και 

συνεχή επικοινωνία και τριβή µε τα έργα αυτά. Η τεράστιας σηµασίας αυτή µακρόχρονη και 

αδιόρατη τριβή και εξοικείωση γίνεται µε τρόπο φυσικό, σαν συµπεριφορά αυτονόητα 

συνηθισµένη, δίχως ποτέ το παιδί να έχει άµεσα ''διδαχτεί'', ούτε να προϋπάρχει στη ζωή του 

προτροπή συγκεκριµένη από το περιβάλλον, π.χ. για να διαβάσει ή να ακούσει µουσική ή να πάει 

στο µουσείο, το θέατρο ή το κονσέρτο. Την εξοικείωση αυτή επιπλέον µπορεί, κατά τους 

συγγραφείς, να δηµιουργήσει µόνο η συχνή και φυσική µακρόχρονη επαφή µε τα έργα των ιδεών 

και της τέχνης και όχι η ευκαιριακή επαφή µαζί τους. Η ελεύθερη αυτή παιδεία, πολύ περισσότερο 

από το µόχθο της µελέτης ή την πρόθεση καλής απόδοσης, είναι η βασική προϋπόθεση για την 

υψηλή επίδοση ενός φοιτητή. Η κοινωνική προέλευση προσφέρει ακόµη, (κι αυτό είναι ίσως 

περισσότερο σηµαντικό από τις γνώσεις και από την οικειότητα µε τα µορφωτικά αγαθά που δίνει η 

ελεύθερη παιδεία), ένα σύνολο από ''στάσεις'' και ''συµπεριφορές'' απέναντι στη γνώση, την παιδεία 

γενικά και το σχολείο ειδικότερα.  

Οι ''στάσεις'' απέναντι στον εκπαιδευτικό θεσµό διαφέρουν έντονα από τη µια κοινωνική τάξη 

στην άλλη. Και οι διαφορές αυτές αφορούν πλήθος µικρά και µεγάλα θέµατα, πολλά απ' αυτά 

έµµεσα και λανθάνοντα. Πριν απ' όλα, τα παιδιά από προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα 

αντιµετωπίζουν σε όλες σχεδόν τις ηλικίες τις πανεπιστηµιακές σπουδές σαν το αυτονόητο και 

φυσικό τέλος του σχολικού δρόµου. ∆εν το σκέφτονται σαν ενδεχόµενο, ούτε σαν κατάκτηση, αλλά 

σαν το τελευταίο µέρος της φυσικής σχολικής τους πορείας, όπως το σύνολο των παιδιών θεωρεί το 

δηµοτικό σαν κάτι αυτονόητο και φυσικό και δεν περνάει από το µυαλό κανενός η ιδέα ότι θα 

µπορούσε να µην πηγαίνει στο σχολείο. Το ακριβώς αντίθετο συµβαίνει για τα παιδιά των µη 

προνοµιούχων τάξεων και µάλιστα τα παιδιά των αγροτών,  εργατών, οικονοµικών µεταναστών 
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κλπ. Γι' αυτά, οι ανώτερες σπουδές είναι ενσυνείδητη επιλογή, που γίνεται µε µακροχρόνιες 

αµφισβητήσεις και δυσκολίες, συναντάει πολλά και πολλών ειδών εµπόδια και αποτελεί ατοµική 

κατάκτηση ενός δύσκολου και δυσπρόσιτου επιτεύγµατος, κάθε άλλο από το αυτονόητο και φυσικό 

τέλος της σχολικής ζωής. Είναι φανερό, ότι αυτή η ταξική διαφορά αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

γενεσιουργό των αυξηµένων πιθανοτήτων εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύµατα για τα παιδιά 

ορισµένης κοινωνικής προέλευσης και αντίστοιχα ουσιαστικό όσο και αόρατο εµπόδιο για τα 

παιδιά των µη προνοµιούχων.  

Οι ''συµπεριφορές'' απέναντι στη σχολική γνώση και την παιδεία γενικότερα καθορίζονται 

επίσης από την κοινωνική θέση της οικογένειας. Τα παιδιά των προνοµιούχων εµφανίζονται στις 

στατιστικές µε καλύτερη επίδοση, µεγαλύτερες ικανότητες, άνεση και ευκολία για να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του θεσµού. Η µακρόχρονη εξοικείωσή τους µε τα έργα των ιδεών 

και της τέχνης, δηλαδή µε τις διανοητικές πρακτικές και δραστηριότητες, η περίφηµη ''ώσµωση'', 

ωσµωτική καλλιέργεια, τους επιτρέπει να εµφανίζονται µε αυξηµένες συγκριτικά µε τα παιδιά των 

µη προνοµιούχων, διανοητικές ικανότητες και δεξιότητες. Η εξοικείωση άλλωστε µε τη διανοητική 

πρακτική αφαιρεί κάθε έννοια καταναγκασµού από την προσπάθεια απόκτησης των συγκεκριµένων 

γνώσεων και ικανοτήτων που το εκπαιδευτικό σύστηµα απαιτεί. Η µάθηση δεν είναι και δεν 

θεωρείται µόχθος για τα µέλη των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων. Οι µαθητές και φοιτητές που 

προέρχονται από τα στρώµατα αυτά, εµφανίζονται πάντα στις στατιστικές µε την υψηλότερη 

βαθµολογία και έχουν γενικά καλύτερη επίδοση. Συγχρόνως, είναι εκείνοι που δίνουν λιγότερο 

άµεση σηµασία στα µαθήµατα, χαρακτηρίζονται από ένα είδος ελευθερίας ως προς το περιεχόµενο 

της ύλης του σχολείου, διαβάζουν πολλά βιβλία που δεν είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τα 

προγράµµατα. Έχουν δηλαδή συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από άνεση και ευκολία, απουσία 

σχολικού µόχθου και έλλειψη προτροπής ή καταναγκασµού. Αντίθετα µε την ταξική αυτή άνεση, ο 

µαθητής από τα λαϊκά στρώµατα είναι ο µη ικανός µαθητής και ο µαθητής από µικροαστική 

προέλευση είναι η προσωποποίηση του σχολικού µόχθου. Ο µικροαστός, ως γόνος µιας κατεξοχήν 

µεταβατικής κοινωνικής τάξης, είναι ο µαθητής που περισσότερο από όλους θα προσπαθήσει να 

χρησιµοποιήσει το σχολείο ως µέσο κοινωνικής κινητικότητας. Ο ίδιος και οι γονείς του έχουν 

έντονη επιθυµία να ανεβεί στα σκαλοπάτια της σχολικής κλίµακας. Φέρνει λοιπόν µαζί του ''πολύ 

καλή πρόθεση, αλλά στερείται όλων των µορφωτικών εκείνων προνοµίων που κάνουν τον εκλεκτό 

µαθητή και που κατέχουν µόνο τα παιδιά των προνοµιούχων''. Έτσι, η σχολική του συµπεριφορά 

χαρακτηρίζεται πριν απ' όλα από µεγάλη προσήλωση και προσπάθεια. Ο µόχθος που καταβάλλει 
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είναι φανερός, δηλαδή διαβάζεται στα αποτελέσµατα της προσπάθειάς του, κυρίως την ώρα των 

µεγάλων κρίσεων (όπως είναι π.χ. οι εξετάσεις). (Μαρκοπούλου 2007). 

Η απουσία του µόχθου, αποτέλεσµα της άνεσης που χαρίζει η εξοικείωση µε την παιδεία, 

συµβαδίζει και µε άρνηση του µόχθου, αποτέλεσµα ενός άµεσα κοινωνικού αισθήµατος ασφάλειας, 

που επιτρέπει στον κοινωνικά προνοµιούχο φοιτητή να αδιαφορεί για την ενδεχόµενη αδιαφορία 

στις σπουδές. Η αδιαφορία αυτή για την αργοπορία του επιτρέπει πρώτα απ' όλα να µην αργοπορεί, 

αλλά να εµφανίζεται κιόλας ότι καθόλου δεν µοχθεί για να το επιτύχει. Το ίδιο αίσθηµα κοινωνικής 

ασφάλειας επιτρέπει στον προνοµιούχο να κάνει επιλογές σπουδών σύµφωνα µε κριτήρια 

αποκλειστικά ατοµικών προτιµήσεων ή κλίσεων, αδιαφορώντας για την άµεση επαγγελµατική 

χρησιµότητά τους. Του επιτρέπει να επιλέγει ειδικότητες σπάνιες ή πολύ καινούργιες, γενικά 

σπουδές «αριστοκρατικές» και όχι ''επαγγελµατικές'', µόνο που οι αριστοκρατικές ειδικότητες 

ανοίγουν πάντα το δρόµο προς επαγγελµατικές απασχολήσεις υψηλού κοινωνικού κύρους.  

Οι παραπάνω στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στον εκπαιδευτικό θεσµό και την παιδεία 

γενικότερα, που έχουν άµεση και αποκλειστική κοινωνική προέλευση, παίζουν τεράστιο ιδεολογικό 

ρόλο, καλλιεργώντας και διαιωνίζοντας το µύθο των ''φυσικών χαρισµάτων''. Και τούτο, γιατί η 

άνεση και η ευκολία στη µάθηση (αποτέλεσµα της ''ελεύθερης παιδείας'' που µεταδίδει το 

προνοµιούχο περιβάλλον), αντιµετωπίζονται σαν αποδείξεις ατοµικών διανοητικών ικανοτήτων, 

ευφυΐας ή έφεσης για µάθηση. Η διανοητική καλλιέργεια και η ευρύτερη µόρφωση, η εξοικείωση 

µε διανοητικές πρακτικές και µε τα µυστικά των έργων τέχνης και παιδείας είναι αποτέλεσµα της 

ωσµωτικής µάθησης, που αποκτά το παιδί στους κόλπους της οικογένειας εκείνης που καταναλώνει 

συστηµατικά διάφορα αγαθά υψηλής ποιότητας. Ακριβώς όµως επειδή η µάθηση αυτή είναι 

ωσµωτική, επειδή δηλαδή συντελείται µε τη µακρόχρονη τριβή και εξοικείωση, δίχως προτροπή 

και δίχως φανερή άµεση µετάδοση, αντιµετωπίζεται από τα ίδια τα άτοµα σαν χάρισµα, σαν φυσική 

ανωτερότητα, σαν εγγενές χαρακτηριστικό του ατόµου που γεννήθηκε µε τη σφραγίδα του 

εκλεκτού. Αντιµετωπίζει τους κατόχους του µορφωτικού κεφαλαίου σαν ευφυέστερους. Έτσι, το 

σχολείο ''µεταφράζει το κοινωνικό κεκτηµένο σε φυσικό προσόν'' και πετυχαίνει, διαιωνίζοντας την 

πίστη στην εγγενή ικανότητα για µόρφωση, να µεταβιβάζει τα προνόµια της σχολικής αριστείας 

στους ήδη προνοµιούχους.  

Κ.9 Εκπαιδευτικό σύστηµα και κοινωνική κινητικότητα,  

Σε κάθε κοινωνία τα άτοµα που την αποτελούν δεν έχουν όλοι ίδιους και ίσους ρόλους, καθώς όλα 

τα άτοµα δεν έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, κοινωνική δύναµη και πλούτο, προνόµια και 
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υπευθυνότητες, εξουσία και επιρροή. Όσα άτοµα όµως έχουν στον ίδιο βαθµό περίπου τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν ένα κοινωνικό στρώµα. Κάθε κοινωνία έχει περισσότερα 

από ένα κοινωνικά στρώµατα. Έτσι όταν µιλούµε για κοινωνική διαστρωµάτωση εννοούµε την 

κατάταξη των ατόµων σε ένα σύστηµα κοινωνικής οργάνωσης µε βάση την κοινωνική θέση, ή τάξη 

ή στρώµα κλπ. Στα συστήµατα κοινωνικής διαστρωµάτωσης ξεχωρίζουν δύο χαρακτηριστικά 

στοιχεία που τα καθορίζουν: 1) οι κοινωνικές ανισότητες και β) η κοινωνική ιεράρχηση. Οι 

κυριότερες σχολές της κοινωνικής διαστρωµάτωσης είναι η σχολή των συγκρούσεων, Μαρξιστική 

άποψη και η σχολή της ισορροπίας, λειτουργιστές. Η πρώτη σχολή θεωρεί ότι η κοινωνία που δεν 

είναι στατική αλλά δυναµική µεταβάλλεται και εξελίσσεται κάτω από τις πιέσεις που προκαλούν οι 

κοινωνικές αντιθέσεις και ειδικά οι αντιπαράθεση µεταξύ των δύο κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων, 

αστικής και εργατικής. Η δεύτερη σχολή περιορίζεται στο να ερµηνεύει τη δοσµένη κοινωνική 

πραγµατικότητα χωρίς τη δυναµική εξέλιξη και θεωρεί ότι οι κοινωνικές ανισότητες είναι 

αναπόφευκτες.  

Ανάµεσα στα κοινωνικά στρώµατα υπάρχει µια κινητικότητα και στις περισσότερες κοινωνίες µια 

διαπερατότητα (πλην των πολύ κλειστών κοινωνιών όπως οι κάστες για παράδειγµα), όπου άτοµα 

από ένα κοινωνικό στρώµα µετακινούνται προς άλλο. Στις σύγχρονες κοινωνίες έχει επικρατήσει 

να ταυτίζεται περίπου η κοινωνική κινητικότητα µε την επαγγελµατική κινητικότητα, γιατί το 

επάγγελµα εκφράζει µέχρι ένα βαθµό το επίπεδο εκπαίδευσης του ατόµου και την οικονοµική του 

θέση. Η κοινωνική κινητικότητα υποδηλώνει συγκρίσεις στο χώρο ή στο χρόνο και οι συγκρίσεις 

αυτές αναφέρονται σε άξονες όπως: η γενεά (ενδογενεακή – διαγενεακή κινητικότητα), ο 

γεωγραφικός χώρος ( εσωτερική – εξωτερική µετανάστευση), η υφή των µετακινήσεων (δοµική – 

γνήσια ή καθαρή κινητικότητα) και η κατεύθυνση (ανοδική – καθοδική – οριζόντια κινητικότητα). 

Η κοινωνική κινητικότητα µπορεί να επηρεάσει και να έχει συνέπειες : στην οικογενειακή συνοχή, 

στην ψυχική υγεία των µετακινουµένων, στην ιδεολογία τους και στην επαγγελµατική τους 

αξιολόγηση. 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα µε τις δοµές που το ίδιο παρουσιάζει σε κάθε ιστορική και κοινωνική 

φάση µπορεί να είναι από τους βασικότερους παράγοντες κοινωνικής κινητικότητας των ατόµων. 

Ειδικότερα οι σπουδές που παίρνονται από φοιτητές χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων αν είναι 

υψηλού κοινωνικού κύρους και γοήτρου (π.χ ιατρικές, πολυτεχνικές, κλπ) αυτόµατα προσδίδουν 

στα άτοµα αυτά την κινητικότητα από το χαµηλό στρώµα στο ανώτερο σύµφωνα µε την 

αξιολόγηση της συγκεκριµένης κοινωνίας.  
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Το ίδιο συµβαίνει σε πολλές κοινωνίες σε σχέση µε τη Γενική και Επαγγελµατική εκπαίδευση. 

Συνήθως όσοι ακολουθούν την πρώτη προορίζονται για τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, ενώ όσοι 

τη δεύτεροι για τα χαµηλότερα καθώς σε πολλές κοινωνίες όπως και στη δική µας η επαγγελµατική 

εκπαίδευση είναι απαξιωµένη.   

Κ.10. Γλώσσα και σχολική επίδοση 

Η γλώσσα είναι το βασικότερο εργαλείο επικοινωνίας όλων των κοινωνιών. Η χρήση του λόγου 

είναι το µέσο που συνθέτει και ενισχύει τις ποικίλες επιδράσεις του κοινωνικοπολιτισµικού 

περιβάλλοντος. Η γλώσσα, ο λόγος, καθορίζει σηµαντικά το τι και το πώς µαθαίνεται, 

επηρεάζοντας έτσι και την µελλοντική µάθηση. Τα γλωσσικά συστήµατα κωδικοποίησης, απλή και 

επίσηµη γλώσσα, αντιστέκονται στην αλλαγή λόγω των ψυχολογικών προεκτάσεων και η 

λειτουργία τους έχει άµεση σχέση µε την κοινωνική δοµή Η κοινωνική σηµασία των γλωσσικών 

κωδίκων είναι τεράστια και πολλοί µελετητές έχουν ασχοληθεί µε το θέµα αυτό.  

Ένας από τους βασικότερους µελετητές της γλώσσας και της σχολικής επίδοσης είναι ο Bernstein. 

Η έρευνα του Bernstein επικεντρώνεται στην επίδραση της κοινωνικής τάξης στην γλωσσική 

επικοινωνία. Στηριγµένος στο έργο του Emil Saussure συνδυάζει την γλωσσολογία µε την 

κοινωνιολογική έρευνα και µελέτη ατόµων µε διαφορετική ταξική προέλευση. Παρατηρεί ότι η 

γλώσσα που µιλούν οι εργατικές οικογένειες χαρακτηρίζεται από ακαµψία της σύνταξης  και 

περιορισµένο λεξιλόγιο. Η γλώσσα αυτή που ο Bernstein την ονοµάζει «κοινή γλώσσα» 

χαρακτηρίζεται από µια φτώχια στο λεξιλόγιο και στην έκφραση των συναισθηµάτων. Συνήθως 

συνοδεύεται από τον κοφτερό τόνο της φωνής που µειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα για 

περαιτέρω συζήτηση µεταξύ των παιδιών της εργατικής τάξης και των γονιών τους ή των 

δασκάλων τους (∆ακοπούλου 2007) 

Αντίθετα, τα παιδιά της µεσαίας τάξης µεγαλώνουν ακούγοντας την µητέρα τους να χρησιµοποιεί 

την «επίσηµη γλώσσα» που σε σύγκριση µε την «κοινή γλώσσα έχει πολύ πιο πλούσιο λεξιλόγιο 

και δίνει πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες για αυτό-έκφραση. Για τον Bernstein τόσο η «κοινή» όσο 

και η «επίσηµη» γλώσσα αποτελούν «κώδικες» που ενδυναµώνουν την ταξική ανισότητα στην 

εκπαίδευση. Θεωρεί δηλαδή ότι τα παιδιά της εργατικής τάξης σε σύγκριση µε τα παιδιά της 

µεσαίας τάξης µεγαλώνουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά αναστέλλει τις 

δυνατότητες των παιδιών αυτών για υψηλής ποιότητας µόρφωση, καθώς δυσκολεύονται στην 

έκφραση γνώσεων και συναισθηµάτων και άρα µειώνεται ο βαθµός της σχολικής τους επίδοσης.  
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Τα Αποτελέσµατα χρήσης της ‘επίσηµης γλώσσας’ είναι: Οργάνωση της σκέψης, επιθυµιών και 

συναισθηµάτων. Κατανόηση έµµεσων και βαθύτερων νοηµάτων. Οργάνωση δόµηση και ενίσχυση 

της αντίληψης. Ευκολότερη προσαρµογή στη σχολική κοινότητα. Αναγνώριση της ιεραρχικής 

δοµής και οργάνωσης του σχολείου. 

Αντίθετα τα χαρακτηριστικά της κοινής γλώσσας που είναι: Σύντοµες, γραµµατικά απλές, 

ηµιτελείς προτάσεις µε φτωχή συντακτική µορφή, απλή και επαναλαµβανόµενη χρήση συνδέσµων 

π.χ. έτσι, τότε, και, γιατί , σπάνια χρήση δευτερευουσών προτάσεων για τον διαχωρισµό των 

αρχικών κατηγοριών του ιδίου θέµατος, ανικανότητα διατήρησης του ιδίου θέµατος σε µια διαδοχή 

προτάσεων (ασύνδετο πληροφοριακό περιεχόµενο), άκαµπτη και περιορισµένη χρήση επιρρηµάτων 

και επιθέτων, σπάνια χρήση απρόσωπων αντωνυµιών ως υποκείµενα υποθετικών φράσεων ή 

προτάσεων, συχνή χρήση δηλώσεων όπου γίνεται σύγχυση αιτίας και συµπεράσµατος στην 

παραγωγή µιας κατηγορηµατικής δήλωσης κ. αλ. έχουν επιπτώσεις Λογικές, Κοινωνικές, 

Ψυχολογικές σε διάφορους τοµείς της επίδοσης του ατόµου. Μπορεί για παράδειγµα να επηρεάσει 

τη µελλοντική µάθηση γιατί θα έχει χαµηλό επίπεδο συγκρότησης εννοιών, προσανατολισµός σε 

χαλαρότερη αιτιολογία,  αδιαφορία προς τις εξελικτικές διεργασίες. Αποθαρρύνει τις ευκαιρίες για 

µάθηση. Προκαλεί κρίσιµη ψυχολογική δυσαρέσκεια. Έχει βλαβερές γνωστικές και 

συναισθηµατικές επιπτώσεις. (∆ακοπούλου 2007). 

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι : Το παιδί της µεσαίας τάξης χειρίζεται και κατανοεί την κοινή γλώσσα, 

καθώς και την επίσηµη γλώσσα, που έχει δοµηθεί έτσι ώστε να διευκολύνει την συγκρότηση 

εννοιών σε ανώτερο επίπεδο. Αντίθετα το παιδί της εργατικής τάξης περιορίζεται στην κοινή 

γλώσσα, µειώνοντας δραστικά την καλυτέρευση των νοητικών του ικανοτήτων καθώς και της 

αντίληψης. Η κοινή γλώσσα έχει απλότητα και αµεσότητα στην έκφραση, είναι µεστή και 

δυναµική, συµβολίζει µια µορφή κοινωνικής σχέσης, και δεν είναι ένα µέσο για κάποιο ανώτερο 

σκοπό, ενώ η αντικατάστασή της αποξενώνει το άτοµο από τις παραδοσιακές του σχέσεις.  

Μέτρα για τη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των µαθητών µε στόχο τη βελτίωση της 

επίδοσης µπορεί να είναι : ο Μικρός αριθµός παιδιών στην τάξη, ο αµοιβαίος σεβασµός και το 

ενδιαφέρον, οι Μέθοδοι µηχανικής εξάσκησης, η µεγαλύτερη βαρύτητα στα πρώτα στάδια της 

εκπαίδευσης, η ταύτιση προσδοκιών του σχολείου και του παιδιού. Η αλλαγή µπορεί να γίνει µε α) 

τροποποίηση της κοινωνικής δοµής (θέµα πολιτικής) και β) µε παρέµβαση στο επίπεδο του λόγου 

(µέσω εκπαιδευτικού συστήµατος κυρίως στο νηπιαγωγείο και στο δηµοτικό). (∆ακοπούλου 2007) 
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Η θεωρία της γλωσσικής συµπεριφοράς υποδεικνύει ότι κοινωνικοί παράγοντες έχουν θεµελιακή 

επίδραση πάνω στην εξέλιξη, τονίζοντας διαφορετικές πλευρές του γλωσσικού δυναµικού, 

δηµιουργώντας διαφορετικές διαστάσεις πάνω στις οποίες το άτοµο θα κρίνει το τι είναι σχετικό και 

τι όχι. 

 

Κ.11. Κοινωνικός ρόλος σχολικής αξιολόγησης  

Για την επιστηµονική κατανόηση (και την παράλληλη οικοδόµηση της επιστηµονικής 

κοινωνιολογίας) του κοινωνικού ρόλου του σχολείου, οι Μπουρντιέ και Πασερόν προτείνουν στο 

βιβλίο τους «Η αναπαραγωγή» την έννοια ''συµβολική βία''. Όπως εξηγούν, η θεωρητική 

προέλευση της έννοιας ανήκει στο συνδυασµό εννοιολογικών κατακτήσεων από το έργο του Καρλ 

Μάρξ και του Μαξ Βέµπερ. ''Συµβολική βία'', κατά την Αναπαραγωγή, ασκεί κάθε εξουσία, µε την 

έννοια ότι κάθε εξουσία τείνει στη διατήρηση και την αναπαραγωγή της και πάντοτε χρησιµοποιεί 

(εκτός από την άµεση βία) και τη συµβολική βία. Άµεση βία είναι η φυσική βία, αυτή π.χ. που 

ασκεί η αστυνοµία. Συµβολική είναι η βία που συνοψίζεται στην επιβολή ''σηµασιών''. Επιβολή που 

ασκείται µέσα από θεσµούς αναπαραγωγής των ιδεών (όπως είναι το σχολείο, η εκκλησία, ο τύπος 

κ.λπ.), αντιλήψεων, ερµηνειών, αρχών και αξιολογήσεων. Οι ''σηµασίες'' αυτές επιβάλλονται (γι' 

αυτό και ο όρος ''βία'') έµµεσα (γι' αυτό ''συµβολική''), σαν επίσηµες, νόµιµες και κυρίαρχες και 

εµποδίζουν την κατανόηση των σχέσεων εξουσίας που θεµελιώνουν τις κοινωνικές σχέσεις. 

(Μαρκοπούλου 2007)  

Η έννοια της ''συµβολικής βίας'' θεωρείται από τους συγγραφείς κλειδί για την κατανόηση της 

λειτουργίας των µηχανισµών του εκπαιδευτικού θεσµού κυρίως µέσω της διαδικασίας της 

αξιολόγησης.  

Στο έργο του Bourdieu, το σχολείο που αντικατέστησε την εκκλησία ως τον κύριο φορέα 

κοινωνικοποίησης και νοµιµοποίησης στις σύγχρονες κοινωνίες, εµφανίζεται να έχει βασικό ρόλο 

και σηµαντική επιρροή στη συµβολική αναπαραγωγή της κοινωνικής ευταξίας. Όµως - επισηµαίνει 

ο Bourdieu - για να ασκήσουν τα σχολεία αυτή την επιρροή πρέπει να αναπτύξουν συγκεκριµένες 

µορφές ιεράρχησης, διαστρωµάτωσης και αξιολόγησης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα σχολεία 

χαίρουν µιας «σχετικής αυτονοµίας» σε σχέση µε το κράτος συνολικά, άλλα κρατικά ιδρύµατα και 

άλλες κοινωνικές οµάδες.  

Στα γραπτά του ο Bourdieu ανέπτυξε µια θεωρία για τη σχολική αυτονοµία, σύµφωνα µε 

την οποία την αντιµετωπίζει ως µια παραπλανητική επινόηση που βοηθάει στη νοµιµοποίηση της 
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κυριαρχίας µε το να ενοποιεί τη σχέση µεταξύ των σχολικών διαδικασιών και των στόχων του 

κράτους και των κυρίαρχων τάξεων.  

Η σχολική αυτονοµία συγκαλύπτει τη σχέση ανάµεσα στις σχολικές µορφές και τις 

κοινωνικές µορφές κυριαρχίας, οι οποίες σχετίζονται µε τη γλώσσα, τη λεκτική ευφράδεια και το 

στυλ. Ο Bourdieu επιµένει στην εξάρτηση του σχολικού στυλ από το στυλ των κυρίαρχων 

κοινωνικών οµάδων καθώς επίσης και στο ότι η δοµική στυλιστική αντίθεση µεταξύ «εξαιρετικών» 

(brilliant) και «σοβαρών» (serious) µαθητών αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα στην αντίθεση 

µεταξύ των προικισµένων-τυχερών γόνων της ανώτερης τάξης και των σκληρά εργαζόµενων γόνων 

της εργατικής τάξης. 

Ο Bourdieu, υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη µιας σχολικής γραφειοκρατίας, και ειδικότερα ένα 

καλά σχεδιασµένο εξεταστικό σύστηµα, είναι στενά συνδεδεµένο µε ζητούµενα για κοινωνική και 

τεχνική επιλογή που δηµιουργούνται από τη συνολική διαδικασία εκλογίκευσης των κοινωνικών 

και κρατικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές έχουν αναλυθεί από τον Max Weber. Από την άλλη οι 

εξετάσεις δηµιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς οι οποίοι-ως µέλη της µικρής µπουρζουαζίας αλλά 

και ως διανοητικά κλάσµατα της µπουρζουαζίας – αρχικά αντιτίθονταν στα προνόµια που 

προέρχονται από τη γέννηση. Ταυτόχρονα όµως, επισηµαίνει ο Bourdieu, η αξιοκρατία και οι 

σχολικές εξετάσεις έγιναν αυτόνοµες σχολικές µορφές και υποκατάστατα αρχών και σχέσεων 

εξουσίας για µια «διακυβέρνηση των διανοούµενων», των οποίων η θέληση είναι µέσα από τα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα να υποτάξουν κάτω από το δικό τους έλεγχο όλες τις δράσεις της πολιτικής 

ζωής. (∆ακοπούλου 2007) 

 

Κ.12 ∆ηµογραφικές αλλαγές 

Στις µέρες µας παρατηρείται µια εξαιρετικά µεγάλη κινητικότητα των πληθυσµών των 

ευρωπαϊκών και όχι µόνο χωρών. Η χώρα µας από χώρα εξαγωγής µεταναστών που ήταν µέχρι τη 

10ετία του 1970 έγινε σήµερα µια από τις µεγαλύτερες χώρες υποδοχής µεταναστών και δυστυχώς 

σε πολλές περιπτώσεις και λαθροµεταναστών.  

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση, το άνοιγµα των συνόρων µε τις γειτονικές χώρες και το ραγδαία 

αναπτυσσόµενο φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης µε όλα τα συνοδευτικά του, γίνονται αιτία όλο 

και περισσότερο κοινωνίες µονοπολιτισµικές να µετατρέπονται σε πολυπολιτισµικές. Η 

φυσιογνωµία του σχολείου και της σχολικής τάξης µε βάση αυτά τα δεδοµένα και λαµβάνοντας 
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υπόψη το πρόβληµα της υπογεννητικότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία, αλλάζει 

άρδην και ο µαθητικός πληθυσµός προσδιορίζεται από µια ετερογένεια.  

Το φαινόµενο αυτό, των δηµογραφικών αλλαγών και διαφοροποιήσεων, γίνεται αιτία να 

ληφθούν ειδικά µέτρα για την εκπαίδευση τόσο των αλλοδαπών µαθητών, όσο και των ντόπιων 

βέβαια.  

Όσο η ιδέα της κατοχύρωσης του δικαιώµατος της εκπαίδευσης ως βασικού ανθρώπινου 

δικαιώµατος προωθείται συστηµατικά, τόσο οι κοινωνίες προσπαθούν να αυξήσουν τη βάση της 

σχολικής εκπαίδευσης µε πρακτικές εφαρµογής των «ίσων ευκαιριών» και άµβλυνσης των 

κοινωνικών ανισοτήτων. Η καθιέρωση δωρεάν βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλους 

καθώς και δωρεάν µεταϋποχρεωτικής, διεύρυνε τη βάση του µαθητικού σώµατος όχι µόνο ως προς 

τον αριθµό αλλά και ως προς την κοινωνική προέλευσή του. Έτσι όλο και περισσότερος µαθητικός 

πληθυσµός έχει πρόσβαση στο δηµόσιο αγαθό της εκπαίδευσης, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη 

νεοφιλελεύθερη αντίληψη και το κράτος πρόνοιας, το επιχείρηµα του οποίου είναι η εξασφάλιση 

µιας γενικής «κοινωνικής ευηµερίας» και ενός ελάχιστου κοινού βιωτικού επιπέδου για όλους τους 

πολίτες που επιτυγχάνεται µέσω µιας γενικής ρύθµισης. Αποτέλεσµα όλων αυτών των αντιλήψεων 

είναι η διεύρυνση παροχής εκπαίδευσης από την πλευρά της πολιτείας, όλο και σε ευρύτερα 

κοινωνικά στρώµατα, τα οποία όµως συνθέτουν και διευρύνουν µε τη σειρά τους όλο και 

περισσότερο την ανοµοιογένεια του µαθητικού πληθυσµού.  

 Aυτό σηµαίνει ότι η σχολική εκπαίδευση δεν µπορεί να παρέχεται µόνο «ίσα» σε φυσικά 

πρόσωπα υποκείµενα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, αλλά και «αντισταθµιστικά», καθώς όλοι οι 

µαθητές δεν έχουν το ίδιο κοινωνικό και οικονοµικό υπόβαθρο, που θα τους βοηθήσει να 

ξεκινήσουν την «ίση» εκπαίδευση από κοινή αφετηρία. (π.χ µειονεκτούσες κοινωνικές οµάδες, 

οικονοµικοί και πολιτικοί πρόσφυγες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οικονοµικά ασθενέστερα 

στρώµατα, τσιγγάνοι, µετανάστες  κλπ). 

 Εποµένως σήµερα, µε βάση τις παρατηρούµενες δηµογραφικές και όχι µόνο αλλαγές που 

σκιαγραφήσαµε προηγούµενα, και καθώς όλες οι κοινωνίες τείνουν να γίνουν πολυπολιτισµικές, 

συµπεριλαµβανοµένης και της ελληνικής, χρειαζόµαστε τη δηµιουργία ενός σχολείου που µεταξύ 

των άλλων βασικών του λειτουργιών θα µπορεί να: 

• ενσωµατώσει όλα τα άτοµα µε τα ανοµοιογενή προσωπικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, 

• να αµβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, δηµιουργώντας προϋποθέσεις για «ισες» ευκαιρίες για  

όλους, 
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• να παρεµβαίνει δραστικά στην πάλη κατά του κοινωνικού αποκλεισµού και ιδιαίτερα του 

αποκλεισµού από την εκπαίδευση, 

• να αµβλύνει και να εξαλείφει τις τάσεις ρατσισµού και ξενοφοβίας, 

• να µειώνει και να εξαλείφει την παραγωγή και αναπαραγωγή στερεοτύπων και µεροληπτικών, 

µειωτικών ή περιοριστικών συµπεριφορών που µπορεί να αναφέρονται: 

1. στο φύλο και ειδικά στο γυναικείο, 

2. στις κοινωνικές τάξεις και επαγγελµατικές κατηγορίες που βρίσκονται χαµηλά στην κοινωνική 

ιεραρχία, 

3. σε καταστάσεις συµβίωσης που αποκλίνουν από συµβατά κοινωνικά πρότυπα (µαθητές 

µονογονεϊκών ή διαζευγµένων  οικογενειών), 

4. σε άτοµα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηρίζονται από  σωµατικές ή πνευµατικές 

µειονεξίες, 

5. σε µειονότητες που προσδιορίζονται από ένα ή περισσότερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά (π.χ 

θρησκεία, γλώσσα, εθνική καταγωγή κλπ) 

6. σε άλλες περιθωριοποιηµένες κοινωνικές και πολιτισµικές κατηγορίες. 

Αυτό σηµαίνει ότι µια αλλαγή στην οργάνωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων είναι απαραίτητη 

ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα όλων για παραπέρα σπουδές ανεξάρτητα από φυλή, φύλο ή 

κοινωνική προέλευση.  

Το αίτηµα λοιπόν για «ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση», µε ανακατανοµή του ίδιου αυτού του 

κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης προς άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, αποτελεί τη 

φιλοσοφική και παιδαγωγική βάση πάνω στην οποία αναµορφώνονται οι κανόνες του παιχνιδιού 

για το άνοιγµα του σχολείου και την υποδοχή όλων των µαθητών που διαµένουν στη χώρα µας. 

Βασικός στόχος του σχολείου σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι η άρση των 

εµποδίων και η ελευθερία πρόσβασης όλων των µαθητών σε όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού 

συστήµατος σύµφωνα µε τις δυνάµεις και τις προσωπικές επιλογές του καθενός, έτσι ώστε να 

ικανοποιείται η προσδοκία της ισότητας ευκαιριών. Ακόµα στους στόχους του θα πρέπει να 

περιλαµβάνεται η γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ χειρωνακτικής και διανοητικής εργασίας. 

Επίσης ο εκδηµοκρατισµός των εκπαιδευτικών θεσµών, η τεκµηριωµένη αµφισβήτηση µιας σειράς 

από παραδοσιακά αυτονόητα και η οικονοµική αποτελεσµατικότητα αναφέρονται στους στόχους 

του σχολειού αυτού που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη στους µαθητές του.  
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Όλα αυτά όµως εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα ιστορικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, την σύνθεση 

και το συσχετισµό των οµάδων συµφερόντων και από την κοινωνική δυναµική που διαµορφώνεται 

για τη ζήτηση αυτού του είδους σχολείου.  

Σε όλες σχεδόν τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης τίθεται το ερώτηµα της ένταξης των 

πληθυσµών ξένης προέλευσης. Παρατηρούµε ότι σε αυτό το πρόβληµα υπάρχουν λύσεις που 

αποµακρύνονται από την ιδέα µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Η αφοµοίωση υπήρξε η κυρίαρχη 

λύση σε χώρες µε µεγάλη µετανάστευση και η οποία προέρχεται από χώρες πολιτισµικά συγγενείς 

µε τις χώρες υποδοχής. Η αντίστροφη λύση είναι η διατήρηση του µεταναστευτικού πληθυσµού σε 

ένα στάτους περιθωριακό ή την οργάνωσή του σε κοινότητες τοπικά οµοιογενείς και ανεξέλεγκτες. 

Καµία από τις δύο αυτές λύσεις δεν αρµόζει στην πολυπολιτισµική κοινωνία. Η πρώτη λύση (η 

αφοµοίωση) θέλει να διαλύσει τις ιδιαίτερες κουλτούρες µέσα στην ενότητα µιας εθνικής 

κουλτούρας που ταυτίζεται µε το καθολικό, το οικουµενικό. Η δεύτερη λύση σέβεται τον 

πλουραλισµό των κοινοτήτων αλλά δεν εγκαθιδρύει επικοινωνίες µεταξύ αυτών και κυρίως δεν έχει 

κανένα µέσο να αντιδράσει ενάντια στις σχέσεις ανισότητας και διαχωρισµού που δηµιουργούνται 

εις βάρος των µειονοτικών κοινοτήτων ή αυτών των οποίων τα µέλη είναι τα πιο φτωχά και τα 

λιγότερο εξειδικευµένα. Θα πρέπει να αποµακρυνθούµε από αυτές τις ακραίες αντιλήψεις, 

αναγνωρίζοντας ωστόσο πως αντιστοιχούν σε σηµαντικές πραγµατικότητες. 

Θεωρούµε πως η υπεράσπιση του κοινωνικού και πολιτισµικού πλουραλισµού στις 

φιλελεύθερες χώρες κατευθύνεται προς τη δηµιουργία των πολυπολιτισµικών κοινωνιών. Η 

διαπολιτισµική επικοινωνία όµως είναι δυνατή µόνο αν το υποκείµενο αποδεσµευτεί από την 

κοινότητα. Ο Άλλος θα µπορέσει να αναγνωριστεί µόνο αν κατανοηθεί, αν γίνει αποδεκτός ως 

υποκείµενο το οποίο αποδεσµεύεται από µορφές κοινωνικής οργάνωσης που προσδιορίζονται 

ιστορικά. 

Για να υπάρξει οικουµενισµός, θα πρέπει να υπάρξει µια κοινή αντίληψη για τον κόσµο, µια 

αποδοχή από τους ανθρώπους όλων των αξιών και των θεσµών των διαφόρων κουλτούρων. Η µόνη 

αξία που µπορεί να γίνει οικουµενική, φαίνεται πως είναι η ανεκτικότητα που υποδεικνύει την 

αναγνώριση όχι µόνο της ύπαρξης του Άλλου αλλά της αξίας του και των αξιών του. Η 

ανεκτικότητα θεωρείται ως µια αξία ηθική, φιλοσοφική και πολιτική, το προϊόν του 

διαπολιτισµικού ορθού λόγου, της οικουµενικής συνείδησης. 

Καλούµαστε να ζήσουµε σε έναν ποικιλόµορφο κόσµο και ιδιαίτερα σε έναν κόσµο όπου 

συγκατοικούν κουλτούρες και αναπαραστάσεις που είναι διαφορετικές από τις δικές µας. 
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Οφείλουµε να µάθουµε να κατανοούµε και να σεβόµαστε τους άλλους βρίσκοντας τρόπους ζωής 

και αµοιβαίου σεβασµού. 

 

Κ.13 Ιδεολογικοπολιτικές λειτουργίες της Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικές αλλαγές και 

εκδηµοκρατισµός. Γνώση – ιδεολογία και εκπαίδευση, συγκεντρωτισµός εκπαιδευτικής 

πραγµατικότητας 

Η εκπαίδευση όπως νοείται σήµερα είναι θεσµοθετηµένη και ελεγχόµενη παιδαγωγική διαδικασία, 

η οποία διενεργείται από θεσµοθετηµένους φορείς της Πολιτείας, δηµόσιους και ιδιωτικούς, σε 

όλες τις σχολικές βαθµίδες, µε στόχο τη µετάδοση ενός συστήµατος γνώσεων και αξιών και την 

απόκτηση ορισµένων δεξιοτήτων από τους διδασκόµενους, ώστε να ολοκληρώσουν την 

προσωπικότητά τους, να ενταχθούν οµαλά και να δραστηριοποιηθούν στο κοινωνικό σύνολο όπου 

διαβιούν. Το σχολείο αποτελεί µια µαθησιακή κοινότητα, η οποία συντελεί στη µόρφωση του 

ανθρώπου και τον εξοπλίζει όχι µόνο µε την παροχή γενικής µόρφωσης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης αλλά επεκτείνει την µορφωτική του δύναµη σε όλες τις δραστηριότητες του.  

Το κράτος µέσα από τη θεσµική του υπόσταση, λειτουργεί ως ένας µηχανισµός που µέσω των 

ιδεολογικοπολιτικών λειτουργιών της εκπαίδευσης, έχει διευρύνει τις κανονιστικές του λειτουργίες 

στα σχετικά µε αυτήν ζητήµατα. Έτσι προβάλει  η οργανωµένη µορφή διεξαγωγής της 

εκπαίδευσης, οι επίσηµες και ελεγχόµενες προδιαγραφές της, όπως: η νοµοθετική κατοχύρωση των 

στόχων της µε τα αναλυτικά προγράµµατα, τα διδακτικά βιβλία, τις διδακτικές µεθόδους, τα 

µαθητικά θέµατα (εγγραφές, προαγωγές κ.λ.π.), τις εγκυκλίους των προϊσταµένων αρχών, τους 

κανονισµούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων κ.λ.π. δια των οποίων εγγράφεται το 

ιδεολογικό πλαίσιο και µεταβιβάζεται το εκάστοτε ισχύον σύστηµα γνώσεων και αξιών της 

εκπαιδεύουσας κοινωνίας ( Παµουκτσόγλου 2001). 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας έκφρασης και θεµελίωσης µιας ερµηνείας των σκοπών ή της 

λειτουργίας του σχολικού θεσµού αναπτύχθηκαν οι θεωρίες του σχολείου. Όλες 

οµαδοποιούνται σε: δοµολειτουργικές (Parsons, Dreeben, κλπ ), ιστορικο- υλιστικές ή 

µατεριαλιστικές (Marx, Bourdieu κλπ), ψυχαναλυτικές (Freud, Zulliger κλπ) και θεωρίες της 

συµβολικής αλληλεπίδρασης (Mead, Blumer κλπ).  

Οι θεωρίες αυτές εστιάζονται σε δυο κατευθύνσεις: η µία αναφέρεται στο κοινωνικό 

σύστηµα ή την κοινωνία που δηµιουργεί και επηρεάζει το σχολικό θεσµό και ευρύτερα το 
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εκπαιδευτικό σύστηµα είναι δηλαδή κοινωνικοκεντρικές και η άλλη αναφέρεται στο άτοµο 

είναι δηλαδή ατοµοκεντρικές. 

Στη πρώτη κατεύθυνση το σχολείο οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες 

αναπτύσσουν και καλλιεργούν στο µαθητή ικανότητες, δεξιότητες και γενικότερα τα 

προσόντα που απαιτούνται ώστε να επιτύχει κοινωνικά. Η έννοια και ο θεσµός του σχολείου 

συνδέεται µε τη παραγωγή, την οικονοµία, τη διοίκηση, τη πολιτική και γενικότερα την 

αγορά εργασίας. Ο σχολικός θεσµός θεωρείται ότι  θεσµός αναπαραγωγής της ιδεολογίας της 

κυρίαρχης κοινωνικής τάξης ή εθνότητας και φυσικά ενισχύει την επιλογή και την ιεραρχική 

ταξινόµηση των ατόµων / πολιτών. 

Η δεύτερη κατεύθυνση περιλαµβάνει τις θεωρίες, που υποστηρίζουν ότι ο κύριος στόχος του 

σχολικού θεσµού είναι η δηµιουργία αυτόνοµων, ανεξάρτητων και αυτενεργών ατόµων / 

πολιτών. Επιπλέον ο σηµαντικότερος στόχος του σχολικού θεσµού είναι η ανάπτυξη µόνο των 

ατοµικών ενδιαφερόντων και της δηµιουργικότητας των µαθητών (Παµουκτσόγλου 2001).  

Μέσα από την εξειδίκευση του συνταγµατικού άρθρου σε νοµικές διατάξεις φαίνεται ότι το 

σχολείο επιτελεί διάφορες λειτουργίες: 

• Παιδαγωγεί και µορφώνει µε συνειδητό και συστηµατικό τρόπο. 

• Συµβάλλει στην ανάπτυξη των ηθικών και κοινωνικών αξιών του. 

• Καλλιεργεί σωµατικές, νοητικές και πνευµατικές δεξιότητες. 

• Αναπτύσσει τις ικανότητες του µαθητή µε επιστηµονικές προσεγγίσεις. 

• ∆ιεξάγει το έργο της αγωγής και το αναθέτει σε εξειδικευµένους επιστήµονες. 

• Ενισχύει τις υπάρχουσες δεξιότητες και ικανότητες και του προσφέρει τις απαραίτητες 

γνώσεις. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι λειτουργίες του σχολείου: 

Κοινωνικοί τοµείς Λειτουργίες Εκπαιδευτική λειτουργία 

 Κοινωνικοποιητική 

λειτουργία 

Κατευθύνσεις 
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Κοινωνικοί τοµείς Λειτουργίες Εκπαιδευτική λειτουργία 

Πολιτικό, κοινωνικό 

σύστηµα πολιτισµικό 

επίπεδο 

(Θεσµικό πλαίσιο) 

Μεταβίβαση της 

κυρίαρχης ιδεολογίας, των 

πολιτισµικών στοιχείων, 

του τρόπου αντίληψης και 

σκέψης, του αισθήµατος 

περί δικαίου και του ήθους 

Χρησιµοποίηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας 

για τον ενστερνισµό των 

κανόνων, των αξιών, των 

σχέσεων και της 

συµπεριφοράς του 

σχολικού χώρου µε τη 

συµµετοχή των µαθητών 

σε διάφορες σχολικές 

δραστηριότητες. 

 Μαθησιακή λειτουργία Χρήσιµες Αξίες 

Οικονοµικό και 

Πολιτισµικό σύστηµα 

(αγορά εργασίας) 

Μεταβίβαση των βασικών 

ικανοτήτων / δεξιοτήτων 

για τη συµµετοχή στη 

παραγωγή. 

Προσφορα γνώσεων, 

δεξιοτήτων, (προσόντων) 

µέσω των µαθησιακών 

διαδικασιών και της 

διδασκαλίας. 

 Επιλεκτική λειτουργία Αξιολόγηση 

Πολιτικό, οικονοµικό και 

διοικητικό σύστηµα 

(αναπαραγωγή της 

κοινωνικής δοµής) 

Επιλογή των µαθητών για 

την κατάκτηση θέσεων 

στην ιεραρχία σύµφωνα µε 

τη κοινωνική – οικονοµική 

προέλευση τους και τους 

τίτλος σπουδών µέσω του 

καθορισµού των 

ευκαιριών  

Αξιολόγηση της σχολικής 

επίδοσης (εξετάσεις, 

βαθµολογία κλπ) 

 Ασφάλεια - φύλαξη Κοινωνική προσφορά 
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Κοινωνικοί τοµείς Λειτουργίες Εκπαιδευτική λειτουργία 

Κοινωνικό οικονοµικό 

σύστηµα (κράτος 

πρόνοιας) 

Ενίσχυση των 

εργαζόµενων γονέων, µε 

τη προστασία και τη 

παιδαγωγικό ρόλο του. 

Φύλαξη, ασφάλεια.  

Πηγή : Παµουκτσόγλου Α. 2001 

Εκπαιδευτική Αλλαγή. Ως εκπαιδευτική αλλαγή µπορεί να χαρακτηριστεί κάθε εκπαιδευτικός 

µετασχηµατισµός, ο οποίος όπως προκύπτει από τα προηγούµενα µπορεί άλλοτε να θεσµοθετείται 

µε υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγµατα κτλ. και άλλοτε να επέρχεται απλά, χωρίς 

απαραίτητα να θεσµοθετηθεί. Η εκπαιδευτική αλλαγή είναι συχνά µετασχηµατισµός που 

αναφέρεται σε επί µέρους πτυχές της εκπαίδευσης και είναι δυνατό να εστιάζει αποκλειστικά και 

µόνο σε λήψη µέτρων µε καθαρά διοικητικό ή γραφειοκρατικό περιεχόµενο. (∆ακοπούλου 2008)  

 Αναγνωρίζοντας πως υπάρχουν διαφόρων ειδών εκπαιδευτικές αλλαγές, κρίνεται σηµαντικό 

να διαχωριστούν πόσα είδη εκπαιδευτικών αλλαγών υπάρχουν ή καλύτερα ποιες είναι οι βασικές 

παράµετροι µε βάση τις οποίες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν. Ένα από τα πολλά εγχειρήµατα 

ταξινόµησης των εκπαιδευτικών αλλαγών αναφέρεται στην εκκίνηση και νοµιµοποίηση των 

αλλαγών και τις διακρίνει σε(∆ακοπούλου 2008):  

α) αλλαγές, οι οποίες έχουν τη βάση και τη νοµιµοποίησή τους σε εκπαιδευτικά θεσµικά κείµενα,  

β) αλλαγές, οι οποίες συνδέονται και εκκινούν από εµπειρική έρευνα και διαδικασίες 

πειραµατισµού και  

γ) αλλαγές που προέρχονται από πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών και µεµονωµένων εκπαιδευτικών 

µονάδων  

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές κατηγοριοποιούνται επίσης αξιοποιώντας κριτήρια σκοποθεσίας στο 

πλαίσιο που θέτουν τα εκπαιδευτικά συστήµατα. Σε αυτή τη βάση, είναι δυνατό να εστιάζουν στο 

µετασχηµατισµό σε επί µέρους οργανωτικές, διαχειριστικές ή διοικητικές παραµέτρους, όπως για 

παράδειγµα στο µέγεθος τον αριθµό µαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικών στελεχών, διοικητικών 

υπαλλήλων και κτιρίων ή γενικά υλικοτεχνικής υποδοµής, σκοπούς και επιµέρους στόχους, 

αναλυτικά προγράµµατα: περιεχόµενο και οργάνωσή τους, επιλογή, αξιολόγηση, κριτήρια και 

διαδικασίες προαγωγής των µαθητών κλπ.  
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Οι εκπαιδευτικές αλλαγές µπορούν να συντελεστούν σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, σε εθνικό και σε 

επίπεδο εκπαιδευτικής µονάδας. Ειδικότερα στο επίπεδο της σχολικής µονάδας η αλλαγή µπορεί να 

πάρει τις διαστάσεις που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

 Η επίδραση της εκπαιδευτικής αλλαγής σε διαστάσεις της εκπαιδευτικής µονάδας 

∆ιάσταση Οργάνωσης και 

Λειτουργίας 

Εκπαιδευτικής Μονάδας 

Από … Σε… 

Περιεχόµενο αναλυτικού 

προγράµµατος 

Μονοθεµατική προσέγγιση ∆ιαθεµατική οργάνωση του 

αναλυτικού προγράµµατος 

Αρχιτεκτονική κτιρίου 

εκπαιδευτικής µονάδας 

«Κλειστό σχέδιο» (τάξεις-

«κελιά») 

∆ιαπερατές τάξεις (ελάχιστοι 

εσωτερικοί τοίχοι, µεγάλοι 

χώροι) 

Οµαδοποίηση µαθητών Οµογενή τµήµατα Ετερογενή τµήµατα 

Γενική δοµή Κλειστή δοµή µε οριοθετηµένα 

σύνορα 

Ανοικτή δοµή µε διαπερατά 

όρια 

∆ιδακτικές µέθοδοι ∆ασκαλοκεντρικά συστήµατα 

διδασκαλίας (ο εκπαιδευτικός 

παρέχει λύσεις) 

Ανακαλυπτική µάθηση  (ο 

εκπαιδευτικός θέτει 

προβλήµατα) 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

και της µάθησης 

Συγκεκριµένη (στεγανή) 

θεµατική ενότητα 

Ευέλικτη θεµατική ενότητα 

Τρόπος προσέγγισης των 

µαθητών 

Με βάση την κοινωνική 

προέλευση των µαθητών 

Με βάση τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των µαθητών 

Ρόλος του εκπαιδευτικού Αποµονωµένος στη σχολική 

τάξη 

Συνεργατικός (µε γονείς, 

συναδέλφους και άλλα µέλη της 

σχολικής κοινότητας) 

Σχέσεις τοπικής κοινωνίας-

σχολικής µονάδας 

Περιορισµένες Εκτεταµένες και συνεργατικές 

Πηγή: ∆ακοπούλου 2008 
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Κ-14.Σχολείο και τοπική αυτοδιοίκηση, κράτος.   

Η προβληµατική που έχει αναπτυχθεί γύρω από την έννοια του «τοπικού» και «κεντρικού» ως 

αλληλοεπηρεαζόµενων συστηµάτων, συνδέεται άµεσα µε θέµατα και διαδικασίες χωρικής 

ανακατανοµής και περιφερειακής διάστασης των κοινωνικών και  κρατικών δραστηριοτήτων. 

Μεταξύ των κρατικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων συγκαταλέγεται και η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα εκφρασµένη µέσα από την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Στη διοίκηση 

και διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήµατος  εµπλέκονται, εκτός από τη διοίκηση του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., (κεντρική και περιφερειακή), η Τοπική  Αυτοδιοίκηση (α΄ και β΄ βαθµού), οι γονείς, 

δηµόσιοι και κοινωνικοί φορείς.  

Ο εννοιολογικός προσδιορισµός της τοπικής κοινωνίας και του τοπικού κράτους, εµπεριέχει 

στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση µε τα ίδια τα δοµικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας και του 

κράτους. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι ο όρος «τοπικό κράτος» παραπέµπει σε στοιχεία 

διοικητικό – πολιτικά, (κατανοµή εξουσίας, οργανωµένα συµφέροντα κλπ), ο χώρος έκφρασης των 

οποίων στην ελληνική περίπτωση ταυτίζεται µε την διοικητικό - πολιτική χωρική µονάδα του 

νοµού, (β΄ βαθµός τοπικής αυτοδιοίκησης),  αφήνοντας ανοιχτό το πλαίσιο συζήτησης και µε τον 

α΄ βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης (δήµους και κοινότητες). Στην ουσία η προβληµατική εστιάζεται 

σε µια «αυτονοµία» του τοπικού κράτους έναντι του κεντρικού.  

Αντίθετα ο όρος «τοπική κοινωνία» παραπέµπει σε στοιχεία κοινωνιολογικά, στις συνθήκες 

κοινωνικό – οικονοµικής ανάπτυξης σε σχέση µε τον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας, καθώς 

και σε ισχυρούς και διαρκείς δεσµούς των ατόµων που θεµελιώνονται στο γεγονός ότι µοιράζονται 

τον ίδιο βιωτικό χώρο και αναπτύσσουν κοινές καθηµερινές δραστηριότητες για την ικανοποίηση 

των «βασικών αναγκών». Η προβληµατική εδώ εστιάζεται σε µια «αυτοδυναµία» της τοπικής 

κοινωνίας έναντι της ευρύτερης, που έχει ως κεντρικό στόχο την από τα κάτω «αυτοδύναµη και 

ενδογενή ανάπτυξη». Επειδή η χρηστική λειτουργία των όρων ‘τοπικό κράτος’ και ‘τοπική 

κοινωνία’ στην ελληνική πραγµατικότητα δεν έχει διασαφηνιστεί ακόµα πλήρως, γι’ αυτό και σε 

πολλές περιπτώσεις ο χώρος της τοπικής κοινωνίας µπορεί να ταυτίζεται µε αυτόν του τοπικού 

κράτους / τοπικής αυτοδιοίκησης, ως µια συγκεκριµένη χωρική ενότητα στην οποία αναπτύσσονται 

κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες.  

Γνωρίζοντας την ειδοποιό διαφορά µεταξύ των εννοιών τοπικό κράτος/ τοπική αυτοδιοίκηση και 

τοπική κοινωνία, µπορεί να θεωρηθεί το σχολείο:  
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α) από τη µια µεριά ως ένας γραφειοκρατικός θεσµός (αποκεντρωµένη δηµόσια ή ιδιωτική 

υπηρεσία), που λειτουργεί µέσα στα πλαίσια των κρατικών ρυθµίσεων (διοικητικό – πολιτικών), 

όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από τη συγκεκριµένη νοµοθεσία που διέπει τις σχέσεις του 

οργανισµού µε την τοπική αυτοδιοίκηση (βλ. σχετικά Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 1996, 

Αρµοδιότητες Νοµαρχών σε αντικείµενα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

1997 κλπ). Και  

β) από την άλλη, ταυτόχρονα, ως ένας κοινωνικός θεσµός που υπερβαίνει τα διοικητικό – πολιτικά 

χαρακτηριστικά και αναπτύσσει δική του δυναµική για ρύθµιση των τοπικών κοινωνικών σχέσεων 

και προβληµάτων. 

Και στις δύο περιπτώσεις αναγνωρίζεται ότι υπάρχει µια σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ των 

εκπαιδευτικών και άλλων θεσµών της τοπικής κοινωνίας ή κράτους µε αυτούς της κεντρικής ή 

ευρύτερης κοινωνίας ή κράτους. Η σχέση αυτή διαµορφώνεται από συγκεκριµένες ιστορικές και 

κοινωνικές συνθήκες και διαφέρει ως προς τους παράγοντες που επιδρούν κάθε φορά, 

γεωγραφικούς, οικονοµικούς, ιστορικούς, πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς κλπ. και από τα 

οργανωµένα συµφέροντα και τις οµάδες πίεσης που αναπτύσσονται. 

Οι σχέσεις του εκπαιδευτικού οργανισµού µε την τοπική κοινωνία µπορεί να είναι σχέσεις 

θεσµοθετηµένες, όπως αυτές που αφορούν κυρίως σε αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

διαµεσολαβούνται από τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, µπορεί όµως να είναι και σχέσεις µη 

θεσµοθετηµένες, όπως αυτές που αναπτύσσονται από την ίδια τη δυναµική του εκπαιδευτικού 

θεσµού µε την τοπική κοινωνία και αφορούν σε πολιτιστικά δρώµενα και σε εκδηλώσεις 

κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Για την εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ σηµαντικό να κατανοηθεί η θέση του σχολείου σε 

σχέση µε τη συνοικία, την τοπική ή ευρύτερη κοινωνία και το αντίστροφο. Αυτό σηµαίνει ότι θα 

πρέπει να καταστούν εµφανείς οι δυνατότητες που παρέχει κυρίως η τοπική κλίµακα για την 

κατανόηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών φαινοµένων (σχολικής αποτυχίας- επιτυχίας, 

διαρροής, κλπ). Μια τοπική κοινωνία µε πολιτισµική υστέρηση (έντονα κοινωνικά προβλήµατα, 

αναλφαβητισµό, ανεργία,  ρατσιστικές τάσεις, υποβαθµισµένο δοµηµένο περιβάλλον κλπ) 

επηρεάζει το εσωτερικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού οργανισµού και ως ένα βαθµό, αναπαράγει 

αυτή την υστέρηση κυρίως στο επίπεδο της κουλτούρας του οργανισµού. Οι τοπικές κοινωνίες 

σήµερα εξελίσσονται ραγδαία σχετικά µε τη σύνθεση του πληθυσµού τους κυρίως από 
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οικονοµικούς πρόσφυγες, µετανάστες, άνεργους και σε πολλές περιπτώσεις από άτοµα µε 

παρεκκλίνουσα συµπεριφορά.  

Οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί έχουν τοίχους που τους χωρίζουν από τον εξωτερικό κόσµο. Ανάλογα 

µε τις συνθήκες της γειτονιάς και την εκπαιδευτική πολιτική και κουλτούρα του οργανισµού, οι 

τοίχοι, οι πόρτες και οι φράχτες (τα κάγκελα) έχουν διαφορετικούς βαθµούς διαπερατότητας, που 

επιδρούν στη σχέση αλληλεπίδρασης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του 

εκπαιδευτικού οργανισµού. Για την αποτελεσµατικότερη σχέση µεταξύ εκπαιδευτικού οργανισµού 

και τοπικής κοινωνίας είναι ανάγκη ο εκπαιδευτικός οργανισµός να δηµιουργεί ευκαιρίες για 

συµµετοχή της κοινωνίας στη ζωή του, αλλά και για δική του συµµετοχή στη ζωή της κοινωνίας. 

Με τον τρόπο αυτό αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η τοπική κοινωνία και παράλληλα 

συµβάλλει στην αναβάθµιση της κοινωνίας αυτής. Τα όργανα λαϊκής συµµετοχής, στα οποία 

συµµετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών τάξεων, των πολιτικών, 

κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι των γονέων και κηδεµόνων των 

µαθητών, στην δε περίπτωση του σχολικού συµβουλίου συµµετέχουν και εκπρόσωποι των 

µαθητικών κοινοτήτων, αποτελούν τους κύριους φορείς έκφρασης της συνεργασίας σχολείου και 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την άλλη δεν θα πρέπει να λησµονηθούν άλλοι τοπικοί φορείς που 

υποστηρίζουν το έργο του σχολείου ανοίγοντάς το στην τοπική κοινωνία.  

Κ.15 Κοινωνιολογία της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. - Εισαγωγή στην 

κοινωνιολογία της τεχνικής, κύρια ρεύµατα. - Φύση και τεχνική ως αντι-φύση. Επιστήµη, 

τεχνική, σύγχρονες εξελίξεις, «τεχνοεπιστήµη». Τ.Ε.Ε. και νέες τεχνολογίες.  

 

Το ανθρώπινο γένος από την εµφάνισή του και σε όλες τις φάσεις της ζωής του προκειµένου να 

εξασφαλίσει την αναπαραγωγή του και την εξέλιξή του µεταβιβάζει από τη µια γενιά στην άλλη, 

πείρα, γνώση, δεξιότητες, αξίες και γενικά όλα τα πολιτισµικά αγαθά µέσω της κοινωνικής 

λειτουργίας της παιδείας.  Το καθολικό αυτό φαινόµενο που εµφανίζεται σε όλες τις κοινωνίες 

είναι µέρος της γενικότερης λειτουργίας της κοινωνικοποίησης και παλαιότερα στις φυσικές 

κοινωνίες γινόταν µε τρόπο απλό, φυσιολογικό, καθηµερινό, οµαλό, σκόπιµο ή και τυχαίο.  

Αργότερα µε την εµφάνιση των πολιτικών κοινωνιών, τη συσσώρευση γνώσης και πείρας, την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και του πολιτισµού, η οργανωµένη παιδεία κρίθηκε αναγκαία. Έτσι, 

κρίνεται αναγκαία η δηµιουργία ενός κοινωνικού θεσµού που διαθέτει συγκεκριµένους σκοπούς 

µέσα και µεθόδους για την κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς, "το σχολείο".  Η παιδεία από 
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κοινωνικό φαινόµενο µετατρέπεται σε πολιτικό (εκπαίδευση) όπου το σχολικό θεσµικό πλαίσιο 

(κρατικό ή ιδιωτικό) είναι ο εξειδικευµένος φορέας της κάθε είδους επίσηµης θεσµοθετηµένης 

µορφής διδασκαλίας.  Εποµένως, η έννοια της εκπαίδευσης είναι στενότερη εκείνης της παιδείας, 

γιατί υπόκειται σε τεχνιτό περιορισµό.  Η παιδεία "περιλαµβάνει όλες τις µορφές και τις φάσεις της 

συνολικής διαδικασίας εκµάθησης" και "οι παιδευτικές διαδικασίες επιτελούνται από παιδευτικούς 

µηχανισµούς, πέραν των επίσηµων σχολικών" (π.χ. οικογένεια, εκκλησία, κόµµα, µέσα µαζικής 

επικοινωνίας, γειτονιά, κ.λ.π.). 

 

Η εµφάνιση όµως της οργανωµένης εκπαίδευσης δηµιούργησε και πολλές αντιδικίες στις διάφορες 

κοινωνικές δυνάµεις οι οποίες θέλουν να χρησιµοποιούν την εκπαίδευση ως µέσο για την επίτευξη 

των συµφερόντων τους.  Τα πεδία της αντιδικίας είναι πάρα πολλά και εκφράζονται στο 

περιεχόµενο της εκπαίδευσης, στους σκοπούς, στα µέσα, στις µεθόδους, κ.λπ.  Ενα από τα 

σηµαντικότερα πεδία αντιδικίας είναι αυτό που αναφέρεται στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης 

(θεωρητικό ή πρακτικό) και εµφανίζεται µε τη µορφή της γενικής ή της τεχνικοεπαγγελµατικής 

εκπαίδευσης. 

Γενική θεωρείται η εκπαίδευση που είναι προσανατολισµένη στην ανθρωπιστική παιδεία, στη 

µόρφωση και στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του µαθητή µε την µετάδοση αξιών και 

κανόνων ενεργοποιώντας κυρίως τις ψυχοδιανοητικές του ικανότητες, ενώ τεχνικοεπαγγελµατική, 

η εκπαίδευση που αποσκοπεί πέραν των προηγουµένων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των 

τεχνικών ικανοτήτων των µαθητών, προκειµένου να ασκήσουν ένα επάγγελµα. 

Η αντιδικία των δύο κατευθύνσεων εκπαίδευσης στη χώρα µας εκφράστηκε από πολύ παλιά.  Από 

την εποχή που ο Πλάτωνας συγκρούστηκε µε τους Σοφιστές µιας και εκείνος αφού ανήκε στην 

τάξη των αριστοκρατών ήθελε εκπαίδευση που να ξεχωρίζει τους "λίγους", τους προνοµιούχους, 

για να κυβερνούν.  Αντίθετα, οι Σοφιστές, ως εκφραστές της εµποροναυτικής τάξης, (που 

διεκδικούσε συµµετοχή στην κατοχή και διαχείρηση της εξουσίας), ήθελαν εκπαίδευση για όλους 

ανάλογα µε τις δεξιότητες, την προσωπική αξία και την κοινωνική προσφορά του καθένα. 

Η αρχαία Ελλάδα µέχρι τον 5ον αιώνα τιµούσε τον Τεχνίτη.  Με την παρακµή όµως της Αθήνας 

(4ος αιώνας) η κοινωνική θέση του Τεχνίτη υποτιµάται και κατατάσσεται στην τελευταία βαθµίδα 

της κοινωνικής κλίµακας.  Αυτό δηµιούργησε αρνητική στερεοτυπική στάση για την χειρωνακτική 

εργασία και τις "βάναυσες Τέχνες".  Μια στάση που χρειάστηκε να περάσουν αιώνες ολόκληροι για 

να φτάσουµε στην εποχή που ο Rousseau διαµόρφωσε µια νέα αντίληψη για τη χειρωνακτική 
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εργασία.  Οτι δηλαδή, αυτή πέρα από την πρακτική σηµασία που έχει µπορεί να αποτελέσει πηγή 

έµπνευσης και δηµιουργίας και να έχει επιπλέον µορφωτική αξία ενεργοποιώντας τις ηθικές, 

πνευµατικές και καλλιτεχνικές ιδιότητες του ατόµου. 

Σήµερα, µε τις ραγδαίες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις, αντιλαµβάνεται κανείς πόσο 

λανθασµένες είναι οι αντιλήψεις που αποδίδουν στην τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση 

αντιστοιχία µε τη χειρωνακτική εργασία και στη γενική µε τη διανοητική.  Η σύνθεση θεωρίας και 

πράξης είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Κι όµως για την ελληνική κοινωνία, η ΤΕΕ 

εξακολουθεί να είναι υποδεέστερη σε σχέση µε τη γενική.  Αυτό οφείλεται όχι µόνο σε ιστορικούς 

λόγους, αλλά κυρίως σε οικονοµικοπολιτικούς και ιδεολογικούς, όπως θα φανεί και στη συνέχεια 

στο κεφάλαιο της εξέλιξης της ΤΕΕ.  

 

Επιστήµη και Τεχνική - Σύγχρονες εξελίξεις –νέες τεχνολογίες  

Στο πλαίσιο των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται στον παγκοσµιοποιηµένο χωρο-χρόνο 

της σύγχρονης κοινωνικής πραγµατικότητας, οι Νέες Τεχνολογίες παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο. 

Πιο συγκεκριµένα, στο µέτρο που οι ΤΠΕ ''κατασκευάστηκαν µε στόχο να'καταργούν τις 

συµβατικές και παραδοσιακές έννοιες του χώρου και του χρόνου στη διάδοση της Πληροφορίας 

και της Επικοινωνίας, δηµιουργούν έναν ''παγοσµιοποιηµένο ιστό'' κοινωνικών αναγκών, αγοράς 

εργασίας, αλλά και χρηστών, δηλαδή ''νέων κοινωνικών υποκειµένων''.  

Οι διαφορές στις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ σχετίζονται πρώτα απ'όλα µε τις µεταβολές στο 

πεδίο της ατοµικής κατανάλωσης και ειδικότερα µε εκείνες που σχετίζονται µε την εσωτερική 

αναδιάρθρωση της κατανάλωσης αυτής που, µε τη σειρά της, είναι το αποτέλεσµα µιας ευρύτερης 

στροφής της οικονοµίας προς τις υπηρεσίες. Το ενδιαφέρον στη µεταβολή αυτή έγκειται α) στην 

ενίσχυση του ρόλου των πολιτισµικών διακρίσεων και τη σταδιακή ανεξαρτητοποίησή τους από 

θεσµικούς παράγοντες, και β) τον ισχυρότατο κοινωνικό αποκλεισµό που οικοδοµείται στη βάση 

του ''µιλάµε άλλη γλώσσα'' καθώς το ατοµικό υποκείµενο δεν ορίζεται πλέον µε βάση τις 

καταναλωτικές του ''προτιµήσεις'', αλλά από τις υπηρεσίες των οποίων κάνει χρήση.  

Ο ''ανοιχτός'' αυτός χαρακτήρας των χρήσεων της ΤΠΕ εισάγει µια νέα µορφή διαχωρισµού που, 

εξαιτίας της καθολικής γενικευσιµότητάς της, µπορεί να αποβεί κοινωνικά καθοριστική: τη 

διάκριση χρηστών και µη χρηστών ως βάση κοινωνικού αποκλεισµού. Έτσι, η "φιλική προς το 

χρήστη'' κοινωνία είναι δυνάµει όλο και πιο εχθρική προς το µη χρήστη για λόγους οικονοµίας 
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πόρων και δυνάµεων. Τείνει να αποκλείει ή τουλάχιστον να τιµωρεί (µε µειωµένες, ποιοτικά 

υποβαθµισµένες και ρητά ακριβότερες υπηρεσίες) όσους δεν κάνουν χρήση της ΤΠΕ, τους οποίους 

εγγράφει στην πλευρά ενός ''αναχρονισµού''. Ο αποκλεισµός αυτός αφορά ολόκληρες περιοχές του 

πλανήτη αλλά και πολλές κοινωνικές οµάδες εντός των δυτικών κοινωνιών, καθώς πολλοί είναι 

εκείνοι που δεν είναι σε θέση να κάνουν χρήση της ΤΠΕ.  

Τα αποτελέσµατα ερευνών που πραγµατοποιούνται σήµερα διεθνώς αποκαλύπτουν ότι τα παιδιά 

εύπορων και κοινωνικά ανώτερων οικογενειών, όχι µόνο έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρήση του 

∆ιαδικτύου και των ψηφιακών µέσων, αλλά και πολύ περισσότερες πιθανότητες αξιοποίησης των 

πηγών γνώσης και πληροφόρησης που αυτό προσφέρει..  

Αντιθέτως, τα παιδιά που ανήκουν σε άπορες οικογένειες, µε χαµηλές προσδοκίες και 

προοπτικές επαγγελµατικής και οικονοµικής εξέλιξης, αντιµετωπίζουν την απειλή του ''ψηφιακού 

αποκλεισµού'' και των χαµηλών επιδόσεων. Οι αιτίες ανιχνεύονται στο ''µορφωτικό κεφάλαιο'' που 

δεν τους κληροδοτούν οι γονείς, κεφάλαιο που έγκειται στο ελάχιστο εκείνο ''απόθεµα γνώσης'' 

που, όπως προαναφέραµε, αποτελεί προϋπόθεση της χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 

ΤΠΕ.  

Οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την ''προδιάθεση'', τις δυνατότητες εµπέδωσης και καλλιέργειας 

γνώσεων και δεξιοτήτων, τις πιθανότητες εξέλιξης και ανέλιξης καθώς και την ''επιτυχία'' ή την 

''αποτυχία'' των νέων στην εκπαιδευτική και σχολική τους σταδιοδροµία.  

Έτσι, οι δυνατότητες ή οι αδυναµίες χρήσης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ φέρνουν 

στο προσκήνιο ένα καινοφανές είδος κοινωνικού αποκλεισµού: τον ''ψηφιακό αποκλεισµό'', ο 

οποίος, όπως διαπιστώσαµε, είναι τόσο πιο αποτελεσµατικός όσο εµφανίζεται σαν αποτέλεσµα 

''εγγενών'', δηλαδή ''φυσικών αδυναµιών'' των εν δυνάµει χρηστών αυτών των νέων τεχνολογιών.  

Ο ''ψηφιακός αποκλεισµός'' είναι τόσο αποτελεσµατικός ακριβώς επειδή εµφανίζεται σαν 

αποτέλεσµα ωσµωτικών διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα εκτός εκπαιδευτικού θεσµού. 

Πράγµατι, οι δυνατότητες χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ΤΠΕ είναι αποτέλεσµα, όχι 

τόσο µιας ''γνώσης- χρήσης'' που παρέχεται από συστηµατικές µορφές εκπαίδευσης όσο µιας 

''διαρκούς εξάσκησης στη χρήση'' εκ µέρους του χρήστη. Με αυτή την έννοια θα µπορούσε να 

υποτεθεί ότι οι δυνατότητες άρσης ή έστω άµβλυνσης αυτών των ανισοτήτων στην πρόσβαση στις 

ΤΠΕ είναι ''εγγενώς αδύνατες'' στο µέτρο που αφενός οι ανισότητες αυτές εγγράφονται στην ίδια τη 
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δοµή του µέσου και αφετέρου η χρήση των ΤΠΕ δρα σωρευτικά στα αποθέµατα ''συµβολικού 

κεφαλαίου'' των χρηστών της.  

Η εκπαίδευση και ειδικά η επαγγελµατική εκπαίδευση είναι ένα πεδίο στο οποίο η ΤΠΕ βρίσκει 

άµεση εφαρµογή και µπορεί να συµβάλλει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισµού και του 

τεχνοαναλφαβητισµού.  

Κ.16 Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισµός.  

Η εκπαίδευση όπως νοείται σήµερα είναι µια θεσµοθετηµένη και ελεγχόµενη παιδαγωγική 

διαδικασία, που διενεργείται από φορείς της Πολιτείας, δηµόσιους και ιδιωτικούς, σε όλες τις 

σχολικές βαθµίδες, µε στόχο τη µετάδοση ενός συστήµατος γνώσεων και αξιών, στάσεων και 

εκτιµήσεων, αντιλήψεων και ιδεών καθώς και δεξιοτήτων. 

Το σχολείο ως κοινωνικός θεσµός διασφαλίζει τη συνέχεια και τη σταθερότητα της παιδαγωγικής 

διαδικασίας, παρουσιάζει µια ορισµένη δοµή, διαφοροποιεί τους κοινωνικούς ρόλους (διδάσκοντος 

- διδασκοµένου), έχει σχετική λειτουργική αυτοτέλεια, ως κοινωνικό υποσύστηµα και εκτελεί δύο 

τουλάχιστον βασικές λειτουργίες: διδασκαλία και κοινωνικοποίηση. Ως κοινωνική λειτουργία, 

στοχεύει στη διαµόρφωση και την κοινωνικοποίηση, είναι έκφραση πολιτικών επιλογών και 

ευρύτερων κοινωνικών επιδιώξεων. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται µέσα από ένα συγκεκριµένο 

εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Η Πολιτεία εκπληρώνει τις µορφωτικές και εκπαιδευτικές της υποχρεώσεις όχι µόνο µε την ίδρυση 

των απαραιτήτων ιδρυµάτων, όπου διενεργείται η διδακτική πράξη αλλά αναγνωρίζοντας στον 

καθένα το δικαίωµα στην εκπαίδευση, ορίζοντας τη συµµετοχή του µέσα σε µια οργανωµένη 

εκπαιδευτική πορεία. Στην αναγνώριση αυτή της πολιτικής σηµασίας της εκπαίδευσης συµβαδίζει 

και η συνταγµατική κατοχύρωση των εκπαιδευτικών στόχων. Η συνταγµατική κατοχύρωση της 

εκπαίδευσης, αφ΄ ενός συγκρατεί µε τις κατευθυντήριες επιταγές της, τις εκπαιδευτικές εξελίξεις, 

µέσα στα ιδεολογικά του πλαίσια, αφ΄ ετέρου αφήνει τις ενδιαφερόµενες κοινωνικές οµάδες και 

τους ''θύλακες εξουσίας'', να επιλύουν τις διαφορές τους υπό την κυριαρχία του, στηριζόµενο στην 

αρχή της ανεκτικότητας και της συναίνεσης και οριοθετώντας την εκπαίδευση ως ένα ''κοινωνικό 

συµβόλαιο'', το οποίο προσαρµόζει χωρίς να υποτάσσει, τα ατοµικά στα συλλογικά ενδιαφέροντα. 

(Παµουκτσόγλου 2001) 

Το σχολείο ως κοινωνικός θεσµός επιδρά στο νέο άτοµο ως αποτέλεσµα των κοινωνικών 

συγκρούσεων και εκφράζει τις σχέσεις των εξουσιαστικών δυνάµεων της κοινωνίας. Καθώς δε, 
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µεταφέρει τις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται εντός κοινωνίας η εκπαίδευση που παρέχεται 

στο σχολείο δεν αποτελεί µόνο κοινωνικό αγαθό αλλά αποκτά και πολιτική έννοια.  

Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισµός µεταδίδει τα «επιθυµητά» κοινωνικά πρότυπα. 

Τα πρότυπα αυτά, είναι τα πρότυπα της εργασίας, της ζωής, των ίσων ευκαιριών, των κάθε 

είδους ανθρώπινων σχέσεων, των σχέσεων εξουσίας, της θρησκευτικής αγωγής κ.ά. τα οποία 

µεταβιβάζονται είτε µε την άµεση επαφή µε την κοινωνία είτε µε τη µορφή κανόνων 

συµπεριφοράς. Ο νέος άνθρωπος ενσωµατώνει αυτά τα πρότυπα µε τη µίµηση των ενηλίκων, και 

την υποταγή στην κοινωνική πίεση. 

Η εκπαίδευση µεταδίδει τα κοινωνικά πρότυπα συµπεριφοράς σε όλους. Όµως όλοι δεν τα 

ενσωµατώνουν µε τον ίδιο τρόπο, στον ίδιο βαθµό επειδή εκπαιδεύονται σε διαφορετικό 

περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στο ότι η κοινωνία αποτελείται από διαφορετικές οµάδες που 

υλοποιούν δικούς τους ιδιαίτερους στόχους, έχοντας συγκεκριµένη εσωτερική διάρθρωση και 

διαµορφώνοντας συγκεκριµένα πρότυπα συµπεριφοράς (π.χ. θρησκευτικές, πολιτιστικές, 

πολιτικές, συνδικαλιστικές, οµάδες κ.ά.).  

Επίσης, µέσω της οικογένειάς του ο νέος άνθρωπος βιώνει διαφορετικά αυτές τις κοινά 

αποδεκτές ιδέες π.χ. άλλη αντίληψη - ιδέα έχει για την εργασία. 

Ακόµη η διάκριση της κοινωνίας σε ανταγωνιστικές τάξεις και η πάλη των τάξεων, διαµορφώνουν κάθε φορά όχι 

µόνο διαφορετικές, αλλά και ανταγωνιστικές µεταξύ τους, αντιλήψεις για τη ζωή, τις παραγωγικές σχέσεις, τις 

ανθρώπινες-σχέσεις κ.λπ. καθώς κάθε φορά η κυρίαρχη ιδεολογία προβάλλει τα πρότυπά της στο σχολείο και το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισµός διαµορφώνει την Προσωπικότητα 

Σύµφωνα µε τον Freud: «Το οικοδόµηµα του πολιτισµού βασίζεται στην αρχή της απώθησης 

των ενστικτωδών παρωθήσεων». Εποµένως καθώς η εκπαίδευση προσπαθεί να «εξανθρωπίσει» 

τον άνθρωπο σύµφωνα µε κοινά αποδεκτούς κανόνες που αντανακλούν τη κοινωνική και πολιτική 

πραγµατικότητα διαµορφώνει την προσωπικότητά του. 

Οι παρωθήσεις του ένστικτου του νέου ανθρώπου αρχικά αντιπαλεύουν µε τις γονικές και 

αργότερα µε τις κοινωνικές απαγορεύσεις. Όταν αυτές οι κοινωνικές απαγορεύσεις 

εσωτερικεύονται και αναπαράγουν τις σχέσεις της εξουσίας η διαµόρφωση της προσωπικότητας 
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(αγωγή) έχει χαρακτήρα πολιτικό. Η εκπαίδευση διαµορφώνει την προσωπικότητα του νέου 

ανθρώπου, ώστε να υποµένει όλες τις απογοητεύσεις της κοινωνικής ζωής, δηλ. την αδικία, την 

ανισότητα κ.λπ. και ενδεχόµενα να τις θεωρεί και ως φυσικά συµπτώµατα της ζωής. Μια τέτοια 

εκπαίδευση καθιστά τους πολίτες ανίκανους να αντιλαµβάνονται τις πραγµατικές αιτίες της 

κοινωνικής αδικίας, της αυθαιρεσίας της και εποµένως τους αποστερεί από τη δυνατότητα ορθής 

εκτίµησης της πραγµατικότητας και παρέµβασης στα κοινωνικά και πολιτικά δρώµενα.  

Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισµός µεταβιβάζει πολιτικές ιδέες 

Η εκπαίδευση καλλιεργεί στο νέο άνθρωπο πολιτικές ιδέες για την κοινωνία, τους θεσµούς 

της, τις οργανώσεις της, τους σκοπούς της· και του προτείνει «ερµηνείες» σχετικά µε έννοιες όπως: 

ελευθερία, δικαιοσύνη, εργασία κ.τλ. Το οικογενειακό περιβάλλον επίσης, µέσω της αγωγής, 

προσφέρει µια «νοµιµοποίηση» των δικών του προτύπων και ιδεών, που εκφράζουν την ιδιαίτερη 

(ταξική) κοινωνική της προέλευση. 

Ο νέος άνθρωπος µέσω της αγωγής και της εκπαίδευσης, αφοµοιώνει ταυτόχρονα τις πολιτικές 

ιδέες που προέρχονται από το οικογενειακό, (ταξικό του) περιβάλλον και τις κυρίαρχες πολιτικές 

έννοιες που του επιβάλλει η κυρίαρχη κοινωνική ιδεολογία. 

Αυτή η πολύτροπη εξάρτηση του σχολείου απ' την κοινωνία, καθορίζει συγχρόνως τους 

σκοπούς του σχολικού θεσµού, (όπως διαµόρφωση των πολιτών, των εργατών, των στελεχών, των 

τεχνικών κ.λπ. διαµόρφωση µαζών ή µιας κοινωνικής «ελίτ»), και την εσωτερική του οργάνωση 

(όπως λήψη αποφάσεων, στελέχωσης, τρόπο επιλογής, αξιολόγησης, έλεγχο παιδαγωγικού / 

εκπαιδευτικού έργου κ.λπ.). Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση είναι ένα φαινόµενο 

κοινωνικά προσδιορισµένο (Παµπουκτσόγλου 2001). 

Κ.17 Ο εκπαιδευτικός στη δοµή της εξουσίας του σχολείου. - Συνθήκες λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού επαγγέλµατος.  

Σύµφωνα µε πολλούς µελετητές οι εκπαιδευτικοί σε κάθε στάδιο της ζωής και της καριέρας τους 

βρίσκονται σε κάποια φάση προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης και τείνουν να περνούν 

από συγκεκριµένες φάσεις ακολουθώντας µια εξελικτική πορεία που αρχίζει µε τη φάση του 

νεοδιόριστου και ολοκληρώνεται µε τη φάση του έµπειρου και καταξιωµένου «ειδικού» της 

διδακτικής πράξης. Με βάση τη βιβλιογραφία η σηµαντικότερη από αυτές τις φάσεις είναι η αρχική 

φάση, η λεγόµενη φάση προσαρµογής, η οποία αποτελεί τον πρώτο σταθµό στη δια βίου 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η θέση του εκπαιδευτικού σε κάθε φάση της 
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καριέρας του (νεοδιορισµένος, υποδιευθυντής, διευθυντής κλπ) επηρεάζεται από το βαθµό 

εξουσίας που έχει, ο οποίος αντανακλάται σύµφωνα και µε τη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος 

και την σχολική – εκπαιδευτική ιεραρχία.  

Από τη σχετική βιβλιογραφία προκύπτει ότι το επάγγελµα του εκπαιδευτικού είναι ένα από τα λίγα 

επαγγέλµατα τα οποία απαιτούν από τον νεοεισαχθέντα να εφαρµόσει άµεσα όσα και ένας 

εµπειρότερος συνάδελφος. Προβαίνοντας σε αναπόφευκτες συγκρίσεις διαπιστώνεται ότι σε 

αντίθεση µε άλλα επαγγέλµατα ο εκπαιδευτικός από την πρώτη κιόλας µέρα στο σχολείο 

αναλαµβάνει τις ίδιες ή ακόµη και µεγαλύτερες ευθύνες από ένα συνάδελφο εικοσαετούς 

προϋπηρεσίας, ξεκινώντας έτσι τη σταδιοδροµία του µε πλήρες πρόγραµµα και εξωδιδακτικά 

καθήκοντα. Συνεπώς, οι ενέργειες αυτές εµποδίζουν σε µεγάλο βαθµό τη φυσική διαδικασία 

ένταξης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών αφού συνεχώς καταβάλουν προσπάθειες για να 

καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις περίπλοκες καταστάσεις που αντιµετωπίζουν, προσπαθώντας 

να ανταποκριθούν από τη µια στα διδακτικά τους καθήκοντα και από την άλλη, να δηµιουργήσουν 

µια εικόνα που θα είναι αποδεκτή από τους µαθητές, τους συναδέλφους, τους γονείς και τη 

διεύθυνση του σχολείου. Επιπλέον, η νοοτροπία ιδιώτευσης που υπάρχει στις σχολικές µονάδες 

δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την κατάσταση, αφού συρρικνώνει τις ευκαιρίες που έχουν να 

παρατηρήσουν, να συζητήσουν και να µάθουν από τους τρόπους και τη διδασκαλία των άλλων. 

Η σύνδεση των ιδρυµάτων  εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών  µε το σχολείο-η οποία είναι µια 

γενική τάση στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης(3)συνεπάγεται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

στην διαµόρφωση των προγραµµάτων εκπαίδευσης είναι θεµελιώδης. Αυτό έχει επίσης ως 

συνέπεια και την προαγωγή της έρευνας για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από τα 

Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα που ασχολούνται µε το θέµα αυτό. 

Η κοινωνία της γνώσης αποτελεί άµεση προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής ένωσης. Το 

ανθρώπινο κεφάλαιο ,οι γνώσεις και οι δεξιότητες που κατέχουν οι άνθρωποι, αποτελεί στην εποχή 

της υψηλής τεχνολογίας απαραίτητη προϋπόθεση  για τον πλούτο των κρατών. Η διαχείριση 

εποµένως των πόρων(4) που σχετίζονται µε την εκπαίδευση(όπου µεταξύ αυτών είναι προφανώς 

και οι εκπαιδευτικοί ) αποτελεί ζήτηµα θεµελιώδους σηµασίας και αναδεικνύει την επαγγελµατική 

ανέλιξη του εκπαιδευτικού ως αναγκαιότητα όχι µόνο για τον ίδιο αλλά και για το θεσµικό του 

περιβάλλον αλλά και την κοινωνία. 

Το µοντέλο του εκπαιδευτικού ως «επαγγελµατία» περιλαµβάνει τις εξής 

παραµέτρους: 
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Α)  την  γνώση της επιστηµονικής βάσης της διδασκαλίας. 

Β)  την  ικανότητα του εκπαιδευτικού να παράγει έρευνα  

Γ) την  κριτική και αυτοκριτική διάθεση του εκπαιδευτικού για την δουλειά του 

Ο Eraut ορίζει δυο τρόπους απόκτησης γνώσης κατά την διάρκεια της ανάπτυξης της 

καριέρας ενός επαγγέλµατος. 

Ο πρώτος τρόπος σχετίζεται µε την µάθηση µέσα στο περιβάλλον εργασίας και προέρχεται 

από την εµπειρία και τη διαδραστικότητα πάνω σε αυτή την εµπειρία. Θα µπορούσαµε να 

καλέσουµε αυτό τον τρόπο ως την πρακτική  συνιστώσα της µάθησης. Ο δεύτερος τρόπος είναι 

περισσότερο θεωρητικός και η γνώση αποκτάται µε συνεχείς ακαδηµαϊκές σπουδές και την 

απόκτηση ακαδηµαϊκών προσόντων. Σύµφωνα µε τις παραµέτρους που αναφέραµε για την 

ανάπτυξη του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού, και οι δυο τρόποι που αναφέρει ο Eraut θα πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη σε ένα πρόγραµµα που στοχεύει στην αναβάθµιση του επαγγέλµατος του 

εκπαιδευτικού. 

Εξαιτίας της φύσης των προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, τα οποία είναι 

«ανοικτά» και στερούνται ενός συγκεκριµένου «σώµατος γνώσης» είναι συχνά δύσκολο να 

ορισθούν τα κατάλληλα προγράµµατα επιµόρφωσης τα οποία θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός σε  

κάποια φάση της καριέρας του ,όταν π.χ. αποφασίσει να κάνει µεταπτυχιακές σπουδές. 

Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός κάνει αίτηση για µεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει  το 

αντικείµενο των σπουδών να καλύπτει τα δικά του ενδιαφέροντα  αλλά και να είναι συνάρτηση των 

αναγκών της Σχολικής  µονάδας που ανήκει. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την αποτίµηση της 

Σχολικής µονάδας και την καταγραφή των αναγκών της σε βάση δεδοµένων που θα συνδέεται µε 

την κεντρική διοίκηση. 

Ένα µεγάλο µέρος της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού µπορεί να αποκτηθεί από Εθνικά και 

∆ιεθνή σεµινάρια και συνέδρια. Προγράµµατα και συνέδρια  από ενώσεις εκπαιδευτικών, 

προγράµµατα εξ’αποστάσεως  εκπαίδευσης, σεµινάρια ,ηµερίδες κ.λ.π. από Ακαδηµαϊκά  Ιδρύµατα 

κ.λ.π. µπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση  της ανάπτυξης της καριέρας  του 

εκπαιδευτικού. 

Μεγάλη συνεισφορά µπορεί να δώσει επίσης η θεσµοθέτηση ενός οργάνου που θα έχει αναλάβει το 

ρόλο της εκπόνησης προγραµµάτων επιµόρφωσης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και το οποίο 

µέσω των επιστηµονικών επιτροπών που θα το αποτελούν θα ανανεώνει τα προγράµµατα 

εκπαίδευσης και επιµόρφωσης εκπαιδευτικών. 
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Η επαγγελµατική ανέλιξη του εκπαιδευτικού θα πρέπει να δίνει και ευκαιρίες για 

κινητικότητα(mobility),σύµφωνα και µε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής  Κοινότητας. Οι εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να συµµετέχουν σε προγράµµατα επισκέψεων σε σχολικές µονάδες των κρατών µελών 

και να µαθαίνουν καλές πρακτικές, να µετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα της Κοινότητας και 

να συµµετέχουν σε Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα 

Η γνώση το πώς να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στο νέο τους ρόλο είναι ένα πολύ 

σηµαντικό θέµα. Και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αλλά και τα ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης όπου 

πραγµατοποιείται η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ,θα πρέπει να αποκτήσουν µια νέα κουλτούρα 

για την διδασκαλία και την µάθηση στην οποία θα υπάρχουν ως συνιστώσες ο συνεργατικός τρόπος 

µάθησης και τα νέα γνωστικά εργαλεία και δεξιότητες που απαιτεί το επάγγελµα του 

εκπαιδευτικού.. 

Για την επαγγελµατική ανέλιξή του ο εκπαιδευτικός χρειάζεται στήριξη και ιδιαίτερα στα 

αρχικά χρόνια της καριέρας του. 

Η στήριξη αυτή µπορεί να προέλθει από έναν έµπειρο συνάδελφο της ίδιας ειδικότητας(mentor). 

Αν αυτή η στήριξη είναι πολιτική της σχολικής µονάδας, τότε θα είναι εύκολο για  τον 

εκπαιδευτικό να την αποδεχθεί. Η στήριξη αυτή δεν θα έχει ως στόχο µόνο της ∆ιδακτική και 

Παιδαγωγική βοήθεια του εκπαιδευτικού, αλλά και την εκµάθηση της «γλώσσας» του σχολείου, 

δηλαδή των ιδιαιτεροτήτων της σχολικής µονάδας και της κοινωνία στην οποία ανήκει το σχολείο. 

 

Κ.18 Η σχολική κουλτούρα και αντικουλτούρα. -Η φοιτητική διαµαρτυρία 

Ο όρος κουλτούρα χρησιµοποιείται διεθνώς µε ποικίλο περιεχόµενο τόσο στην καθηµερινή ζωή 

όσο και στα διαφορετικά θεωρητικά ρεύµατα, κυρίως της ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας και 

της ψυχολογίας. Υπάρχει ένα πλήθος ορισµών της κουλτούρας, αλλά όλοι συγκλίνουν στα εξής 

βασικά σηµεία: 1) ότι γενικά κουλτούρα σηµαίνει τέχνες και γράµµατα και 2) κουλτούρα σηµαίνει 

τους τρόπους µε τους οποίους σκεπτόµαστε, συναισθανόµαστε και δρούµε.  

Στην πραγµατικότητα κουλτούρα είναι το ολικό σύστηµα πρακτικών, το ολικό σύστηµα των 

τρόπων µε τους οποίους σκέπτονται, αισθάνονται και δρουν τα µέλη µιας κοινωνίας . Είναι πράξη 

και µέσα στην πράξη αποκρυσταλλώνονται κάθε στιγµή δυο πράγµατα ποιοτικώς διαφορετικά.  

Πρώτον οι αντικειµενικές συνθήκες ύπαρξης και οι κοινωνικές σχέσεις µε τις ιδέες µέσα από τις 

οποίες οι δρώντες αντιλαµβάνονται την κοινωνική πραγµατικότητα και την ίδια τους τη δράση. Και 

δεύτερον οι εµπειρίες και τα προσωπικά τους συναισθήµατα.  
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Κάθε πράξη, κάθε δραστηριότητα, κάθε πρακτική αποτελεί µια πρωτότυπη αποκρυστάλλωση 

κοινωνικό – οικονοµικών συνθηκών και προσωπικών εµπειριών των δρώντων µελών µια 

κοινωνίας, ακόµη και όταν πρόκειται για πρακτικές που επαναλαµβάνονται. Συνοπτικά θα 

µπορούσε να ειπωθεί ότι στην κουλτούρα σαν πράξη (µέσα στην πράξη και µε την πράξη) 

συναντώνται και αποκρυσταλλώνονται δυναµικά κάθε στιγµή, επιδρώντας το ένα πάνω στο άλλο 

δύο πράγµατα. Οι αντικειµενικές φυσικές και κοινωνικές συνθήκες ύπαρξης και οι υποκειµενικές 

ατοµικές εµπειρίες (το αντικειµενικό και το υποκειµενικό).  

Η σχέση ιδεολογίας και κουλτούρας είναι ότι η ιδεολογία «είναι» κουλτούρα, υπάρχει µε την 

κουλτούρα αναπτύσσεται µέσα σε αυτή, είναι δυναµικό στοιχείο της κουλτούρας. Η ιδεολογία 

αποκρυσταλλώνεται αλλά και ταυτόχρονα επενεργεί µε την πράξη στην ίδια την πράξη, δηλαδή 

στην κουλτούρα.  

Η κουλτούρα εποµένως είναι ο χώρος µέσα στον οποίο διαµορφώνεται, παράγεται, µεταβάλλεται 

και κυριαρχεί η ιδεολογία. Είναι ακόµη περισσότερο ο χώρος µέσα στον οποίο ξεσπάνε και 

εξελίσσονται οι κοινωνικό – οικονοµικές, ιδεολογικές και πολιτικές συγκρούσεις, είτε 

σχεδιασµένες, είτε τυχαίες. Και ο χώρος αυτός είναι όλες οι πιθανές και απίθανες δραστηριότητες 

και πρακτικές που µπορούν να αναπτύξουν τα δρώντα κοινωνικά µέλη, ατοµικά ή και συλλογικά. 

Είναι η πράξη νοούµενη τόσο κάτω από µια καθηµερινή αντίληψη όπως αυτή µπορεί να 

διαµορφωθεί στον καθένα µέσα από την καθηµερινή ζωή, όσο και κάτω από τη φιλοσοφική της 

κατανόηση. Κουλτούρα και ιδεολογία βρίσκονται σε συνεχή σχέση αλληλεπίδρασης της οποίας 

τόπος ανάπτυξης είναι ο άνθρωπος, το σώµα η σκέψη και η συναισθηµατική του κατάσταση σαν 

ένα αδιαίρετο όλο, και η οποία εξωτερικεύεται και αποκρυσταλλώνεται µε τις πράξεις του, δηλαδή 

κάθε µορφή συµπεριφοράς. 

Η σχολική κουλτούρα είναι όλες οι πρακτικές και οι ενσωµατωµένες ιδεολογίες που εµφανίζονται 

στη δράση των ατόµων στο σχολικό και όχι µόνο χώρο. Στο χώρο αυτό των δραστηριοτήτων, στην 

πράξη, αναπτύχτηκε και λειτουργεί ως πράξη, το κράτος µε τους µηχανισµούς του µεταξύ των 

οποίων είναι και το σχολείο. Μέσα από το κράτος, σύνολο των πρακτικών, δηλαδή πράξη, 

εκφράζεται η δυναµικότητα των σχέσεων δύναµης των κοινωνικών τάξεων και οµάδων. Η 

ισορροπία αυτή εκφράζεται πρώτο από ποια κόµµατα έχουν την εξουσία και ποιες τάξεις και 

οµάδες εκπροσωπούν, δεύτερο από το ποιες τάξεις και οµάδες κατέχουν µεγαλύτερο µέρος του 

κοινωνικού πλούτου και τρίτο τις ανώτερες κοινωνικές θέσεις. Η ισορροπία αυτή µεταβάλλεται και 
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το γεγονός αυτό γίνεται αντιληπτό µε την εναλλαγή των κοµµάτων, των διαφορετικών οµάδων του 

ενός κόµµατος όταν πρόκειται για µονοκοµµατικό σύστηµα ή των παρατάξεων στην εξουσία.  

Το κράτος µε τους διάφορους µηχανισµούς που διαθέτει αναπτύσσει µια σειρά από πολλαπλές 

δραστηριότητες σε κάθε τοµέα της κοινωνικής ζωής. Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται και 

επιδρούν µε την ιδεολογία, από την οποία διέπονται, στους διάφορους τοµείς κουλτούρας στην 

οποία πραγµατοποιούνται.  

Συνεπώς οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν µέρος της κουλτούρας ή µιας επί µέρους κουλτούρας 

(πχ της σχολικής), στα πλαίσια της οποίας εντάσσονται οι µηχανισµοί του κράτους που τις 

παρήγαγαν (π.χ σχολείο). Οι µηχανισµοί αυτοί όπως και οι δραστηριότητες τους διατηρούν 

κυρίαρχη θέση στα πλαίσιο της κάθε επιµέρους κουλτούρας. Από την άλλη πλευρά όµως αυτοί οι 

ίδιοι οι µηχανισµοί δέχονται την επίδραση άλλων δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν άτοµα ή 

οµάδες και µηχανισµοί που βρίσκονται στο χώρος της ίδιας επιµέρους κουλτούρας, αλλά που δεν 

εντάσσονται άµεσα και απ’ ευθείας στο συνολικό κρατικό µηχανισµό. Οι τελευταίοι ανήκουν 

κυρίως στη ιδιωτική κοινωνία. Όµως η ασυµβατότητα των δράσεων αυτών των οµάδων δηµιουργεί 

τη διαµαρτυρία και την αντίδραση. Όπως για παράδειγµα τη φοιτητική διαµαρτυρία.   

Κ.19 Κοινωνιολογία της σχολικής τάξης. - Η σχολική τάξη ως κοινωνική οµάδα, οργάνωση, 

διδακτικό ύφος - Σχέσεις, δυναµική, προσδοκίες επικοινωνία, µαθητική αυτονοµία 

Η σχολική τάξη είναι υποσύστηµα του σχολικού συστήµατος και λειτουργεί µε κανόνες και 

νόρµες που αφορούν τόσο το µάκροκοιωνιολογικό επίπεδο (ΥΠΕΠΘ, κυβέρνηση, κράτος),όσο και 

το µικροκοινωνιολογικό (κανόνες και πρακτικές του σχολείο και της τοπικής κοινωνίας στην οποία 

λειτουργεί). 

Η θεωρία των P. Berger και Luckmann για την ''κοινωνική κατασκευή'' της πραγµατικότητας 

άνοιξε καινούργιους δρόµους στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: πρόσφερε το επιστηµολογικό 

πλαίσιο των λεγόµενων ''µικρο-ερµηνευτικών προσεγγίσεων'' οι οποίες έστρεψαν το ενδιαφέρον 

των κοινωνιολόγων στην καθηµερινή-κοινωνική και σχολική-πραγµατικότητα των ατόµων που 

θεωρήθηκαν, όχι απλά οι στοιχειώδεις µονάδες ενός κοινωνικού συστήµατος που, όπως 

διαπιστώσαµε, δεν παίζουν κανένα ιδιαίτερα σηµαίνοντα ρόλο στην αναπαραγωγή των ανισοτήτων 

, αλλά ως ''κοινωνικά υποκείµενα'' των οποίων η ''δράση'' και η ''διαντίδραση'' επηρεάζουν, εξίσου 

όπως και οι θεσµοί, την κοινωνική πραγµατικότητα.  

Η σχολική τάξη ως αντικείµενο µικροκοινωνιολογικής προσέγγισης έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά (Μαρκοπούλου 2007):  
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1. Καθηµερινή ∆ραστηριότητα. Η καθηµερινή δραστηριότητα είναι η πρώτη ύλη της κοινωνίας. 

Σε τελική ανάλυση κάθε όψη της κοινωνίας µπορεί να αναχθεί στον τρόπο µε τον οποίο 

συµπεριφέρονται οι άνθρωποι στην καθηµερινή τους ζωή. Κάτω από αυτό το πρίσµα, αυτό που 

κρατάει ζωντανό το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι η καθηµερινή δραστηριότητα των δασκάλων, των 

µαθητών και γενικά όλων εκείνων των κοινωνικών υποκειµένων που δρουν και διαµορφώνουν την 

καθηµερινή εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Οι µεταβολές στην εκπαίδευση ή στην κοινωνία είναι 

αποτέλεσµα των αλλαγών σ' αυτή τη δραστηριότητα. Αν θέλουµε να κατανοήσουµε την 

εκπαίδευση, πρέπει να ξεκινήσουµε µελετώντας την καθηµερινή σχολική τάξη και δραστηριότητα.  

2. Ελευθερία. Η καθηµερινή δραστηριότητα δεν είναι ποτέ εξολοκλήρου επιβεβληµένη· υπάρχει 

πάντα κάποια αυτονοµία και ελευθερία. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί στον 

τρόπο που δρούµε, ούτε ότι δεν επηρεαζόµαστε από το κοινωνικό, πολιτισµικό, ή άλλο υπόβαθρό 

µας. Αυτό που τονίζεται, είναι ότι οι άνθρωποι µπορούν να δηµιουργήσουν και δηµιουργούν ως ένα 

βαθµό, τη δική τους δραστηριότητα· µε αυτή την έννοια, η καθηµερινή πραγµατικότητα παράγεται 

από ανθρώπους που δρουν µαζί και παράγουν τους δικούς τους ρόλους και τα δικά τους µοντέλα 

δράσης. Η σχολική τάξη ως σύνολο διαφορετικών ατόµων έχει αυτή τη δυναµική της σχετικής 

αυτονοµίας. 

3. Νόηµα. Για να κατανοήσουµε την καθηµερινή δραστηριότητα των ατόµων πρέπει να 

συλλάβουµε τα νοήµατα που δίνουν αυτά τα άτοµα στη συµπεριφορά τους. Ο όρος ''νόηµα'' 

περιλαµβάνει τους στόχους ή τις προθέσεις των ατόµων, την έννοια της σηµασίας που έχει για τα 

άτοµα ένα γεγονός της καθηµερινής του ζωής και, τέλος, την έννοια της αιτίας που επικαλείται 

κάποιος για µια δραστηριότητα. Όλα αυτά µπορεί κανείς να τα παρατηρήσει µέσα σε µια σχολική 

τάξη. 

4. ∆ιαντίδραση. Η καθηµερινή δραστηριότητα σπάνια αφορά ένα άτοµο που δρα µεµονωµένα· 

συνίσταται µάλλον στη διαντίδραση µε άλλους ανθρώπους. Συνεπώς δεν δίνουµε µόνο νόηµα στις 

δικές µας πράξεις, αλλά δίνουµε νόηµα και στις πράξεις των άλλων. Με άλλα λόγια, ερµηνεύουµε 

τη συµπεριφορά των άλλων ανθρώπων µε τους οποίους συναλλασσόµαστε. Ας εξετάσουµε, π.χ., 

µια κατάσταση όπου ο δάσκαλος κάνει µια ερώτηση και οι µαθητές σηκώνουν τα χέρια τους. Ο 

δάσκαλος πρέπει να ερµηνεύσει τι εννοεί ένας µαθητής όταν σηκώσει το χέρι του. Σηµαίνει ότι ο 

µαθητής γνωρίζει την απάντηση; Σηµαίνει ότι ο µαθητής προσπαθεί να κρυφτεί; Σηµαίνει ότι ο 

µαθητής δεν θέλει να φανεί κουτός; Όλες αυτές οι ερµηνείες είναι πιθανές. Και, φυσικά, είναι 
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επίσης γεγονός ότι οι µαθητές ερµηνεύουν τη συµπεριφορά του δασκάλου όταν αποφασίζουν να 

σηκώσουν ή να µη σηκώσουν το χέρι τους.  

Πολλές σηµαντικές παρατηρήσεις προκύπτουν αν αναγνωρίσουµε ότι κάθε άνθρωπος ερµηνεύει 

τη δραστηριότητα των άλλων. Πρώτον, η µετέπειτα συµπεριφορά µας εξαρτάται από τις ερµηνείες 

µας. Στο παράδειγµά µας, αν υποθέσουµε ότι ο δάσκαλος αποφασίζει πως ο µαθητής προσπαθεί να 

κρυφτεί, είναι πολύ πιθανό να του ζητήσει να απαντήσει. ∆εύτερον, και πιο σηµαντικό, η ερµηνεία 

που θα δώσουµε στη συµπεριφορά του άλλου εξαρτάται από ''όσα ήδη ξέρουµε'' γι' αυτόν. Αυτό 

περιλαµβάνει στοιχεία όπως το φύλο, η φυλή, η ευφυΐα, τα κίνητρα κ.λ.π. Για να ξαναγυρίσουµε 

στο παράδειγµά µας, αν ο δάσκαλος ''ξέρει'' ότι ο µαθητής είναι έξυπνος και έχει κίνητρα να 

δουλέψει, αυτό θα επηρεάσει την ερµηνεία που θα δώσει στη συµπεριφορά του. Σύµφωνα µε την 

ορολογία, υπάρχουν ''τυποποιήσεις'' ανθρώπων, τις οποίες χρησιµοποιούµε όταν ερµηνεύουµε τη 

συµπεριφορά τους.  

5. ∆ιαπραγµάτευση. Μία ανάλυση της πράξης πρέπει να περιλαµβάνει και τη µελέτη των 

νοηµάτων και των ερµηνειών που δίνουν τα υποκείµενα. Θα ήταν όµως σφάλµα να θεωρήσουµε 

ότι τα νοήµατα και οι ερµηνείες παραµένουν αµετάβλητα. Είναι φανερό ότι οι άνθρωποι συχνά 

αλλάζουν απόψεις. Η ερµηνευτική κοινωνιολογία υποδεικνύει ότι µε τον καιρό τα υποκείµενα 

διαµορφώνουν κοινές αντιλήψεις και ερµηνείες. Αυτή η ''κοινότητα ερµηνειών'' είναι αποτέλεσµα 

µιας διαδικασίας ''διαπραγµάτευσης'' του νοήµατος, η οποία διαπραγµάτευση, µε τη σειρά της, είναι 

µια εξελικτική και µεταβαλλόµενη διδαδικασία µε την οποία τα άτοµα διαµορφώνουν κοινές 

αντιλήψεις γι'αυτά που συµβαίνουν γύρω τους. Η σχολική τάξη προσφέρει ένα πλούσιο πεδίο 

κοινωνικής διαπραγµάτευσης καθηµερινά. 

6. Υποκειµενική προσέγγιση. Αυτή αφορά στο πώς ανακαλύπτουµε τα νοήµατα των 

υποκειµένων. Η ερµηνευτική προσέγγιση απαιτεί να υιοθετήσουµε τη λεγόµενη ''υποκειµενική'' 

µέθοδο. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουµε να εισχωρήσουµε στη θέση των άλλων 

υποκειµένων και να δούµε πώς ορίζουν οι ίδιοι µια κατάσταση. Το πρόβληµα, σ' αυτή την 

περίπτωση, είναι ότι κι εµείς έχουµε τις δικές µας αντιλήψεις και κατηγορίες. Είναι πολύ πιθανό, 

όταν αναφέρουµε όσα έχουµε παρατηρήσει, να δώσουµε τη δική µας ερµηνεία και όχι εκείνη των 

υποκειµένων που παρατηρούµε. Έτσι, π.χ., θα είναι φανερό ότι αν µελετάµε τη διαντίδραση των 

υποκειµένων σε µια τάξη έχοντας προκαταλήψεις, όπως π.χ. ότι οι δάσκαλοι, αντί να κάνουν 

µάθηµα στην τάξη τους, κάνουν ''χαβαλέ'', είναι πολύ πιθανό να παρερµηνεύσουµε τα όσα 

συµβαίνουν. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µια τέτοια πιθανότητα εµπλοκής των 
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δικών µας προκαταλήψεων στην παρατηρούµενη πραγµατικότητα, η µόνη λύση είναι αυτή που 

πρότεινε, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, ο κοινωνιολόγος Max Weber, δηλαδή η αρχή της 

''αξιολογικής ουδετερότητας''. Η αρχή αυτή συνίσταται στην αποστασιοποίηση του ερευνητή-

κοινωνιολόγου από το παρατηρούµενο αντικείµενο: στην προκειµένη περίπτωση ο ερευνητής 

πρέπει να ''ξεχάσει'' τις δικές του αντιλήψεις και προκαταλήψεις έτσι ώστε να παραθέσει τις 

απόψεις των υποκειµένων, χωρίς να παρεµβάλλει τις δικές του. Μόνο µε αυτό τον τρόπο θα 

αποδώσει πιστά και ''αντικειµενικά'' τα νοήµατα και τις αντιλήψεις των παρατηρούµενων 

υποκειµένων.  

Η ''αξιολογική ουδετερότητα'' όµως του Max Weber είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να 

επιτευχθεί. Και αυτό γιατί ο παρατηρών ερευνητής είναι και αυτός µέρος της κοινωνίας ή της τάξης 

την οποία παρατηρεί και, κατά συνέπεια, έχει, όχι µόνο τις δικές του αντιλήψεις, αλλά και τους 

δικούς του τρόπους να δοµεί µ' έναν ορισµένο τρόπο τα δεδοµένα που παρουσιάζει και να τα 

''νοηµατοδοτεί'' ανάλογα µε τις πεποιθήσεις και τις αξίες του.  

Οι οπαδοί της διαντίδρασης που αναφέραµε προηγούµενα βλέπουν τη σχέση µεταξύ δασκάλου 

και µαθητή σαν µια σχέση σύγκρουσης όπου δάσκαλοι και µαθητές προσπαθούν να πετύχουν 

διαφορετικούς στόχους. Η κάθε πλευρά αναπτύσσει στρατηγικές µε σκοπό να επιβάλλει στην άλλη 

τη δική της αντίληψη για την κατάσταση. Γίνεται δεκτό ότι ο δάσκαλος έχει µεγαλύτερη εξουσία 

από το µαθητή, αλλά η κυριαρχία του δεν είναι ποτέ απόλυτη. Εποµένως γίνονται 

διαπραγµατεύσεις και η κατάσταση στη σχολική τάξη θεωρείται ως ένα αποτέλεσµα 

διαπραγµάτευσης.  

Οι ''φαινοµενολόγοι'' έχουν την τάση να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην ανάλυση του τι 

γνωρίζουν τα υποκείµενα για τη συγκεκριµένη κατάσταση και ειδικότερα στη ''γνώση'' που το 

παρατηρούµενο υποκείµενο έχει για τους άλλους που εµπλέκονται σ' αυτή την κατάσταση. Για να 

''γνωρίσουν'' τους άλλους τα υποκείµενα έχουν ένα σύστηµα κατηγοριών που το χρησιµοποιούν για 

να ερµηνεύσουν τη συµπεριφορά τους. Ένας δάσκαλος, π.χ., µπορεί να ερµηνεύσει τη 

συµπεριφορά ενός µαθητή ως ''έξυπνη'' ή ''κουτή''. Είναι απαραίτητο να ανακαλύψουµε τη 

διαδικασία µε την οποία αποδίδεται στο παιδί ο χαρακτηρισµός του ''έξυπνου'' ή του ''κουτού''. 

Όροι όπως ''έξυπνος'' ή ''κουτός'' ανήκουν στην καθηµερινή γλώσσα της διδασκαλίας, που 

θεωρείται αυτονόητη και δεδοµένη, αλλά, σύµφωνα µε τους φαινοµενολόγους, πρέπει να 

µελετηθούν και να αποκαλυφθεί το λανθάνον νόηµά τους. Μ' αυτόν τον τρόπο θα αποκαλυφθούν 
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σε ικανοποιητικό βαθµό οι τρόποι µε τους οποίους τα υποκείµενα ορίζουν την κατάσταση. 

(Μαρκοπούλου 2007) 

Τέλος, οι ''εθνοµεθοδολόγοι'' υιοθετούν µια κάπως διαφορετική προσέγγιση. Τους ενδιαφέρει να 

ανακαλύψουν τις διαδικασίες που χρησιµοποιούν τα υποκείµενα για να κάνουν τον κόσµο 

κατανοητό. Η ''πραγµατικότητα'' µπορεί να θεωρείται µια χαοτική σειρά γεγονότων που δεν έχουν 

σχέση µεταξύ τους, αλλά δεν γίνεται κατανοητή µε αυτό τον τρόπο από το υποκείµενο που την 

αντιλαµβάνεται. Οι άνθρωποι έχουν επιβάλλει µια δική τους ''τάξη'' στο χάος των γεγονότων που 

τους περιβάλλει προκειµένου να κατανοήσουν την εξωτερική πραγµατικότητα. Ο εθνοµεθοδολόγος 

προσπαθεί να φωτίσει τις διαδικασίες µέσω των οποίων οι άνθρωποι ''κατανοούν'' τον κόσµο της 

καθηµερινής ζωής, άρα και της σχολικής τάξης.  

Η σχολική τάξη και ''σχολική'' καθηµερινή πραγµατικότητα επηρεάζεται όπως αναφέραµε από 

παράγοντες που ανήκουν στη σφαίρα των µακρο-προσεγγίσεων, όπως είναι η οικονοµία, ο 

πολιτισµός, η ιδεολογία κ.λ.π., παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας 

στην ανάλυση της διαδικασίας της διαντίδρασης.  

Σε µια τέτοια προσπάθεια συσχετισµού της ευρύτερης κοινωνίας µε τη διαντίδραση στη σχολική 

τάξη εντάσσεται το έργο του κοινωνιολόγου της εκπαίδευσης Andy Hargreaves, ο οποίος 

επισηµαίνει ότι το ''πώς'' ο δάσκαλος οργανώνει και αξιολογεί την εµπειρία των µαθητών αποτελεί 

ένα ενδιαφέρον θέµα. Ένα ερώτηµα που θέτει, σε αυτό το πλαίσιο προβληµατισµού, είναι γιατί ο 

δάσκαλος οργανώνει και αξιολογεί τη συµπεριφορά του µαθητή µε ένα συγκεκριµένο τρόπο και όχι 

µε έναν άλλο. Για να συνδέσει µεταξύ τους αυτά τα δύο και να συσχετίσει τη διαντίδραση µε το 

κοινωνικό περιβάλλον, ο Hargreaves επινοεί την έννοια της ''στρατηγικής της αντιµετώπισης''.  

Όπως ο ίδιος αναφέρει ''Η ουσία ενός µοντέλου που είναι οργανωµένο γύρω από την έννοια της 

στρατηγικής της αντιµετώπισης είναι ότι όλα τα δρώντα πρόσωπα δρουν µε νόηµα και 

δηµιουργικότητα ανταποκρινόµενα στο βιωµένο κόσµο τους''. Η λέξη ''αντιµετώπιση'' όµως 

χρησιµοποιείται για να δείξει ότι υπάρχουν όρια στα είδη συµπεριφοράς που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ο δάσκαλος µέσα στην τάξη''. Οι συµπεριφορές αυτές, που διατηρούνται µόνον 

εφόσον συµβάλλουν στην επιτυχή αντιµετώπιση των περιορισµών που βιώνονται, συνεπάγονται 

περιορισµένο αριθµό λύσεων για τα προβλήµατα που ανακύπτουν στη σχολική τάξη.  

Οι περιορισµοί αυτοί προέρχονται από την ευρύτερη κοινωνία. Ειδικότερα, προέρχονται από 

τους αντιφατικούς στόχους του εκπαιδευτικού συστήµατος που είναι αφενός η προώθηση της 

καλλιέργειας του ατόµου και αφετέρου η προετοιµασία του για τη µελλοντική θέση του στην αγορά 
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εργασίας. Μία δεύτερη σηµαντική πηγή περιορισµών αφορά την υλικο-τεχνική υποδοµή του 

σχολείου, που συχνά είναι αποτέλεσµα ενός βραχυπρόθεσµου σχεδιασµού. Τέλος, µια τρίτη πηγή 

περιορισµών είναι οι εκπαιδευτικές ιδεολογίες τις οποίες ασπάζονται πρόσωπα ισχύος (όπως π.χ. ο 

διευθυντής του σχολείου ή ο σχολικός σύµβουλος), που έρχονται σε επαφή µε το δάσκαλο.  

Αυτοί οι περιορισµοί που διαµεσολαβούνται θεσµικά, παίζουν ιδιαίτερα σηµαίνοντα ρόλο στη 

διαµόρφωση στρατηγικών αντιµετώπισης και συνεπώς επηρεάζουν καθοριστικά τόσο τη διδακτική 

συµπεριφορά του δασκάλου µέσα στην τάξη του όσο και τη λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων που 

θα πάρει ο δάσκαλος µέσα στην τάξη.  

Τέλος, η ίδια η δηµιουργία από την πλευρά του δασκάλου στρατηγικών αντιµετώπισης 

''βασίζεται σε ένα σύνολο σιωπηρά αποδεκτών πεποιθήσεων που θεωρούνται δεδοµένες, σχετικά µε 

την εκπαίδευση, τα παιδιά και τη µάθηση''. Οι πεποιθήσεις αυτές, που προέρχονται από τη 

γενικότερη κυρίαρχη εκπαιδευτική ιδεολογία, περιορίζουν δραστικά τις δυνατότητες του δασκάλου 

να σκεφτεί εναλλακτικές στρατηγικές αντιµετώπισης, επειδή ακριβώς επηρεάζουν τη βιωµένη 

εµπειρία του και γίνονται ένα είδος ''παιδαγωγικού αυτονόητου'', δηλαδή µέρος του κόσµου που 

θεωρούν δεδοµένο.  

Έτσι ο Hargreaves επιτυγχάνει να συνδυάσει τις ιδέες της µικρο- και της µακρο-κοινωνιολογίας, 

στο µέτρο που αναδεικνύει ότι οι περιορισµοί που υφίστανται οι δάσκαλοι στην καθηµερινή τους 

εκπαιδευτική πρακτική, προέρχονται από την ευρύτερη κοινωνία της οποίας αποτελούν µέρος.  

 

Κ.20 Επαγγελµατική κοινωνικοποίηση 

Το σχολείο ως επαγγελµατικός οργανισµός  

Τα σχολεία είναι οργανισµοί που αποτελούνται από άτοµα των οποίων η δουλειά ανήκει στα 

‘επαγγέλµατα’ –. Τα επαγγέλµατα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Η εργασία βασίζεται, τουλάχιστον µερικώς, σε ένα επιστηµονικό σώµα γνώσης. Η 

εξάσκηση της απαιτεί ένα µακρύ χρονικό διάστηµα εκπαίδευσης. 

2. Η εργασία έχει κάποια σηµαντικότητα για τους πελάτες. 

3. Η σχέση µεταξύ του επαγγελµατία και του πελάτη επηρεάζει έντονα  την 

αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας. 

4. Ο επαγγελµατίας εργαζόµενος αισθάνεται ότι ανήκει σε µια έγκυρη οµάδα επαγγελµατιών. 
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5. Γίνονται συνεχείς επαγγελµατικές συζητήσεις µε πρακτικά και ηθικά συµπεράσµατα για το 

σώµα γνώσης. Αυτές οι συζητήσεις οδηγούν σε πιο λεπτοµερείς κώδικες επαγγελµατικής 

συµπεριφοράς. 

∆εν έχει καθιερωθεί να γίνεται τακτική αξιολόγηση της δουλειάς των επαγγελµατιών και σε πολλές 

περιπτώσεις η αξιολόγηση δεν γίνεται καν λόγω της µορφής της  παρεχόµενης υπηρεσίας ή επειδή 

η επαγγελµατική ικανότητα αποκτιέται µέσα από συνεχή εκπαίδευση. Εξαιτίας αυτής της 

περιορισµένης επίβλεψης και εκτίµησης, οι επαγγελµατίες πρέπει να µάθουν να είναι αυτάρκεις και 

σχετικά αυτόνοµοι. Συχνά βέβαια αυτό συνεισφέρει ακόµη περισσότερο στην άρνηση του ατόµου 

για εξωτερική επίβλεψη και αξιολόγηση. 

Η φύση ενός επαγγελµατικού οργανισµού απαιτεί να ισχύουν όροι τόσο για το διαχωρισµό 

/κατανοµή, εργασίας όσο και για το συντονισµό των επαγγελµατιών αυτών που εκτελούν 

ουσιαστικές εργασίες. Το σχολείο έχει ονοµαστεί “ένα χαλαρά συνδεδεµένο σύστηµα” λόγω της 

σχετικής ανεξαρτησίας των µερών του και της έλλειψης αποτελεσµατικού ελέγχου από τη 

διεύθυνση. Επίσης, η περιορισµένη προσοχή που δίνεται στην αξιολόγηση και επιτήρηση οδηγεί σε 

έναν αριθµό αδυναµιών στη δοµή του σχολείου. Για παράδειγµα:  

1. Ο ποιοτικός έλεγχος είναι σχεδόν αδύνατος αφού η αποτυχία µπορεί πάντα να αποδοθεί 

στον πελάτη (ο µαθητής δεν τα κατάφερε) 

2. Κάθε απόφαση υπόκειται σε συζήτηση. Αυτό απαιτεί χρόνο που µπορεί να µειώσει τον 

αρχικό ενθουσιασµό για την καινοτοµία. («∆εν µπορούµε να κάνουµε τίποτε µέχρις ότου 

συζητηθούν όλες οι συνέπειες»). 

3. Η δυσκολία να τεθούν όρια στην εργασία οδηγεί σε µια « οργανωτική αναρχία». Όταν 

τελειώσει το µάθηµα, οι καθηγητές είναι ελεύθεροι να φύγουν. 

4. Μιας και η άποψη του καθενός θεωρείται ουσιαστική (άσχετα µε την επαγγελµατική 

συµπεριφορά του/της) δεν υπάρχει οµοφωνία (« ∆ε θέλουµε να επέµβουµε στην 

επαγγελµατική αυτονοµία του.») 

5. Οι συγκλίνουσες σκέψεις οδηγούν σε µια µυστική διάταξη που σκοπό έχει να διατηρήσει 

την υπάρχουσα τάξη (status quo). Αν προσληφθούν νέα άτοµα στο προσωπικό , αυτά πρέπει 

να προσαρµοστούν στην υπάρχουσα οµάδα.(«Έτσι λειτουργούν τα πράγµατα εδώ.») 

6. Η φύση του σχολείου ως επαγγελµατικού οργανισµού είναι ο κύριος λόγος για την ύπαρξη 

2 υποσυστηµάτων : του εκπαιδευτικού και του οργανωτικού. Σ’ ένα σχολείο , η 

αλληλεξάρτηση των διαφόρων τµηµάτων οφείλεται στην πολυπλοκότητα της κύριας 
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λειτουργίας του που είναι η διδασκαλία των µαθητών. Καθώς οι εκπαιδευτικές διαδικασίες 

γίνονται πιο πολύπλοκες, φαίνεται η ανάγκη για συνεργασία και συντονισµό. Στη συνέχεια, 

ο αριθµός και ο βαθµός των οργανωτικών δοµών για τη ροή πληροφοριών και τη λήψη 

αποφάσεων γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος. Ακόµη και σε ένα σχετικά απλό εκπαιδευτικό 

σύστηµα  πρέπει να προσαρµόζεται µε τις οργανωτικές δοµές. 

 

 Μέσα σε µια επαγγελµατική γραφειοκρατία οι επαγγελµατίες που εργάζονται αυτόνοµα και ο 

συντονισµός βασίζεται κυρίως στις επαγγελµατικές ικανότητες εκ των έσω.  

Οι µεταβολές στον εργασιακό χώρο απαιτούν τη διαρκή επαγγελµατική ανάπτυξη ως µέσο 

αναβάθµισης και επαγγελµατικής ανέλιξης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της Εκπαίδευσης. 

Ακόµη οι νέες µεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη µάθηση µε την ουσιαστική 

και βιωµατική προσέγγιση των µεθόδων και του περιεχοµένου της Σύγχρονης Τεχνολογίας, 

µετέβαλλαν το ρόλο του εκπαιδευτικού και απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της 

εκπαίδευσης, να λειτουργήσουν ως ενισχυτές και διευκολυντές της µάθησης και να συνδέσουν τη 

µάθηση µε τη πραγµατική ζωή.  

Ακόµη ο εκπαιδευτικός, καλείται να βοηθήσει τους µαθητές και τις µαθήτριες στις 

επαγγελµατικές επιλογές τους, ανά ειδικότητα, ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς εργασίας και 

να τους στηρίξει στην προσπάθειά τους για µια πορεία δια βίου ανάπτυξης και ειδικότερα για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής (Life Skills), λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της 

απασχόλησης, την εκτίµηση της αξίας της παραγωγής και της εφαρµογής της γνώσης, στη 

διαδεδοµένη πια αντίληψη ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν προστιθέµενη αξία, την κοινωνική 

πολιτική, τη νέα τεχνολογία, την έλλειψη χρόνου και τη µετατόπιση από τη µαζική παραγωγή στην 

κατάτµηση της αγοράς. 

Οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν νέες τεχνολογίες, 

οι οποίες µεταβάλλουν συνεχώς τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, και 

µαθαίνουν. Για να αποκριθούν σε αυτούς τους µεταβαλλόµενους ρόλους και τις ευθύνες, οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται µια αποτελεσµατική επαγγελµατική ανάπτυξη που θα µπορεί να τους 

βοηθήσει να διατηρήσουν την υπάρχουσα γνώση και εµπειρία τους αλλά και να ενστερνιστούν 

τους νέους τρόπους βελτίωσης της πρακτικής τους.  
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Για την επιτυχία αυτών των στόχων και την ανάπτυξη της ποιότητας και της 

αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης και των προγραµµάτων επιµόρφωσης, ειδικοί 

εµπειρογνώµονες προσδιόρισαν τους στόχους και τους παράγοντες, που επηρεάζουν τη 

διαµόρφωση του νέου ρόλου του εκπαιδευτικού στη Κοινωνία της Γνώσης.  Στην τελική έκθεσή 

τους επεσήµαναν δυο σηµαντικούς παράγοντες: πρώτα προσδιόρισαν τις δεξιότητες, τις οποίες θα 

πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές και δεύτερον προέβλεψαν τις συνθήκες, οι 

οποίες τους ενισχύουν στην προοπτική της δια βίου µάθησης (European Commission, November 

2003).  

Στο πλαίσιο αυτών των δυο σηµαντικών θεµάτων, στις εκθέσεις των περισσότερων 

ευρωπαϊκών κρατών διαπιστώνεται ότι, δεν υπήρχε καµία νοµοθετική ρύθµιση, η οποία να 

αναφέρεται στις συνθήκες ή τις ικανότητες των εκπαιδευτικών. Παρόµοια, ελάχιστα 

αναφέρονται για την εργασία του εκπαιδευτικού εκτός της τάξης ή την ανάπτυξη και την 

συνεργασία στη διαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών µε τους κοινωνικούς εταίρους.  

Εντούτοις, σε διάφορες χώρες, οι µεταβαλλόµενες διαστάσεις του ρόλου του δασκάλου 

και οι νέες ικανότητες / δεξιότητες, ήταν ήδη σιωπηρά προαπαιτούµενα στο πλαίσιο των 

εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων.  

Μια άλλη σηµαντική παράµετρος είναι το φύλο (gender), γιατί αποτελεί έναν από τους 

βασικούς άξονες γύρω από τον οποίο διαπλέκονται οι εκπαιδευτικές ανισότητες. Σχετικές έρευνες, 

τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο τεκµηριώνουν ότι διάκριση στην επιλογή 

κατεύθυνσης σπουδών ανάλογα µε το φύλο εντοπίζεται και τις στις τεχνικο-επαγγελµατικές 

κατευθύνσεις. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα, παρατηρείται µια 

εµφανής ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση αλλά οι 

άνδρες εκπαιδευτικοί υπερτερούν αριθµητικά έναντι των γυναικών της Τεχνική Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση. Η αναστροφή αυτών των φαινοµένων δεν είναι εύκολη. Ενδεικτική της 

σηµαντικότητας του θέµατος είναι η δραστηριότητα που αναπτύσσουν οργανισµοί, όπως ο ΟΗΕ 

και η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε σηµείο αιχµής τη γυναικεία απασχόληση. Το ενδιαφέρον είναι ότι µια 

σειρά από «καλές πρακτικές» (European Commission, 2002) δοκιµάστηκαν σε διάφορες χώρες της 

Ευρώπης, ενώ οι γενικευµένες πολιτικές στον τοµέα της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου 

(gender mainstreaming) στο σύνολο των εκπαιδευτικών πολιτικών, µε έµφαση στην Τεχνική 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση, άρχισαν να εφαρµόζονται σε γενικευµένη κλίµακα πολύ πρόσφατα 

και χρειάζεται χρόνος για την αποσαφήνιση των αποτελεσµάτων τους  
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Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία όταν η επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών σχεδιάζεται και 

εστιάζει στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών εκτιµάται ως αποτελεσµατικότερη, 

ιδιαίτερα εάν οι εκπαιδευτικοί εµπλέκονται στη διαδικασία του περιεχοµένου και ενδεχόµενα 

στην εφαρµογή της επιµόρφωσής τους.  

Γενικά η εργασία και τα επαγγέλµατα σήµερα ακολουθούν την ίδια πορεία αβεβαιότητας, που 

χαρακτηρίζει όλους τους τοµείς δράσης. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης οικονοµίας, όπως αυτές 

διαµορφώνονται από τις συντελούµενες αλλαγές διαµορφώνουν ένα πρότυπο εργαζοµένου που θα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από: α) αξιόλογη µορφωτική υποδοµή, ιδιαίτερα στους τοµείς της 

τεχνολογίας και της οικονοµίας, β) πνευµατικές ικανότητες, όπως δυνατότητα αφοµοίωσης 

πολύπλοκων γνώσεων, διανοητική ευελιξία, συνθετική και αναλυτική ικανότητα, κατοχή 

συµβολικών κωδίκων, αποκλίνουσα σκέψη και πρωτοβουλία και γ) κοινωνικές αρετές, όπως 

οµαδικότητα, συνεργατικότητα και δυνατότητα επικοινωνίας. Στην ουσία απαιτούνται γνώσεις, 

ικανότητες και δεξιότητες δεκτικές ποικίλων µεταγενέστερων εξειδικεύσεων. Οι κοινωνίες 

αντιλαµβάνονται ότι έχουν δύσκολο έργο να επιτελέσουν ώστε το άτοµο να µην  είναι µόνο 

οικονοµικός πόρος αλλά πρωτίστως να είναι και να παραµείνει πρόσωπο. Αυτό σηµαίνει ότι έχει 

ανάγκη από γερή και σταθερή µόρφωση και εκπαίδευση και από αντίστοιχη γνώση και 

εξειδίκευση για την κατανόηση του περιβάλλοντος χώρου και του προσδιορισµού του ίδιου 

του του εαυτού.  

.Εποµένως η σχολική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει περισσότερο να δώσει στο άτοµο γενικές 

γνώσεις και να αναπτύξει ένα ευρύ πλέγµα δεξιοτήτων βάσης (κοινωνικών, τεχνικών, 

επαγγελµατικών  κλπ), που να µπορούν να είναι στη συνέχεια δεκτικές σε εξειδικεύσεις, ώστε να 

προλαµβάνουν τις επερχόµενες αλλαγές ή να αναπροσαρµόζονται µε βάση αυτές. Θα πρέπει 

δηλαδή να επιτρέπει στον καθένα και καθεµιά να έχει πρόσβαση στη γενική µόρφωση, (στην  

ικανότητα δηλαδή να συλλαµβάνει το νόηµα των πραγµάτων, να κατανοεί και να εκφέρει 

κρίση), και κατόπιν να αναπτύσσει την επάρκειά του για την απασχόληση και τη 

δραστηριότητα.(Ε.Ε Λευκό βιβλίο για εκπαίδευση και κατάρτιση.1995:10-11). Ετσι «η θεµελιακή 

αποστολή της εκπαίδευσης είναι να βοηθάει όλα τα άτοµα να αναπτύξουν στο έπακρο τις 

δυνατότητές τους και να γίνουν ολοκληρωµένοι άνθρωποι, και όχι απλά όργανα για την οικονοµία. 

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων θα πρέπει να συνοδεύεται από την παίδευση του χαρακτήρα, 

την πολιτιστική διεύρυνση και την αφύπνιση της κοινωνικής υπευθυνότητας» (Ε.Ε οπ.π.:11)  
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