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Δηζαγωγή 

 

Σν 2010 αλαθνηλψλεηαη απφ ην ΤΠΓΜΘ ε ίδξπζε ησλ Εσλψλ Δθπαηδεπηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο. Απνηειεί ηε λέα πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ Διιάδα. Οη ΕΔΠ απνηεινχλ 

έλαλ φξν γλσζηφ απφ ηελ δεθαεηία ήδε ηνπ ‟80 ζηελ Γαιιία θαη Αγγιία θαη 

αλαθέξνληαη  σο αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο, σο νη πνιηηηθέο δειαδή πνπ επηιέγνληαη 

γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ρακειέο επηδφζεηο ή άιια 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηβάιινληα 

κεηνλεθηηθά. 

Σα πξνγξάκκαηα απηά απαληνχζαλ ηαπηφρξνλα θαη ζην αίηεκα ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο γηα κηα ηζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ή ηεο επηηπρίαο (equality of 

outcomes) πνπ εληζρχζεθε απφ ηελ δξάζε ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ θαη πνπ νη 

πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο ζην φλνκα ηεο ηζφηεηαο σο πξνο ηελ πξφζβαζε (equality of 

opportunites) είραλ  απνηχρεη λα εμαζθαιίζνπλ. 

 Σα πξνγξάκκαηα ηεο ηζφηεηαο σο πξνο ηελ πξφζβαζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 θαη ‟70 

θξίζεθαλ αλεπηηπρή ζην λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ είηε επεηδή 

εθαξκφζηεθαλ απνζπαζκαηηθά, είηε επεηδή δελ ζπλνδεχηεθαλ απφ επξχηεξεο δνκηθέο 

αιιαγέο αιιά θαη αιιαγέο ζην ζρνιείν ην ίδην, ηδηαίηεξα  φηαλ ην ζρνιείν απνηειεί 

δνκηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ κηαο θνηλσλίαο. Ίζσο, επίζεο, επεηδή  νη καζεηέο 

παξέκεηλαλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ην αξρηθφ πξφβιεκα (Jary & Jary, 1995 

ζει. 107). 

Πψο θαη γηαηί επηιέγεηαη κηα ηέηνηα πνιηηηθή ζηε Διιάδα ηνπ 2011; ε πνηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία; Πψο νξηνζεηείηαη ην πξφβιεκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

θαη πνηα ιχζε πξνηείλεηαη; Πψο ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο πνπ 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε παξφκνηα πξνβιήκαηα; Πψο δηακνξθψλεηαη ην 

ειιεληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν θαινχληαη λα  δξάζνπλ νη πνιηηηθέο απηέο; Πψο 

κπνξεί λα εξκελεπηεί ε «αλαβίσζε» πνιηηηθψλ άιισλ ρσξψλ, ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 

ζηελ Διιάδα ηεο «θξίζεο», πνιηηηθέο νη νπνίεο κάιηζηα θξίζεθαλ 

αλαπνηειεζκαηηθέο; 

Απηά είλαη νξηζκέλα απφ  ηα εξσηήκαηα πνπ θαινχκαζηε λα πξνζεγγίζνπκε ζηε 

παξνχζα εξγαζία. Γηα λα θαηαλνεζεί ην πιαίζην απφ ηελ αξρηθή ζχιιεςε σο ηελ 

εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο θαη δε αληηζηαζκηζηηθήο, ζα επηρεηξεζεί, ζην πξψην 

θεθάιαην, κηα πξψηε αλάγλσζε γηα ην ηη είλαη γεληθφηεξα νη πνιηηηθέο θαη πψο απηέο 
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πηνζεηνχληαη ζήκεξα απφ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Αλ πηνζεηνχληαη ή αλ απιά 

επηβάιινληαη „ήπηα‟, κέζσ κεραληζκψλ δηακφξθσζεο ελφο επξσπατθνχ ή 

παγθφζκηνπ πεξηβάιινληνο κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί θαη ε Διιάδα θαη ηη ζεκαίλεη 

γηα ηελ ίδηα ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο δαζθάινπο 

θαη καζεηέο πνπ είλαη θαη ην «αληηθείκελν» ησλ πνιηηηθψλ απηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζα αλαιπζνχλ, ζην δεχηεξν θεθάιαην, νη πνιηηηθέο απηέο φπσο 

εθαξκφζηεθαλ ζηελ Αγγιία θαη ηελ Γαιιία, ψζηε λα αλαδεηρζεί ην δηαθνξεηηθφ 

ζπγθείκελν ζην νπνίν εληάζζνληαη, νη δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο θαη ηειηθά 

ην δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν πνπ εθιακβάλνπλ. Θα αλαιπζνχλ νη ζεσξεηηθέο 

αθεηεξίεο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ θαζψο θαη νη θνηλσληθέο ζεσξίεο πνπ 

επηζηξαηεχνληαη γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο πνιηηηθέο απηέο.  

ην δεχηεξν κέξνο ζα αλαιπζεί ην ειιεληθφ ζπγθείκελν ζην νπνίν εληάζζνληαη νη 

αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο θαη ζα επηρεηξεζεί κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη ζπδήηεζε  

γηα ην πνηεο αμίεο, πνηεο «θσλέο», πνηεο ζεκαζίεο  επηβάιινληαη, σζνχκελνη απφ ην 

βαζηθφ θνηλσληνινγηθφ εξψηεκα. Σειηθά, «ηίλνο ηα ζπκθέξνληα» εμππεξεηνχληαη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεθάιαην  Η 

 

Ση είλαη νη πνιηηηθέο; 

 

Έλαο απιφο νξηζκφο ηνπ ηη είλαη νη πνιηηηθέο αλήθεη ζηνλ Dye «νηηδήπνηε κηα 

θπβέξλεζε επηιέγεη λα θάλεη ή λα κελ θάλεη». ηελ απφθαλζε απηή, κηα αλάιπζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ πηνζεηνχλ νη Taylor et al. (1997 ζει. 34) πξνζζέηεη: 

«...ε κειέηε ηνπ ηη κηα θπβέξλεζε θάλεη, γηαηί θαη κε πνηα απνηειέζκαηα». 

Οη ίδηνη αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο «θξηηηθήο» πξνζέγγηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο («policy sociology»). Απηή, ε θνηλσληνινγία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αλάγθε  γεθχξσζεο ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηηο δνκηζηηθέο 

αλαιχζεηο ζην καθξν-επίπεδν κε ηελ έξεπλα ζην κηθξνεπίπεδν, ηδηαίηεξα ηελ έξεπλα 

πνπ αθνξά ηηο αλζξψπηλεο πξνζιήςεηο θαη εκπεηξίεο, φπσο ην ζέηεη ε Ozga (1990, 

ζει. 359). 
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Παιαηφηεξεο ζρνιέο ησλ πνιηηηθψλ πξνζέγγηδαλ ηηο πνιηηηθέο σο κηα γξακκηθή 

δηαδηθαζία επηβεβιεκέλε απφ ην θξάηνο πεξίπνπ σο θαζνξηζκφο ζηφρσλ, 

δηεπθξίλεζε ησλ ζηφρσλ, εθαξκνγή, αμηνιφγεζε. Δίλαη ην ιεγφκελν νξζνινγηθφ 

(rational) κνληέιν.  

Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Ball (1994) ζην πεδίν είλαη φηη εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ discourse  

ζηελ εξκελεία ηνπ «θχθινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο» („policy cycle‟). 

Απνηειείηαη απφ ην πιαίζην ησλ επηξξνψλ, ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ελφο θεηκέλνπ, 

ην πιαίζην ησλ πξαθηηθψλ (context of influences, text production, practice) θαη 

πεξηιακβάλεη επηπιένλ θαη ηα απνηειέζκαηα (outcomes) ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

δηαδηθαζία θαη ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηηο  πνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο 

(ζην Taylor et al.,1997 ζει.25 ). 

    

 “Ζ εθπαηδεπηηθή  πνιηηηθή είλαη ηαπηφρξνλα θείκελν θαη πξάμε, είλαη ιφγηα θαη δξάζε κε 

πξφζεζε, είλαη φηη πξάηηεηαη αιιά είλαη θαη ε πξφζεζε.Οη πνιηηηθέο παξακέλνπλ εκηηειείο , 

ζην κέηξν πάληα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ «άγξηα» αθζνλία θαη πνηθηιία  ζην επίπεδν ηεο 

πξάμεο, ζην ηνπηθφ επίπεδν (Ball, 1994 ζει. 10, κεηάθξαζε δηθή καο). 

 

Δδψ  ν “ιφγνο” πνπ δηακνξθψλνπλ ηα επίζεκα θείκελα αθνξά ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο 

θαη ε γιψζζα ππεξεηεί πνιηηηθνχο ζθνπνχο θαη παξάγεη πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα 

κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο κηαο «ζπκθσλίαο» ζην φλνκα ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο 

(Codd 1998,  in Taylor et al., 1997 ζει. 28 ). 

  Γηα ηνλ Prunty (1985) νη πνιηηηθέο δελ είλαη αμηαθά νπδέηεξεο. Δίλαη νη θπβεξλήζεηο 

πνπ ειέγρνπλ ηνπο νξγαληζκνχο, επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο αμίεο, εμαζθψληαο 

λφκηκα ηελ εμνπζία θαη ηνλ έιεγρν πνπ θαηέρνπλ. 

Ο ίδηνο ν Ball ζπκθσλεί πσο ζθνπφο ησλ θνηλσληθήο επηζηήκεο είλαη λα με-δηαιέγεη 

θαη φπνπ είλαη δπλαηφ λα απνδνκεί ηηο ηζρχνπζεο πνιηηηθέο, ηελ επηρεηξεκαηνινγία, 

ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ. Με βάζε ηηο πξνζέζεηο απηέο  

δελ κπνξεί παξά λα ραξαθηεξηζηεί σο «θξηηηθφο» απνδνκηζηήο. 
1
 

Ο Ball (1993), ζεσξεί ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ απνηππψλεηαη ζηα επίζεκα 

θείκελα  θαη σο discourse, κηα ζπγθεθξηκέλε εθδνρή ηεο αιήζεηαο ή ηεο γλψζεο πνπ 

επηβάιιεη πνηνο κπνξεί λα κηιήζεη γηα πνην ζέκα, ηη κπνξεί λα εηπσζεί αθφκε θαη λα 

                                                 
1
 ρνιέο ηεο θνηλσληνινγίαο  επηδίσμαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνλ Ball ζηνπο ηδενινγηθνχο  ηνπο θφιπνπο θαη ην 

εξψηεκα αλ  «κφλνο απνηειεί κηα ζρνιή» ακθηζβεηείηαη. ηα γξαπηά ηνπ αληρλεχνληαη ζπλδέζεηο κε ζεσξεηηθνχο 

φπσο ηνπ  Follet, Barnard, Mintzberg, Bolman and Deal θαζψο θαη ε  έιμε πνπ αζθεί ην έξγν ηνπ Foucault ζηε 

ζθέςε ηνπ  (White & Crump,  1993). 
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ζπιιεθζεί σο ζθέςε, θαη σο text, θείκελν, πνηέ νινθιεξσκέλν, έλα κάιινλ αλνηθηφ 

θείκελν ζε κηα θαηάζηαζε δηαξθνχο «γίγλεζζαη» πνπ επηηξέπεη κηα πνιιαπιή 

αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ απφ κηα πιεζψξα αλαγλσζηψλ. Με ηε δηάθξηζε απηή 

απαληά ζην εξψηεκα stucture/agency, ελλνψληαο πψο έλα θείκελν ελδέρεηαη λα 

δηαβαζηεί δηαθνξεηηθά, σο ΄ιφγνο‟ φκσο ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ  

εξκελεία εμαηηίαο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ ππεηζέξρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ. 

Οη πνιηηηθέο, ζχκθσλα κε ηνλ Ball, είλαη αλνηρηά θείκελα, πνπ εληάζζνληαη 

δηαθνξεηηθά ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο, πηνζεηνχληαη, αλαπιαηζηψλνληαη, ζπληαηξηάδνληαη 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα αηηήκαηα ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο. 

χκθσλα κε ηνλ Ball είλαη θαη „θείκελα‟ θαη „ιφγνη‟ πνπ  επηβάιινπλ αιήζεηεο, 

ζπληζηνχλ θαζεζηψηα αιήζεηαο,„regimes of truths‟. Οη «πνιηηηθέο» είλαη ζπζηήκαηα 

ηδεψλ πνπ επηβάιινπλ φςεηο ηεο κηαο θαη κφλεο αιήζεηαο, είλαη δηαδηθαζία παξά 

πξντφλ, δηαδηθαζία κάιηζηα «θπθιηθή». Ζ πνιηηηθή κε «Π» θεθαιαίν δελ εκθαλίδεηαη 

κφλν σο πνιηηηθή πξφηαζε, θξαηηθή  (ην θξάηνο σο ζεζκφο πνπ θαηέρεη ην κνλνπψιην 

ηεο άζθεζεο βίαο θπζηθήο θαη ζπκβνιηθήο), θπβεξλεηηθή επηινγή, πξφζεζε, είλαη θαη 

πξάμε. Ζ πνιηηηθή πεξηιακβάλεη θαη ηηο επηκέξνπο πνιηηηθέο, έλα ζχλνιν ηδεψλ. Δίλαη 

επίζεο, νη πξαθηηθέο νη νπνίεο λνκηκνπνηνχλ απηέο  ηηο επηινγέο, κ‟ έλαλ ηξφπν ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο φξνπο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ ζεκηηή 

αλάγλσζή ηνπο.  

Οη πνιηηηθέο είλαη αλαπαξαζηάζεηο (representations) θσδηθνπνηεκέλεο κε 

πεξίπινθνπο ηξφπνπο, ζπλζεθνινγήζεηο, αγψλεο, απζεληηθέο εξκελείεο θαη 

επαλεξκελείεο απν-θσδηθνπνηεκέλεο απφ ηνπο δξψληεο (actors) κέζα απφ ηηο δηθέο 

ηνπο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο, βηνγξαθίεο, πεξηβάιινληα. Έλα θείκελν εηζάγεη ζρέζεηο 

εμνπζίαο, είλαη έλα πεδίν αληαγσληζκνχ ησλ δξάζεσλ δηαθνξεηηθψλ πξσηαγσληζηψλ. 

Ο Ball ρξεζηκνπνηεί ζπρλά σο κέζνδν ηελ αλάιπζε ιφγνπ (discourse analysis) θαη 

ηελ αλάιπζε θεηκέλνπ  γηα λα αλαδείμεη ηνλ θπξίαξρν ιφγν, ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ 

δηαπεξλνχλ ηελ επίζεκε ξεηνξηθή ησλ πνιηηηθψλ θεηκέλσλ. Ζ «γιψζζα» ηεο 

πνιηηηθήο ζπζηήλεη αιήζεηεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα παξά ηελ 

αλαπαξηζηνχλ. Απηέο  εγθαηληάδνπλ θαηλνχξγηα ζπζηήκαηα ζθέςεσλ θαη αμηψλ θαη  

επηθέξνπλ  ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο  θαζψο δνκνχλ 

ηξφπνπο ζέαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ αλάιπζε ιφγνπ απνζθνπεί  ζε κηα θξηηηθή 

απνθάιπςε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ ππνθξχπηνληαη ζηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ 
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πνιηηηθνχ ιφγνπ, θαζψο  θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηελ δφκεζε ησλ θνηλσληθά άληζσλ 

ζρέζεσλ. 

Ο ηξφπνο φκσο πνπ απηέο  κεηαθξάδνληαη, αλαπιαηζηψλνληαη, εξκελεχνληαη ζην 

πεδίν ηεο αλαπαξαγσγήο εμαξηάηαη απφ ην ηνπηθφ πιαίζην, ηα άηνκα, ηηο αμίεο κε ηηο 

νπνίεο εκθνξνχληαη.  

πνπ ππάξρεη αλαπιαίζησζε, φπνπ ν «ιφγνο» κεηαθηλείηαη ππάξρεη ρψξνο γηα ηελ 

ηδενινγία (Bernstein, 2000) θαη φπνπ ππεηζέξρνληαη θαηλνχξγηεο ζεσξίεο φπσο απηέο 

ηεο αιιαγήο ζηελ νξγάλσζε, ην κάλαηδκελη  ησλ ζρνιείσλ,  ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟80 ζηελ Αγγιία, ζχληνκα θαζίζηαληαη ηδενινγίεο θαη κάιηζηα επηθίλδπλεο θαζψο 

απνξξίπηνπλ ηελ βησκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

Οη ζεσξίεο απηέο επηθαινχληαη ηελ νξζνινγηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα, γηα λα 

επηβάιινπλ ηνλ έιεγρν. Ζ έλλνηα γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ππνλλννχλ είλαη ηφζν 

πεξηνξηζκέλε πνπ απνθιείεη θάζε δηαθνξεηηθή αληίιεςε.Ηδηαίηεξα εκθαλήο είλαη ν 

πεξηνξηζκφο απηφο ζηηο θαηλνχξγηεο ζεσξίεο γηα ην καλάηδκελη ζηα ζρνιεία. Οη ζεσξίεο 

απηέο πεξηζσξηνπνηνχλ ηελ εκπεηξηθή γλψζε ζην πεδίν ηνπ ζρνιείνπ θαη θαηαιχνπλ θάζε 

βησκέλε γλψζε ηνπ δάζθαινπ σο κε ζρεηηθή. Δίλαη ζεκαληηθέο γηα θαζεηί πνπ απνθιείνπλ 

θαζψο θαη φ,ηη πεξηθιείνπλ (Ball 1987, ζει. 5, κεηάθξαζε δηθή καο). 

 

      

πρλά ε πνιηηηθή μεθαζαξίδεη ηηο πξνζέζεηο  ηεο, παίξλνληαο απφζηαζε απφ ην 

παξειζφλ, νη «Νένη Δξγαηηθνί» (New Labour) δελ είλαη ίδηνη κε ηνπο «Παιηνχο 

εξγαηηθνχο» (Old Labour) νχηε κε ηνπο ζπληεξεηηθνχο (ην πξψην πξάγκα πνπ 

θαηάξγεζαλ νη Νένη Δξγαηηθνί, φηαλ αλέιαβαλ ηελ εμνπζία  ην ‟97, ήηαλ ηα Assisted 

Places Scheme ηεο Thatcher). Σν πφηε θαη ην πψο, ην γηαηί ηψξα θαζίζηαηαη κηα 

πνιηηηθή αλαγθαία, πξνθαινχλ εξσηήκαηα πνπ εγθαιείηαη πξφζπκα κηα θπβέξλεζε 

λα απαληήζεη. 

Ζ απάληεζε είλαη θνηλφηνπε θαη παλνκνηφηππε απαληαρνχ ζηελ πθήιην απφ ηηο 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο σο ηηο πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο. Δίλαη ε αλάγθε ηεο 

αληαπφθξηζεο ζηηο λέεο απαηηήζεηο ελφο δηεζλνχο πεξηβάιινληνο  αληαγσληζκνχ, 

«εκείο» νη νπνηνηδήπνηε εκείο – ην ζπιινγηθφ ππνθείκελν- αλ ζέινπκε λα 

ζπλερίζνπκε λα είκαζηε εκείο νθείινπκε λα κελ αγλννχκε ηνπο άιινπο, ηνπο 

ζεκαληηθνχο  άιινπο, ζπκπξσηαγσληζηέο θαη ζπκπαίθηεο ζηελ δηεζλή ζθαθηέξα. 

Δπίζεο απηή ε αιιαγή είλαη αλαγθαία θαη αλαπφθεπθηε  θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 
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επηδέρεηαη ακθηζβήηεζε σο πξνο ηηο αγαζέο πξνζέζεηο. Οη αιιαγέο πξνθχπηνπλ απφ 

κηα δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ, απνθιείνληαο έηζη ελαιιαθηηθέο  

επηινγέο σο ηέηνηεο.  

 

 

Σν «black box» ηεο παγθνζκηνπνίεζεο  

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε αθνξά ηελ δηαδηθαζία φπνπ πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο πιεπξέο κνηάδνπλ λα ζπλδένληαη. Σα αγαζά θαη νη πιεξνθνξίεο 

δηαθηλνχληαη ειεχζεξα μεπεξλψληαο ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. H απφ- 

εδαθηθνπνίεζε πνπ επνδψλεηαη ζηνλ θπβεξλνρψξν απνζπά ηα θξάηε απφ 

πξνεγνχκελεο βεβαηφηεηεο θαη ηα άηνκα ζπλεηδεηνπνηνχλ απηέο ηηο αιιαγέο (Waters, 

1995 ζην Taylor et al.,1997 ζει.55). Μηα παγθφζκηα νηθνλνκία ρσξίο γεσγξαθηθά 

φξηα απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα έζλε θξάηε αδπλαηνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

λέα πξνβιήκαηα. Γεκηνπξγνχληαη  ζπκθσλίεο αλάκεζα ζηα θξάηε θαη ζπγθξνηνχληαη  

ππεξεζληθνί νξγαληζκνί θαη  κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

θνηλά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά ην δεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη 

αθνξνχζαλ  ηελ εκπέδσζε ηεο εηξήλεο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιέκσλ, ην 

πεξηβάιινλ. Φηηάρλνπλ ηνλ θφζκν, κηα γεηηνληά, «global neighbourhood»  

(Commision on Global Governance, 1995), έλα θφζκν θαισδησκέλν, κε ζεκείν 

αλαθνξάο, βέβαηα, ηνλ αλεπηπγκέλν θαπηηαιηζηηθφ δπηηθφ θφζκν, δεκηνπξγψληαο  

έλα θιίκα νκνγελνπνίεζεο θαη επηβάιινληαο  λέεο πξνηεξαηφηεηεο. Σν έζλνο θξάηνο, 

ζπζηαηηθή αξρή ηεο λεσηεξηθφηεηαο ηνπ 18
νπ

  θαη 19
νπ

  αη. θαη νη εζληθέο ηαπηφηεηεο 

πνπ ζπγθξνηνχζαλ ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε βξίζθνληαη ππφ ηελ απεηιή αζπκβίβαζησλ 

πξννπηηθψλ. Θα πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ κηα ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο θαη 

ηαπηφρξνλα λα ππεξεηνχλ ηελ νηθνλνκία ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Οη θνηλσλίεο απ‟ 

ηελ άιιε κνηάδνπλ απφ ηελ κηα κε ζξαχζκαηα, θαηαθεξκαηηζκέλεο  θαη απφ ηελ άιιε 

ηείλνπλ λα νκνγελνπνηνχληαη ππφ ην θαζεζηψο ελφο «global life style».  

 

Πνηνη είλαη νη κεραληζκνί ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη πσο επεξεάδνπλ ηηο εζληθέο 

πνιηηηθέο ; 

  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ζε αληίζεζε κε ηνλ ηκπεξηαιηζκφ ή ηελ απνηθηνθξαηία  δελ 

αθνξά ηελ επηβνιή ελφο θξάηνπο ζε θάπνην άιιν, αιιά εκπεδψλεηαη απφ ηνπο 
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ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο φπνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπο θπξηαξρνχληαη απφ ηζρπξέο 

νκάδεο θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, αηνκηθά ζηνπο κεραληζκνχο ηεο. Ζ εμνπζία 

δελ επηβάιιεηαη ξεηά, αιιά κε ηελ κνξθή κηαο θνηλήο αηδέληαο πνπ ηα θξάηε 

πηνζεηνχλ κε «δηθή ηνπο πξσηνβνπιία» (Dale,1998). Δίλαη κηα αδηαθαλήο δηαδηθαζία 

θαη γη‟ απηφ δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί. 

Οη παξαδνζηαθέο ή νξζφδνμεο κνξθέο δαλεηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

(«policy borrowing», «policy learning») έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ιεπηφηεξεο 

κνξθέο επηβνιήο, κηα δηαθπβέξλεζε ρσξίο θπβέξλεζε («a governance without 

goverment», Rosenau φ.ά.ζην Dale, 1999) πνπ δελ επηβεβαηψλνπλ ηελ θνηλφηππε 

αληίιεςε φηη νη αιιαγέο επηβάιινληαη απξφζπκα απφ ηα θξάηε. Ζ δηαδηθαζία 

απνδνρήο γίλεηαη εζειεκέλα, έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο εζεινληηθήο δέζκεπζεο, είλαη 

θαη θαλεξή αιιά θαη αθαλήο ζρεδφλ αζπλείδεηε, δελ αθνξά κφλν ηελ πηνζέηεζε 

πξνγξακκάησλ, αιιά ηελ πηνζέηεζε ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. Ο φξνο δαλεηζκφο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ εθδειψλεηαη αλνηθηά, απνηειεί κηα 

βηψζηκε ζε εζληθφ επίπεδν επηινγή, ζπλεηδεηή, κε νξαηά απνηειέζκαηα ζην 

νξγαλσηηθφ επίπεδν. Τηνζεηνχληαη παξάιιεια, ζε έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο θαη 

δελ είλαη απιά δαλεηζκφο. Οη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί δελ επηβάιινπλ, ππνδεηθλχνπλ 

ηξφπνπο θαη δηαδηθαζίεο  γηα ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ζε «πξνβιήκαηα» πνπ δελ 

δχλαληαη λα ιπζνχλ ζε αηνκηθφ επίπεδν, αιιά ζε ππεξεζληθφ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο 

νλνκαηίδνληαη σο ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ, πξνηππνπνίεζε, εμάπισζε, 

αιιειεμάξηεζε (Dale, 1999).Ο κνλαδηθφο κεραληζκφο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα 

επηβιεζεί, επεηδή είλαη απφιπηα πξνθαλήο θαη πεηζηηθφο είλαη θαηά ηνλ Dale (1999) ε 

αιιεινυπνζηήξημε ησλ εζλψλ θξαηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ «παγθφζκηα 

θιεξνλνκηά ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο» φπσο   ην πεξηβάιινλ ή ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ζπλεγνξψληαο  ζηελ θαηαζθεπή ελφο παγθφζκηνπ «θνηλνχ» ρψξνπ, πνπ 

ην ηνπηθφ παληξεχεηαη κε ην παγθφζκην, ρσξίο ην έλα λα αλαηξεί ην άιιν 

(«glocalization», Robertson, 1995 φ. ά ζην Ball, 2008 ζει.30). 

 Οη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί (Ball, 2008 ζει. 25-39) φπσο WTO, World Βank, IMF 

δηαηεξνχλ έλαλ εγεκνληθφ ξφιν ζηελ πξνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο  

ηεο εθπαίδεπζεο σο αληάιιαγκα γηα ηνλ δαλεηζκφ ζε ρψξεο αδχλακεο νηθνλνκηθά κε 

ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο  κε ηελ δηαβεβαίσζε φηη νη ρψξεο 

απηέο  ζα αθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα δνκηθήο πξνζαξκνγήο, «structural 

adjastement programmes», (SAP) πνπ είλαη θαη ν απαξαίηεηνο  φξνο ηνπ δαλεηζκνχ, 

ελψ ειέγρνληαη απζηεξά γηα ην αλ νη δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο  αθνινπζνχληαη κε 



 10 

ηνλ ζσζηφ ηξφπν. Ο OECD απνηειεί ηελ ηδενινγηθή δεμακελή ησλ νξγαληζκψλ 

απηψλ. Αζρνιείηαη κε ηελ δηελέξγεηα θαη δεκνζηνπνίεζε δηεζλψλ κειεηψλ, 

ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ. Έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη 

επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ησλ θξαηψλ ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζπλεπηθνπξείηαη δε ζην έξγν απηφ απφ ηα  δηεζλή media  πνπ ηνλ 

θαζηζηνχλ ζην ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ έλα απφιπηα έκπηζην θαη αμηφπηζην εξγαιείν 

ζχγθξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ PISA), εγείξνληαο θαληαζηψζεηο  

θαηαζηξνθήο θαη νινθιεξσηηθήο απνηπρίαο, εζληθνχ θηλδχλνπ, φηαλ νη πξνζδνθίεο 

γηα κηα επηηπρή ζέζε ζηελ δηεζλή θιίκαθα αμηνιφγεζεο δελ επαιεζεχνληαη. Ο OECD 

έρεη απηφ-αλαθεξπρζεί σο βαζηθφο παξάγνληαο ηεο πνιηηηθήο («policy actor») 

απνπνηνχκελνο ηηο πξψηκεο αλζξσπηζηηθέο, θηινζνθηθέο θαηαβνιέο ηνπ, πηνζεηψληαο 

ηελ ηδενινγία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο σο ηελ αλαπφθεπθηε πξαγκαηηθφηεηα κηαο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο πνπ ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο 

νηθνλνκίαο (Taylor et al, 1997). Ζ  δχλακε ησλ νξγαληζκψλ απηψλ δελ είλαη κφλν 

ηδενινγία είλαη θαη πξαγκαηηθφηεηα, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηα θξάηε 

αληηδξνχλ ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ PISA θάζε ηξία 

ρξφληα. (βι. ην παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο, ζην Ball, 2008 ζει. 35) 

Οη νξγαληζκνί απηνί θαη ηδηαίηεξα ν νξγαληζκφο παγθφζκηνπ εκπνξίνπ σο ελεξγνί 

παίθηεο ζηελ δηεζλή ζθαθηέξα ελζαξξχλνπλ αλνηρηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαζηζηνχλ ηα ζχλνξα κεηαμχ δεκφζηαο εθπαίδεπζεο  θαη ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζνιά. πλνκηινχλ αλνηρηά κε ηηο θπβεξλήζεηο, φπσο αθξηβψο 

ζπλνκηινχζαλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ δαζθάισλ θαη νη ηνπηθέο 

νξγαλψζεηο (LEA) ηε δεθαεηία ηνπ ‟50, ν ξφινο ηνπο είλαη θάηη αλάκεζα ζε 

ζπκβνπιεπηηθφ, ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ (Ball, 2008 ζει. 37).  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαλεξά δελ απνζθνπεί ζηελ δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, σζηφζν ζηελ Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα (1999) δηαθαίλεηαη κηα ηάζε 

ελαξκφληζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηελ κέζνδν κηαο αλνηθηήο 

ζπλεξγαζίαο. Ζ ηδέα ηεο «δηα βίνπ εθπαίδεπζεο» ζπληζηά ηελ πεκπηνπζία ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Πξνγξάκκαηα φπσο ην «Education and 

Training 2010» είλαη κηα κνξθή αλνηθηήο ζπλεξγαζίαο κέζσ «καιαθψλ» κεραληζκψλ 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ νδεγίεο, δείθηεο, ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ ρσξίο λα 

επηβάιινπλ θαη ρσξίο λα ηηκσξνχλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο νθείιεηαη ζηελ 
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πίεζε πνπ άηππα αζθνχλ, ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί  ε δεκνζηνπνίεζε ησλ 

δεηθηψλ  θαη άξα ε πηζαλή απαμίσζε.  

Ο Novoa ( 2002 ) αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο κηαο θνηλήο επξσπατθήο 

ηαπηφηεηαο πνπ γίλεηαη αθξηβψο κε ηνλ  ίδην ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ εζληθψλ 

ηαπηνηήησλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ηελ αλαθάιπςε ηεο παξάδνζεο, ελφο θνηλνχ 

πνιηηηζηηθνχ παξειζφληνο, ην  φξακα ελφο θνηλνχ κέιινληνο. Καηαζθεπάδεηαη ε 

έλλνηα ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε, ζπγθξνηνχληαη θαληαζηαθέο θνηλφηεηεο, θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλεο νληφηεηεο, φπνπ  δηαθνξεηηθνί  άλζξσπνη ζπλαληηνχληαη 

αζπαδφκελνη   θνηλέο πεπνηζήζεηο, αμίεο, ηδέεο. 

Λφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ πνιηηηθψλ ξηδψλ ζηελ Δπξσπατθή έλσζε (Novoa & Dejong-

Lambert, 2003) θαη εμαηηίαο ηεο ζέζεο εμνπζίαο πνπ θαηέρεη απηφο πνπ επηβάιιεη ηηο 

ιέμεηο, νη γισζζνινγηθέο «κεηαθνξέο» κηαο Δπξψπεο κε  έλα έλδνμν παξειζφλ θαη 

έλα ππνζρφκελν κέιινλ, κε ηελ εθπαίδεπζε σο ηνλ ηέηαξην ππιώλα, ζπληζηνχλ έλα 

θαλνληζηηθφ ηδεψδεο, regulatory ideal (Novoa, 2007) έλα θνηλσληθφ θαληαζηαθφ, 

social imaginary, ηελ καγηθή ιχζε ζ‟ φια ηα πξνβιήκαηα. Σν εγθαζηδξπζέλ είδσιν 

επηβάιιεηαη σο αλαπφθεπθην. Ζ δηαδηθαζία επηηήξεζεο εγθαζηδξχεηαη κέζσ ησλ 

αμηφπηζησλ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ν θαζξέθηεο ηνπ 

ζπιινγηθνχ εαπηνχ, έλαο θαζξέπηεο πνπ εθηίζεηαη ζηε θνηλή γλψκε κέζα απφ  ηα 

κάηηα ησλ εηδηθψλ, πνπ δηακνξθψλνπλ έλαλ παλίζρπξν παγθφζκην ιφγν, ν νπνίνο 

δηαηξαλψλεη ηελ απηαξρηθή, δεκνθξαηηθή  επηθπξηαξρία ηνπ ζηηο νζφλεο ησλ 

ηειενπηηθψλ media  ππαγνξεχνληαο  ηηο «ιχζεηο» ζηα «πξνβιήκαηα» πνπ αθνξνχλ 

ηελ εθπαίδεπζε, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά παξνπζηάδνληαη, πάληα δξακαηηθά.  

Ζ “ιχζε‟‟ δε κπνξεί παξά λα ππαγνξεχεη “αλάγθεο”, φπσο ε ζπλερήο 

επαλεθπαίδεπζε, δηα βίνπ, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηεπφκελνπ θαη 

λα απαηηεί έλαλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ εαπηνχ, ηελ απηo-θεθαιαηνπνίεζε ηνπ 

εαπηνχ. Λέμεηο θελέο, θελά ζεκαίλνληα, empty signifiers, ζπλζέηνπλ έλα ιφγν ηφζν 

„θαλεξφ‟ πνπ ηειηθά ίζσο δελ είλαη θαη ηφζν θαλεξφο. χγθξηζε, ινγνδνζία, 

ηθαλφηεηεο -θιεηδηά, λα καζαίλεηο πψο λα καζαίλεηο, θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζπλεξγαζία 

ζε νκάδεο, θαη κηα έλλνηα ηεο πνηφηεηαο εγγεγξακκέλεο ζε δείθηεο, θξηηήξηα 

επίδνζεο standards, πξφηππα ζεκεία αλαθνξάο, benchmarks, παξνπζηάδνληαη σο 

νπδέηεξα, αμηφπηζηα εξγαιεία, ελψ αγλννχλ ην βαζηθφ εξψηεκα: who marks the 

bench? (Kastrinos φ.ά. ζην Novoa, 2002). Πνηνο νξίδεη, ζέηεη, θξίλεη, ηνπο «θαλφλεο 

ηνπ παηρληδηνχ», ηνπο θαλφλεο, ηα κέηξα θαη ηα ζηαζκά,  ηνπ νξζνχ πξνηχπνπ; 
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ύγρξνλεο ηάζεηο  

Έλα λέν παξάδεηγκα δεκόζηαο δηνίθεζεο  

Σα επίζεκα θείκελα ηνπ ΟΟΑ ηνπ 1995 „governance in transition: public 

management reform in OECD countries‟ απνηεινχλ ην ξπζκηζηηθφ ιφγν πνπ 

επηβάιιεη αιιαγέο  ζην ρψξν ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ (Ball, 2008 ζει. 40). 

Δπηβάιιεη ν ιφγνο απηφο  κηα άιιε νπηηθή γηα ην θξάηνο θαη άιιεο κνξθέο 

δηαθπβέξλεζεο. Δζηηάδεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα παξνρήο ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, πξνηείλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δπζθίλεησλ ππεξκεγεζψλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ νξγαληζκψλ κε απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, ελζαξξχλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ ρσξίο λα εμνβειίδεη ηνλ θεληξηθφ έιεγρν απφ ην θξάηνο. Σν θξάηνο 

ζπλερίδεη λα έρεη ηνλ έιεγρν απφ απφζηαζε. Ο λένο ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο απηή  «ε 

αξρηηεθηνληθή ηεο ξχζκηζεο» απφ ηελ θπβέξλεζε ζηελ δηαθπβέξλεζε -from  

goverment to governance- επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο  δηαδηθαζίαο  επηβνιήο  δεηθηψλ, 

ηερληθψλ ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο, ζηφρσλ. Μηα δηαδηθαζία ειεγρφκελνπ απν-ειέγρνπ, 

«controlled decontrol» ( Ball, 2008 ζει. 41). 

 Ζ επηηπρία εμαζθαιίδεηαη κε  ηηο ηερλνινγίεο, κεραληζκνχο φπσο ε „γιψζζα‟ ηεο 

αιιαγήο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ.Οη κεραληζκνί πνπ θαζηζηνχλ 

ην εξγαηηθφ δπλακηθφ απνηειεζκαηηθφ («one size fits all») ζπληζηνχλ κηα λέα 

γιψζζα, πνπ αιιάδεη ηηο ζεκαζίεο γηα ην ηη ζεκαίλεη πξαθηηθέο, ξφινη, ηαπηφηεηεο, 

ππνρξεψζεηο, ηη ζεκαίλεη λα είζαη δάζθαινο, γνληφο, πνηνο είζαη, πνηεο αμίεο έρεηο. Οη 

λέεο απηέο ηερλνινγίεο: αγνξά, κάλαηδκελη, επηηειεζηηθφηεηα («perfomativity») 

εηζάγνπλ λέεο αμίεο, λέεο ιέμεηο,  λέεο ηνπνζεηήζεηο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. 

Οη λέεο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη είλαη ν αληαγσληζκφο γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

ηδξπκάησλ πνπ εμαληινχληαη ζην θπλήγη ζηξαηνιφγεζεο ηθαλψλ καζεηψλ γηα λα 

απμήζνπλ ην επελδπηηθφ ηνπο θεθάιαην. Οη κέηξηνη καζεηέο εμνζηξαθίδνληαη, ηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο δελ είλαη επηζπκεηά, ηάμεηο κηθηψλ ηθαλνηήησλ 

θαηαξγνχληαη θαη φια απηά ζην φλνκα ηεο επηινγήο («choice») ησλ γνληψλ θαη ησλ 

καζεηψλ (βι. έξεπλεο ησλ  Gerwitz & Bowe, 1995, Reay, 1998). 

Τπεξεηψληαο απηή ηελ λέα εζηθή ή κάιινλ „απνξχζκηζε ηεο εζηθήο‟ νη εξγαδφκελνη 

θαινχληαη λα επηδείμνπλ ηελ απαξαίηεηε αλάιεςε αηνκηθήο  επζχλεο ζπλδένληαο ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο θαξηέξαο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο–ζρνιείνπ. 
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 Απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ ελέδσζαλ ζην πλεχκα ηεο αγνξάο ήηαλ ε Νέα Εειαλδία 

ην 1998 ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ Picot Report (Ball, 2008). Tελ ίδηα ρξνληά ζηελ 

Αγγιία εθαξκφζηεθαλ νη θαζνξηζηηθέο  αιιαγέο πνπ εηζήγαγε ην Education Reform 

Act (1998) κε έληνλα  ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεν-ζπληεξεηηζκνχ πνπ ζηεξηδφηαλ 

ζηελ απζηεξή ελνρνπνίεζε ησλ δαζθάισλ, ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ 

πξννδεπηηθψλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή απνηπρία. Δίλαη εκθαλέο 

πσο νκνηφηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

απνκαθξπζκέλσλ ρσξψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα, ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην 

θαη κε ηα ίδηα απνηειέζκαηα. 

 Σν «λέν κάλαηδκελη» αιιάδεη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ νη 

ππεξεζίεο αιιά θαη ηελ έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ή ηνπ απν-επαγγεικαηηζκνχ. Ο 

κάλαηδεξ είλαη ν «ήξσαο» ηνπ «λένπ παξαδείγκαηνο» (Ball, 2008 ζει 47). Δκπλέεη 

θαη ππνβάιιεη ζηηο ςπρέο ησλ εξγαδφκελσλ ηελ πίζηε ζηελ απφδνζε, ηνπο θαζηζηά 

ππφινγνπο γηα ην παξαγφκελν απνηέιεζκα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Νέαο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο εγθαζηζηνχλ ζρέζεηο ρακειήο εκπηζηνζχλεο,δίλνπλ  έκθαζε ζηα 

απνηειέζκαηα, ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ηελ απνδφκεζε ησλ κεγάισλ 

πεξίπινθσλ  νξγαληζκψλ, ηελ απνθέληξσζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηελ  

λνκηκνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ή εμφδνπ ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ε λεψηεξα θείκελα ηνπ OECD φπσο ην «Ten steps to equity» (2007), δηαθαίλεηαη ε 

αλαθνξά ζε έλλνηεο φπσο ε αθξηβνδηθία («fairness») θαη ε έληαμε («inclusion»).Οη 

δπν έλλνηεο ζπληζηνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο ηζνηηκίαο, κηαο έλλνηαο αζαθνχο θαη 

πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο  ηζφηεηαο (equality) πνπ ζπληζηά ηε 

δηαδηθαζία «εμίζσζεο»,  κηα δηαδηθαζία πνπ «θαζηζηά» ηα άηνκα ίζα θαη φρη πνπ ηα 

δηαθνξνπνηεί ζε ζρέζε κε ην κεξίδην αμίαο (merit).Απηή, ε ηζφηεηα σο αθξηβνδηθία, 

έλλνηα δαλεηζκέλε απφ ηε ζεσξία ηνπ management ησλ νξγαληζκψλ (Adams, 1965) 

ζπλεπάγεηαη φηη θάπνηνο ζα πξέπεη λα απνιακβάλεη  ηα νθέιε αλάινγα κε ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ (Leventhal, 1976). 

Ζ απφζηαζε απφ κηα ινγηθή ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηε 

ινγηθή ησλ θξαηψλ πξφλνηαο ηνπ „60 θαη „70, ή ηε ινγηθή ηεο ζεσξίαο ησλ αλαγθψλ 

φηη δει.  ηα κεξίδηα ζα πξέπεη λα δηαλέκνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο, καξμηζηηθή ζηε 

βάζε ηεο, έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ κηα ινγηθή ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο πξνο κηα εζηηαζκέλε θαη ζηνρεπκέλε θαηεχζπλζε ησλ  πφξσλ πξνο ηνπο 
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καζεηέο εθείλνπο πνπ κέζα ζε αδηαθνξνπνίεηεο ηάμεηο ν δάζθαινο δηαθξίλεη θαη ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίζεη αλαπηχζζνληαο ηηο «κέζα ζηελ ηάμε» ζηξαηεγηθέο ηνπ. 

 πσο θαη ζηελ ινγηθή ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ νη δάζθαινη ςέγνληαλ γηα 

ζπληεξεηηζκφ, ξαηζηζκφ, αληίζηαζε ζηελ αιιαγή (Blair, φ. ά ζην Carvel and Brindle, 

1999, ζει. 3 ζην Gewirtz, 2000), έηζη θαη ν OECD κε ηε κνξθή «ζπζηάζεσλ» 

πξνηείλεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ζεσξψληαο πσο ε δπζαλάινγε θαηαλνκή ησλ 

καζεηψλ κεηαλαζηψλ θαη κεηνλνηήησλ  ζε ηκήκαηα εηδηθήο αγσγήο ίζσο είλαη 

απνηέιεζκα πξνθαηαιήςεσλ.Οη δάζθαινη ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ηνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο, ηεο πνιππνιπηηζκηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ αλνρή, ηνλ 

αληηξαηζηζκφ. 

Δίλαη ηα ζρνιεία επίζεο πνπ ζα πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα 

βειηηψζνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο. Σν ζρνιείν νθείιεη ζε γεληθέο γξακκέο λα 

«ζπγθξαηήζεη» ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ηνπο καζεηέο φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξν, λα πεξηνξίζεη ηελ επαλάιεςε ηάμεο σο δηνξζσηηθφ κέηξν επίδνζεο, κηα 

ζπλήζεο θαη «αθξηβή» ηαθηηθή, λα εληζρχζεη ηελ πξψηκε θνίηεζε θαη λα 

επαλεμεηάζεη ην δήηεκα  ηεο ζπλεηζθνξάο ζε δίδαθηξα ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

Αληί γηα «ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ» πξνβάιιεηαη ε ηζφηεηα σο πξνο ηελ παξνρή 

ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ (basic skills)-  εγγξακκαηνζχλε, αξηζκεηηζκφο, επηζηήκεο - 

«πξνο  ηα πίζσ» φζνλ αθνξά ηα ειηθηαθά ζηάδηα, ρσξίο δηαθξίζεηο. Οη ζπζηάζεηο 

επηθπξψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεζλνχο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA 

πνπ πηζηνπνηεί ηελ ρακειή επίδνζε ζηνπο ηξεηο ηνκείο θαηά κέζν φξν, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ην Φηιαλδηθφ κνληέιν πνπ θαζίζηαηαη σο ην «αξρεηππηθφ κνληέιν» 

ζχγθξηζεο, ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδνληαο πσο ηα θαλδηλαβηθά θξάηε θαηέρνπλ θαη 

ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ ελφο κε δηαθνξνπνηεκέλνπ πιεζπζκνχ θαη αλήθνπλ ζηηο 

θνηλσλίεο εθείλεο ηηο ζνζηαινδεκνθξαηηθέο κε ηηο κηθξφηεξεο αληζφηεηεο φπσο 

αλαδεηθλχεη ε ηππνινγία Esping- Andersen, 1990, θαη επηβεβαηψλεηαη ζην Tracey  et 

al., 2010.
2
 

                                                 
2
   χκθσλα κε απηή ηελ ηππνινγία ππάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ πνιηηηθέο νη θηιειεχζεξεο, νη ζπληεξεηηθέο 

θαη νη ζνζηαιδεκνθξαηηθέο. Οη θηιειεχζεξεο πνιηηηθέο (Ακεξηθή, Καλαδάο, Αγγιία, Απζηξαιία)  

«θνηηάδνπλ» πξνο ηελ ειεχζεξε  αγνξά, ηελ ειάρηζηε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο, πξνσζνχλ ηελ ηδέα ησλ 

«ίζσλ επθαηξηψλ» ζε έλα πεξηβάιινλ αλνηρηνχ αληαγσληζκνχ θαη ηελ ειεπζεξία απφ ην θξάηνο. Οη 

ζπληεξεηηθέο πνιηηηθέο (Γεξκαλία, Απζηξία, Βέιγην, Ηηαιία) δελ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ αγνξά, 

σζηφζν επελδχνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζε ζρέζε κε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ 

πνιηηψλ -νη παξνρέο δελ έρνπλ αλα-δηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα- αλαπαξάγνληαο θαη δηαηεξψληαο  ηελ 

θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. Γεληθά νη πνιηηηθέο απηέο επηδηψθνπλ ηελ παγίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

δηαθνξψλ, ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο θαη ησλ ηάμεσλ (class) θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κνλαξρηθφ 
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Απηφ πνπ ζπκπεξαίλεηαη είλαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζπκβαηή  κε ηε 

ηζφηεηα. Ο λέν- ζπληεξεηηθφο ιφγνο πνπ πξνσζεί θαη ζπζηήλεη ην PISA ( ρψξνο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, απνζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ/εθξνψλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

παξνρέο/εηζξνέο) ζπλδπάδεηαη κε ζνζηαινδεκνθξαηηθέο ζέζεηο (εληαίν ζρνιείν, 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε), αξζξψλνληαο έλα ηδαληθφ επηρείξεκα γηα ηελ 

δηαθπβέξλεζε, (ideal governance argumentaire) πνπ θαζίζηαηαη πιένλ νξαηφ θαη 

ζπδεηήζηκν θαη ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία πνπ έσο ηε δεθαεηία ηνπ 2000 δελ ππέθπςαλ 

ζην PISA shock (Know and Pol, 2009), αιιά ην νπνίν επηβιήζεθε σο επηρείξεκα πνπ 

πξνζαξκφζηεθε γηα λα εληζρχζεη ηνλ πνιηηηθφ ιφγν. Σα επηρεηξήκαηα απηά πνπ 

μεθεχγνπλ απφ ηελ ζηαηηζηηθή  κειέηε θαη επεθηείλνλαη ζε ζπζηάζεηο πξνο ηηο ρψξεο 

θαζηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ PISA ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πνιηηηθή ζθελή 

ηδηαίηεξα κέζα απφ ηνλ ηξφπν πνπ δηνρεηεχνληαη απφ ηα κέζα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνπο πνιηηηθνχο γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηνπο.  

 

Σα ηξέλα πνπ δελ ζηακαηνύλ 

 

Σν απνηέιεζκα: ε θξίζε ηεο εκπηζηνζχλεο  αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ, 

νη ηαθηηθέο ζπκκφξθσζεο, πεξηζζφηεξν άγρνο, ε θαιιηέξγεηα κηαο πιαζηήο εηθφλαο, 

κηα παξνπζίαζε ηνπ εαπηνχ επηηεδεπκέλε, κε απζεληηθή. Σν παξάδνμν ηεο 

επηθαινχκελεο δηαθάλεηαο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ είλαη 

φηη δεκηνπξγνχλ ηειηθά αδηαθαλείο παξαζηάζεηο, θαζψο ρξφλνο θαη ελέξγεηα 

θαηαλαιψλνληαη φρη γηα ηελ παξνρή ηνπ έξγνπ, αιιά γηα ηελ αξεζηή θαη βνιηθή 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ εαπηνχ. Ζ επηδίσμε ηεο επηηειεζηηθφηεηαο 

απνζπλδέεηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνχ θαινχ, ππεξεηεί αιιφηξηνπο ζθνπνχο, 

επηδίδεηαη ζην θπλήγη ησλ αξηζκψλ, ππαγνξεχεη αλήζηθεο ηαθηηθέο. Ζ δεκνζηνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, ε θνηλνπνίεζε ησλ δεηθηψλ, ησλ βαζκψλ, ηα league tables 

θαηαηάζζνπλ ηα θαιά ζρνιεία, ελψ ηα απνηπρεκέλα επηδίδνληαη ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξσκέλσλ ζπκβνπιψλ θαη βνήζεηαο γηα λα αληηζηξέςνπλ ην θιίκα ηεο δεκφζηαο 

                                                                                                                                            
θξαηηζκφ, παηεξλαιηζκφ, παξαδνζηαθφ θνξπνξαηηζκφ θαη κηα δηδαζθαιία γηα ηνλ θαζνιηθηζκφ 

(Esping-Andersen, 1985, 1999). 

Οη ζνζηαινδεκνθξαηηθέο πνιηηηθέο (θαλδηλαβία) πξνσζνχλ πνιηηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, ηελ παγθνζκηφηεηα. 

Αληίζεηα κε ηηο θηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ρξεηάδνληαη ην θξάηνο,  αθνχ ην θξάηνο ζεσξείηαη απαξαίηεην 

ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ίζα δηθαηψκαηα θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο φισλ ησλ 

πνιηηψλ  (Olsen , 2002). 
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δηαπφκπεπζεο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αηφκσλ, νξγαληζκψλ θαηαηάζζεη, 

δηαθξίλεη, εμνβειίδεη, θαηαζηξέθεη, δεκηνπξγεί κάξηπξεο θαη ζχκαηα. Γηαηξνί  δελ 

αλαιακβάλνπλ πεξηπηψζεηο πςεινχ θηλδχλνπ απφ ην θφβν λα κελ πξνζηεζνχλ ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπο απνηπρίεο, ηα ζρνιεία δηψρλνπλ θαθνχο καζεηέο, ηα ηξέλα δελ 

ζηακαηνχλ ζηνπο ζηαζκνχο κεηεπηβίβαζεο γηα λα θηάζνπλ έγθαηξα ζην «ηέινο», ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο. Σν θαζεζηψο απηφ ηνπ «ηξφκνπ», ηνπ θεηηρηζκνχ ησλ standards,  

ππαγνξεχεη πξαθηηθέο θαηαζθεπήο  κηαο κε απζεληηθήο «εηθφλαο» ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ, επηηεδεπκέλε, θαη  κηα παξαπιάλεζε , πξνβάξεη κνληέια παξνπζίαζεο 

ππφ ην θξάηνο ηνπ „ειέγρνπ‟. Ζ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ ηειηθή πξφβα 

είλαη δπζαλάινγε, κε ηε πνηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο.  Σν 

πξαγκαηηθφ δξάκα παίδεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ζθελήο φπνπ νη δπλαηφηεηεο 

απφζηαζεο απφ ην ξφιν δελ ππάξρνπλ, «ή παίδεηο ην παηρλίδη» ή δελ ππάξρεηο. Ο 

κεραληζκφο ηεο επηηήξεζεο δελ θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ πχξγν ειέγρνπ ηνπ 

Bentham, εζσηεξηθεχεηαη απφ έμσ πξνο ηα κέζα γίλεηαη απην-ινγνθξηζία, παζεηηθή 

ζπκκφξθσζε, κεραληζκνί απηνξχζκηζεο, απηνέιεγρνο . 

 

 Δλεξγώληαο ππέξ ηωλ καζεηώλ, αιιά αηζζαλόκελνη άζρεκα 

 

Οη πξσηνβάζκηνη δάζθαινη ησλ  Woods and Jeffrey (2002) απνδίδνπλ ηελ αιιαγή ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ δαζθάισλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πξηλ θαη 

κεηά ηελ θαζηέξσζε ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ησλ ζαξσηηθψλ αιιαγψλ κεηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (National Curriculum) ην  1998 ζηελ 

Αγγιία. Ο αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δαζθάισλ νδήγεζε ζηελ 

απνκάθξπλζε ηεο νληνινγηθήο  αζθάιεηαο, ηελ απψιεηα ηεο απηνεθηίκεζεο,  ηεο 

βαζηθήο εκπηζηνζχλεο, ηελ απψιεηα αλαθνξάο ζηνλ εαπηφ σο ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Οη δάζθαινη αηζζάλνληαη αβεβαηφηεηα, νδχλε, αλαζθαιείο, 

έλνρνη, απνζπψληαη βίαηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο εζσηεξηθέο δεζκεχζεηο, ε ακθηβνιία 

εζσηεξηθεχεηαη. Ο εαπηφο ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο είλαη έλαο εαπηφο ησλ fractals, 

θαηαθεξκαηηζκέλνο. 

 

Με ηνπο φξνπο ηνπ Bernstein (2009) νη ηαπηφηεηεο ζρεκαηίδνληαη κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο εμσζηξεθνχο  πξνβνιήο, δηαρσξίδνληαη ε γλψζε απφ απηφλ πνπ 

γλσξίδεη, νη άλζξσπνη απνκαθξχλνληαη  απφ ηηο παξαδνζηαθέο  αμίεο θαη ην αίζζεκα 

ηεο αθνζίσζεο ζηηο εζσηεξηθέο αμίεο. Αθήλνληαη ζην έιενο ησλ θαπξίηζησλ ηεο 
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αγνξάο. Οη ηαπηφηεηεο απηέο  πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε κηα επθαηξηαθή λννηξνπία, ησλ βξαρέσλ θαη γξήγνξσλ 

απνηειεζκάησλ (short-termism)  είλαη «θνηλσληθά άδεηεο» (Bernstein, 2000 ζει. 59). 

Σν άηνκν αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο θαηαλαισηή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, 

ζηεξείηαη ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη ην αιεζηλά επηθίλδπλν θαη 

επηδήκην.  

 

Αγνξάδνληαο ηελ επηηπρία, αγνξάδνληαο ζπκβνπιέο. 

 

Ζ αλαγσγή ηεο Οηθνλνκίαο ζ΄ έλα απηφλνκν πεδίν πνπ ππεξέβε ηελ Κνηλσλία  σο 

πξνο ην βαζηθφ ηεο ξφιν σο  ξπζκηζηή ησλ ππεξβνιψλ ηεο νηθνλνκίαο, ην θπλήγη ηεο 

επηηπρίαο ππφ ηελ απεηιή κηαο «θαθήο» ζέζεο ζηνπο απαληαρνχ παξφληεο «πίλαθεο», 

ραιαξψλνπλ ηα ζχλνξα κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ρψξνπ ζηελ Παηδεία. Ο 

ηδησηηθφο ηνκέαο παξεηζθξχεη ζην δεκφζην, ζπλήζσο κε έληερλν ηξφπν, 

αλαιακβάλνληαο έλα ζσζηηθφ ξφιν ή ζπκβνπιεπηηθφ. 

 Ηδησηηθέο εηαηξίεο (π.ρ Cocentra, HBS, Edison design) αλαιακβάλνπλ λα ζψζνπλ ηα 

ζρνιεία πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ηελ απνηπρία θαη ηνλ εαπηφ ηνπο «επί πιεξσκή». Ζ 

αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο ινγηθήο ηεο επηηπρίαο είλαη επηηαθηηθέο θαη πξέπεη 

λα είλαη γξήγνξεο. Σα θξάηε αγνξάδνπλ ζπκβνπιέο γηα λα γίλνπλ αληαγσληζηηθά, γηα 

λα αιιάμνπλ ηηο δνκέο εθείλεο πνπ είλαη δαπαλεξέο θαη θαηαθεχγνπλ ζηηο ζπκβνπιέο 

εηδηθψλ. Σν παξάδεηγκα ησλ virtual charter schools θαη ηδηαίηεξα ην   “No child left 

behind” (2001)  ηεο πνιηηηθήο ηνπ Bush επέθεξε ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ θέξδε 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ, πιηθνχ, επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, 

βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ, παξαγσγήο ηέζη (Burch, 2009) θαη επηπιένλ θέξδε ζε πξψελ  

έκπεηξνπο θξαηηθνχο γξαθεηνθξάηεο πνπ πνχιεζαλ ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο 

ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο. 

Σα απνηειέζκαηα ζηελ πνηφηεηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο παξερφκελεο  «βνεζεηηθέο» 

εηαηξίεο  σζηφζν δελ είλαη νχηε θαιχηεξα, νχηε βειηίσζαλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 

(Bursch, 2010). ην αγιιηθφ πιαίζην νη Εψλεο Δθπαηδεπηθήο Γξάζεο (Education 

Αction Εones),  ε θαηεμνρήλ εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ θαη 

ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ δελ θαηάθεξαλ, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηα πιαίζηα απηήο 

ηεο εξγαζίαο, λα κεηψζνπλ ην ράζκα ζηηο επηδφζεηο κε ηελ ζπκβνιή κηαο ζεηηθήο 

δηάθξηζεο (Ofsted, 2003) κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηηο δψλεο θαη ησλ ππφινηπσλ 

καζεηψλ έμσ απφ απηέο  πνπ ππνζεηηθά νη δψλεο ζα έπξεπε λα θαηαθέξνπλ.  
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Ζ νηθνλνκία ρξεηάδεηαη ην θξάηνο. Απηφ ιεηηνπξγεί σο ην πιαίζην φπνπ «νη λέεο 

κεγάιεο αθεγήζεηο» δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ νη 

ηδησηηθέο εηαηξείεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, 

ηερλνγλσζίαο, θαζψο  θαη νη θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο. Μηα ζπλεξγαζία ακνηβαίσλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γελληέηαη. 

 Ζ ινγηθή κηαο “δηαθπβέξλεζεο ” ηελ δηεπθνιχλεη. Ηδησηηθέο εηαηξείεο αλαιακβάλνπλ 

ηελ επαλνξγάλσζε ηνπ δνκψλ, ην delivery   ησλ ππεξεζηψλ θαη ε εθπαίδεπζε σο 

εκπφξεπκα δηεπθνιχλεη ηηο αγνξέο.  

 

Σίλνο ηα ζπκθέξνληα ππεξεηνύληαη; 

 

Ζ επηβνιή ηεο «λέαο νξζνδνμίαο» ηείλεη λα επηβιεζεί ζε παγθφζκην επίπεδν θαη θάλεη 

ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα λα κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο. Ο ηζνκνξθηζκφο ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε, ε ραιάξσζε, ην ζφισκα ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ εμεγείηαη ζηε ινγηθή κηαο «ζπλεξγαζίαο». Οη 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, νη ζπφλζνξεο, νη θηιαλζξσπηθέο επηρεηξήζεηο, νη 

δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, εμαζθαιίδνπλ θέξδε πξνζθέξνληαο «καγηθέο ιχζεηο», 

θαιιηεξγνχλ κχζνπο, επηβάιινπλ λνήκαηα –θνηλσλία ηεο γλψζεο, θνηλσληθνί εηαίξνη, 

θαιέο πξαθηηθέο- ζην θξάηνο, πνπ κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν ιχλεη ηα «πξνβιήκαηα» ηνπ. 

ην ιφγν ηνπο απνπζηάδνπλ νη ξεηέο  αλαθνξέο ζηα ζέκαηα ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ, ζηα ζέκαηα θνηλσληθήο ηάμεο, θχινπ, γέλνπο, θπιήο, εζληθφηεηαο. Αλη‟ 

απηψλ πξνβάιιεηαη  ε έλλνηα ηεο έληαμεο (inclusion). 

Σα εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ είλαη ζεκαληηθά. Πνηα είλαη ε ζεκαζία θαη ζε ηη 

ζπλίζηαηαη ην λα είλαη θαλείο κνξθσκέλνο, ηη είδνπο δεμηφηεηεο πξέπεη λα θαηέρεη, 

πνηνπο αθνξά, κε πνην ζθνπφ; Πνηαλνχ ηα ζπκθέξνληα ππεξεηεί; Πνηεο θνηλσληθέο 

ηάμεηο επλννχληαη; Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ; Ση 

ζεκαίλεη ε ελ κέξεη ηδησηηθνπνίεζε ηνπ θξάηνπο; 

 

Νηθεηέο θαη ρακέλνη 

 

Ζ παιηά δηακάρε ησλ νπαδψλ ηεο νξαηήο θαη αφξαηεο παηδαγσγηθήο ήηαλ ε δηακάρε 

αλάκεζα ζηα ηκήκαηα ηεο παιηάο θαη λέαο κεζαίαο ηάμεο γηα ην ζπκβνιηθφ  έιεγρν. 

Αλάκεζα ζηνπο θνξείο ηνπ ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ θαη απηψλ πνπ θαηέρνπλ ηνπο 

πιηθνχο πφξνπο   ππάξρεη αληαγσληζκφο ζπκθεξφλησλ, δηαθνξεηηθή θνηλσληθή βάζε, 
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εηδηθφηεξα αθφηνπ ην θξάηνο απνκάθξπλε απφ ηε δηνίθεζή ηνπ ηνπο θνξείο ηνπ 

ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπο αληηθαηέζηεζε κε θνξείο απφ ην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο  

(Bernstein, 1990, 2000).  Ζ απφζπξζε ηνπ θξάηνπο απφ ην νηθνλνκηθφ πεδίν 

ζπληειείηαη κε ηνλ ηαπηφρξνλν θεληξηθφ έιεγρν ησλ δξψλησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηνπ ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ. Απηή είλαη ε δεχηεξε 

«παηδαγσγνχζα» θνηλσλία (Bernstein, 2000, 2001). 

Σα ηκήκαηα απηά πξνζαλαηνιίδνληαη δηαθνξεηηθά σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, 

επηδηψθνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Σα ηκήκαηα ηεο κεζαίαο ηάμεο πνπ έιεγραλ ηελ 

νηθνλνκία επηδίσθαλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο. Οη νπαδνί ηεο αφξαηεο  παηδαγσγηθήο θαη κέιε ηεο λέαο κεζαίαο ηάμεο 

πνπ ελεξγνπνηνχληαλ ζην πεδίν ηνπ ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ ήζειαλ ηελ εκπινθή ηνπ 

θξάηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. ήκεξα ε επάλνδνο ηεο νξαηήο παηδαγσγηθήο, 

πξνζαλαηνιηζκέλεο  ζηελ αγνξά αιιάδεη ην ξφιν ηνπ θξάηνπο. ην επίπεδν ησλ 

ζρνιείσλ θαιιηεξγείηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο, ελψ ην θξάηνο δηαηεξεί ηνλ 

έιεγρν απφ καθξηά κέζσ ηνπ ζθηρηνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εμεηάζεσλ 

ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, ε δπλαηφηεηα επηινγήο κνηάδεη 

δεκνθξαηηθή, ελψ είλαη ην άιινζη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αλάιεςε 

πξνζσπηθήο επζχλεο. Σν θξάηνο ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ ζπκβνιηθφ έιεγρν. Ζ 

ηδησηηθνπνίεζε θπξηαξρεί  ελψ ηαπηφρξνλα ζην πεδίν ηεο αγνξάο κηθξέο εηαηξείεο 

ζπγρσλεχνληαη θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο κεηψλεηαη. κσο ζε έλα άιιιν 

επίπεδν ν αληαγσληζκφο γηα επηδίσμε απνηειεζκάησλ θαη πξφζβαζε ζε πφξνπο 

απμάλεηαη.  

Ο Basil Βrenstein έρεη δηαηππψζεη  ηηο ζθέςεηο ηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 21
νπ

 αη. σο 

ηνπ αηψλα ηεο αλαβίσζεο  ελφο λέν- κεζαησληζκνχ. πσο ην κεζαίσλα ε εθπαίδεπζε  

βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ηεο εθθιεζίαο ελψ ε παξαγσγή κε ηελ κνξθή ελφο απινχ 

θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο δηλφηαλ ζηνπο ρεηξψλαθηεο εξγάηεο κέζα απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ή έλα ζχζηεκα καζεηείαο, έηζη θαη ηψξα, ζα επηθξαηήζεη ν απιφο 

θαηακεξηζκφο εξγαζίαο, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη  ζηελ επηθξάηεζε ησλ ηερλνινγηψλ ησλ 

επηθνηλσληψλ πνπ απαζρνινχλ έλα πεξηνξηζκέλν ζε αξηζκφ, αιιά πςειήο   

εηδίθεπζεο  εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο.  Έλαο πεξηνξηζκέλνο κφλν 

αξηζκφο πνιχ εμεηδηθεπκέλσλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπκβνιηθνχ 

ειέγρνπ ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη. Απηνί ζα ιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα απηή ζηα 

πςεινχ θχξνπο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ελψ  νη ππφινηπνη ζα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ζέζε έμσ απφ ηελ εθπαίδεπζε ή ζε ηδξχκαηα ρακεινχ θχξνπο  
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απνθηψληαο γεληθέο δεμηφηεηεο (generic skills). Μάιινλ, ηελ ηθαλφηεηα λα επαλ-

εθπαηδεχνληαη, σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, ζηεξνχκελνη ηελ πξφζβαζε ζηελ ηζρπξή 

γλψζε, έρνληαο καζεηεχζεη ζ‟ έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πνπ ζθνπφ έρεη λα 

ζπκκνξθψλεη θαη λα πεηζαξρεί. Να είλαη αλαιψζηκνη. 

ζν πην αθεξεκέλεο νη αξρέο ηνπ πεδίνπ ηεο παξαγσγήο, ηφζν πην απιφο ν 

θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζην πεδίν ηνπ ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ. ζν ην θξάηνο 

γίλεηαη κηθξφηεξν, ηφζν αθήλεη ρψξν ζηηο επηρεηξήζεηο. ζν  αληηθαζηζηά ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ κε πιεξσκέλνπο ζπκβνχινπο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηφζν κέξνο 

ηνπ ηδησηηθνπνηείηαη. Σν θξάηνο δελ απνδπλακψλεηαη, δηαηεξεί έλαλ ξφιν επίβιεςεο 

θη ειέγρνπ κέζσ ησλ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο. Απνζχξεη φκσο ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

απφ ηελ παξνρή εμνινθιήξνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ 

επίβιεςε, ζηνλ έιεγρν θαη ηε ζχλαςε ζπκβνιαίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη κε ηνπο 

φξνπο ζπκκεηνρήο ζηνλ αληαγσληζκφ αλάκεζα θαη κέζα ζηα ζρνιεία. Σα 

επηηπρεκέλα ζρνιεία έρνπλ πξφζβαζε ζε πφξνπο  ελψ ηα «θαθά» ζρνιεία 

ηηκσξνχληαη. Ζ αλαδηαλνκή ησλ πφξσλ γίλεηαη κε ζθνπφ ηε βειηίσζή ηνπο, ηε 

ζεξαπεία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε 

δεκηνχξγεζε. Έηζη νη θνηλσληθέο  αληζφηεηεο νμχλνληαη θαη ν αληαγσληζκφο 

θπξηαξρεί. Ο θαχινο θχθινο ησλ αληζνηήησλ ζπλερίδεηαη, νη εθπαηδεπηηθέο 

αληζφηεηεο παξάγνπλ θνηλσληθέο αληζφηεηεο, νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο εθθξάδνληαη 

σο εθπαηδεπηηθέο θαη νχησ θαζ‟ εμήο. 

 

 

 

 

Κεθάιαην ΗΗ  

Αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο  

 

Δηζαγωγή 

Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζ‟ φιν ηνλ θφζκν δελ αζρνιήζεθαλ αλέθαζελ κε ηα 

δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Σα δεηήκαηα απηά δελ επξίζθνληαλ ζην 

βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, εθφζνλ ην καδηθφ ζρνιείν ηνπ δέθαηνπ ελάηνπ αηψλα 

ζθνπφ είρε κάιινλ ηε δεκηνπξγία ελφο πεηζήληνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή κηα 

ζξεζθεπηηθνχ ηδενινγηθνχ ηχπνπ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ππέξ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο ζπκκφξθσζεο. Απνηεινχζε 
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θαηά ηνλ  Althusser (1978) ην βαζηθφ ηδενινγηθφ κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο πνπ 

απέβιεπε κέζσ ηεο πεηζνχο ζηελ θαζππφηαμε ησλ καδψλ φπνπ νη κεραληζκνί 

θαηαζηνιήο απνηχραηλαλ λα επηβάιινπλ ηελ ηάμε. 

Γηα ηνλ ζεσξεηηθφ ηεο αλαπαξαγσγήο Bourdieu- γηα ηνπο Mills and Gale (2007) ν 

Bourdieu αλήθεη ζηελ θξηηηθή ζρνιή- ην ζρνιείν κε ηνπο κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο 

πνπ ελεξγνπνηεί αλαπαξάγεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Οη καζεηέο θέξνπλ 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ θεθάιαην καδί ηνπο ζην ζρνιείν, ελψ ην ζρνιείν αμηνινγεί 

„αληηθεηκεληθά‟. ηελ νπζία αλάγεη ζε “θπζηθφ ράξηζκα” φηη απνθηήζεθε θνηλσληθά. 

Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη αλεπαίζζεηα θαη πάληα πίζσ απφ ηηο πιάηεο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζ‟ απηή. Σν γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ Ηεζνπΐηηθε παξάδνζε ζπληεξεί ηνλ απζηεξφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, κεηαμχ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ (baccalaureate, doctorat), ηελ δηάθξηζε 

κεηαμχ ηνπ πςεινχ αθαδεκατθνχ χθνπο θαη ηνπ βάξβαξνπ, θνηλνχ. Δλψ θαίλεηαη φηη 

ιεηηνπξγεί αμηνθξαηηθά, λνκηκνπνηεί ηηο αληζφηεηεο επηβξαβεχνληαο ηνπο ήδε 

πξνηθηζκέλνπο κε ην απαξαίηεην θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ απνθηήζεθε ζε βάζνο 

ρξφλνπ, κε ηελ δηαξθή επαθή ηνπο κε ην είδνο εθείλν ησλ γλψζεσλ, ζηάζεσλ 

ζπλεζεηψλ ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη  σο «θπζηθή έμε». Δίλαη ην habitus
3
. Δπηπιένλ  

ν Bourdieu επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη νη ζπνπδαζηέο νη πξνεξρφκελνη απφ ηα 

ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα απην-απνθιείνληαη πνιχ πξηλ αληηκεησπίζνπλ ην 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ ηαμηλνκεί, δηαθξίλεη, απνθιείεη. 

Οη ζεσξεηηθνί ηεο αληηζηνηρίαο Baudelot and Establet θαη Bowles and Gintis νη 

πξψηνη αλαθεξφκελνη ζην γαιιηθφ ζχζηεκα «capitalist school in France», (1971), νη 

δεχηεξνη ζην ακεξηθαληθφ, ζεσξνχλ φηη ην ζρνιείν ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή θαη 

δηαηήξεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (ζεσξία άκεζεο 

αλαπαξαγσγήο) θαη απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ αληζνηήησλ θαη 

ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηεο «ζπλείδεζεο» ηνπ εξγάηε πνπ απαηηεί άηνκα 

αιινηξησκέλα (αξρή  ηεο αληηζηνηρίαο, αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο ειέγρνπ θαη εμνπζίαο 

αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζηνλ ηεξαξρηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο πνπ θπξηαξρεί ζηνλ 

ρψξν εξγαζίαο (βι. Bowles and  Gintis, «schooling in Capitalist America», 1976). 

                                                 
3
 Ο  Μνπδέιεο (1994) ζεκεηψλεη φηη ην habitus είλαη ππνθεηκεληθφ, φρη αηνκηθφ ζχζηεκα 

ελζσκαησκέλσλ ζρεκάησλ,αιιά ζρήκαηα αληίιεςεο θαη δξάζεοπνπ είλαη θνηλά ζ‟ φια ηα κέιε κηαο 

νκάδαο ή ηάμεο θαη  πνπ ζπληζηνχλ ηελ πξνυπφζεζε θάζε αληηθεηκεληθνπνίεζεο θαη ελφξαζεο. 
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 Ζ ζεσξία ηεο αλαπαξαγσγήο επηθξίζεθε σο ληεηεξκηληζηηθή, σο λα παξαγλσξίδεη ην 

ξφιν ηνπ αηφκνπ σο θνξέα δξάζεο (agent), φηη αξλείηαη θάζε έλλνηα αληίζηαζεο 

(resistance). 

ηνλ Giroux, φπσο αλαθέξνπλ νη Gewirtz & Cribb, 2009 ζει. 88) ζπκππθλψλεηαη ε 

θξηηηθή ζηηο λεν-καξμηζηηθέο θαη κπνπξληντθέο ζεσξήζεηο.Ο Giroux ζεσξεί φηη 

ππεξηνλίδνπλ ηνλ παξάγνληα θπξηαξρία (domination) θαη αδπλαηνχλ λα δηεηζδχζνπλ 

ζηνπο θνηλσληθνχο θαη  ηζηνξηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ 

ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ καζεηψλ.  

Σν πέξαζκα απφ ηηο «κεγάιεο ζεσξίεο» ζε εμεηδηθεπκέλεο, ιεπηφηεξεο, εληνπηζκέλεο 

ζε πιαίζηα ζεσξήζεηο ζπλάδεη  κε αιιαγέο θνηλσληθέο ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟80. Οη αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηα κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα, ε ζπκκεηνρή 

ησλ γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία, ηα κεγάια θνηλσληθά θηλήκαηα θαη ν κεηα-δνκηζκφο 

ζπλέβαιαλ ζηελ κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ δεηήκαηα «θνηλσληθήο ηάμεο» 

ζε ζέκαηα φπσο ε ζπγθξφηεζε ησλ ηαπηνηήησλ, ε αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, ε 

πξνζέγγηζε ηνπ ιφγνπ (discourse) σο φςε ηεο εμνπζίαο. Οη εκπεηξηθέο έξεπλεο 

αλαδεηθλχνπλ δεηήκαηα γέλνπο, θχινπ, εζληθφηεηαο, θπιήο, πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο 

πξνζεγγίζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζε δεηήκαηα «ηάμεο». 

Ζ έξεπλα ηεο Archer (2008), «the impossibility of minority ethnic educational 

sucess», δείρλεη πφζν επηζθαιήο κπνξεί λα είλαη ε επηηπρία ησλ καζεηψλ 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ αθφκα θαη φηαλ επηηπγράλνπλ  ην θαηνξζψλνπλ κε «ιάζνο 

ηξφπν». Πψο ζπγθξνηείηαη ε απην-εηθφλα ηνπο σο νη «Άιινη» ζε ζχγθξηζε κε ηελ  

ηδαληθή  εηθφλα ηνπ «θαινχ» καζεηή πνπ είλαη ιεπθφο, δελ αλήθεη ζε ηάμεηο (class- 

free), έρεη κηα λνξκάι ζεμνπαιηθφηεηα, ελψ νη «άιινη»  αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 

αξλεηηθέο πξνβνιέο ησλ ηδηνηήησλ εθείλσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη παζνινγηθέο, φπσο 

ν θνκθνξκηζκφο, ε ππεξβνιηθή εμσζηξέθεηα, ή αληίζηξνθα ε εζσζηξέθεηα ή ε ππεξ-

ζεμνπαιηθφηεηα. Οη αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ επηηπρία, ηνλ θαιφ καζεηή, ηελ 

ζεμνπαιηθφηεηα αλαδεηθλχνπλ ηνλ θπξίαξρν ιφγν πνπ νξίδεη πνηνο δηθαηνχηαη  ηελ 

επηηπρία, ηη κπνξεί λα εηπσζεί, πνηεο ζπκπεξηθνξέο ζεσξνχληαη θνηλσληθά απνδεθηέο 

θαη πνηεο απνθιίλνπλ απφ ηελ λφξκα. 

 Ζ αλάγθε γηα έλα λέν νξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο σο κηα 

ξεπζηή, πνιιαπιή θαηαζθεπή ππεξβαίλεη ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ηνπνζέηεζεο σο 

ηε κνλαδηθή ζπληζηψζα ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ αλάγθε γηα ιεπηφηεξεο θξηηηθέο αλαιχζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ δελ αθνξνχλ δεηήκαηα θνηλσληθήο 

ηάμεο, απφ ην πξίζκα ηνπ κεηα-δνκηζκνχ, θέξλεη ζην θσο αλαιχζεηο πνπ είλαη 
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αληίζεηεο ζε νιηζηηθέο ζεσξίεο (anti-universalist). Ωο ηέηνηεο θαηνλνκάδνληαη π.ρ ν 

εζλνθεληξηζκφο ή ν ξαηζηζκφο ή ν αλδξνθεληξηζκφο  σο φςεηο ηεο  θπξηαξρίαο πνπ 

απνζησπάηαη. Αλαδεηθλχνληαη επίζεο δεηήκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κεραληζκφ πνπ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη «δηαθφπηνληαο» 

ηνλ ηζηνξηθά αλαπαξαγσγηθφ ηνπ ξφιν. 

Ζ εξκελεία ησλ αληζνηήησλ δελ αθνξά κφλν καθξνζθνπηθέο, «κεγάιεο»  αλαιχζεηο.  

Αθνξά  θαη ηνλ ίδην ηνλ παηδαγσγηθφ κεραληζκφ, ηνπο ηξφπνπο πνπ ην ζρνιείν 

νξγαλψλεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, επηιέγεη, θαηεπζχλεη, αμηνινγεί (Bernstein, 

1991) αλάγνληαο ηηο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζε εθπαηδεπηηθέο θαη ην αληίζεην. 

Οη γνλείο ηεο αλψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο εμαξγπξψλνληαο ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην ζε πνιηηηζηηθφ (πιεξψλνληαο 

extra ηδηαίηεξα καζήκαηα, εμσ-ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, βηβιία, επηζθέςεηο ζε 

ρψξνπο πνιηηηζκνχ, ινγηζκηθά). Ζ δπλαηφηεηα «αγνξάο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη θαη ηελ αθαδεκατθή επηηπρία (ηάλνπ, 2006). Οη 

εζσηεξηθνί κεραληζκνί ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ν δηαρσξηζκφο ζε νκάδεο 

«δηαβαζκηζκέλεο» ηθαλφηεηαο πνπ θαη‟ επθεκηζκφλ πξνβάιιεηαη κε ηελ νξνινγία 

αξράξησλ/πξνρσξεκέλσλ ππνθξχπηεη ηελ αιήζεηα φηη νη κεηνλεθηηθνί καζεηέο είλαη 

απηνί πνπ απαξηίδνπλ ηα ηκήκαηα ησλ ρακειφηεξσλ βαζκίδσλ. Ζ δηνρέηεπζε 

(streaming) ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνο ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ή ηα 

θνιέγηα (επηπέδνπ 3) θαίλεηαη λα αγλννχλ πνηνη  καζεηέο πξνζαλαηνιίδνληαη θαηά 

απηφ ηνλ ηξφπν θαη γηαηί. Ζ εκκνλή ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ν απνθιεηζκφο ησλ ππφινηπσλ πιεπξψλ ηεο 

λνεκνζχλεο  (Ο H. Gardner -θαζ‟ φια απνδεθηφο ζηελ εθπαίδεπζε- είρε 

ζπκπεξηιάβεη θαη ηνλ παξάγνληα ζπλαηζζεκαηηθή λνεκoζχλε αλάκεζα ζηα άιια είδε 

πνιιαπιήο λνεκνζχλεο), θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο ησλ γνλέσλ πνπ έκκεζα 

θαηεπζχλνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζε βάξνο θάπνησλ άιισλ, ή 

επηιέγνπλ λα απνζχξνπλ ηα παηδηά ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο απφ ηα κεηθηά 

ζρνιεία, πνπ απνθεχγνπλ ηνλ ζπγρξσηηζκφ  κε ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ απεηινχλ 

ηηο θαιέο επηδφζεηο, κε ην δηθαίσκα επηινγήο πνπ παξέρεηαη γηα ηελ εγγξαθή ζε 

ζρνιείν άιιεο πεξηνρήο, αθφκε θαη ηα ίδηα ηα ζρνιεία πνπ επηδηψθνπλ ηελ 

ζηξαηνιφγεζε θαιψλ καζεηψλ ή θαη ε απνθπγή ησλ θαθψλ ζρνιείσλ απφ ηνπο 

δαζθάινπο ψζηε λα δηαζψζνπλ  ηελ απην-εηθφλα ηνπο, είλαη παξάγνληεο πνπ 

επηηείλνπλ ην θαχιν θχθιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ / θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. 

Γεκηνπξγνχλ ην ιεγφκελν Matthew principle (R. Merton) κεηαθξαζκέλν ζηελ 
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εθπαίδεπζε, σο νη πξνλνκηνχρνη πνιηηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά λα γίλνληαη 

πινπζηφηεξνη θαη νη «θησρνί» θησρφηεξνη. 

Ωζηφζν φζν ν εθπαηδεπηηθφο  κεραληζκφο  επηθξίλεηαη γηα ηε δηαηψληζε ησλ 

αληζνηήησλ, ηφζν ζηνλ αθξηβψο ίδην  κεραληζκφ ελαπνηίζεηαη θαη ε δπλαηφηεηα 

αληίζηαζεο θαη ε «δηαθνπή» ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο.  

Παξαδείγκαηα ηεο δπλαηφηεηαο απηήο, ηεο δηαθνπήο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ξφινπ ηνπ 

ζρνιείνπ δίλνπλ νη Baker et al. (2009, ζει. 152). Παξάδεηγκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζ‟ 

έλα ζρνιείν γηα θνξίηζηα ζηελ Ηξιαλδία πνπθαηάθεξαλ λα  πεηχρνπλ θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ή ηα ελαιιαθηηθά κνληέια αμηνιφγεζεο πνπ πξνσζνχληαη ζηελ Ακεξηθή  

(portfolio) ή ε αμηνιφγεζε πνπ βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηεο  πνιιαπιήο λνεκνζχλεο 

ηνπ Gardner ( Baker et al., 2009).   

 

Ζ εμέιημε ηωλ αληηζηαζκηζηηθώλ πνιηηηθώλ ζηελ Αγγιία 

Από ηηο ΔΡΑ ζηηο ΔΑΕ 

 

Καη΄εμνρήλ ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε αληηζηαζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ απνηεινχλ νη 

Education Action Zones (ΔΑΕ) ζηελ Αγγιία ηελ επνρή ηεο θπβέξλεζεο ησλ Νέσλ 

Δξγαηηθψλ ην 1997, πνπ ζπληζηνχλ ηελ κεηάβαζε απφ ηελ ινγηθή ηεο ηζφηεηαο ησλ 

επθαηξηψλ («equality of opportunities»), πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ άλνδν ησλ θξαηψλ 

πξφλνηαο ζηελ Δπξψπε ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη΄70 θαη ηελ απνδνρή πνιηηηθψλ ηεο 

θαηαθαηηθήο δξάζεο («affirmative action») ή αιιηψο  ηεο ζεηηθήο δηάθξηζεο,   ζε κηα 

κεηα-κνληέξλα αληίιεςε ηνπ θξάηνπο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε κεηάβαζε ζηνλ 

λενθηιειεπζεξηζκφ θαη ηνλ λενζπληεξεηηζκφ ησλ δεθαεηηψλ ηνπ ‟80 θαη ΄90.  

Ζ παξαδεηγκαηηθή απηή ζηξνθή ζεκαδεχεηαη θαη απφ ηελ αιιαγή ζην πεξηερφκελν 

ηεο έλλνηαο ηεο δηθαηνζχλεο απφ ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ, δειαδή απφ ηελ  

ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε (acess) ή ηελ ηζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

(equality of outcomes) ζηελ ηζφηεηα σο αθξηβνδηθία (equity as fairness), κε ηελ 

έλλνηα φηη ηα αγαζά ζα πξέπεη λα δηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ην κεξίδην ζπλεηζθνξάο 

ηνπ θαζελφο
4
, ζχκθσλα κε απηφ πνπ θαζέλαο αμίδεη. Σα άηνκα ζα πξέπεη λα είλαη 

                                                 
4
 Γηα κηα επξχηεξε αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο equity σο δηθαηνζχλε, ν Leventhal αληηπαξαβάιιεη ηνλ 

νξηζκφ ηνπ Webster‟s Third New International Dictionary. Equity: Ζ ειεχζεξε θαη ινγηθή ηάζε 

ζπγθαηάζεζεο, ζπκκφξθσζεο κε ηα  θξηηήξηα ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ, ηνπ λφκνπ θαη ηεο δηθαηνζχλεο, 

ρσξίο πξνθαηάιεςε, επλνηνθξαηία, ή δφιν θαη ρσξίο ηελ απζηεξφηεηα πνπ ζπλεπάγνληαη νη δπζθνιίεο 

δηαβίσζεο (κεηάθξαζε δηθή καο) (p.3) in Leventhal, G. (1976). What should be done with equity 

theory? New approaches to tha study of fairness in social relationships. http:// 

eric.ed.gov/PDFS/ED142463.pdf 
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ειεχζεξα λα αζθνχλ ηηο ειεπζεξίεο ηνπο ζ‟ έλα ειάρηζην θξάηνο, άξα νπνηαδήπνηε 

ηδέα ηεο ζεηηθήο δηάθξηζεο είλαη άδηθε ζην βαζκφ πνπ κεηαθέξεη πφξνπο απφ άηνκα 

πνπ έρνπλ «εξγαζηεί», θνπηάζεη  γη‟ απηά ζε άιινπο πνπ δελ ηα δηθαηνχληαη. 

Με άιινπο φξνπο είλαη ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ απηφ πνπ ελδηαθέξεη, ην πψο 

δηεμάγεηαη ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά, ε δηαδηθαζία θαη φρη ην απνηέιεζκα απηφ 

πνπ κεηξάεη. Δίλαη ε απάληεζε ηνπ Nozick (1976), ηνπ αηνκηζκνχ ηεο αγνξάο, ζηελ 

πξσηνθαζεδξία ηνπ Rawls θαη  ηνπ θηιειεχζεξνπ αηνκηζκνχ πνπ ελέπλεπζε ηα 

κνληέξλα θηιειεχζεξα θαζεζηψηα θαη θπξηαξρεί ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηθφ δηάινγν. 

Οη δηαζηάζεηο ησλ δπν θηινζνθηθψλ απφςεσλ θπξηαξρνχλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ, φρη βέβαηα απηνχζηεο αιιά πξνζαξκνζκέλεο 

ξεαιηζηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη κηαο ηξίηεο ζεψξεζεο, καξμηζηηθήο 

θαηαγσγήο ε νπνία εκπλέεη ηηο ζνζηαιν-δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ηδέα ησλ αλαγθψλ θαη απνπνηείηαη έλα κνληέιν θηιαλζξσπίαο πνπ κπνξεί λα 

εξκελεπηεί σο αθξηβνδηθία ή αμία, απελαληίαο νξακαηίδεηαη κηα θνηλσλία ηνπ 

θνηλνηηζκνχ θαη ηνπ θνιιεθηηβηζκνχ (Taylor et al, 1997). 

Ζ έλλνηα ησλ  αληηζηαζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο ζεηηθήο δηάθξηζεο είλαη φξνη πνπ 

δηαηππψζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Ακεξηθή. χληνκα εμαπιψζεθαλ θαη ζηελ 

Αγγιία, ηελ Απζηξαιία, ηελ Οιιαλδία ελψ ρψξεο φπσο  ην Βέιγην, ε Πνξηνγαιία, ε 

Γαιιία θαη ε Διιάδα αθνινχζεζαλ αξγφηεξα. 

 Σν πξφγξακκα Head Start, 1964 θαη Title I, 1965  επί ηεο πξνεδξίαο ηνπ Johnson, 

ήηαλ ε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ «θχθινπ ηεο θηψρηαο» κε ηελ πξψηκε 

παξέκβαζε απφ ηελ λεπηαθή ειηθία, ζε πεξηνρέο φπνπ νη νηθνγέλεηεο ππέθεξαλ απφ 

ηνλ νηθνλνκηθφ απνθιεηζκφ θαη ζην πιαίζην απηφ παξέρνληαλ κεγάια πνζά. Σν 

πξφγξακκα Title I απέβιεπε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλάγλσζεο, εγγξακαηηζκνχ, 

θαη καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ «θησρψλ» καζεηψλ, ζε ζρνιεία πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ πςειή ζπγθέληξσζε καζεηψλ κεηνλνηήησλ, ζπλήζσο 

ηζπαλφθσλσλ θαη αθξν-ακεξηθαλψλ. 

Σν 1999, ζχκθσλα κε ηελ Karsten (2006), ην πξφγξακκα αθνξνχζε 11εθηκ. καζεηέο 

θαη 10 δηζεθηκ. $ θφζηνο απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε θάζε ρξφλν, πνπ 

δίλνληαλ απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ζηηο πνιηηείεο  θαη απφ εθεί ζηα ζρνιεία 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο. Σν  πνζνζηφ απηφ 

ζήκαηλε έλα ρακειφ κέζν φξν αλά καζεηή, πνπ κεηψλεηαη πεξηζζφηεξν αλ θαλείο 

ππνινγίζεη φηη ελψ απμήζεθαλ νη καζεηέο ην 1999 ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξνρψλ δελ 

απμήζεθε. Καη φια απηά  ζε κηα ρψξα φπνπ παξνπζηάδεηαη κηα ηεξάζηηα 
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αλνκνηνγέλεηα ζηελ ρξεκαηνδφηεζε αλάκεζα ζηηο πνιηηείεο,  αθφκε θαη αλάκεζα ζηα 

ζρνιεία. 

 Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην Title I δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα, ε «ηδέα» ηεο 

αληηζηαζκηζηηθήο πνιηηηθήο ζπλέρηζε θαη ην 1994, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Improving America‟s School Act», θαη ην 2002 κε ην πξφγξακκα «No child Left 

Behind». Αλ θαη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ δπλαηφηεηα άξζεο ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ είρε ακθηζβεηεζεί απφ ηνπο Coleman θαη Jencks ε εθπαίδεπζε ζπλέρηδε 

λα  ζεσξείηαη σο ν κεγάινο εμηζνξξνπηζηήο ησλ αληζνηήησλ. 

ηελ Αγγιία ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 θαη ππφ ζπληεξεηηθψλ  θπβεξλήζεσλ 

εκθαλίδνληαη νη «Educational Priorities Areas» (EPA), νη νπνίεο θάλνπλ ηελ 

επαλεκθάληζή  ηνπο ζηελ δεθαεηία ηνπ ΄90 ππφ ηελ θπβέξλεζε ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ 

αιιάδνληαο φλνκα. Σα πξνγξάκκαηα EPA θαη Head Start εθθξάδνπλ ηελ αληίιεςε 

ηνπ Rawls, θηιειεχζεξε αηνκηζηηθή, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ησλ θξαηψλ 

πξφλνηαο (Taylor et al., 1997). 

Οη ίδηεο πνιηηηθέο εκθαλίδνληαη κε άιιν φλνκα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

αιιάδνπλ. Μεηαηξέπνληαη ζε  Education Action Zones. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο είραλ 

κηθξή δηάξθεηα θαη ζχληνκα κε ηε δεχηεξε ζεηεία ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ 

πεξηνξίζηεθαλ ζηαδηαθά ζε κηθξφηεξεο πεξηνρέο, «excellence in city zones» (EiCZ) 

κε ζθνπφ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο.  

Ζ άλνδνο ζηελ εμνπζία ηεο Νέαο δεμηάο ηεο Thatcher θαη αξγφηεξα ηνπ Major 

ζήκαλε θαη ην ηέινο ησλ άπεηξσλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε σο ηνλ  θχξην 

εμηζνξξνπηζηηθφ παξάγνληα. Σν θνηλσληθφ θξάηνο ππνρσξεί, ε δχλακε ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Local Education Authority LEA) πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά,  ε έλλνηα 

ηεο θνηλσληθήο ηάμεο θαηαξγείηαη
5
.  

Σν 1981 ηδξχνληαη ηα «Assisted Places Scheme» –δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

αθαδεκατθά ηθαλνχο θησρνχο καζεηέο λα θνηηήζνπλ ζε θαιά ηδησηηθά ζρνιεία- θαη 

ζηνπο  γνλείο, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο 

ζρνιείνπ, επηινγή πνπ δηεπθνιχλεη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ θάζε ζρνιείνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ζηηο επηδφζεηο έδεημαλ φηη νη επηινγέο απηέο αλ θαη δελ έθαλαλ ηα 

πξάγκαηα ρεηξφηεξα, δελ ζπλέβαιαλ ζηελ βειηίσζε ηνπο ζεκαληηθά. Οη νηθνλνκηθά 

                                                 
5
Γελ ππάξρεη απηφ πνπ νλνκάδνπκε θνηλσλία… κφλν ην άηνκν, άληξεο ή γπλαίθεο, M. Thatcher, 1987 

(φ.ά ζην Power, 2008). 
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αζζελέζηεξνη καζεηέο ζπλέρηζαλ λα παξαθνινπζνχλ ηα θαθά ζρνιεία θαη νη θαινί ηα 

θαιά ζρνιεία. 

Με ηνλ εξρνκφ ην 1997 ζηελ εμνπζία ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ, κεηά απφ 18 ρξφληα 

ζρεδφλ ζπληεξεηηθψλ θπβεξλήζεσλ, ην ζέκα ησλ αληζνηήησλ επαλέξρεηαη ζην 

πνιηηηθφ πξνζθήλην. Ο Blair επαγγειίδεηαη κηα θνηλσλία “ηεο κηαο ηάμεο”, κηα 

δηεπξπκέλε κεζαία ηάμε ηεο αμηνθξαηίαο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα ηκήκαηα  

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ ζηεξνχληαλ ησλ επθαηξηψλ αιιά δελ ππνιείπνληαλ ησλ 

θηινδνμηψλ (Power, 2008). 

Οη ΔΑΕ ζα απνηειέζνπλ ηελ δηαθνξεηηθή «απάληεζε» γηα ην ίδην «ζέκα».  

Σα δπν ζρήκαηα αληηζηαζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Αγγιία θαη ηελ πεξηνρή ηεο 

Οπαιίαο, ην πξψην επί πληεξεηηθψλ θπβεξλήζεσλ, ην δεχηεξν επί ησλ θπβεξλήζεσλ 

ησλ  New Labour εθαξκφζηεθαλ σο απάληεζε ζηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ παξάγνληεο εμσηεξηθνχο ηνπ ζρνιείνπ θαη πνπ ε έθζεζε Plowden 

είρε επηζεκάλεη ην 1967 πξνθαιψληαο ηδηαίηεξε αίζζεζε. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο δξάζεο ηνπ 1944, Education Act, πνπ παξείραλ ειεχζεξε πξφζβαζε 

ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξέρνληαο ηελ «ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ» δελ 

κείσζαλ ην ράζκα ησλ επηδφζεσλ αλάκεζα ζηνπο θησρνχο θαη πινχζηνπο. Ζ 

εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο ηεο «ζεηηθήο δηάθξηζεο», ηεο ζηνρεπκέλεο ελίζρπζεο κε ηελ 

κεηαθνξά πφξσλ νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ EPA. Οη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο 

δίλνληαλ γηα ηελ εθαξκνγή  θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ, αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πιηθνηερληθήο  ππνδνκήο, γηα  πςειφηεξεο ακνηβέο ησλ δαζθάισλ θαη ηελ δηελέξγεηα 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο. Σα πξνγξάκκαηα πξνέβιεπαλ απζηεξή 

αμηνιφγεζε. 

 Οη  έξεπλεο –αλ θαη κε ζπγθερπκέλα απνηειέζκαηα- έδεημαλ φηη ηα απνηειέζκαηα 

δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα (Halsey, 1972, Midwinter, 1972, Morisson, 1974, Barnes 

1975, Smith, 1975 φ.ά. ζην Power, 2008). 

Ζ έξεπλα ησλ Smith et al., (2007) κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΔΡΑ έδεημε πσο ε 

«γεσγξαθία» ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

Λνλδίλνπ πνπ εμέηαζαλ, δελ άιιαμε θαη φηη παξά ηε αλέιπηζηε κηθξή βειηίσζε ζε 

θάπνηεο απ‟ απηέο, άιιεο πεξηνρέο ζπλέρηζαλ λα επηδνηνχληαη αθφκα ιηγφηεξν αλ θαη 

ήηαλ πεξηζζφηεξν κεηνλεθηηθέο. 

Έξεπλεο ησλ Power et al., 2004, Sammons et  al., 2004, θαη ησλ Smith et al., (2007) 

έδεημαλ κέηξηα απνηειέζκαηα παξά ηελ πξφνδν ηεο νηθνλνκίαο πνπ είρε θηάζεη 



 28 

αθφκε θαη ηηο πην απνκαθξπζκέλεο, κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ζηελ Αγγιία (Smith et al., 

2007 φ. ά. ζην Power, 2008).  

Αθφκε θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν (ε έξεπλα αθνξά νθηψ επξσπατθέο ρψξεο), νη 

Demeuse et al., (2008) ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο EUROPEP, δηαπίζησζαλ φηη 

γεληθφηεξα νη αληηζηαζκηζηηθέο  πνιηηηθέο ηεινχλ ππφ έιιεηςε νπζηαζηηθήο   

αμηνιφγεζεο θαη  ηέηνηα πνηθηινκνξθία θαη πνιπδηάζπαζε, πνπ ζέηνπλ ζε ζνβαξφ  

πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ έλλνηα ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ Ηδηαίηεξα, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

ραξαθηεξίζηεθε σο ε ηξίηε γεληά ησλ πνιηηηθψλ απηψλ, ηε γεληά πνπ θπξηαξρείηαη 

απφ ηελ έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο (inclusion), θαηέζηε ηφζν «αλνηθηή» απηή ε έλλνηα, 

ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη αδηάθξηηα φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο απφ ηηο νκάδεο 

πςεινχ θηλδχλνπ, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο, ψζηε 

λα κελ θαίλεαη θαηαλνεηφ, ην πνηνη είλαη νη πξαγκαηηθά επσθεινχκελνη απφ απηέο 

ηηο «αθξηβέο» πνιηηηθέο. 

Οη δηαπηζηψζεηο απηέο δελ ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο έξεπλεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 

(Halsey, 1972, Barnes, 1975, Lovett ,1975, Smith, 1975) πνπ αλ θαη αλαθέξνπλ 

θάπνηεο ζεηηθέο πεξηπηψζεηο θαιψλ πξαθηηθψλ, ελψ δηαπηζηψλνπλ φηη πξαγκαηηθή 

πξφνδνο ζηα απνηειέζκαηα ήηαλ δχζθνιν λα βξεζεί  ( Power, 2008b). 

ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ νη EAZ  ζπληζηνχλ κηα θαηλνηνκία ή 

κηα ζηαπξνθνξία πνπ παξνπζηάζηεθε σο κνλαδηθή. Απέβιεπε ζηελ αλαδηνξγάλσζε 

γεληθφηεξα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ζηελ ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ηνλ εζεινληηζκφ. 

 ια απηά κε ζηφρν  ηελ αχμεζε ησλ ζηάληαξληο  -κε «λένπο» θαη «θαηλνηφκνπο» 

ηξφπνπο -  ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο επηδφζεηο, ζηηο πεξηνρέο πνπ δηαθξίλνληαλ απφ 

ρακειέο επηδφζεηο θαη ρακεινχο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο  δείθηεο. Έδηλαλ έκθαζε 

ζηελ επηηπρία ζηνπο ηνκείο ηεο γιψζζαο θαη ηεο καζεκαηηθψλ θαη ζηα απνηειέζκαηα 

ησλ εμεηάζεσλ ηνπ επηπέδνπ GCSE θαηαπνιεκψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ ζρνιηθή 

δηαξξνή θαη επηδηψθνληαο ηελ παξακνλή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε,  ζηφρνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο είρε άιισζηε ηδξπζεί ην Social Exclusion Unit (1998) θαη ινγνδνηνχζε 

απεπζείαο ζηνλ πξσζππνπξγφ.  Ζ επηδίσμε απνηειεζκάησλ, ε επειημία ζηελ επηινγή 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ ηξφπνπ ακνηβήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε δπλαηφηεηα νηθνδφκεζεο 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ εκπηζηνζχλε αλάκεζα  ζε εηαίξνπο, φπσο ν 
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ηδησηηθφο ηνκέαο, ν θφζκνο  ηνπ εκπνξίνπ, ηεο δηαθήκηζεο δείρλνπλ λα αλαδεηνχλ ηη 

είλαη «απηφ πνπ δνπιεχεη» («what works»).  

 

θνπφο καο είλαη ε αξηζηεία γηα φινπο…Έηζη, θαη ε δέζκεπζε καο  ζηε κεδεληθή αλνρή ηεο 

ρακειήο επίδνζεο  (Secretary of State for education 1997, κεηάθξαζε δηθή καο) 

 

Κάζε  EAZ απνηεινχληαλ  απφ 20 Β/ζκηα ζρνιεία θαη ηα γεηηνληθά ηνπο δεκνηηθά. 

 25 δψλεο δεκηνπξγήζεθαλ ην επηέκβξε ηνπ 1998 ή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ ‟99 θαη  

αθνινχζεζαλ άιιεο 47 ην επηέκβξε ηνπ 2000. Αξρηθά ζρεδηάζηεθαλ γηα ηξία 

ρξφληα, κεξηθέο επεθηάζεθαλ ζηα πέληε ρξφληα. Σειηθά,  δηήξθεζαλ ιίγν σο 

πξσηνβνπιίεο. Σν ελδηαθέξνλ γηα απηέο ζχληνκα αηφλεζε γηα λα ελζσκαησζνχλ ζηα 

ζρήκαηα ησλ EiC  ή λα κεηαηξαπνχλ ζε  Οκάδεο Αξηζηείαο, «excellence Clusters». 

 ηφρεπαλ ζε έλα είδνο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο  κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ,  ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ηνπ ζρνιείνπ  θαη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ πεξηνρψλ κε ρακεινχο δείρηεο απφδνζεο. 

 

Οη Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο δξάζεο είλαη έλα δξαζηηθφ θαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ ζρεδίσλ καο 

γηα λα απμήζνπκε ηα ζηάληαξηο ζηα ζρνιεία, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ ηεινχλ ζε δχζθνιεο 

ζπλζήθεο. Απηέο ζα παξέρνπλ λένπο θαη ελδηαθέξνληεο ηξφπνπο γηα ηα ζρνιεία, ηηο ηνπηθέο 

απηνδηνηθήζεηο, ηνπο γνλείο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, ψζηε λα 

δνπιέςνπλ καδί γηα λα απμήζνπλ ηηο επηδφζεηο (Blunkett, foreword in DfEE 1998, 

κεηάθξαζε δηθή καο). 

 

 

Eίραλ εληζρπκέλε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε. Σα πξψηα ηκήκαηα πήξαλ 750,000 

₤ ελψ ηα ππφινηπα 250,000 ζα πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη 

επηρνξεγήζεηο απηέο κεηψζεθαλ αξγφηεξα ζηηο 500,000. Βαζηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε 

θαη νξγάλσζε έπαηδε έλα Forum Γξάζεο  πνπ απαξηηδφηαλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο, δηεπζπληέο, ηνπηθέο αξρέο θαη θπβεξλεηηθνχο εθπξφζσπνπο. 

 Ο ηξφπνο σζηφζν ηεο ζχλζεζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ –έλα είδνο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε 

εηαίξνπο– δελ εμαζθάιηδε εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή νχηε απέθιεηε ηηο 

ζπγθξνχζεηο κέζα ζην ζπκβνχιην (Jones & Bird, 2000). Μηα ζαθήο, πεξηεθηηθή 

κνξθή δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα ζπκβνχιηα ησλ Forum δελ είλαη θαλεξή, ελψ 

απνπζηάδνπλ νη θσλέο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ γνληψλ. Απηνί πνπ θπξηαξρνχλ ζηα 

ζπκβνχιηα είλαη νη έρνληεο θαηά θχξην ιφγν ηελ επζχλε ηνπ management, νη 

δηεπζχλνληεο πνπ εμαηηίαο ηεο πιενλεθηηθήο ζέζεο  θαη ηεο δπλαηφηεηαο λα ελεξγνχλ 

ζπλήζσο «πίζσ απφ ηε ζθελή», δελ θαίλνληαη λα είλαη ππφινγνη ζε θαλέλαλ. Σα 
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ζπκβνχιηα δε, απνθηνχλ έλα κάιινλ «πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα» νξγαλσηηθήο 

κνξθήο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηε ζπκκεηνρή γηα παξάδεηγκα, ησλ κεηνλεθηηθψλ 

νκάδσλ ή ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ (Dickson et al., 2001). 

    Παξέρνληαλ επίζεο επειημία: ε δπλαηφηεηα λα πξνζιακβάλνπλ πςειήο πνηφηεηαο 

δπλακηθφ, θαιχηεξα πιεξσκέλν, ζε ζρέζε κε ην εζληθφ πιαίζην, ψζηε λα ειθχνπλ 

ηνπο «θαιχηεξνπο» δηεπζπληέο θαη δαζθάινπο,  λα εηζάγνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο πηνζεηψληαο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο, ρσξίο λα παξεθθιίλνπλ απφιπηα απφ 

ηηο επηηαγέο  θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, επίζεο λα 

πξνσζνχλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο γηα ην δεκνηηθφ, θαη επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ  γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα.  

Σν  απνηέιεζκα ήηαλ κηα δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ φρη σο απνηέιεζκα ηεο 

απνηπρίαο εθαξκνγήο κηαο εληαίαο ζηξαηεγηθήο αιιά σο αλαγλψξηζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ αλάκεζα ζηα ζρνιεία αθφκε θαη ηεο ίδηαο πεξηνρήο.  

 

 

 

Οη Εώλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο ζηε Γαιιία 

 

Ο φξνο ΕΔΠ δελ είλαη θαηλνχξγηνο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οη ΕΔΠ απνηέιεζαλ 

ηελ πνιηηηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηελ Γαιιία (Zones d' Education Prioritaires). 

ηαδηαθά κεηαηξάπεθαλ ζε  Γίθηπα Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (Reseaux d' 

Education Prioritaire), κηθξφηεξα δίθηπα πνπ απνηεινχληαη απφ έλα δεπηεξνβάζκην 

ζρνιείν θαη ηα γεηηνληθά ηνπ δεκνηηθά. Σν 1982 νη δηνηθεηηθέο αξρέο αλαιακβάλνπλ 

λα επηιέμνπλ ηηο ΕΔΡ κε θξηηήξην ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ 

γνληψλ, ηε εξγαζηαθή θαηάζηαζε, δειαδή ηελ αλεξγία, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ 

δελ έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηα γαιιηθά θαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ 

επαλαιακβάλνπλ ηελ  ηάμε. Σε πξψηε πεξίνδν, ην 1989-1990, 400 εθηκ. επξψ 

δφζεθαλ ζηηο Εψλεο απφ ηα νπνία 110 εθηκ. δφζεθαλ σο ρξεκαηηθή επηβξάβεπζε ζ‟ 

φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο δαζθάινπο θαη ηα ππφινηπα δφζεθαλ γηα ηελ 

αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαη ηελ κείσζε ησλ καζεηψλ αλά ηάμε. 

 865 ΕΔΡ ιεηηνπξγνχζαλ ην 1999 ζπκπεξηιακβάλνληαο 1 ζηνπο 5 καζεηέο. ην 

Παξίζη ην πνζνζηφ είλαη κεγαιχηεξν: ην έλα ηξίην φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ 

θαη έλαλ ζηνπο ηέζζεξηο απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ( Hatcher and Leblond,  

2001). 
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Οη  «ζπκθσλίεο επηηπρίαο»,  (contracts de reussite), (1999) θαζνξίδνπλ θαη ηελ 

κεηάβαζε απφ ηηο ΕΔΡ ζηα REP (δίθηπα), (φρη κφλν λα δψζνπκε πεξηζζφηεξα, αιιά 

ην θαιχηεξν, ηελ αξηζηεία ζ΄ απηνχο ηνπο καζεηέο). Δγθαηαιείπεηαη  ην γεσγξαθηθφ 

θξηηήξην επηινγήο, ελψ πνηθίια δίθηπα ζπζηήλνληαη  κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ πνπ 

κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη δπζθνιίεο. 

Σν γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλέθαζελ ζπγθεληξσηηθφ, θαη κε κηα καθξηά 

παξάδνζε ζην Ρεπνπκπιηθαληθφ θαη θαζνιηθφ κνληέιν, εδξαηψζεθε κε λφκν  απφ ηελ 

επνρή ηνπ Jules Ferry ην 1882. Πξνέξρεηαη δε απφ ηε γαιιηθή παξάδνζε πνπ 

πξεζβεχεη ηελ ηζφηεηα γηα φινπο ρσξίο εμαηξέζεηο  θαη κηα παξάδνζε πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ αμία (merit). 

Γηα ηελ Van  Zanten,  ην Ρεπνπκπιηθαληθφ ηδεψδεο απηφ δελ είλαη παξά … 

 

…ην απνηέιεζκα ελφο επηπρνχο θαη αλζεθηηθνχ ζην ρξφλν γάκνπ αλάκεζα ζε κηα ηδενινγία 

θαη κηα θαζνιηθή-εζληθηζηηθή θεληξηθά  θαζνξηζκέλε κνξθή δηνίθεζεο (κεηάθξαζε δηθή 

καο). 

 

Ζ γαιιηθή παξάδνζε ζηεξίδεηαη ζην ζχζηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο ζην 

πιεζηέζηεξν ζρνιείν, (carte solaire), πνπ ηζρχεη απφ ην 1963 θαη ηνλ De Gaulle. 

 Παξαδνζηαθά ην γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ηαπηηζκέλν κε ηελ ηδέα ηεο 

εγθνζκηφηεηαο (laicite), (Pons, Van Zanten, 2008) πνπ ζπλδέεη  ηηο ηδέεο ηνπ 

δηαθσηηζκνχ, ηελ πίζηε ζηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ, κε ηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο 

ζξεζθείαο σο αλήθνπζα ζηε ζθαίξα ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη κηα πνιηηηθή δηάζηαζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ Κξάηνπο σο λνκηκνπνηεηηθνχ παξάγνληα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

πνπ θαζνξίδεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε. Οη δάζθαινη απνιακβάλνπλ κέζσ ησλ ζπλδηθάησλ ηνπο 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ. Ζ εθπαίδεπζε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ κεραληζκφ, 

ηνπιάρηζηνλ σο ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 πνπ ζεζκνζεηήζεθε ε απνθέληξσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σε πεξίνδν απηή αξκνδηφηεηεο κεηαθέξνληαη ζηνπο  

recteurs, ηνπο ππεχζπλνπο ησλ academies.  

To 1975 εδξαηψλεηαη ν ζεζκφο ηνπ Δληαίνπ Κνιεγίνπ (college unique, Haby Act),         

πνπ ζεκαηνδνηεί ην πέξαζκα απφ ην ζρνιείν ησλ elite ζην καδηθφ ζρνιείν. 

Σν 1982 ζεζκνζεηνχληαη θαη νη ΕΔΡ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ ζε 

κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, θπξίσο κε ηελ δηνρέηεπζε επηπιένλ πφξσλ πνπ δίλνληαλ 
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θπξίσο σο ρξεκαηηθή επηβξάβεπζε ζηνπο  δαζθάινπο θαη ηελ κείσζε ησλ καζεηψλ 

αλά ηάμε.  

Αξρηθά ην δεπηεξνβάζκην ζρνιείν θαη ηα γεηηνληθά δεκνηηθά ζρνιεία ZEP έπξεπε λα 

θαζνξίδνπλ έλα  θνηλφ project, αξγφηεξα απφ ην 1999, κηα άηππε «ζπκθσλία 

επηηπρίαο», (sucess contract).  Κάζε ζρνιείν θαη θάζε Εψλε  αλαιάκβαλε ην δηθφ ηνπ 

ζρέδην ρσξίο λα «μεθεχγεη» απφ ηηο επηηαγέο ηνπ Δζληθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Αλ θαη νη αιιαγέο απηέο γίλνληαλ ζην φλνκα κηαο κεηα-γξαθεηνθξαηηθήο 

πξνζπάζεηαο ζηε πξαγκαηηθφηεηα ζπλππήξραλ κα έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα  θαη 

θαζνδεγνχληαλ απφ έλα ηδηαίηεξα πεξηγξαθηθφ θαη αλαιπηηθφ  Πξφγξακκα πνπδψλ. 

Σν ίδην θαη νη «ζπκθσλίεο επηηπρίαο» απνηεινχζαλ έλα είδνο ζπλεξγαζίαο 

πεξηζζφηεξν παξά ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα  θαη ραξαθηεξίζηεθαλ αλεπηηπρείο 

δηφηη δελ ήηαλ μεθάζαξν πνηνπο αθνξνχζαλ, πνηνο είρε λα θάλεη κε πνηνλ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο είλαη φηη θαη ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πνπ επηβάιινληαλ 

θεληξηθά δελ είραλ πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαη απηνχ ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε βαζηθή ηδέα ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ κνληέινπ πνπ 

επηδηψθεη ηελ «εθπαίδεπζε γηα φινπο»
6
. 

Δπηδηψθεηαη κε κηα θαηαθαηηθή πξάμε ή ηε ζεηηθή δηάθξηζε (λα δνζνχλ πεξηζζφηεξα 

ζ‟ απηνχο πνπ ηα ρξεηάδνληαη) δειαδή ηελ δηαθνξνπνηεκέλε ελίζρπζε λα 

κεηαθεξζνχλ πφξνη πξνο ηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο κε ζηφρν νη  καζεηέο λα κπνξνχλ 

λα εηζάγνληαη ζηηο Grand Ecoles, ηηο θαηεμνρήλ ζρνιέο πνπ εθπαηδεχνπλ ην αλψηεξν 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρψξαο. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε απηή ινγηθή επήιζε σο 

απάληεζε απφ ηελ Αξηζηεξά ζηελ θξηηηθή ησλ  Bourdieu θαη  Passeron πνπ 

επηζήκαλαλ ηελ κε-δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαθνξψλ  («indifference of diferrences») ηνπ 

ξεπνπκπιηθαληθνχ κνληέινπ.  Οη Εψλεο ήηαλ κηα ηέηνηα επθαηξία (Derouet, 2010). 

ηελ Γαιιία ην 1998 ην γαιιηθφ ζνζηαιηζηηθφ θφκκα, κε πξσζππνπξγφ ηνλ Savary, 

αλαθνηλψλεη ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ησλ ZEP πνπ είραλ πξσηνεκθαληζηεί ην 

1981.  Δγθαηληάζηεθαλ ην 2000. 

 Ζ αλαβίσζε ηνπ ζεζκνχ ζηε Γαιιία ζπλδέζεθε κε ηελ απνηπρία ηνπ εληαίνπ 

ζρνιείνπ (college unique), πνπ ζήκαηλε ην ίδην curriculum γηα 4 ρξφληα γηα φινπο 

αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο, λα εμαζθαιίζεη ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα θαη ηελ πξφζβαζε 

ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, παξ‟ φηη δηεχξπλε ηελ είζνδν ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

                                                 
6
Pons, Van Zanten (2008). 
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εθπαίδεπζε,  πξηκνδνηνχζε δε, δέθα πξνηεξαηφηεηεο (Official Bulletin of National 

Education Ηαλνπάξηνο 1999 φ.ά ζην Hatcher, Leblond, 2001) πνπ αθνξνχζαλ ηα 

παξαθάησ ηξία θχξηα ζεκεία:  

 Σελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία: δίλνληαο 

έλαλ ξφιν ζηνπο γνλείο, εληζρχνληαο ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ην ζρνιείν, εληζρχνληαο 

ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ γνλέσλ, ηελ εκπινθή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Σν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα γηα κηα απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ γηα ηελ εθπφλεζε 

θνηλψλ project. 

Σελ ππνζηήξημε ησλ δαζθάισλ θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

εγθαζίδξπζε κηαο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο.  

 

Σν γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαπνηηζκέλν απφ ηηο απφςεηο ησλ Bourdieu θαη 

Passeron γηα έλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ έιιεηκκα (socioculturel handicap), αγλννχζε 

γηα ρξφληα ηηο εζσηεξηθέο δηαδηαζίεο ηνπ ζρνιείνπ κέζσ ησλ νπνίσλ δηαηεξνχληαη νη 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο, ηελ δηαδηθαζία ηνπ streaming θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

θνιιεγίνπ, αιιά θαη ζην ηέινο ηνπ θνιιεγίνπ, φπνπ νη θαιχηεξνη καζεηέο κπνξνχζαλ 

λα αθνινχζεζνπλ ζην lycee, ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην baccalaureate ελψ νη 

ππφινηπνη αθνινπζνχζαλ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε (Duru-Bellat, 1996).  

Οη επηινγέο φκσο ηεο ζηαδηνδξνκίαο δελ είλαη άζρεηεο κε ηελ θνηλσληθή ζέζε. Οη 

καζεηέο κε πςειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν (socioeconomic status, SES) 

επηιέγνπλ ζσζηφηεξα έρνληαο θαιχηεξε πιεξνθφξεζε, ιακβάλνληαο ξίζθα φπσο ηελ 

επαλάιεςε ηεο ηάμεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο, ελψ καζεηέο 

κε ρακειφ SES επηιέγνπλ ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ζηελ ηεξαξρία θαη 

ζπλήζσο  απην-απνθιείνληαη, εγθισβηζκέλνη ζ‟ έλα θαχιν θχθιν κεησκέλσλ 

θηινδνμηψλ (φ.π). 

Οη ζηφρνη ηνπ Savary ην 1981, ην 80% ησλ καζεηψλ λα παξαθνινπζήζεη κηα γεληθή ή 

ηερληθή δηαδξνκή ζηελ 2
ε
 ηάμε θαη ηνπ Chevenement J.C ην 1984, πνπ 

ραξαθηεξίζηεθε κε ηνλ ακθίζεκν φξν ελφο δεκνθξαηηθνχ ειηηηζκνχ, νδήγεζε ζε 

πεξηζζφηεξε επηινγή, αληαγσληζκφ, επηβνιή standards, πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε 

θαη απφ ηελ Γεμηά φηαλ επέζηξεςε ην ‟86, πξνσζψληαο κηα πνιηηηθή ηεο επηινγήο, 

ηεο κεγαιχηεξεο απηνλνκίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαιιηεξγψληαο έλα  θιίκα φπνπ 
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«αηνκηθά», ζρνιεία θαη νηθνγέλεηα, θαζίζηαληαη ππεχζπλα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηελ 

νπνία ιακβάλνπλ, ελψ ην θξάηνο απνζχξεηαη απ‟ απηήλ ηελ επζχλε. 

Μηα βαζηθή δηαθνξά ησλ ΕΔΡ θαη ησλ ΔΑΕ βξίζθεηαη ζην ηξφπν πνπ ειέγρνληαη νη 

κελ ΕΔΡ (Γαιιία) απφ ηνλ θεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ κεραληζκφ, ηηο academies, νη δε 

ΔΑΕ (Αγγιία) απφ κηα ζχκπξαμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (Hatcher, Leblond, 

2001). 

Γηαθνξέο παξνπζηάδνληαη θαη ζηηο αμίεο πνπ πηνζεηνχλ ηα ζρήκαηα. Οη 

πξνηεξαηφηεηεο ζηελ Αγγιία είλαη πνζνηηθέο (νη επηδφζεηο ζε πνζνζηά επηηπρίαο ζηηο 

εμεηάζεηο GCSE, ζηε Γαιιία πνηνηηθά θξηηήξηα). 

πσο αλαθέξνπλ νη Hatcher & Leblond (2001) σο παξάδεηγκα, ζην contrat de 

reussite ηνπ έηνπο 2000-2003 ηνπ δηθηχνπ REP 5, ζην Παξίζη, απνηππψλνληαη, 

χζηεξα απφ κηα εθηελή θαη ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηνπ 

1999, νη ηξεηο βαζηθνί ζθνπνί ηνπ «ζπκθψλνπ ηεο επηηπρίαο» πνπ πεξηιακβάλνπλ 

επηκέξνπο ζηφρνπο. Απηνί είλαη: Να κάζνπλ ζηε δηαθνξά,  κε επηκέξνπο ζηφρνπο γηα 

παξάδεηγκα, λα δψζνπλ λφεκα ζηε κάζεζε ή λα απνθηήζνπλ ηελ επάξθεηα ζηνλ 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, λα κάζνπλ λα δνπλ καδί, λα αλαπηπρζεί ε ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζηνπο δαζθάινπο ηεο Εψλεο. 

  ηελ Αγγιία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα, ε ινγηθή ηεο 

εθαξκνγήο πνιηηηθψλ ηεο  ζεηηθήο δηάθξηζεο δελ ήηαλ θάηη θαηλνχξγην. κσο ζηε 

Γαιιία ήηαλ αζχκβαηε κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ έλλνηα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ πεξηνρψλ (territorization) κε ηελ κνξθή  ηεο  απνθέληξσζεο  ε νπνία 

ζα εμαζθάιηδε κηα ηζφηεηα σο πξνο ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ πεξηθέξεηα,  

ζηελ Γαιιία είλαη δηαθνξεηηθή απφ κηα πξαγκαηηθή απνθέληξσζε. πληζηά κηα 

απνζπγθέληξσζε.  Δπηηπγράλεηαη ρσξίο ην θεληξηθφ θξάηνο λα απνπνηείηαη ην έιεγρν.     

            

  «…Ο πξνζδηνξηζκφο πεξηνρψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δελ ζπληζηά ην απνηέιεζκα ηεο 

επηθπξηαξρίαο ζην ηνπηθφ επίπεδν, αιιά ην απνηέιεζκα  κηαο εζληθήο πνιηηηθήο. Έρεη 

νξγαλσζεί, ππνζηεξηρζεί, εθαξκνζηεί απφ ην θξάηνο» (Charlot, 1994 φ.ά ζην Hatcher,  

Leblond 2001, κεηάθξαζε δηθή καο). 

 

 Απηφ, γηαηί νη Εψλεο εληάζζνληαη ζ‟ έλαλ θεληξηθφ κεραληζκφ θαη εκπίπηνπλ ζε 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. Δπεηδή εθαξκφδνπλ εηδψλ ζπκθσλίεο (contracts) πνπ 

ζεκαίλεη ηε θαηάζεζε ελφο ζρεδίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο academies, ρξνληθά 
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πξνζδηνξηζκέλν, κε ζηφρν ηελ ζρνιηθή επίδνζε, αμηνινγνχκελνπ κε ηελ ζπκκεηνρή 

ζηηο εμεηάζεηο ζηελ ειηθία ησλ 8 θαη 11 εηψλ. 

ηελ Αγγιία νη ζπκθσλίεο απηέο γίλνληαη κε αηηήζεηο ζην DFEE πνπ πεξηιακβάλνπλ 

θαη ην θφζηνο γηα λα εληαρζνχλ ηα ζρνιεία ζηηο Εψλεο. ηαλ εγθξηζνχλ ππνβάιινπλ 

έλα εηήζην Πιάλν Γξάζεο  (Action Plan) πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη «κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα». Αληίζεηα, ζην γαιιηθφ πιαίζην νη ζηφρνη είλαη πνηνηηθνί. 

Ζ δηνίθεζε επίζεο ζην γαιιηθφ πιαίζην απνηειείηαη απφ  ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ αθαδεκηψλ, δηεπζπληέο ή επηζεσξεηέο (comite de pilotage). Γελ 

πεξηιακβάλεη γνλείο ή άιινπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο  πνπ παίξλνπλ κέξνο 

ζηε δηνίθεζε ησλ Εσλψλ, φπσο ζηα Action Forum ηα νπνία απαξηίδνληαη απφ ηνπο 

δηάθνξνπο «εηαίξνπο» (stakeholders) πνπ κνηξάδνληαη ην θνηλφ ελδηαθέξνλ, ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία, αθφκε θαη εθπξφζσπνπο ηεο θπβέξλεζεο πνπ εκπιέθνληαη 

νπζηαζηηθά  ζ‟ απηά. Ζ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο παίξλεη ηειείσο δηαθνξεηηθή κνξθή 

ζηα δπν πιαίζηα. 

ηελ Γαιιία, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο έδεημαλ ελδηαθέξνλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα ησλ ΕΔP ζηα πξνγξάκκαηα αλαζπγθξφηεζεο  αζηηθήο αλάπηπμεο, κεηά 

ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ησλ ΕΔΡ ην ‟90 απφ ηνλ Jospin (πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

κηζέο ΕΔΡ εληάρζεθαλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά)  ζε αληίζεζε κε ηελ Αγγιία,  φπoπ 

ζηφρνο ήηαλ λα παξακεξηζηνχλ νη ηνπηθέο Αξρέο (local authorities). 

Σν πιαίζην απηήο ηεο νπηηθήο εληάζζεηαη ζηελ γεληθφηεξε πνιηηηθή ηνπ Νένπ 

Παξαδείγκαηνο γηα ηελ Γεκφζηα  Γηνίθεζε, γηα κηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο 

πνπ πηνζεηεί ην θξάηνο. Σν θξάηνο ζχκθσλα κε ηε λέα απηή αληίιεςε δελ κπνξεί λα 

θάλεη ηα πάληα, ρξεηάδεηαη κηα απνθέληξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ πνπ 

θαζηζηά ηνλ ηνπηθφ παξάγνληα ππεχζπλν θαη ππφινγν ζηελ θεληξηθή εμνπζία γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ θεληξηθψλ πνιηηηθψλ επηινγψλ. 

  Ζ Lorcerie (φ.ά. ζην Hatcher and Leblond, 2001)  θάλεη ιφγν γηα ηελ κεηάβαζε απφ 

ην παξαδνζηαθφ, κνλαδηθφ, απξφζσπν, ξπζκηζηηθφ κνληέιν ηεο δηνίθεζεο πξνο έλα 

managerial θξάηνο  φπνπ ε έλλνηα απνηειεζκαηηθφηεηα απνηειεί ηελ έλλνηα θιεηδί. Ζ  

ηάζε απηή είλαη εκθαλήο θαη ζην Αγγιηθφ ζχζηεκα, επηβάιιεηαη δε, απφ νξγαληζκνχο 

φπσο ν OECD, φπνπ δηαηππψλνληαη θαη νη κειινληηθέο βιέςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ κέιινληνο (CERI „schooling for tomorrow‟, Rotterdam Nov. 1-3, 2000). Σν 

ζρνιείν γίλεηαη αληηιεπηφ σο έλαο «νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη» ζηελ  εθπαίδεπζε ηνπ 

κέιινληνο. Σν ζρνιηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ απνκφλσζε απφ ηελ θνηλφηεηα, 
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έηζη «δηνξζσηηθέο» έλλνηεο φπσο ε ζπλεξγαζία εηαίξσλ, ηα δίθηπα, ελζσκαηψλνληαη 

ζηνλ θπξίαξρν ιφγν πνπ επηβάιιεη ν OECD. 

Σν ξεπνπκπιηθαληθφ κνληέιν ηείλεη λα δηαθνξνπνηεζεί πιένλ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα 

ζηε Γαιιία. Αλ θαη ε ρψξα ππνζηήξηδε φηη απνηειεί κηα «εμαίξεζε» ζηελ επθνιία 

πηνζέηεζεο μέλσλ κνληέισλ απφ ηελ Ακεξηθή θαη ηε Αγγιία  γηα λα δηθαηνινγήζεη 

ηελ απψιεηα ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ ηεο, ε απμαλφκελε εηεξνγέλεηα θαη ε 

αδπλακία ησλ ηνπηθψλ ελψζεσλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα (φπσο κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ηζιακηθήο καληήιαο πξφζθαηα- πνπ ε θεληξηθή αδπλακία ειέγρνπ 

νδήγεζε ζηελ αλάζεζε ησλ απνθάζεσλ ζηηο θνηλφηεηεο θαη ηειηθά ζηα δηθαζηήξηα) 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ απνθεληξσηηθή πνιηηηθή,  δείρλεη κηα αδπλακία ηνπ 

θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο λα δηεθπεξαηψζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπ ξφιν σο ππνζρφκελν 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Αλαδεηθλχεη 

επίζεο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηνπηθψλ εθείλσλ παξαγφλησλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, δει. ησλ θνηλνηήησλ αιιά θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ 

φπσο νη θάζε είδνπο εηδηθνί ( Agnes Van Zanten, 2008). 

Αλ θαη ην Γαιιηθφ ζχζηεκα δηαηεξνχζε γηα ρξφληα ηελ ηδέα κηαο «εμαίξεζεο» 

αγλνψληαο ηνπο δηεζλείο ζπζρεηηζκνχο ζηελ εθπαίδεπζε (γηα παξάδεηγκα ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ PISA), απφ ην 2006 θαη κεηά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηείλνπλ λα 

ελζσκαηψλνληαη ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο πνιηηηθέο επηινγέο. Ο 

Sarkozi θαη ε Royal ζηηο εθινγέο ηνπ 2007 έζεζαλ σο ζέκα ηε ινγηθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο εγγξαθήο ζηα ζρνιεία, κάιηζηα γηα ηε ρξνληά 2008-2009 ν Sarkozi 

επέβαιε ζηηο academies λα θαζνξίζνπλ δείθηεο επίδνζεο γηα λα ελζαξξχλνπλ ηε 

γνλετθή επηινγή (Derouet, 2010 ). 

ηε έξεπλα ησλ Benadou et al.  (2005), βαζηζκέλε ζην εξεπλεηηθφ ίδξπκα CEPR, 

θαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο πξψηεο ΕΔΡ, ηε δεθαεηία 1982-

1992, ζηηο ηάμεηο ηνπ junior high school, ήηαλ κεδεληθά ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ. Σα θξηηήξηα ήηαλ ε απφθηεζε ηίηινπ ζην ηέινο ηνπ ζρνιείνπ, νη επηδφζεηο 

ζηελ 8
ε
 ηάμε ή ζηελ 10

ε 
θαη  ε απφθηεζε ηνπ baccaleureat.  Μεδεληθά ήηαλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηάμε θαη ηελ 

ζηειέρσζε ησλ ΕΔΡ κε πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ, ζηνηρεία πνπ 

απνηεινχζαλ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο απηήο. εκαληηθή ήηαλ ε 

παξαηήξεζε φηη δελ παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο, δειαδή ησλ καζεηψλ πνπ 

ηειεηψλνπλ ην ζρνιείν ρσξίο θαλέλα ηίηιν ζπνπδψλ (Benadou et al., 2005 ζει. 23). 
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πγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζηα 

ζρνιεία πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ ΕΔΡ, πξνηνχ φκσο απηά ραξαθηεξηζηνχλ σο ηέηνηα. Ζ 

κείσζε αθνξνχζε θαηά κέζν φξν 2 καζεηέο αλά ηάμε θάζε ρξφλν γηα ηηο ΕΔΡ ηνπ 

1989 θαη 1,5 καζεηή γηα ηηο ΕΔΠ ηνπ „82 θαη ηνπ „90. Ζ θνηλσληθή ζχλζεζε ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ρεηξνηέξεπζε, θαη απηφ εμαηηίαο ηεο ζηξαηεγηθήο απνθπγήο 

ησλ ζρνιείσλ απηψλ ζηελ «είζνδν», θαη φρη ζηε έμνδν ησλ καζεηψλ. 

Παξαηεηεξήζεθε κηα ζηξαηεγηθή «απνθπγήο» ηεο εγγξαθήο ζηελ 6
ε
 ηάμε. Γελ 

παξαηεξήζεθε πξνζέιθπζε εκπεηξφηεξσλ δαζθάισλ παξά  ην δέιεαξ ησλ  

ρξεκαηηθψλ επηβξαβεχζεσλ. Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηάμε δελ ήηαλ 

ζεκαληηθή. Ζ πηζαλφηεηα  κεηάβαζεο ζηελ 8
ε
 ηάμε ήηαλ αξλεηηθή ζηηο ΕΔΠ ηνπ ‟82, 

κάιινλ ζπλεγνξνχζε ππέξ ηεο επαλάιεςεο ηεο ηάμεο, ελψ ήηαλ ιίγν ζεηηθφηεξε γηα 

ηνπο καζεηέο ησλ ΕΔΡ ηνπ ‟89.  

Γεληθφηεξα, νη πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ ρσξίο ζαθή θξηηήξηα, ζα είραλ δηαηεζεί 

θαιχηεξα αλ ζηφρεπαλ ζε «κηθξφηεξα» groups, αλ δελ πεξηνξίδνληαλ απφ ηε 

«ινγηθή» ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο  θαη αλ δελ έξρνληαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηα παγησκέλα 

ζπκθέξνληα ησλ ηζρπξψλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ επηδίσθαλ 

ην δηθφ ηνπο κεξίδην ζηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ (φ.π.). 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ζηηο ειηθίεο ηνπ junior high school 

αληηπαξαβάιινληαη κε άιιεο έξεπλεο  (Piketty, 2004, Bressoux, Kramatz, Prost, 

2005) γηα ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο πνπ έδεημαλ πσο νη επηδφζεηο απμάλνληαη φζν 

κεηψλεηαη ν αξηζκφο ηεο ηάμεο  (φζν λσξίηεξα νη παξεκβάζεηο ηφζν θαιχηεξα). 

Οη αιιαγέο κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη  ε δηαδηθαζία απνθέληξσζεο, άιιαμαλ ην 

πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ απηνλνκία, επηινγή, ζπκκεηνρή, πνπ εξκελεχνληαη πιένλ 

δηαθνξεηηθά ζε ηνπηθφ επίπεδν απνδεηθλχνληαο πψο νη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο ππφ ην 

αλαδπφκελν θαζεζηψο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηνπηθά πιαίζηα  

εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη πσο φηαλ ζπλδπάδνληαη κε ην 

θαηεζηεκέλν ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο δελ ζηέθνληαη  πάληα  κε επηηπρία. 
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Πξώηνο, δεύηεξνο ή Σξίηνο δξόκνο; 

 

ηελ Αγγιία ηα πξνγξάκκαηα Excellence in Cities, Sure Start,  EAZ,  απνηέιεζαλ  

πνιηηηθέο ηεο θπβέξλεζεο ησλ New Labour απφ ην 1998 κηα πνιηηηθή πνπ έγηλε 

γλσζηή σο κηα πνιηηηθή ηνπ «ηξίηνπ δξφκνπ» (A. Giddens, 1998). «Γηαλννχκελνη» 

φπσο ν Michael Barber  θαη ζεσξίεο φπσο  ε ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηνπ 

Putnam επηζηξαηεχνληαη γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ. Ζ εηθφλα 

πνπ παξνπζηάζηεθε ήηαλ φηη επξφθεηην γηα κηα νιφηεια λέα πνιηηηθή. Οη πξψηεο 

θηλήζεηο φηαλ αλέιαβαλ ηελ εμνπζία νη Νένη Δξγαηηθνί ήηαλ λα θαηαξγήζνπλ 

πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο φπσο ην Assisted Places Scheme πνπ παξέπεκπε ζηηο 

πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο ηεο Θάηζεξ. Ζ θίλεζε ππνδεηθλχεη πσο ηα ίδηα ζέκαηα, 

εθπαηδεπηηθά γεγνλφηα, πνιηηηθέο, πιαηζηψλνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο θπβεξλήζεηο, 

αιιάδνπλ νλφκαηα, εξκελεχνληαη θαη επαλεξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά ζην ηνπηθφ 

πιαίζην θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπο. 

ρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ νη Power and Whitty (1999)  

επηζεκαίλνπλ φηη απηή-φπσο εθθξάδεηαη ζηηο EAZ- φρη κφλν δελ απερεί θάπνηεο αμίεο 

ησλ παιηψλ εξγαηηθψλ, δελ είλαη ίζσο ν ηξίηνο δξφκνο απηφο πνπ πξννησλίδεηαη, αιιά 

απνηεινχλ κηα  πνιηηηθή ηνπ δεχηεξνπ δξφκνπ, απηνχ ηνπ λεν-θηιειεπζεξηζκνχ. ηελ 

νπζία ηεο απνηειεί κηα ζπλέξγεηα (alignment) λέσλ θαη εηεξφδνμσλ ηδεψλ πνπ 

πξνθαζίδνληαη κηα νιφηεια θαηλνχξγηα νπηηθή, γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ θξάηνπο, 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηνπ θνηλσληθφ πινχηνπ, ηεο επδσίαο,ε νπνία 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο. Ζ πνιηηηθή 

απηή ππφζρεηαη ηελ άξζε ελφο δπαδηζκνχ αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ, φπνπ παξαδνζηαθά  ην θξάηνο απνηειεί ην πξφβιεκα ή ηε ιχζε θαη ηελ 

δεκηνπξγία ελφο δεκνθξαηηθφηεξνπ ζπζηήκαηνο θπβέξλεζεο, κε κεγαιχηεξε 

δηαθάλεηα, πνπ δελ απνθιείεη ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά, νχηε ηελ ζπλχπαξμε ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ πνιηηηθή απηή επηρεηξεί κηα ππέξβαζε ηεο πνιηηηθήο 

κηαο παιηάο αξηζηεξάο πνπ ζπλδέζεθε κε ηνλ εμηζσηηζκφ θαη κηαο λέαο δεμηάο πνπ 

ζεσξεί «θπζηθή» ηελ αληζφηεηα. ην ιεμηιφγην ηεο ε έλλνηα  ηεο θνηλσληθήο 

αληζφηεηαο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ έλλνηα  ηεο έληαμεο  (inclusion), (φ.π ). 

 

Ζ ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Putnam αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε 

ηζρπξνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ σο ερέγγπν γηα ηελ ζρνιηθή επηηπρία. 

Γηαθξίλεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: σο ηελ ελίζρπζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλφηεηαο, ηεο κέζα 
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ζηελ νηθνγέλεηα ελίζρπζεο ησλ δεζκψλ θαη κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. ηνλ 

ηξφπν φκσο πνπ ε ζεσξία εθιακβάλεηαη ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ 

ρξσκαηίδεηαη θαη κε κηα ζπληεξεηηθή, απηαξρηθή δηάζηαζε θαη κε κηα εμίζνπ 

πξννδεπηηθή, ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. ηελ πξάμε φκσο είλαη 

αθξηβψο ε θσλή θαη δηαθνξεηηθή νπηηθή ησλ γνληψλ πνπ ιείπεη απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο 

ησλ Forum. Οη γνλείο θαζίζηαληαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη 

ζεσξνχληαη ππφινγνη ζηελ δηθαηνζχλε φηαλ αζεηνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 Γηα ηνπο Gewirtz et al. (2005), ε αληίιεςε φηη ππάξρεη έιιεηκκα ζηελ  παηδεία ησλ 

γνληψλ πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο, είλαη αβάζηκε. Γελ είλαη φηη απνπζηάδεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο απηψλ ησλ νκάδσλ θαη άξα απηφ πνπ πξέπεη λα εληζρπζεί, αιιά ε 

κε αλαγλψξηζε («recognition») ηεο δηθήο ηνπο νπηηθήο, ηεο δηθήο ηνπο θσλήο, ηνπ 

ηξφπνπ πνπ βιέπνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη απηή ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνπ 

ιείπεη  ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ forum, πνπ θπξηαξρνχληαη ζπλήζσο απφ ιεπθνχο θαη  

κνξθσκέλνπο, φζνπο ήδε θαηέρνπλ έλα ηζρπξφ θνηλσληθφ θεθάιαην.  

Απηφ πνπ ιείπεη είλαη άιιν απφ ην είδνο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνσζνχλ ηα 

forum, δειαδή απηή ε κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζα επηηξέςεη ηελ νπζηαζηηθή  

πξφζβαζε ηνπο ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Οη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη «γηα» 

απηνχο  κνηάδνπλ λα επηβάιινληαη, παξά λα ζπκπεξηιακβάλνπλ «θαη» απηνχο (φ.π). 

 

Αξηζηεία γηα όινπο.  Μηα πεξίπηωζε «δηπιήο  θωδηθνπνίεζεο». 

   

Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο ΔΑΕ, ζην πνιηηηθφ πιαίζην ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ 

πνπ επηδηψθεη ηελ ηζφηεηα θαη θαίλεηαη λα ζπκβαδίδεη κε έλα ζνζηαιν-δεκνθξαηηθφ 

πλεχκα, εμηζψλεηαη ηαπηφρξνλα θαη κε κηα λεν-θηιειεχζεξε πνιηηηθή ηεο αξηζηείαο 

(Gillies, 2008). Πξφθεηηαη γηα έλα αηαίξηαζην  πάληξεκα, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ζηα απνηειέζκαηα, φπσο απηά ελλννχληαη ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο. Σα πςειά απνηειέζκαηα ζηηο επηδφζεηο κνηάδνπλ 

λα αξθνχλ γηα λα αξζνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γίλεη θάηη 

άιιν. ηελ ξεηνξηθή απηή ππνθξχπηνληαη νη κεραληζκνί πνπ ζπληεξνχλ θαη 

αλαπαξάγνπλ ηηο αληζφηεηεο θαη ε πνιηηηθή ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ ππφζρεηαη λα 

παληξέςεη ην αίηεκα γηα ηζφηεηα κε ην αίηεκα ηεο επηηπρίαο. 

 Σν θιεηδί ηεο επηηπρίαο απνηεινχλ νη λέεο αμίεο: εγεζία, κάλαηδκελη, επζχλε ησλ 

ίδησλ ησλ ζρνιείσλ γηα ηα απνηειέζκαηα, ζπλεξγαζία,δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ. Σν 
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απνηέιεζκα,  αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηα ζρνιεία γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ 

πξφζβαζε ζε πφξνπο αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πνπ ζα απμήζνπλ ηα επίπεδα 

επηδφζεσλ, ε ηάζε σξαηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε «θαηαζθεπή» κηαο 

πιαζηήο εηθφλαο, κηαο  «έμσζελ» θαιήο  καξηπξίαο  γηα ηελ πξνζέιθπζε «πειαηψλ»-

ησλ γνληψλ θαη ησλ θαιψλ καζεηψλ- πνπ απμάλνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ ηζφηεηα ζπληαηξηαζκέλε κε ηελ αξηζηεία είλαη κηα ηζφηεηα  ρσξίο 

θνηλσληθφ πεξηερφκελν, είλαη κάιινλ κηα κεηξήζηκε, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Μηα ηζφηεηα επθαηξηψλ, κηα ηζφηεηα φκσο  πνπ δελ αθνξά ηελ 

αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία «δηπιήο 

θσδηθνπνίεζεο» (double coding),  (Fairclough, 2000, φ.ά.  in Gillies, 2008). 

 Σν ζπληαίξηαζκα απηφ δελ ζπληζηά πξφβιεκα ζηελ επίζεκε ξεηνξηθή. πσο 

επηζήκαλε θαη ε Lister (ζην Ball, 2008 ζει. 181), απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνιηηηθή 

ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ είλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή ζηξνθή (paradigma shift) απφ ηελ ηδέα 

ηεο ηζφηεηαο σο θπξίαξρε αμία ζηελ πνιηηθή ηνπο αηδέληα, ζε κηα εληαία ζχλζεζε  

πνπ απνηειείηαη απφ  ηελ «ηξηάδα» ησλ ελλνηψλ Τπεπζπλφηεηα, Δλζσκάησζε, 

Δπθαηξία  πνπ νδεγνχλ ζην δξφκν γηα ην RIO (Responsibilities, Inclusion and 

Opportunity). 

Γηα ηελ Gewirtz (2000), ε εκκνλή ζηελ έλλνηα ηεο «πνηφηεηαο» πνπ δηαθξίλεη ηελ 

πνιηηηθή ησλ New Labour είλαη δαλεηζκέλε απφ ηνλ θφζκν ησλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, δελ δηαθέξεη απ‟ απηήλ ησλ πληεξεηηθψλ θαη  ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ 

δπν κνληέια  ηεο πνηφηεηαο, πνπ δηαθξίλνληαη απφ έλα ζηελά εξγαιεηαθφθαη  

απηαξρηθφ ραξαθηήξα. Σν κνληέιν ηεο «ζπκκφξθσζεο» ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

(compliance model) πνπ βαζίδεηαη ζε ζηαζκηζκέλα ηεζη θαη εμσηεξηθέο επηζεσξήζεηο 

θαη ην κνληέιν ηνπ νιηθνχ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο  (total quality management) πνπ 

ελδηαθέξεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ πειάηε-θαηαλαισηή, θαη πξνηείλεη κηα ηζρπξή 

εγεζία, θνηλά νξάκαηα θαη ηελ εκπινθή ηνπ εξγαδφκελνπ. Σν δεχηεξν δπλεηηθά 

ελέρεη θάπνηεο ρεηξαθεηηθέο δηαζηάζεηο πνπ πεξηνξίδνληαη εμαηηίαο κηαο ζηξεβιήο 

θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπο. Σα πνζά θαη ε ελέξγεηα πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ 

παξαγσγή θαη ζπληήξεζε ηνπ κνληέινπ ησλ επηζεσξήζεσλ δείρλνπλ φηη θνζηίδεη 

παλάθξηβα. Δηδηθφηεξα, αλάκεζα ζην 1980 θαη 1995, 120 εθηκ. ₤ κεηαθέξζεθαλ ζηνλ 

Ofsted απφ ηηο LEA, ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ην θφζηνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

ζρνιείσλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο επηζεσξήζεηο, ην θφζηνο ηεο δηαθήκηζεο ησλ 

ζρνιείσλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαλ ζηηο ππνηηζέκελεο δπλαηφηεηεο επηινγήο ησλ 

θαηαλαισηψλ, αιιά θαη ην ςπρηθφ θφζηνο ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηνπο δαζθάινπο.  
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Σν κνληέιν απηφ ζηεξεί επίζεο, ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δνθηκάζνπλ 

ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο κε πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο ησλ επίζεο 

δηαηππσκέλσλ πξνηάζεσλ γηα κηα δεκνθξαηηθή, αλζξσπηζηηθή παηδεία, ηεο έλλνηαο 

ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε πνπ ζπλππάξρεη ζηε ξεηνξηθή ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ σο 

«ακάιγακα» πξνζέζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ. Αλ ε ελέξγεηα απηή είρε δηαηεζεί γηα 

έλα ζχζηεκα ρσξία δηαρσξηζκνχο,  ρσξίο δηαθξίζεηο, γηα ηα πξνγξάκκαηα ή γηα ηνπο 

δαζθάινπο  ζα κπνξνχζε λα εθπιεξψζεη ην επηζπκεηφ, δεκνθξαηηθφ ηδεψδεο πνπ 

εληέιεη ε ίδηα πνιηηηθή αλήγαγε ζε ππνρξεσηηθφ (ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 1999, ε έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, 

πεξηιακβάλεηαη ζην ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα απφ ην επηέκβξε ηνπ 2002). 

Γηα ηνλ Stephen Ball (2008), ε «πνιηηηθή» ησλ ΔΑΕ φπσο εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν 

πιαίζην ηεο Πνιηηηθήο ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ θαη ηνπ Tony Blair είλαη ε πνιηηηθή πνπ 

ζπκππθλψλεηαη  ζηελ έθθξαζε “from goverment to governance, ηελ κεηάβαζε απφ 

έλαλ θεληξηθφ, δπζθίλεην, πνιπέμνδν γξαθεηνθξαηηθφ κεραληζκφ ζε κηα 

απνθεληξσκέλε δηα-θπβέξλεζε –απφ καθξηά- steering from distance- φπνπ δίθηπα 

δξψλησλ (networks) αλαιακβάλνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ θεληξηθφ κεραληζκφ  κε 

ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε πνπ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο αμίεο ηεο αγνξάο. Σα δίθηπα απηά πεξηιακβάλνπλ κηα επξεία 

δεμακελή ζθέςεο (Demos, NESTA, LSE) θαη κεκνλσκέλα άηνκα  πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πνιηηηθή θαη θαιχπηνπλ ην θελφ πνπ άθεζαλ νη παιηέο νξζνδνμίεο ησλ πνιηηηθψλ 

πξφλνηαο θαη ζπγθξνηνχλ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ελφο κεηακνληέξλνπ θξάηνπο (Ball 

and Exley,  2010). Σα δίθηπα απηά ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ, νξγαληζκψλ, ηλζηηηνχησλ 

θηλνχληαη κε επθνιία αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο αιια θαη δη-εζληθά 

θαηαιακβάλνληαο ηε γθξίδα δψλε αλάκεζα ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ρψξν, 

αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα θαη ηνπ θξάηνπο. Παξάγνπλ θαη 

δηαρένπλ έλα ιφγν πνπ αλαπαξάγεηαη κεζα απφ ηζηνζειίδεο, θφξνπκ, εθεκεξίδεο, 

πεξηνδηθά, ελψ ππνζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο δηαηεξψληαο 

επαθέο θαη κε κε- θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, απηνπξνζδηνξίδνληαη σο νπαδνί ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, σο πξναζπηζηέο ηεο δεκνθξαηίαο σο ελ 

απνζέσζε ηεο αηνκηθφηεηαο, απνηεινχληαη θαηεμνρήλ απφ λεφηαηα ζε ειηθία άηνκα 

κε ζπνπδέο ζε πςεινχ θχξνπο  παλεπηζηήκηα πνπ θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο ζπκβνχισλ 

ησλ πνιηηηθψλ επί πιεξσκή, πξνηείλνληαο «έμππλεο» ιχζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ δνκψλ ηνπ κνληέξλνπ θξάηνπο ππνθαζηζηψληαο ηα ζπλδηθάηα, ηηο ηνπηθέο αξρέο 

θαη ηελ αθαδεκατθή έξεπλα πνπ «θαηεγνξείηαη» φηη αδπλαηεί λα γεθπξψζεη ην ράζκα 
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ζεσξίαο θαη πξάμεο, φζν απαζρνιείηαη κε ηε παξαγσγή ζεσξίαο θαη ην δηάινγν κε ηηο  

νκάδεο ησλ νκφηερλσλ (Ball & Exley, 2010). 

 Ζ έθθξαζε απηήο ηεο πνιηηηθήο βξίζθεηαη ζηηο ΔΑΕ, -απνζθνπεί ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ «θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» ησλ θνηλσληθά κε-επλνεκέλσλ 

αηφκσλ θαη νκάδσλ, εληζρχνληαο ην «θνηλσληθφ θεθάιαην», ψζηε λα απνηξαπνχλ νη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ θνηλσλία πνπ πξνέξρνληαη  απφ ηηο δπζιεηηνπξγηθέο 

νηθνγέλεηεο. Ζ επζχλε εδψ εθιακβάλεηαη σο αηνκηθφ πξφβιεκα, ηνπ αηφκνπ ή ηεο 

νηθνγέλεηαο, έλα «έιιεηκκα» θαη ε απάληεζε είλαη ε πξψηκε παξέκβαζε θαη ε 

αλάιεςε ηεο επζχλεο απφ ην άηνκν ή ηελ θνηλφηεηα γηα ηε επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

Γηα ηνλ Beck ε αλαδήηεζε ηνπ αηνκηθηζκνχ, είλαη απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή  

«ηνπ δεχηεξνπ κνληεξληζκνχ» θαη ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη πηα απνζπψληαη απφ ηηο 

εζηθέο δεζκεχζεηο ηεο «ηάμεο» ηνπο θαη αλαθέξνληαη ζηνπο εαπηνχο ηνπο 

ζρεδηάδνληαο θαη «γξάθνληαο» ηηο αηνκηθέο  ηνπο πιένλ βηνγξαθίεο  ζε κηα 

δηεπξπκέλε αγνξά εξγαζίαο φπνπ ην άηνκν αληηκεησπίδεηαη σο πειάηεο θαη φπνπ ε 

κάζεζε απνηειεί έλα εκπνξεχζηκν πξντφλ πνπ κπνξεί ή δελ κπνξεί  λα 

«κεηαθξαζηεί»ζε κηα αληαιιαθηηθή αμία ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Ball, 2008). 

 

Υωξνηαμηθέο ιύζεηο ζε δνκηθά πξνβιήκαηα 

 

Οη ΔΑΕ απνηέιεζαλ κέξνο κηαο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε 

πξσηνβνπιηψλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ «αλαδσνγφλεζε» ζηε βάζε νιφθιεξσλ 

πεξηνρψλ (Area-based Regeneration Initiatives), (Halpin, et.al., 2004). Παξφκνηεο 

πξσηνβνπιίεο ήηαλ ζηα πιαίζηα κηαο πνιηηηθήο ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ,  ηα  «New Deal 

for Communities» (NDC), «Goverment intervention in Deprived Areas» (GIDA) γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ εθπαίδεπζεο, εγθιεκαηηθφηεηαο, πγείαο, εξγαζίαο, ην 

«Neighbourhood Renewal Fund» (NRF) γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

ζηελ ελίζρπζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ην «Local Straregic Partnerships» (LSPs) 

πνπ σο πξφγξακκα  ζθνπφ είρε ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ ζπλεξγαζηψλ. 

Οη επίζεκεο αμηνινγήζεηο ησλ πξσηνβνπιηψλ απηψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ εθ κέξνπο 

ησλ «Department of the Environment, Transport & the Regions Performance and 

Innovation Unit», (2000) θαη ησλ «UK Parliament‟s House of Commons Urban 

Affairs Sub-Committee» (2000) θαζψο θαη ηα αληηθαηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Ofsted 

(2001) θαη ηνπ «Centre for Education Leadership & School Improvement» (2002), 
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ήηαλ απνζαξξπληηθά θαη απνηέιεζαλ ηνππφβαζξν γηα ηελ ζηαδηαθή απφζπξζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο θαη ηεο έληαμεο ζηα λεφηεξα ζρήκαηα ησλ EiC  θαη Excellence 

clusters. 

Βαζηθέο δηαπηζηψζεηο θαηά ηνπο Halpin et al., (2004) ήηαλ  ε ζχγρπζε ησλ 

πξνγξακκάησλ, ε δπζθνιία ζπληνληζκνχ, θαη ε πξφηαζε γηα πεξηζζφηεξε απηνλνκία 

ζε επίπεδν ηνπηθφ πνπ ελέρεη ην ελδερφκελν πιεξέζηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ 

πξσηνβνπιηψλ απηψλ. Ζ έιιεηςε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο, ε απνζπαζκαηηθή 

αλαληηζηνηρία ησλ βιέςεσλ κεηαμχ  ησλ ζεκαληηθψλ εκπιεθνκέλσλ, ε θπξηαξρία 

θάπνησλ έλαληη ησλ άιισλ απφςεσλ, ε πξνηεξαηφηεηα ησλ «εθπαηδεπηηθψλ» ζηφρσλ 

ζε βάξνο ηεο αλάπηπμεο πνιηηηθψλ πξαγκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, ν αληαγσληζκφο ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ ζηξαηνιφγεζε καζεηψλ,  είλαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αγλννχλ ηηο καθξν-πνιηηηθέο ζην πιαίζην 

φπνπ ιεηηνπξγνχλ. Ζ επίκνλε πξνηεξαηφηεηα ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα απφ ηελ πιεπξά 

ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο απνθιείεη ηελ δπλαηφηεηα θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο  κε 

ηνπο θνξείο εθηφο ησλ «ζηελά εθπαηδεπηηθψλ». 

Οη πνιηηηθέο ησλ „joined up‟ ιχζεσλ έξρνληαη ζε ξεηή αληίζεζε κε ηεο πνιηηηθέο ηεο 

επηινγήο. Απνηεινχλ κε-πξνβιέςηκεο παξελέξγεηεο πνπ ε επίζεκε θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή αγλνεί. Κακία δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί νχηε 

αλάκεζα ζηα ζρνιεία κε ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, ζε έλα πιαίζην 

αληαγσληζκνχ ησλ ζρνιείσλ ζε έλα πεξηβάιινλ ησλ „νηνλεί αγνξψλ‟ (Halpin, et.al., 

2004). 

Γηα ηνπο Rees, et. al. (2007) νη «ρσξνηαμηθέο» ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα δνκηθά είλαη 

αλεπηηπρείο επεηδή ππνιείπνληαη κηαο ζεσξεηηθήο ηεθκεξίσζεο γηα ηελ 

«γεσγξαθηθή» θαηαλνκή ησλ αληζνηήησλ. 

Ζ έλλνηα ηεο «θαηλνηνκίαο» είλαη επίζεο κηα έλλνηα πνπ δελ γίλεηαη θαηαλνεηή, 

θαζψο ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε απνδεηθλχεη κάιινλ ηελ παξεξκελεία ηεο έλλνηαο 

φηαλ απηή κεηαθέξεηαη απφ ην επίζεκν πεδίν ζην αλεπίζεκν, ηνπηθφ πιαίζην 

ηδηαίηεξα φηαλ απηή έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηε ινγηθή ησλ ζηάληαξληο πνπ θπξηαξρεί 

ζηα πιαίζηα ελφο θξάηνπο πνπ φινη θαη φια αμηνινγνχληαη, ελφο evaluating state 

(Neave), κηαο θπξίαξρεο ινγηθήο ησλ δεηθηψλ πνπ ππνλνκεχεη αθξηβψο ηελ 

θαηλνηνκία ππνηάζζνληαο ηελ ζηνπο θεληξηθά ζηνρνζεηεκέλνπο  φξνπο ηνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, παξά ηελ εθ πξψηεο φςεσο αλνηθηή  ξεηνξηθή ηεο 

θαηλνηνκίαο  (Halpin et al., 2004). Οη δάζθαινη είηε ηελ θαηαλννχλ σο επθαηξία λα 

δηνξζψζνπλ ηα θαθψο θείκελα ηνπ παξαδνζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, είηε κε φξνπο ηεο 
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παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο, εμαηηίαο ελφο πξαθηηθνχ ήζνπο πνπ ζπλάδεη κε κηα 

εγγελή ζπληεξεηηθφηεηα, ελψ νη γνλείο ηελ εθιακβάλνπλ σο ηε δπλαηφηεηα 

εμνκνίσζεο κε ηα θαιά παξαδνζηαθά ζρνιεία πνπ δηαθαηέρνληαη απφ έλα  

«αθαδεκατθφ» ραξαθηήξα. 

Οη ηδησηηθέο αξρέο δελ έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, νη LEA δελ παξαγθσλίζηεθαλ 

φπσο είρε πξνβιεθζεί, νη δείθηεο επίδνζεο δελ παξνπζίαζαλ ζεακαηηθή βειηίσζε. Οη 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο δελ έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα αλαιάβνπλ ηέηνηαο 

κνξθήο πξσηνβνπιίεο, ζηνρεπκέλεο ζε πεξηνρέο. Πνιχ πεξηζζφηεξν θάλεθαλ 

απξφζπκνη ή παξεκπνδίζηεθαλ ζην  λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηνίθεζε 

εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο, ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ θαηείραλ απφ νη  LEA, θαη ηνλ 

ζθεπηηθηζκφ ησλ δαζθάισλ γηα ην εγρείξεκα, ηηο πξαθηηθέο αθηεξσκέλεο ζηε 

εθαξκνγή κεζφδσλ απφ ην θφβν ησλ επηζεσξήζεσλ ηνπ Ofsted (απφ ην 2000 θαη 

κεηά), παξά ηε λνκνζεζία πνπ ηππηθά επέηξεπε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηνπ ξίζθνπ πνπ επέβαιιε ν θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηνπο, φρη δειαδή 

ζηαζεξφηεηα, αθφκε θαη ιφγσ ηεο αλππαξμίαο ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηνρέο 

απηέο. Οη αηηίεο απηέο απνζάξξπλαλ ηελ εκπινθή ησλ επηρεηξήζεσλ (Hallgarten & 

Watling, 2001). 

Σα απνηειέζκαηα  απφ ηελ αμηνιφγεζε -«Excellence in Cities» and «Education 

Action Zones» management and impact- απφ ην Ofsted 2003, έδεημαλ φηη αλ θαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ηα απνηειέζκαηα απφ ηα πξνγξάκκαηα EAZ θαη  EiC  είλαη 

ελζαξξπληηθά, ηα απνηειέζκαηα ζηηο επηδφζεηο δε θαίλεηαη λα άιιαμαλ. Σν ράζκα 

ησλ επηδφζεσλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ πνπ αλήθαλ ζηηο δψλεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ρψξαο ζε εζληθφ επίπεδν δελ κίθξπλε. Πνιιά 

έρνπλ λα γίλνπλ αθφκε εηδηθά γηα ηα Β/ζκηα ζρνιεία πνπ δείρλνπλ λα παξνπζηάδνπλ 

κεησκέλεο επηδφζεηο ζηα key-stages 3, ελψ άιια παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξίαο. Ο ηξφπνο πνπ ην 

επίζεκν πεδίν ηεο αλαπιαηζίσζεο (Office of Standards) νξίδεη ηελ επηηπρία είλαη 

δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ηξφπν πνπ νξίδνπλ ηελ επηηπρία νη δξψληεο ζην  αλεπίζεκν 

πεδίν ηεο αλαπιαηζίσζεο, νη δάζθαινη. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ επίζεκνπ πεδίνπ ε 

επηηπρία νξίδεηαη σο ην απνηέιεζκα ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο, ηεο  επηηπρνχο 

θαζνδήγεζεο (mentoring), θαη ηεο εγεηηθήο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο  ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ζηελ επηηπρία ηνπ ζεζκνχ. Γηα ηνπο δαζθάινπο  ε 

πξνηεξαηφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή θαη είλαη ε θνηλσληθή έληαμε πνπ ελδηαθέξεη θαη φρη 

ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα. 
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Σν 2001 ν David Blunket αλαθνίλσζε φηη νη ΔΑΕ ππεξηνλίζηεθαλ, γηαηί πεξηκέλακε 

πνιιά απφ ην ηνπηθή θνηλφηεηα. Γηα άιινπο ε απνηπρία νθεηιφηαλ ζηνλ απνθιεηζκφ 

απηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο, ηνπο γνλείο, ηνπο δαζθάινπο, ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία  (Hatcher, Leblond, 2001). 

Γηα ηνλ Ian Plewis (1998) νη πνιηηηθέο απηέο απέηπραλ. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζε άιιεο 

ρψξεο φπνπ εθαξκφζηεθαλ. Σελ Γεξκαλία, ηελ Οιιαλδία ηελ Γαιιία. Γηαηί ζπλέβε 

απηφ; Πνην ήηαλ νη παξάγνληεο ηεο απνηπρίαο ζηελ άξζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ  

ή ζηελ νκνινγνχκελε  απνηπρία αχμεζεο ησλ ζηάληαξληο; 

Άιινη, φπσο ε STA,  (Socialist Teachers Alliance, 1998
7
, φ. ά ζην Power, Whitty 

1999), ππνζηήξημαλ φηη νη δψλεο ήηαλ ν δνχξεηνο ίππνο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη άιινη επεζήκαλαλ ηνλ θίλδπλν ηνπ territorialization, ηεο 

δεκηνπξγίαο «πεξηνρψλ» ραξαθηεξηζκέλσλ σο «δηαθνξεηηθψλ». 

ηελ Γαιιία, o Bernard Charlot επηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ζρνιεία δπν ηαρπηήησλ θαη πνπ πεγάδεη απφ κηα πνιηηηθή πνπ είλαη λεν-

θηιειεχζεξε. 

Ζ γθεηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ είλαη αλαπφθεπθηε, φζν ηα ζρνιεία ηείλνπλ λα είλαη 

νκνγελνπνηεκέλα. H νκνγελνπνίεζε απηή δεκηνπξγείηαη απηφκαηα, παξ‟ φιεο ηηο 

ζεηηθέο αμηψζεηο ηεο ζεηηθήο δηάθξηζεο θαη ηα νθέιε γηα καζεηέο ησλ ρακειψλ 

ζηξσκάησλ, εμαηηίαο ησλ ππφγεησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ γνλέσλ ηεο κεζαίαο θαη 

αλψηεξεο ηάμεο πνπ θαηαθέξλνπλ λα θαηαζηξαηεγνχλ αθφκε θαη  ηελ ππνρξέσζε 

ηεο εγγξαθήο κε ην θξηηήξην ηεο δηακνλήο, πνπ ππάξρεη αθφκε ζε θξάηε φπσο ε 

Γαιιία (Van Zanten A., 2005) είηε κεηαθνκίδνληαο ζε πεξηνρέο φπνπ ηα παηδηά ηνπο 

ζα ζπγρξσηίδνληαη κε νκνίνπο είηε θαηεπζπλφκελνη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

ηελ έξεπλα ησλ Bell & Stevenson (2006) γηα ηηο ΔΑΕ
8
 ε επηηπρία  νθεηιφηαλ ζηελ 

αιιαγή ησλ πξνζψπσλ ζηηο ζέζεηο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ βξαρείαο δηάξθεηαο πνιηηηθή ησλ ΔΑΕ αλ θαη απνηέιεζε  ηε «ζεκαία» ηεο 

πνιηηηθήο ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ κε ηελ εθινγή ηνπο ην 1997, ζηαδηαθά αηφλεζε. Σα 

απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηηο αλαθνξέο 

ηνπ Ofsted (Office for Stardards in Education).  

Ωζηφζν αλέδεημε θάπνηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ θαη ηελ «θιεξνλνκηά» ησλ 

ΔΑΕ, θαη ήηαλ απφ ηελ κηα ε θαιή ζπλεξγαζία ησλ ζρνιείσλ ηεο Β/ζκηαο  Δθπ/ζεο, 

πνπ ελψ πξηλ δελ «γλσξίδνληαλ», ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

                                                 
7
 STA (1998), Trojan Horses:  EAZ, the case against the privatization of education. 

8
 Ζ πεηπρεκέλε  κειέηε πεξίπησζεο αθνξνχζε ηα ζρνιεία ησλ ΔΑΕ ηεο πεξηνρήο ηνπ Milbands. 
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καζαίλνληαο ν έλαο απφ ηνλ άιινλ θαη φρη «δηδάζθνληαο» νη «θαιχηεξνη» ηνπο 

«απνηπρεκέλνπο» θαη απφ ηελ άιιε ηε ζεκαζία ηνπ δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ γηα 

ηελ επηηπρία ησλ πξσηνβνπιηψλ απηψλ. Ζ κειέηε πεξίπησζεο αλέδεημε θαη ηα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο φμπλζεο ησλ αληζνηήησλ αλάκεζα ζηα ζρνιεία, θαζψο 

απηά παξνπζίαδαλ κηα αληζνκεξή θαηαλνκή ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, έηζη ψζηε 

θάπνηα απ‟ απηά παξνπζίαδαλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ελψ άιια «αχμεζαλ» ηα 

πνζνζηά απνηπρίαο ηνπο. Δπίζεο, ε έξεπλα αλέδεημε ηνλ ηξφπν πνπ ηα ζρνιεία 

κεηέθξαδαλ ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κε φξνπο «αληαγσληζκνχ», αιιά θαη 

ηηο αληηζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ πνπ αηζζάλνληαλ φηη 

απεηινχληαλ απφ ηνλ πηζαλφ ραξαθηεξηζκφ ησλ ζρνιείσλ ηνπο σο «απνηπρεκέλσλ», 

απφ ηελ «επαγγεικαηνπνίεζε» (vocationalization) ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο,  

ηελ απεηιή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο γεληθφηεξα. 

Δπίζεο, θαηαδεηθλχεηαη κηα ειιηπήο θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ επηηέιεζε 

(«perfomance») θαη απνθιεηζκφο («exclusion»). Απηά ηα δπν δελ εξκελεχνληαη 

πάληα κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ πίεζε γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζηηο εμεηάζεηο δεκηνχξγεζε έλα θιίκα αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηα 

ζρνιεία, κε απνηέιεζκα ε θνηλσληθή έληαμε λα έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα. Απηφ πνπ 

νη δάζθαινη ζα επηζπκνχζαλ ήηαλ  κηα ηζνθαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία. Έηζη 

ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ην παξάδνμν ζρνιεία πνπ απέρνπλ κφιηο δπν ρηιηφκεηξα 

λα παξνπζηάδνπλ ηεξάζηηα δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο. Μηα κειινληηθή επηηπρεκέλε 

ζηξαηεγηθή ζα ήηαλ απηή πνπ ζα εμαζθάιηδε φηη ηα αδηθεκέλα ζρνιεία δελ ζα 

ζπλέρηδαλ λα ζηεξνχληαη ηηο επθαηξίεο πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ επηηπρία. Τπήξρε 

ζαθψο ζηηο ΔΑΕ κηα έλλνηα αλαδηαλεκεηηθήο πνιηηηθήο θαη άξα θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, σζηφζν ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη αληηιεπηή είλαη φηη ε θνηλσληθή έληαμε 

αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη άξα ε «επαγγεικαηνπνίεζε» ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ  είλαη απαηηνχκελν. ‟ απηφ ην πιαίζην νη  νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αμίεο δελ κνηάδνπλ αζπκβίβαζηεο, ζπλππάξρνπλ. 

Γηα ηελ Nancy Frazer (1997) ην πψο νξίδνπκε ην πξφβιεκα ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη αδηθίαο έρεη λα θάλεη κε ηηο ιχζεηο πνπ πξνηείλνπκε. Απφ πνηνπ 

είδνπο αδηθία πάζρνπλ νη ππνζεηηθά επσθεινχκελνη ζηηο ΔΑΕ; Eίλαη νη νηθνλνκηθέο, 

νη  πνιηηηζηηθέο αδηθίεο απηφ εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ππνθέξνπλ νη θνηλσληθέο νκάδεο; 

Δίλαη κηα αλαδηαλεκεηηθή πνιηηηθή ή κηα πνιηηηθή ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο εηεξφηεηαο απηφ πνπ ιείπεη; 
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Θεωξεηηθά δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ βηβιηνγξαθία 

 

Τη ζεκαίλεη έληαμε/ απνθιεηζκόο. Η άπνςε ηνπ Young. Τν εξώηεκα 

 

O Young (1999) ππνζηεξίδεη φηη ε ζεσξία ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ θαη ηνπ Giddens είλαη 

δηαθνξεηηθή  απφ ηελ πνιηηηθή  ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ φπσο εθαξκφζηεθε.  

Οξίδεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ σο ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζπγθεθξηκέλα 

κέιε ηεο θνηλσλίαο απνζπψληαη απφ ην θπξίσο ζψκα ηεο θνηλσλίαο. 

Απηφ πνπ δελ θαηαλνείηαη επαξθψο είλαη φηη ε δηαδηθαζία ηνπ απνθιεηζκνχ   είλαη 

δηαδηθαζία «δηπιή». Γελ αθνξά κφλν απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ «πάην» ηεο 

θνηλσλίαο, αιιά θαη ηνπο «επάλσ», απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη πνπ εθεπξίζθνπλ ηξφπνπο γηα λα δηαηεξνχλ ηα πξνλφκηα ηεο ηάμεο 

ηνπο θαη ησλ παηδηψλ ηνπο. Απηνί, νη «επάλσ» ζηελ θνηλσλία απνζχξνληαη 

εζειεκέλα απφ ηελ παξνρή ησλ δεκφζησλ αγαζψλ (the revolt of the elite, φπσο 

ιέγεηαη  ζηελ Ακεξηθή), ελψ απηνί πνπ βξίζθνληαη «θάησ» δελ επσθεινχληαη ηειηθά 

απφ ηηο θξαηηθέο παξνρέο. Γηα παξάδεηγκα ε ρακειήο πνηφηεηαο παξνρή ππεξεζηψλ 

ζηηο πφιεηο ζπλδέεηαη κε ηελ απφζπξζε ησλ νηθνλνκηθά επλνεκέλσλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο απηέο. Απηέο νη δπν φςεηο ηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ 

αιιεινδηαπιέθνληαη.  Μηα πνιηηηθή πνπ αγλνεί   απηή ηελ δηπιή δηαδηθαζία θαη 

απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο «θάησ» είλαη εμ νξηζκνχ ιεηςή. Ζ έλλνηα 

αληίζηνηρα ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο πξέπεη λα είλαη κηα δηπιή δηαδηθαζία θαη λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηνπο κελ θαη ηνπο δε. 

 ηνλ ιφγν ηνπ Giddens αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο φπσο θαη ην φηη 

απηή αληαλαθιά  γεληθφηεξα ηηο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ  ζηε ξίδα ηνπο. Ο Giddens δελ δηεπθξηλίδεη πψο απηφ ζα γίλεη. 

 Ζ αδπλακία ζηε γιψζζα ησλ Παιηψλ Δξγαηηθψλ, ε εζηίαζε ζηα ζπκπηψκαηα, ηελ 

αληζφηεηα θαη φρη ζηηο αηηίεο, επαλαιακβάλεηαη ζηε γιψζζα ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ, 

απηή ηε θνξά  σο δπλαηφηεηεο (possibilities). 

Αλ θαη ν Giddens αλαγλσξίδεη φηη ε έλλνηα ηεο έληαμεο πξέπεη λα επεθηαζεί θαη 

πέξαλ ηεο εξγαζίαο, θαη επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα εληζρπζεί ε έλλνηα ηεο 

θνηλφηεηαο θαη  ε αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο πξσηνβνπιίαο κε ηελ εηζξνή πφξσλ, δελ 

απαληά ζην πψο απηνί ζα εμνηθνλνκεζνχλ θαη δηαηεζνχλ, ζέκα πνπ επαλαθέξεη ην 

δήηεκα ηεο αλα-δηαλεκεηηθήο πνιηηηθήο θαη ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζν απηφ είλαη 

εθηθηφ, ξεαιηζηηθφ. Ζ αλαδηαλεκεηηθή πνιηηηθή ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιηηηθήο ησλ 
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Δξγαηηθψλ ζήκαηλε ηελ αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ απφ ηνπο ιίγνπο ζηνπο πνιινχο, ηηο 

εξγαηηθέο ηάμεηο, κέζσ ηεο θνξνινγίαο θαη ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε  ηελ 

θαηάξγεζε εθείλσλ ησλ κεραληζκψλ πνπ ελίζρπαλ ηηο ηζρπξέο ηάμεηο θαη ηα παηδηά 

ηνπο φπσο ηα επηιεθηηθά ζρνιεία («selective grammar schools»)  θαη ηα  ηδησηηθά 

ζρνιεία  κε δίδαθηξα. Γηα ηνπο Νένπο Δξγαηηθνχο κηα ηέηνηα ινγηθή ζα ήηαλ αξεζηή 

ζην εθινγηθφ ζψκα αλ ε πιεηνλφηεηα αθνξνχζε ηα νηθνλνκηθά αζζελέζηεξα 

ζηξψκαηα. ηαλ φκσο νη ηάμεηο απηέο απνηεινχλ ηελ κεηνλφηεηα θαη φρη ηελ 

πιεηνλφηεηα δελ ηίζεηαη ζέκα ππνζηήξημεο απηήο  ηεο ινγηθήο.  

Βέβαηα, νχηε ηα grammar schools θαηαξγήζεθαλ, νχηε νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ησλ 

ρακειφηεξσλ ζηξσκάησλ θαιπηέξεπζαλ, νχηε ηα ηδησηηθά ζρνιεία έπαςαλ λα 

ππάξρνπλ, νχηε ν δηαρσξηζκφο ησλ απνηπρεκέλσλ θαη πεηπρεκέλσλ ζρνιείσλ άιιαμε 

σο πξνο ηελ αλαινγία ηνπο  (Hayton,1999).  

Σν δήηεκα είλαη ηη αθξηβψο ελλννχλ κε ηελ έλλνηα ηεο «έληαμεο» ν Giddens θαη ε 

πνιηηηθή ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ. Γηα ηνλ Giddens είλαη ν απνθιεηζκφο απφ ηα 

δηθαηψκαηα, ηηο επθαηξίεο, ηελ εξγαζία θαη ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ελαζρφιεζε ζηε 

δεκφζηα ζθαίξα θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ πγεία.  

Γηα ηελ πνιηηηθή είλαη ην πξφβιεκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζπλνρήο ηνπ εθινγηθνχ 

ζψκαηνο (Hayton, 1999). Γηα ηνλ ηξίην δξφκν δελ είλαη ε αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηελ επηβνιή πςειψλ θφξσλ, αιιά ε κεηξηνπαζήο, απνζπαζκαηηθή 

πξφζζεηε ζηήξημε πνιηηηθψλ φπσο ησλ Education Action Zones. 

Πψο νη δηάθνξεο θνηλσληθέο ζεσξίεο αληηιακβάλνληαη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα; 

Πνηεο ιχζεηο πξνηείλνπλ; 

 

Αλαζηνραζηηθόο εθζπγρξνληζκόο ζε αληίζεζε κε ηνλ θιαζζηθό εθζπγρξνληζκό. Η 

απάληεζε  

 

Ο θιαζζηθφο εθζπγρξνληζκφο αληηκεησπίδεη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα σο 

κεηαβαηηθά θαη ελδεκηθά, σο ην ηίκεκα ηεο κεηάβαζεο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ξαγδαία άλνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Ζ ιχζε 

ζηα πξνβιήκαηα είλαη  κέηξα αλαθνχθηζεο θαη επνχισζεο ησλ ηξαπκάησλ απ‟ φιεο 

ζρεδφλ ηηο θπβεξλήζεηο. 

Γηα ηνλ Μαξμηζκφ είλαη ε θαπηηαιηζηηθή κνξθή πνπ έρεη ν κνληεξληζκφο θαη νδεγεί 

ζηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα θαη πνπ πξέπεη λα αξζεί. 
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Ζ κεηαδνκηζηηθή νπηηθή αξλείηαη ζπλνιηθά ηελ ηδέα ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ θαη ηεο 

επηζηήκεο θαη σο εθ ηνχηνπ παξακεξίδεη ην πξφβιεκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ,  

ε δε «πξάζηλε» θξηηηθή αξθείηαη ζε κηα πνιηηηθή αληίδξαζεο θαη δηακαξηπξίαο πνπ 

εζηηάδεη ζηα ζπκπηψκαηα θαη φρη ζηηο αηηίεο. 

Ζ έλλνηα κηαο αλαζηνραζηηθήο λεσηεξηθφηεηαο πνπ πξνηείλεη ν Giddens 

αληηκεησπίδεη ηα ζχγρξνλα ξίζθα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, νηθνινγηθά σο 

«θαηαζθεπαζκέλα» θαη φρη «θπζηθά» φπσο ίζσο ζηηο πξν-λεσηεξηθέο θνηλσλίεο. Ζ 

έλλνηα αλάγεηαη ζηνλ Beck, φπνπ ε αλαζηνραζηηθφηεηα ζεκαίλεη «λα έξρεζαη 

αληηκέησπνο κε ηηο  επηπηψζεηο «ηεο επνρήο ηνπ ξίζθνπ», ηεο κνληεξληθφηεηαο  πνπ ε 

ίδηα παξάγεη θαη απέλαληη ζηα νπνία ζηέθεη «ηπθιή  ηα η‟ ψηα ηνλ ηε λνπλ…». 

 

“...Να έξρεζαη αληηκέησπνο κε ηηο επηπηψζεηο ηεο θνηλσλίαο ηνπ ξίζθνπ, ηα νπνία δελ 

δχλαληαη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη λα αθνκνησζνχλ κέζα ζην ζχζηεκα ηεο βηνκεραληθήο 

θνηλσλίαο ‟‟(Beck, 1992, ζην Hayton 1999, ζ. 218, κεηάθξαζε δηθή καο). 

 

Σν πξφβιεκα ηνπ απνθιεηζκνχ είλαη θαη εθπαηδεπηηθφ εθηφο απφ πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ζην βαζκφ πνπ ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο απνηπρίαο, φηαλ επηθεληξψλεηαη ζ‟ απηφ πνπ ν Young νλνκάδεη 

ηερλνθξαηηθφ εθζπγρξνληζκφ (technocratic modernization), ηελ εξγαιεηαθή 

πξνζήισζε ζε βαζκνχο θαη επηδφζεηο, ηελ ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ηελ επηδίσμε 

κηαο ζέζεο ζηνλ ήιην ησλ league tables γηα ηα ζρνιεία θαη ηνπο δαζθάινπο. 

Γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα κηαο αληαγσληζηηθήο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο απηφ 

ζεκαίλεη πεξηζζφηεξνπο απνθιεηζκέλνπο απφ πηζηνπνηεηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα, κε 

κεησκέλεο πξννπηηθέο εξγαζίαο, αιιά θαη απνδησγκέλνπο απφ έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα εμίζνπ αληαγσληζηηθφ πνπ ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξάγεη,  

δεκηνπξγψληαο απνηπρεκέλνπο θαη πεηπρεκέλνπο, ληθεηέο θαη εηηεκέλνπο πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηηο δεκνζηεχζεηο ησλ leagues tables. 

ζν νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ελζαξξχλνπλ ηελ επηβνιή εμσηεξηθψλ ζηάληαξληο θαη 

εκπηζηεχνληαη ιηγφηεξν ηνπο δαζθάινπο ηφζν ην πξφβιεκα ηνπ απνθιεηζκνχ ζα 

δηεπξχλεηαη, γηαηί ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηνλ εληνπηζκφ πεξηζζφηεξν φζσλ 

απνθιείνληαη θαη φρη ζηελ επαλεμέηαζε ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ. 

Έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ δηαθνξεηηθφ, πνπ δελ επηθεληξψλεηαη ζηηο εμεηάζεηο αιιά 

ζηε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ηε δσή, θαη έλα πξφγξακκα ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλν, κε 

πεξηζζφηεξεο  δηαζπλδέζεηο ησλ ζεκάησλ κεηαμχ ηνπο ζα ήηαλ ε απάληεζε ζηνλ 
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θνηλσληθφ απνθιεηζκφ σο «θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλν». Σν ελδηαθέξνλ ζα πξέπεη 

λα ζηξαθεί φρη ζηα «ζχκαηα» ηνπ εθζπγρξνληζκνχ αιιά ζηνλ ίδην ηνλ εθκνληεξληζκφ 

θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηελ εθπαίδεπζε. 

Σν δεχηεξν νιφηεια θαηλνχξγην ζηνηρείν ζηε ζεσξία ηνπ Giddens είλαη ε ζεσξία ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη πψο απηφ θαιιηεξγείηαη θαη αλαπηχζζεηαη πνπ αθφκε θη 

αλ ήηαλ δπλαηφ λα αξζνχλ νη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο, ε έιιεηςε ηνπ ζα ήηαλ έλα 

δεηνχκελν φπσο ην αλαιχνπλ νη Gamarnikow and Green (1999b). 

 

Ζ Θεωξία ηνπ θνηλωληθνύ θεθαιαίνπ. 

 

Ζ θαηαγσγή ηεο έλλνηαο πξνέξρεηαη απφ ηξία δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία, απηφ 

ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ. ηελ 

θνλσληνινγία ζπλδέεηαη κε ην φλνκα ηνπ Coleman, ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε κε ηνλ 

Putnam θαη ηνπο Leonardi θαη Nanetti, θαη ζηελ νηθνλνκία κε ην φλνκα ηνπ 

Fukuyama. Ο Coleman επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ην ράζκα κεηαμχ καθξν-θαη κηθξν-

θνηλσληνινγίαο –κε ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ- ζπληαηξηάδνληαο ηελ 

αηνκηζηηθή ζεψξεζε ηεο ππνινγηζκέλεο δξάζεο ηνπ αηφκνπ- ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

λέν-θηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο κε ηελ ππεξ-θνηλσληθή (oversocialized) 

ληεηεξκηληζηηθή αληίιεςε ηεο θνηλσληθήο δξάζεο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζηελ 

καθξν-θνηλσληνινγία. ηελ λέν-θηιειεχζεξε νηθνλνκία αλαγλσξίδεηαη ζηνλ δξψληα 

ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο (choice), ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςελ νη πεξηνξηζκνί ηεο 

δξάζεο ηνπ αηφκνπ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ απηήλ αθξηβψο ηελ θνηλσληθή θχζε ηνπ 

αηφκνπ πνπ πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο ηνπ. Ο Coleman επαλεμεηάδεη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην σο πηζαλή πεγή θαη φρη πεξηνξηζηηθφ φξν ηεο ινγηθήο ππνινγηζκέλεο 

δξάζεο ησλ αηφκσλ. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην ελππάξρεη ζηηο ζρέζεηο ησλ θνηλσληθψλ 

αηφκσλ θαη παίξλεη ηε κνξθή ππνρξεψζεσλ, πξνζδνθηψλ,  εκπηζηνζχλεο ζηηο  δνκέο,  

δηθηχσλ ζρέζεσλ, θνηλψλ λνξκψλ θαη θπξψζεσλ. Αλαπηχζζεηαη κέζα ζηελ 

εκπηζηνζχλε ζηηο δνκέο θαη κεηαβηβάδεηαη κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. ηαλ παχεη λα ζπζζσξεχεηαη απεηιείηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή. Ζ ζεσξία 

ηνπ Coleman εκθαλίδεηαη σο θνηλσληθά νπδέηεξε, ελψ γηα ηνπο Putnam θαη Nanetti  

είλαη θαλνληζηηθή θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ. ιεο νη θνηλσλίεο θαηέρνπλ 

θνηλσληθφ θεθάιαην δελ είλαη φκσο εμίζνπ παξαγσγηθέο. 
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Οη θνηλσλίεο πνπ πξννδεχνπλ είλαη νη θνηλσλίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο λα 

αλαπηχζζνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ζρέζεσλ πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηελ ακνηβαηφηεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε. Ωζηφζν δελ είλαη φισλ ησλ 

εηδψλ ηα δίθηπα ζρέζεσλ δεκνθξαηηθά. Σν ηεξαξρηθφ κνληέιν ζρέζεσλ 

(vertical\hierarchical)- ραξαθηεξηζηηθφ ησλ  πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ δελ πξνάγεη ηελ 

εκπηζηνζχλε, αιιά ηελ εμαγνξά θαη ηελ ππνηαγή, ηνλ λεπνηηζκφ θαη ηελ 

νηθνγελεηαθξαηία (Leonardi, 1995 in Gamarnikow & Green,1999b), ελψ ην κνληέιν 

ησλ νξηδφληησλ ζρέζεσλ (horizontal) πξνάγεη ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ 

κειψλ. Ζ εκπινθή ζηα δίθηπα πινχζησλ νξηδφληησλ ζρέζεσλ θαη ζηελ 

ζεζκνπνηεκέλε κνξθή ηνπο –φηαλ ππεξεηνχλ ην θνηλφ αγαζφ- επηζσξεχνπλ 

πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε, πεξηζζφηεξν θεθάιαην, θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Γηα ηνλ Fukuyama ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ε εκπηζηνζχλε, κηα επεκεξνχζα θνηλσλία 

πνιηηψλ αλζίδεη θαη κπνξεί λα θαηαζηεί έλαο ηζρπξά νηθνλνκηθφο «παίθηεο» ζηε 

ζθαθηέξα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο  κφλν φηαλ πάξεη ηελ κνξθή ηεο εκπηζηνζχλεο 

ζε ζρέζεηο πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζε ζρέζεηο ζπγγέλεηαο. Αλ θαη ηέηνηνπ είδνπο δεζκνί 

αλαπηχζζνληαη ζηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα απηφ δελ αξθεί γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. 

Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ αλεπξίζθεηαη ζηηο δηαζηάζεηο ελφο continuum 

φπνπ ζην έλα άθξν ππάξρεη κηα δεκνθξαηηθή, ρεηξαθεηηθή κνξθή θαη ζην άιιν άθξν 

κηα θαλνληζηηθή κνξθή, θνκθνξκηζηηθή, ππνηαγκέλε ζηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο. Γη‟ 

απηφ θαη ή έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ εγθνιπψζεθε απφ δηακεηξηθά αληίζεηεο 

πνιηηηθέο ζέζεηο είηε ζηα δεμηά (Fukuyama), είηε ζηα αξηζηεξά- θεληξψα ζρήκαηα, 

φπσο ηα Demos θαη ην Institute of Public Researsch (Gamarnikow in Hayton,1999).  

ηνλ ηξφπν πνπ ε ζεσξία απηή πηνζεηείηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ 

ππάξρεη ε πεπνίζεζε πσο αλ δνζεί ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα άηνκα ε επθαηξία λα 

ρηίζνπλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην κέζα απφ έλαλ ζπλδπαζκφ απφθηεζεο ππεχζπλεο 

ζηάζεο, θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο ζα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα 

ηνπ απνθιεηζκνχ, ηεο θηψρεηαο, ηεο αλεξγίαο θαη ην θξάηνο ζα κπνξέζεη λα 

ζπκβηβάζεη κηα πνιηηηθή πνπ ελαληηψλεηαη ζηηο ειεχζεξεο αγνξέο, εληζρχεη ηνπο 

απνθιεηζκέλνπο, βνεζψληαο ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο,  κε κηα εθ-

ζπγρξνληζκέλε  κνξθή αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ, πνπ παίξλεη ηε κνξθή ελίζρπζεο 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Δδψ ην θξάηνο φκσο δελ εκθαλίδεηαη κε-παξεκβαηηθφ 

φπσο ππνζηήξηδαλ νη ζπληεξεηηθνί, νχηε σο ζηελά αλαδηαλεκεηηθφ φπσο ζηνπο 

Παιηνχο Δξγαηηθνχο αιιά σο ζχκκαρνο, ζπλέηαηξoο  δεκηνπξγψληαο ην πιαίζην 
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εθείλν φπνπ ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα θαη ηηο επθαηξίεο ζηηο νηθνγέλεηεο, ζηα δίθηπα 

ψζηε λα απμεζεί ην θνηλσληθφ ηνπο θεθάιαην θαη λα παξαρζνχλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Τπάξρεη κηα αληίθαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο ζ‟ απηή ηε 

πεξίπησζε. Δλψ κηα απηφλνκε θνηλσλία πνιηηψλ ρξεηάδεηαη ην δσηηθφ ρψξν λα 

αλαπηπρζεί, ηαπηφρξνλα δελ δχλαηαη λα ππαγνξεχεηαη ην πψο ζα αλαπηπρζεί ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην απφ ην ίδην ην θξάηνο, πνπ παξεκβαίλεη κε ζηφρν λα αλαπηχμεη  

απηφ πνπ ιείπεη. 

Μηα άιιε αληίθαζε ππάξρεη ζηνλ ηξφπν πνπ νη νηθνγέλεηεο θξίλνληαη σο ζηεξνχκελεο 

ηεο έθεζεο γηα γλψζε, ζηεξνχκελεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ή πηνζεηψληαο  

αληηθνηλσληθέο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξέπεη λα θαηαπνιεκεζνχλ θαη λα 

αιιάμνπλ. ε έλα ηέηνην θαζεζηψο φπνπ νη νηθνγέλεηεο παξνπζηάδνληαη σο 

«ειιεηκκαηηθέο», ζηεξνχκελεο πνιηηηζηηθά, είλαη αδχλαην λα θαιιηεξγεζεί θαλέλα 

είδνπο θεθάιαην φπσο έρνπλ δείμεη νη έξεπλεο (Bernstein, 1973,  Halsey, 1972, Silver, 

1973 φ.ά ζην Gamarnikow and Green, 1999b).  Οη πεπνηζήζεηο απηέο αγλννχλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ θνηλσληθήο ηάμεο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο θαζψο θαη ην φηη νη καζεηέο 

έξρνληαη ζην ζρνιείν κε δηαθνξεηηθφ απφζεκα, θιεξνλνκηά, θεθάιαν φπσο 

επηζήκαλαλ  νη Bourdieu θαη Passeron.  

 

πλδένληαο ην θεθάιαην κε ηνλ επαγγεικαηηζκό. 

 

Ζ ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ σο αλαιπηηθφ εξγαιείν είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα 

θαηαλνήζνπκε πιεπξέο ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη θαη φπνπ απηέο γίλνληαη αληηιεπηέο 

σο πξνβιεκαηηθέο λα βξεζνχλ ηξφπνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. ην πιαίζην φκσο 

πνπ ε ζεσξία απηή πξνζεγγίζεη ηα δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

επηζηξαηεχνληαο ηνπο κεραληζκνχο ππφ ηελ αηγίδα επαγγεικαηηψλ αξσγήο  

πεξηζζφηεξν ζπζθνηίδεη παξά αληηκεησπίδεη ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Σν «παξάδνμν» ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη φηη ελζσκαηψλεη ην 

κνληέιν κηαο   ηδεαιηζηηθήο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρηθφηεηαο απηψλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηηο θαηψηεξεο βαζκίδεο ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο (bottom–up) κε κηα 

θαηεπζπλφκελε απφ πάλσ πνιηηηθή ηνπ κάλαηδκελη ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κε 

ηελ επηβνιή απηαξρηθψλ ιχζεσλ. Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη σο 

δπλάκελα λα απεηιήζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη σο νθεηιφκελα ζην «έιιεηκκα» 

ρξήδνπλ δηφξζσζεο απφ εηδηθνχο επαγγεικαηίεο (Gamarnikow and Green, 2009). 
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Ζ ζεσξία απηή έρεη θαηαζηεί ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηνπο θχθινπο ηδηαίηεξα ησλ 

νξγαληθψλ δηαλννχκελσλ θαη απφ ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο θαη απφ πνιηηηθέο πνπ 

επηδηψθνπλ αιιαγέο γεληθφηεξα πξνο ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ. 

Ωζηφζν, ζηε βάζε ηεο είλαη α-θνηλσληθή. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη θάηη πνπ 

ππάξρεη ζ‟ φιεο ηηο θνηλσλίεο, θαηά βάζε θαιφ θ‟ αγαζφλ πνπ ελδεκεί ζε κηα πεξηνρή 

φπνπ δελ ππάξρνπλ αληζφηεηεο. Έηζη εθεί φπνπ ππάξρεη «έιιεηκκα» θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ απηφ είλαη δπλαηφ λα «κεηαθεξζεί» κφλν κέζσ κεραληζκψλ «απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ» απνζχξνληαο  θάζε ππφλνηα φηη απηφ κπνξεί λα ελππάξρεη έζησ σο 

δπλαηφηεηα ζηνπο «απφ θάησ», παξαγλσξίδνληαο ην γεγνλφο φηη θεθάιαην αμηαθφ 

ππάξρεη ζ‟ απηέο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, φπσο έδεημαλ νη έξεπλεο ηνπ Willis (1977) 

θαζψο θαη ην φηη ε εθπαίδεπζε έρεη έλαλ επηιεθηηθφ ραξαθηήξα, αλαπαξαγσγηθφ ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, πνπ απνλέκεη δηθαίσο ηίηινπο θαη πηζηνπνηεηηθά ζην φλνκα 

ησλ αμηνθξαηίαο, φπσο επίζεο θαη κηα θαλνληζηηθή δηάζηαζε, πεηζήλησλ 

ππνθεηκέλσλ. ςεηο κηαο πξαγκαηηθφηεηαο απνζησπεκέλεο (φ.π ). 

Δπηπιένλ ε δπλαηφηεηα άληιεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ελππάξρεη φπνπ θαη νη 

νξηδφληηεο ζρέζεηο κεηαμχ ίζσλ. ηαλ απηφ ην δηθαίσκα αλαηξείηαη ζηελ πξάμε κε 

ηελ επηβνιή θάζεησλ, ηεξαξρηθψλ κνξθψλ ζρέζεσλ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, 

απηφ δεκηνπξγεί κάιινλ έλα δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα, ην νπνίν αθξηβψο είλαη θαη ην 

αεί δεηνχκελν. Σν δίιεκκα έιιεηκκα/αθζνλία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ππαγνξεχεη 

δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο. πνπ ππάξρεη «έιιεηκκα» πξνηείλνληαη δηνξζσηηθνχ ηχπνπ 

κέηξα κε ηε κνξθή ηεο «επηζηξνθήο» ζηελ λφξκα θαη ζηελ νκνηνκνξθία, ελψ φπνπ 

ππάξρεη «αθζνλία», πεξηζζεχνπλ νη ζπκβνπιέο, εθεί ελδεκεί «θπζηθά» ε 

δεκνθξαηηθή  ζπκκεηνρηθφηεηα. 

Δίλαη εθείλε ε κνξθή ηνπ θεθαιαίνπ, ηνπ ιηγφηεξνπ γλσζηνχ, ηνπ θεθαιαίνπ «πνπ 

ελψλεη» (linking capital)  πνπ πξέπεη λα εληζρπζεί ζηηο πεξηπηψζεηο ειιείκκαηνο,  πνπ 

εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ζπλδξνκή ησλ εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ, νη νπνίνη πξνζθέξνληαο εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο, ζα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο «ζχλδεζεο» ησλ ιηγφηεξα εθνδηαζκέλσλ κε ην 

απαξαίηεην θεθάιαην, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο. Σα άηνκα 

παξνπζηάδνληαη σο κε-ππνθείκελα πνπ ζα πξέπεη λα εθπξνζσπεζνχλ απφ άιινπο ζε 

κηα πξνζπάζεηα επηδηφξζσζεο ησλ θαθψλ πξαθηηθψλ. 

Ζ πξφζθιεζε ησλ επαγγεικαηηψλ απφ ηνπο πειάηεο ζεσξείηαη σο ζρέζε κεηαμχ ίζσλ, 

σο ζρέζε ηζνηηκίαο, παξφηη  νη ζρέζεηο κεηαμχ επαγγεικαηηψλ δηαθξίλνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο  απφ δηαθνξνπνηήζεηο  θαη ηεξαξρίεο, θαζφηη άληζεο, θαη σο 
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λνκηκνπνηεκέλε ππφ ην αφξαην ρέξη κηαο ιεπηήο, θαινδνπιεκέλεο επνπηείαο θαη  

θνηλσληθνχ ειέγρνπ. 

Οη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο πνπ δηαπεξλνχλ ηηο πνιηηηθέο ησλ Blair/Brown φπσο 

αλαιχνπλ νη Gamarnikow & Green (2009) ζεκειησκέλεο ζην ηξίην δξφκν θαη ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην δηαηξέρνπλ ην θάζκα απφ κηα ηδεαιηζηηθή ζπκκεηνρηθή, 

δεκνθξαηηθή έθθξαζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ην θεθάιαην κε 

ηελ κνξθή ησλ ηζρπξψλ δεζκψλ, φπσο εθθξάζηεθε ζηηο ΔΑΕ, κέζσ κηαο  κνξθήο  

αμηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ σο ζπλδεηηθνχ  θεθαιαίνπ θαη θηάλνπλ   

ζηελ αξσγή ελφο επαγγεικαηηζκνχ φπσο εθθξάζηεθε ζηηο academies θαη ζηα trust 

schools, ηελ ζεσξία ηεο πξνζσπνπνίεζεο θαη ηελ απην-θεθαινπνίεζε,  ηηο λέεο 

κνξθέο εηαηξηθήο  εθπαίδεπζεο κε ηελ αξσγή ησλ εηαηξηψλ, δηαθεκηζηηθψλ θαη κε, 

ππφ ηελ εληνιή ηεο ινγηθήο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο πνπ κνηάδεη αλαπφδξαζηε, σο 

επηβαιιφκελε ππφ ην θαζεζηψο ηνπ ζπλδξφκνπ TINA («there is no alternative»,φ.π). 

Ζ ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζπλδξάκεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ην 

θεθάιαην ππεξεηεί ην Κεθάιαην παξακεξίδνληαο ηηο ππνζρέζεηο γηα κηα θνηλσλία πνπ 

απαληά ζηα αηηήκαηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο  (Garmanikow & Green, 2009). 

 

Πεξί θνηλωληθήο δηθαηνζύλεο  

 

Ζ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ζεκαηνδφηεζαλ ηελ 

ζηξνθή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε πνιηηηθέο πνπ έζεηαλ επηηαθηηθά ην 

αίηεκα αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο 

σο παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο. Πξνγξάκκαηα αληηζηαζκηζηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αληζνηήησλ φπσο ην Head Start επί πξνεδξίαο 

Johnson (ππήξραλ ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60 ζηελ Ακεξηθή) θαινχληαη λα 

εληζρχζνπλ ηελ πξψηκε εθπαίδεπζε σο αληίβαξν ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

απνηπρίαο. ηελ Αγγιία  νη Education Priority Areas (EPA), ηδξχνληαη ππφ 

ζπληεξεηηθψλ θπβεξλήζεσλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε πεξηνρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο κεηνλεθηηθέο. Ο ππεχζπλνο ηφηε γηα ηηο EPA, A. H. Halsey  ηζρπξίδεηαη φηη λαη, ε 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα κεηψζεη ηηο θνηλσληθέο   αληζφηεηεο, απαληψληαο έκκεζα ζηελ 

θξηηηθή ηνπ  Bernstein φηη ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη, αληηζηαζκίζεη  

ηελ θνηλσλία θαη ηνπ Jencks, φηη νη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο δελ κπνξνχλ λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο. 
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Σα αηηήκαηα γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηζφηεηα θαζίζηαληαη θαηαιπηηθά σο πξνο 

ηελ αλάδεημε πνιηηηθψλ ζπδεηήζεσλ γηα ην ηη είλαη δίθαην, πνηνη πξέπεη λα είλαη νη 

επσθεινχκελνη ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ, κε πνηα πνιηηηθή απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί θαη ζε πνην βαζκφ ζα πξέπεη φζνη ππνιείπνληαη ησλ πξνζφδσλ λα 

εληζρχνληαη. Σα δεηήκαηα  ηη είλαη θνηλσληθά δίθαην θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο ηζφηεηαο 

δεζπφδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο δεθαεηίαο απηήο. 

Ζ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο («equality») πνπ αλεπξίζθεηαη ήδε ζηε «Παγθφζκηα 

Γηαθήξπμε ησλ  Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ» αλαγλσξίδεη ην φηη νη άλζξσπνη είλαη  

γελλεκέλνη  ειεχζεξνη θαη  ίζνη, αλαγλσξίδνληαο άηνκα βέβαηα θαη φρη θνηλσληθέο 

νκάδεο. Δξσηήκαηα πξνθχπηνπλ φηαλ αλαξσηεζνχκε ίζνη σο πξνο ηη; Ηζφηεηα 

αλάκεζα ζε πνηνπ είδνπο ζρέζεηο; ( Baker et. al, 2009). 

Ζ ηδέα ηεο ηζφηεηαο ηειεί ππφ ην θξάηνο κηαο πνηθηιίαο κνξθψλ θαη ηχπσλ, 

ζεκειηψλεηαη ζε φ,ηη απνθαινχκε «βαζηθή ηζφηεηα» δει. ηελ αληίιεςε φηη φινη νη 

άλζξσπνη είλαη άμηνη ζεβαζκνχ, κε  δηαθξίλνληαο αλ απηφ αθνξά άηνκα ή νκάδεο. 

Αθνξά έλα ζχλνιν αξρψλ κάιινλ παξά κηα θαηεγνξία ζθέςεο θαη ηειεί ππφ δηαξθή 

αλαζεψξεζε ππφ ηελ πίεζε πνπ αζθνχλ δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο δηαρξνληθά.  

 

Φηιειεύζεξνο εμηζωηηζκόο  

 

Οη Baker et al. (2009) δηαθξίλνπλ πέληε ζπληζηψζεο ηεο έλλνηαο ζεβαζκφο θαη 

αλαγλψξηζε: πφξνη, αγάπε θαη θξνληίδα, δχλακε, εξγαζία θαη κάζεζε. Βαζηδφκελνη 

ζ‟ απηέο ηηο  δηαζηάζεηο δηαθξίλνπλ ηα  δπν βαζηθά ξεχκαηα ζθέςεο πνπ νξηνζεηνχλ 

ηελ ηδέα ηεο ηζφηεηαο. Σν ξεχκα ηνπ θηιειεχζεξνπ εμηζσηηζκνχ  κε 

αληηπξνζσπεπηηθφ ζεσξεηηθφ ηνλ John Rawls θαη ην ξεχκα ηεο ηζφηεηαο ησλ 

ζπλζεθψλ (equality of conditions) πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνπο Fraser, I. M. 

Young, Cohen. 

Αλ θαη ηα δπν ξεχκαηα ζθέςεο κνηξάδνληαη ηελ ηδέα ηεο βαζηθήο ηζφηεηαο 

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηηο άιιεο δηαζηάζεηο ηεο ηζφηεηαο. Σν πξψην, ν 

θηιειεχζεξνο εμηζσηηζκφο πνπ θπξηαξρεί θαζ‟ νινθιεξία ζηηο αλεπηπγκέλεο δπηηθέο 

θνηλσλίεο αλαθέξεηαη ζηα άηνκα, είλαη αξηζηεξφο θαη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ 

ζνζηαιηζηηθν-δεκνθξαηηθψλ αξρψλ. Σν ελδηαθέξνλ δελ βξίζθεηαη ζην φηη νη 

πνιηηηθέο απηέο απιά επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ κηα «θαιή δσή», αιιά ζην φηη 
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επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο φπνπ ζα επηηξέςνπλ 

ζηα άηνκα λα δηακνξθψζνπλ θαη λα επηδηψμνπλ ηνπο κνλαδηθά δηθνχο ηνπο ζηφρνπο. 

Γπν είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο δηθαηνζχλεο ηνπ Rawls. «Ζ αξρή ηεο 

δηαθνξάο» (the difference principle) θαη ε αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ (fair equal 

opportunity). Απνδέρεηαη ην γεγνλφο φηη  νη αληζφηεηεο δελ δχλαηαη λα 

ακθηζβεηεζνχλ, σζηφζν ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη πξνο φθεινο ησλ ιηγφηεξα 

επλνεκέλσλ εμαζθαιίδνληαο ηηο επθαηξίεο εθείλεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηα άηνκα λα 

ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηνλ αληαγσληζκφ γηα πιενλεθηήκαηα. Με ηελ ζηελή έλλνηα ε 

άπνςε απηή παξαπέκπεη ζηελ Γαιιηθή  δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 1789 (φινη 

νη άλζξσπνη λνκηκνπνηνχληαη γηα φιεο ηηο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο), 

ελψ  κε κηα πην νπζηαζηηθή έλλνηα ππνδειψλεη φηη νη άλζξσπνη δελ ζα πξέπεη λα 

παξεκπνδίδνληαη απφ ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε θαη φηη ζα πξέπεη νη ζέζεηο πνπ 

θηινδνμνχλ λα θαηαιάβνπλ λα αληηζηνηρνχλ ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

δείρλνπλ. Ζ ηδέα κηαο αδηαθνξνπνίεηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε (citizenship), αθνξά 

φινπο ζε ζρέζε κε ηελ επαθή καο κε ηε δεκφζηα ζθαίξα, ε ηδέα ηεο αλνρήο 

(tolerance) ησλ δηαθνξεηηθψλ θπξίσο ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ  ζην φλνκα ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ, ε δηάθξηζε δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ζθαίξαο (νη 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο είλαη αηνκηθή ππφζεζε, ε ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα είλαη 

θαη απηή ηδησηηθή ππφζεζε, άξα ζπκπεξηθνξέο βίαο ζην φλνκα ηεο ζξεζθείαο  ή ε 

αληξηθή θπξηαξρία ζηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο είλαη θαη απηέο ηδησηηθή ππφζεζε 

φπσο ελλνείηαη) θαζψο θαη ην φηη ην θνηλσληθφ status δελ αθνξά εμίζνπ φινπο αιιά 

απηνχο πνπ ην θεξδίδνπλ, ζπλζέηνπλ απηφ πνπ ν Walzer νλνκάδεη έλα minimum 

δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε ηίηινπο κε ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ παξά ηνλ 

απζηεξά ακνηβαίν ζεβαζκφ (φ. α. ζην Baker et al., 2009). ρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε 

ζε πεγέο φπσο ηα έζνδα  ή ν πινχηνο, ε δεκηνπξγία ελφο ειάρηζηνπ δηθηχνπ 

πξνζηαζίαο γηα ηνπο θνηλσληθά αζζελέζηεξνπο πνπ ην ξεχκα απηφ ππνζηεξίδεη, ψζηε 

λα κελ μεπεξάζνπλ ην φξην ηεο θηψρεηαο, κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηηο εμαγγειίεο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο, ν Dworkin πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα ζρνιή 

αληηηίζεηαη ζ‟ απηή ηελ ινγηθή, ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ, ρσξίο λα 

ακθηζβεηνχληαη ηηο αληζφηεηεο, ζηε πξάμε απνηειεί κηα πιάλε θαη κηα θξνχδα 

ειπίδα,  φζν νη νηθνλνκηθά ηζρπξέο  ηάμεηο ζα βξίζθνπλ πάληα ηξφπν λα πξηκνδνηνχλ 

ηα παηδηά ηνπο ζε κηα θνηλσλία πνπ θαηαθιχδεηαη απφ ηηο αληζφηεηεο. 

Σν δήηεκα ηεο αλάγθεο δεκηνπξγίαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθείλσλ δεζκψλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο ζηε δσή θαη ζηελ εξγαζία, ηεο  αγάπεο θαη ηεο θξνληίδαο, απνπζηάδεη 
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απφ ην ξεχκα ζθέςεο σο αλήθνλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα, ζηα φξηα ελφο πξαθηηθνχ 

έζνπο  ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο θαη ζπλεπψο είλαη αλαπφθεπθην φηη θάπνηνη ζα έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε ζρέζεηο αγαπεηηθέο απφ άιινπο. 

Ο θηιειεχζεξνο εμηζσηηζκφο απνδέρεηαη ηα δηθαηψκαηα ηεο αηνκηθήο πεξηνπζίαο, 

ζπκθσλεί κε ηελ άζθεζε π.ρ ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο,σο πξνο ην  πνηα εμνπζία 

επηιέγνπκε,  αιιά αγλνεί ηελ δπλαηφηεηα ηνπ απηεμνχζηνπ θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνχ. 

Σν πεξηερφκελν πνπ δίλεηαη ζηηο έλλνηεο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

αλ θαη θαζνιηθά απνδεθηά  αθνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ ηελ δηεπζέηεζε ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ κε ην δηθαίσκα πξνζθπγήο π.ρ ζηε δηθαηνζχλε παξά ηελ 

θαηάξγεζε ησλ αληζνηήησλ. Οη ζρέζεηο θπξηαξρίαο έμσ απφ ηε ζθαίξαο ηεο 

πνιηηηθήο αγλννχληαη θαζψο θαη ην φηη δελ επεξεάδνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο κε 

ηελ ίδηα επθνιία νη αζζελέζηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο 

ηζρπξφηεξεο. 

 

Ηζόηεηα ηωλ ζπλζεθώλ  

 

Μηα ηζφηεηα ησλ ζπλζεθψλ, αληιψληαο ηηο αθεηεξίεο ηεο ζθέςεο απφ ηηο αληηθάζεηο 

ηεο πξνεγνχκελεο ζρνιήο ζθέςεο γηα ηηο αληζφηεηεο, πξεζβεχεη φηη νη αληζφηεηεο δελ 

είλαη αλαπφθεπθηεο, φηη απηφ πνπ ρξεηάδνληαη νη αζζελέζηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο δελ 

είλαη κηα δφζε επηείθεηαο θαη δε αλαθνπθηζηηθψλ κέηξσλ, αιιά κηα δηαθνξεηηθή 

αληίιεςε θαη κηα πνιηηηθή δξάζεο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ αλαηξνπή θαη ηελ θξηηηθή 

ησλ φςεσλ ηεο θπξηαξρίαο, ηνλ θαπηηαιηζκφ, ηελ παηξηαξρία, ηνλ ξαηζηζκφ, πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηηο νηθνλνκηθέο αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αληζφηεηεο. 

Μηα ηζφηεηα ησλ ζπλζεθψλ άξα, δέρεηαη φηη νη ζρέζεηο απηέο  κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

(Baker et al., 2009).  

Οη αληζφηεηεο δελ αθνξνχλ άηνκα αιιά νκάδεο. Οη ζρέζεηο θπξηαξρίαο ελππάξρνπλ 

ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Ζ επζχλε δελ βαξαίλεη ην άηνκα γηα ηελ απνηπρία ή ηελ 

επηηπρία, κηα ηζφηεηα ζπλζεθψλ ζεκαίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξείο λα επηιέγεηο 

πξαγκαηηθά  αλάκεζα  ζε ελαιιαθηηθέο πνξείεο θαη δηαδξνκέο, λα κελ απνθιείεζαη 

απφ έλα παηρλίδη εμαζθάιηζεο επθαηξηψλ, λα κελ εκπιέθεζαη ζε παηρλίδηα πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ ληθεηέο θαη ρακέλνπο, αθνξηζκέλνπο θαη κηζεηνχο, λα κελ 

αλαγλσξίδεζαη σο ν «άιινο», ν ερζξηθφο άιινο,  κηα απεηιή γηα ηελ «νξζφδνμε» 

ηαπηφηεηα θάζε εζλνθεληξηζκνχ. Να αλαπλέεηο ζε κηα θνπιηνχξα δηαθνξεηηθή απφ 



 58 

ηελ θπξίαξρε πνπ σο κνλαδηθή αξκφδηα νξίδεη θαη θαζνξίδεη  ην ηη είλαη θνηλσληθά 

απνδεθηφ, ηη είλαη δηαθνξεηηθφ. Θα ζήκαηλε ηελ αλάπηπμε δεζκψλ θξνληίδαο θαη 

αγάπεο σο ηελ πξψηε χιε γηα ηελ εξγαζία ζε ηνκείο δεκηνπξγηθνχο  πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ αθνζίσζε, φπσο ε εθπαίδεπζε, θαη νη νπνίνη 

ζπζηεκαηηθά παξακεινχληαη.  

Ζ απάληεζε είλαη κηα ηζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη φρη κηα ηζφηεηα ησλ 

επθαηξηψλ  ζε έλα πιαίζην αληαγσληζκνχ γηα ζέζεηο, ηίηινπο, πηζηνπνηεηηθά 

επάξθεηαο, λνκηκνθξνζχλεο. Θα ζήκαηλε ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, θαη φρη 

ηελ «αλνρή» (κπνξείο απιά λα αλέρεζαη θάπνηνλ ρσξίο  λα ακθηζβεηείο ηελ ηδέα ηεο 

αλσηεξφηεηαο ζνπ) φπσο πξνηείλεη  ν θηιειεχζεξνο εμηζσηηζκφο. Θα ζήκαηλε λα 

αλαγλσξίζεηο φηη ην θιίκα λνηαμίκαηνο είλαη απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα λα 

θαιιηεξγεζνχλ νη ζρέζεηο εθείλεο φπνπ ζα πξνάγνπλ ηνλ αιεζηλφ ζεβαζκφ, ηελ 

πξαγκαηηθά ίζε πξφζβαζε ζε πεγέο  θαη ζε ζέζεηο εμνπζίαο. Θα ζήκαηλε λα 

αλαγλσξίδεηο π.ρ ην δηθαίσκα ζε νκάδεο λα κηινχλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, λα 

αλαγλσξίδεηο ην δηθαίσκα ηεο πνιηηηθήο εθπξνζψπεπζεο, λα αλαγλσξίζεηο ηηο 

ζρέζεηο εμνπζίαο αλάκεζα ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη ζε πξνλνκηνχρεο, λα ζέζεηο ζηε 

ζρνιαζηηθή βάζαλν φςεηο ηεο θπξηαξρίαο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη δε ηελ 

αληξηθή εμνπζία, ηε ζξεζθεία, ηελ νηθνλνκία, ηελ εθπαίδεπζε. Θα ζήκαηλε φηη 

αλαγλσξίδεηο φηη ππάξρεη ν δηαρσξηζκφο ηεο εξγαζίαο, φηη ηα θχια ακείβνληαη 

δηαθνξεηηθά, φηη ε απνηίκεζε ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο, ε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνχ, 

είλαη έλλνηα αλχπαξθηε, φηη ακείβνληαη δηαθνξεηηθά απηνί πνπ δίλνπλ εληνιέο θαη 

απηνί πνπ εθηεινχλ. ηελ εθπαίδεπζε ζα ζήκαηλε ηε κάζεζε πνπ ζα αθνξνχζε ηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, ζρέζεσλ, ηεο ζπκκεηνρήο ζηα πνιηηηθά δξψκελα.  

Μηα θξηηηθή ζηνλ θηιειεχζεξν εμηζσηηζκφ,  είλαη φηη δελ ζίγεη ηηο φςεηο θπξηαξρίαο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Ο Rawls γηα παξάδεηγκα δέρεηαη φηη νη 

αληζφηεηεο είλαη αλαπφθεπθηεο ηε ίδηα ζηηγκή πνπ παξαδέρεηαη φηη ε θνηλσληθή ζέζε 

θάπνηνπ δελ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ζαλ λα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί δπλαηή κηα θαηάξγεζε ησλ ηάμεσλ. Αγλνεί φηη νη 

δπλαηφηεηεο, νη επθαηξίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο  ζε κηα θνηλσλία φπνπ νη αληζφηεηεο 

πνιιαπιαζηάδνληαη. 

Ζ πξφηαζε γηα έλαλ θξηηηθφ πνιππνιηηηζκφ ζεκαίλεη λα κελ αθήλεηο αλέγγηρηεο, λα 

ππνβάιιεηο ζε δηαξθή θξηηηθή ακθηζβήηεζε ηηο φςεηο ηεο θπξηαξρίαο πνπ 

απνζησπψληαη θαη λνκηκνπνηνχληαη επεηδή αλήθνπλ ζηε ηδησηηθή ζθαίξα θαη φπνπ ε 

πηζαλφηεηα αληίζηαζεο  αλαγλσξίδεηαη σο ε ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 
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αλαηξνπή.  αθψο ε πξφζβαζε ζε πεγέο πινχηνπ φπσο ηα έζνδα θαη ν πινχηνο  είλαη 

ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο γηα κηα ηζφηεηα ησλ ζπλζεθψλ δσήο.  Δίλαη φκσο θαη θάηη 

παξαπάλσ. Άιισζηε, ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην πάληα κεηαηξέπεηαη ζε πνιηηηζκηθφ 

θαη ζπκβνιηθφ ή θνηλσληθφ θαη δελ αξθεί γηα ηελ απφθηεζε πξνλνκίσλ. Οη αλψηεξεο 

ηάμεηο εμαξγπξψλνπλ ην θεθάιαην απηφ κε ηελ αγνξά πξφζζεησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηα παηδηά ηνπο, ή παξεκβαίλνπλ ζηελ ζρνιηθή αγνξά αλαηξέπνληαο  

ηνπο φξνπο ηνπ παηρληδηνχ ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο 

θξνληίδνληαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηηο επηκεημίεο κε ηηο 

ραξαθηεξηζκέλεο κεηνλνηηθέο νκάδεο, είηε ζην φλνκα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηινγήο, 

είηε κε άιιεο ζηξαηεγηθέο φπσο ε κεηαθφκηζε ζε άιιεο πεξηνρέο κε θαιχηεξα 

ζρνιεία ή έκκεζεο πηέζεηο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ζε ηκήκαηα κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο. 

ζν νη κηθξν-φςεηο απηέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ ηίζεηαη ππφ ηε ζρνιαζηηθή 

βάζαλν, ηνλ θξηηηθφ δηάινγν, ηφζν νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζα αλαπαξάγνληαη, αθνχ 

είλαη ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ηηο παξάγεη. 

 

Σν δίιιεκκα ηεο Fraser (1997) 

         

  Αλαδηαλεκεηηθή πνιηηηθή ή πνιηηηθή ηεο αλαγλώξηζεο ηωλ δηαθνξώλ;  

Καηαθαηηθή δξάζε ή κεηαζρεκαηηζκόο ηωλ θνηλωληθώλ δνκώλ;   

  

  Καηαθαηηθή δξάζε Μεηαζρεκαηηζκφο  

Πνιηηηθή ηεο 

αλαδηαλνκήο  

ζύγρξνλα θηιειεύζεξα 

θξάηε  

επηθαλεηαθή αλαδηαλνκή 

αγαζψλ ζηηο  ππάξρνπζεο 

νκάδεο. Τπνζηεξίδεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ 

νκάδσλ, γελλά ηελ ζηξεβιή 

αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξψλ. 

Σνζηαιηζκόο  

Βαζχο κεηαζρεκαηηζκφο 

ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, 

πεξηνξίδεη ηηο δηαθνξέο ζηηο 

νκάδεο , δχλαηαη λα 

δηνξζψζεη ηελ ζηξεβιή 

αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξψλ. 

Πνιηηηθή ηεο 

αλαγλψξηζεο 

ησλ δηαθνξψλ 

Καηεζηεκέλνο 

πνιππνιηηηζκόο  

επηθαλεηαθή 

επαλαηνπνζέηεζε  ηνπ 

ζεβαζκνχ  ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ηαπηφηεηεο, 

ππνζηεξίδεη ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ 

νκάδσλ, ηε δηάθξηζε. 

απνδόκεζε 

 

Βαζηά επαλαδφκεζε ησλ 

ζρέζεσλ ηεο αλαγλψξηζεο, 

απνζηαζεξνπνηεί ηε 

δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα 

ζηηο νκάδεο.  
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Τπάξρνπλ γηα ηελ Fraser δπν απαληήζεηο ζηα ζχγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ 

αληζνηήησλ θαη αδηθηψλ, νη νπνίεο είλαη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο. Μηα  πνιηηηθή  

αλαδηαλεκεηηθή (redestribution) θαη κηα πνιηηηθή ηεο αλαγλψξηζεο (recognition) πνπ 

ππνζέηνπλ δπν δηαθνξεηηθέο ιχζεηο. Ζ πξψηε ιχζε ηεο θαηάθαζεο (affirmative) θαη 

ε δεχηεξε κηα πνιηηηθή κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αιιαγήο  (transformation) ησλ δνκψλ 

πνπ πξνθαινχλ ηηο αληζφηεηεο θπξίσο απηέο ηηο αληζφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

δηαθξίζεηο θχινπ, γέλνπο, εζληθφηεηαο. Οη πξψηεο απαληψληαη ζηα θξάηε πνπ 

ππεξεηνχλ ηνλ ζχγρξνλν θηιειεπζεξηζκφ (liberal welfare) θαη πξνηάζζνπλ ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Δθαξκφδνπλ αλαδηαλεκεηηθέο πνιηηηθέο, 

εληζρχνληαο έηζη ηηο πνιηηηζηηθέο ή ζπκβνιηθέο αληζφηεηεο επηηάζζνληαο έλαλ 

θαηεζηεκέλν πνιππνιηηηζκφ (mainstream multiculturalism) πνπ αληηκεησπίδεη 

επηθαλεηαθά ηηο αληζφηεηεο, αξλνχκελν λα αιιάμεη ηηο βαζχηεξεο  δνκέο.   Οη ιχζεηο 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο  δηαθνξεηηθψλ  πνιηηηθψλ  ζπζηεκάησλ.  Μηα πνιηηηθή πνπ 

είλαη θαη ε θπξίαξρε ζηελ ακεξηθάληθε πνιηηηθή ζπλδπάδεη ην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ 

πιέγκαηνο. Δίλαη πνιηηηθή ηεο αλαδηαλνκήο ησλ αγαζψλ ππέξ ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε έλδεηαο. Δίλαη επηθαλεηαθή, ζηεξίδεηαη ζηελ 

απνδνρή κελ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 

γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηηο δηαθνξέο, ηαπηφρξνλα δε, αζεηεί ην πξφηαγκα κηαο 

νπζηαζηηθήο  αλαγλψξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη γελλά ηελ δηάθξηζε θαη ηελ 

δηαθνξά. Ζ πξφηαζε ηεο Fraser αθνξά ην δεμηφ ηκήκα ηνπ πιέγκαηνο θαη 

πξνυπνζέηεη κηα ζνζηαιηζηηθή, κεηα-ζρεκαηηζηηθή  πνιηηηθή πνπ αθνξά ηελ αιιαγή 

ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ( Fraser, 1997). 

Σν δίιεκκα ηνπ αλ νη «απαληήζεηο» ζηα «πξνβιήκαηα» κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε ηελ 

κηα ή ηελ άιιε ινγηθή είλαη αλχπαξθην ηππηθά θαη νπζηαζηηθά, γηαηί νη ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηηο δπν κνξθέο αληζνηήησλ δελ είλαη αληηζεηηθέο. πλήζσο  δηαπιέθνληαη. 

Αλ γηα παξάδεηγκα ππήξρε κηα ηδεαιηζηηθή, κνλνζήκαληε αληίιεςε γηα ην ηη είλαη 

δηαθνξά πνπ βαζίδεηαη ζην γέλνο ή ηε θπιή ή ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη πξνηείλακε κηα 

αλαδηαλεκεηηθή ιχζε- κε ηελ κνξθή κηαο θαηαθαηηθήο ιχζεο -ζα ζήκαηλε φηη ζα 

έπξεπε λα θαηαξγεζνχλ ζπλνιηθά νη ηάμεηο ή ν δηαρσξηζκφο ησλ θχισλ. Απηφ ζα 

αληηκαρφηαλ ηε βαζηθή ηδέα πνπ πξνσζεί κηα ινγηθή ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δηαθνξάο. 

Άξα νη δπν ιχζεηο ππνλννχλ δηακεηξηθά αληίζεηεο πξνηεξαηφηεηεο. Απηφ πνπ ε κηα 
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επηδεηά, ηελ νλνκαηνδφηεζε ηεο δηαθνξάο θαη ηελ ιχζε κε ηελ κνξθή ηεο 

θαηάθαζεο, ε άιιε ην αξλείηαη ζην φλνκα ηεο κε-δηαθνξνπνίεζεο θαη ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ (φ. π). 

Δίλαη άξαγε δπλαηφ ην δίιεκκα λα ιπζεί; 

Απηφ πνπ πξνηείλεη ε Fraser είλαη κηα ζνζηαιηζηηθή πνιηηηθή πνπ ζπλδπάδεη κηα 

βαζηά θξηηηθή θαη αλαδφκεζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο κε κηα απνδφκεζε ησλ 

ζρέζεσλ ηεο θπξηαξρίαο πνπ γελλνχλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο, θαη ηηο  παξεξκελείεο,  ηελ 

παξα-γλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, πνπ αξλείηαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη επηδηψθεη κηα δηθαηνζχλε γηα φινπο, κηα ηζφηεηα ησλ 

ζπλζεθψλ (φ.π). 

Σν δίιεκκα ηεο Fraser καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε φρη κφλν ηηο εγγελείο αληηθάζεηο 

πνπ ππάξρνπλ ζε κηα κνλνκεξή επηινγή ηνπ ηχπνπ δηαλεκεηηθή ή/or πνιηηηθή ηεο 

ελίζρπζεο ησλ ζπλζεθψλ ζεβαζκνχ, αιιά θαη ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληνινγηθέο 

νπηηθέο πνπ ππαγνξεχνπλ ξεηά ή άξξεηα θαη ηηο ελδεηθλπφκελεο ιχζεηο. Οη δηαθνξέο 

απηέο αλαδεηθλχνπλ θαη ην ζεκειηψδε πξνβιεκαηηζκφ πνπ δηαηξέρεη ηελ 

θνηλσληνινγηθή ζθέςε θαη αθνξά ην εξψηεκα δνκή ή άηνκν, απηνλνκία ή ζρεηηθή 

απηνλνκία, αιιαγή θαη αληίζηαζε. Βαζχηεξα ππνβάιιεηαη ην εξψηεκα γηα ην αλ ε 

ίδηα ε θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα αξθείηαη ζην  αθαδεκατθφ πιαίζην 

κηαο εξκελεπηηθήο, εμεγεηηθήο ζέζεο ή κπνξεί θαη λα ππνβάιιεη θξίζεηο κε ηε κνξθή 

ππνδείμεσλ γηα ηη πξέπεη λα γίλεη. 

Αλ ην δίιεκκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κηαο ή άιιεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ κπνξεί λα απνθεπρζεί απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο, γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο πξάμεο εθπαηδεπηηθνχο θαη απηνχο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ην πξφβιεκα γίλεηαη πεξίπινθν θαζψο ζην πεδίν ηεο πξάμεο 

ηα δηιήκκαηα είλαη αλαπφθεπθηα. 

Ζ  Power (2008) εθαξκφδνληαο ην ζρήκα ηεο  Fraser αλέιπζε ην είδνο ησλ 

αληηζηαζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Αγγιία ζπλνιηθά. Γηάθξηλε παιηφηεξεο θαη 

λεφηεξεο πνιηηηθέο  ζηε βάζε ηνπ ζρήκαηνο πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αληζφηεηεο. Οη 

παιηφηεξεο πνιηηηθέο κνηξάδνληαη θάπνηα θνηλά ζηνηρεία κε ηηο λεφηεξεο -ησλ Νέσλ 

Δξγαηηθψλ- σζηφζν δηαθέξνπλ ζε άιια ζεκεία. Οη παιηφηεξεο απνηεινχζαλ επηινγέο 

πνπ θαηεπζχλνληαλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο,  αμηνινγνχζαλ ηα inputs, πξνέβιεπαλ 
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εηζξνέο, δελ είραλ πεξηνξηζκφ ζηελ δηάξθεηα, νη πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο 

επηβάιινληαλ εμσηεξηθά, νη ζηξαηεγηθέο ήηαλ επηβαιιφκελεο «απφ πάλσ». 

Οη λεφηεξεο αθνξνχζαλ απηφ-δηνηθνχκελεο  νκαδηθέο ελψζεηο, ελδηαθέξνληαλ γηα ηα 

απνηειέζκαηα , είραλ ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, επηβάιινληαλ «απφ θάησ». Οη ΔΑΕ 

αληηπξνζσπεχνληαλ απφ έλα forum, έπξεπε λα επηηχρνπλ θάπνηνπο  ζηφρνπο 

επίδνζεο, ηα ρξήκαηα δίλνληαλ γηα ηξία ή πέληε ρξφληα, ελψ νη ζηφρνη θαζνξίδνληαλ 

ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

ρεηηθά κε ηε δηάθξηζε νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αδηθηψλ – αλ θαη ε κηα ή άιιε 

κνξθή δελ είλαη πάληα δηαθξηηέο – ε Fraser ζεσξεί φηη επηζχξνπλ δηαθνξεηηθά κέηξα 

αληηκεηψπηζεο. Πξάγκαηη, νη Νένη Δξγαηηθνί επερείξεζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο 

πνιηηηζηηθέο αληζφηεηεο ζην πξφγξακκα ηνπο θαη άξα κηα πνιηηηθή ηεο αλαγλψξηζεο, 

κηα πνιηηηθή πνπ αλαγλσξίδνληαο ηα ιάζε ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ πξνζπάζεζε λα 

αιιάμεη ην είδνο αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιείσλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ δηθαηφηεξα. 

Ζ πνιηηηθή απηή, επηρείξεζε λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ δεκνζηεχνληαλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζρνιείσλ κε ηε κνξθή πηλάθσλ θαηάηαμεο (league tables) πνπ 

βαζίδνληαλ ζε επηδφζεηο (perfomance). Ζ ρξήζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο επηθξίζεθε 

φηη δελ ειάκβαλε ππφςε ζηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ζρνιεία.Οη πίλαθεο απηνί 

αληηθαηαζηάζεθαλ  κε  άιινπο (improving table) ην 1998 πνπ αλαδείθλπαλ ηελ  

ζρεηηθή «πξφνδν»  ησλ ζρνιείσλ, θαη κεηά ην 2004 κε πίλαθεο πνπ αμηνινγνχζαλ  

ηελ πξνζηηζέκελε αμία (value added) ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ (Power and Frandji, 

2010). 

Σα απνηέιεζκα ήηαλ λα «παλεγπξίζνπλ» ηελ επηηπρία ησλ κεηνλεθηνχλησλ καζεηψλ, 

αλάγνληαο δειαδή ηελ «κεηνλεμία» ζε «επηηπρία», κε άιινπο  φξνπο 

«θπζηθνπνηνχζαλ» ηηο αληζφηεηεο ππνζηεξίδνληαο φηη ηα κεηνλεθηηθά ζρνιεία θάησ 

απφ αληίμνεο ζπλζήθεο κπνξνχζαλ λα ππεξβνχλ ηηο αλακελφκελεο πξνζδνθίεο -

άπνςε επηθίλδπλε ηδηαίηεξα – εθφζνλ αλάγεη ηελ κεηνλεμία ζε επηηπρία. (φ. π ). 
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Γηαηί νη αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο απνηπραίλνπλ; 

 

Σν φηη ιείπεη κηα ζεκειησκέλε άπνςε, έλα ζηηβαξφ ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ην ηη 

πξέπεη λα αληηκεησπίζεη κηα αληηζηαζκηζηηθή πνιηηηθή, θαη ε πιεηάδα δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαλ απνζπαζκαηηθά αλαδεηθλχνπλ γηα ηελ 

Fraser θαη ρεηξνηεξεχνπλ κε ηελ ινγηθή ηνπ λα βξνχκε απηφ πνπ δνπιεχεη – ινγηθή 

ησλ λέσλ  Δξγαηηθψλ- ηελ αλάγθε κηαο ζεσξίαο πιεξέζηεξεο ηελ νπνία ην ζεσξεηηθφ 

ζρήκα ηνπ Βernstein κπνξεί λα νινθιεξψζεη.  

Μηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο κε ηα ζεσξεηηθά εξγαιεία ηνπ Basil Bernstein απφ ηελ  

Power (2008) ζηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο απνηπρίαο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ ζπλνςίδεηαη  ζηα ιφγηα ηνπ Bernstein  ζην πεξίθεκν θείκελν ηνπ, 

«Education cannot compensate for society» (1971): 

  

Ο φξνο αληηζηαζκηζηηθή εθπαίδεπζε ππνλνεί φηη θάηη «ιείπεη» ζηελ νηθνγέλεηα, άξα θαη ζην 

παηδί. αλ απνηέιεζκα ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ην ζρνιείν. πλεπάγεηαη 

φηη ηα ζρνιεία ζα πξέπεηλα «αληηζηαζκίζνπλ»  απηφ ην νπνίν «ιείπεη» ζηελ νηθνγέλεηα, έηζη 

ηα παηδηά κεηαηξέπνληαη ζε «κηθξά ζπζηήκαηα «έιιεηςεο» (ζει.192, κεηάθξαζε δηθή καο).

  

 

Ζ απνηπρία ησλ πνιηηηθψλ νθείιεηαη ζην ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ απνηπρία 

ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ σο πξνζσπηθή απνηπρία, ζην φηη κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ 

ειιείκκαηνο, επηξξίπηνπλ ηελ επζχλε ηεο απνηπρίαο ζην ίδην ην παηδί ή ηελ 

νηθνγέλεηα  ηνπ, απνηπρία  πνπ ην ζρνιείν πξέπεη λα επαλνξζψζεη, θαη φρη ζηα εγγελή 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ  παηδαγσγηθνχ κεραληζκνχ. 

 Ο Bernstein πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ηνλ παηδαγσγηθφ κεραληζκφ, ηνπο 

θαλφλεο γξακκαηηθήο ηνπ παηδαγσγηθνχ ιφγνπ θαη ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ. 

(νινκψλ, 1997). Οη ζεσξίεο ηεο αλαπαξαγσγήο αλάγνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

κεραληζκφ ζε θνξέα επηβνιήο δπλάκεσλ θπξηαξρίαο πνπ βξίζθνληαη  έμσ απφ απ‟ 

απηφλ. Σν ζρνιείν αλαπαξάγεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ ππάξρνπλ έμσ απφ ην 
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ζρνιείν. Γελ αλαιχνπλ ηνλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ  κέζσ ηνπ νπνίνπ νη δπλάκεηο 

απηέο  επηβάιινληαη. Ζ γιψζζα πεξηγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Β.Β είλαη ηζρπξά 

δνκεκέλε  θαη αλήθεη, ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληνινγηθή δηάθξηζε πνπ εηζάγεη ν ίδηνο 

(Bernstein, 2000) κεηαμχ ηνπ θάζεηνπ θαη νξηδφληηνπ ιφγνπ, ζηνλ θάζεην ιφγν 

απνηειψληαο κηα νξηδφληηα γλσζηηθή δνκή, φπσο θαη νη άιιεο θνηλσληθέο ζεσξίεο, 

αιιά κε κηα ηζρπξή γξακκαηηθή. ζε κηα νξηδφληηα γλσζηηθή δνκή, κε ηζρπξή 

γξακκαηηθή.Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γιψζζεο πεξηγξαθήο πνπ αλαπηχζζεη έλαο 

εξεπλεηήο, κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ Bernstein, θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ αλάπηπμε 

κνληέισλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ εκπεηξηθνχ θνηλσληθνχ 

θφζκνπ, πξνο φθεινο ηεο θαηαλφεζεο.Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο έλλνηεο ηεο 

ηαμηλφκεζεο  θαη πεξηράξαμεο  θαη εμεηάδνληαο ηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο 

ε Power δεκηνπξγεί έλα κνληέιν ηεο κνξθήο : 

 

 

C+ F+ C + F  - 

C - F + C-F - 

 

Ζ ηαμηλφκεζε αλαθέξεηαη ζην βαζκφ κφλσζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 

ιφγνπ, πξαθηηθψλ, πιαηζίσλ κεηάδνζεο θ.α., ελψ ε πεξηράξαμε ζην βαζκφ ηνπ 

ειέγρνπ πνπ θαηέρνπλ  νη  καζεηέο  ή νη  δηδάζθνληεο  επί ηεο επηινγήο, ηεο δηαδνρήο, 

ηνπ ξπζκνχ κάζεζεο θαη  ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Αμηνπνηψληαο δηάθνξεο 

εξεπλεηηθέο κειέηεο, ε Power ππνζηεξίδεη φηη ε αζζελήο πεξηράξαμε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ηζρπξή ηαμηλφκεζε (ηελ δηάθξηζε κεηαμχ  θαζεκεξηλήο θαη εμεηδηθεπκέλεο  

αθαηξεηηθήο γλψζεο), απνηειεί κηα αθξηβή επέλδπζε, αιιά θαη ηελ θαηαιιειφηεξε 

κνξθή κάζεζεο, πνπ ζα επλννχζε ηδηαίηεξα ηα παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, αθνχ ζα 

ηνπο εθνδίαδε  κε ηνπο θαλφλεο αλαγλψξηζεο θαη πξαγκάησζεο ψζηε λα κπεζνχλ ζε  

ηζρπξέο κνξθέο γλψζεο.  

ηνλ πξψην ηχπν (C+ F+) αληηζηνηρνχλ παιαηφηεξεο αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο, 

αλα-δηαλεκεηηθέο, βαζηζκέλεο ζε κηα ζεσξία ηνπ ειιείκκαηνο, πνπ ππέζεηαλ πσο θάηη 

«ιείπεη» ζηνπο καζεηέο ή ζηε νηθνγέλεηα, πνπ έπξεπε λα δηνξζσζεί κε πεξηζζφηεξν 
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ζρνιείν, πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ. Γηα παξάδεηγκα ζε πνιιέο 

ΔΑΕ  δφζεθαλ ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ παηγληψδνπο κνξθήο γηα 

γισζζηθέο θαη καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ εγθαηάζηαζε βηβιηνζήθεο θ.ι.π . 

Αλ θαη δίλνληαλ επθαηξίεο ζηνπο γνλείο λα έξζνπλ θνληά ζην ζρνιείν, ε κφλσζε 

κεηαμχ ηεο θαζεκεξηλήο γλψζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο  ήηαλ ηζρπξή. Σα φξηα 

κεηαμχ ησλ εηδηθψλ θαη ησλ δηδαζθνκέλσλ ήηαλ νξαηή. Γηα ηνλ Bernstein είλαη 

αθξηβψο απηή ε κνξθή (C+ F+)πνπ επλνεί θαηεμνρήλ ηα παηδηά ηεο κεζαίαο αζηηθήο  

ηάμεο θαζψο νη καζεηέο απηνί έρνπλ απνθηήζεη απφ λσξίο ηελ δηάθξηζε  ηνπ πιαηζίνπ 

ζπίηη- ζρνιείν.  

ην δεχηεξν ηχπν (C- F- ) αληηζηνηρνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απέβιεπαλ  λα κεηψζνπλ 

ηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ κνξθψλ γλψζεο. Τηνζεηνχζαλ έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ελζσκαησκέλνπ ηχπνπ (intergrated), θαη πξνγξάκκαηα κάζεζεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαλ ζε έλα παηδαγσγηθφ κνληέιν πνπ ν Β.Β απνθαιεί κνληέιν 

ηθαλφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα εθαξκφδνληαλ κάζεζε ζε νκάδεο ζπλνκειίθσλ ή 

εμαηνκηθεπκέλα ζρέδηα καζήκαηνο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ επέηξεπαλ ζηνπο γνλείο  λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρνιηθή δσή δίλνληαο ηνπο ρψξν ή ζπκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε ζε 

δεηήκαηα ζρνιηθνχ ήζνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο αληαπνθξίλνληαλ ζε έλα 

κνληέιν πνπ ν Β.Β απνθαιεί ζεξαπεπηηθφ κνληέιν, εκπίπηνπλ ζε πνιηηηθέο 

αλαγλψξηζεο, αθνχ ζηεξίδνληαλ φρη ζηελ άπνςε φηη θάηη ιείπεη, αιιά ζην φηη ε 

εθπαίδεπζε πνπ απεπζχλεηαη ζηε κεζαία ηάμε αδπλαηεί λα αλαγλσξίζεη ηε 

πνιηηηζηηθή δηαθνξεηηθφηεηα. Δπηπξφζζεηα, απηνχ ηνπ είδνπο νη παξεκβάζεηο 

εκπνδίδνπλ ηνπο καζεηέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηε κεζαία ηάμε λα απνθηήζνπλ ηνπο 

θαλφλεο αλαγλψξηζεο θαη πξαγκάησζεο, πξάγκα ηδηαίηεξα δχζθνιν ζηα 

ελζσκαησκέλνπ ηχπνπ πξνγξάκκαηα φπνπ νη θαλφλεο απηνί  δελ είλαη νξαηνί θαη 

φπνπ νη ζρέζεηο ηεξαξρίαο ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ, αιιά είλαη ππφξξεηνη.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξίηνπ ηχπνπ (C – F+) αληηζηνηρνχλ ζε λεφηεξνπ ηχπνπ 

παξεκβάζεηο φπνπ ηα ζχλνξα κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη  ζρνιείνπ ραιαξψλνπλ αιιά ν 

έιεγρνο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ηζρπξφο, αζθείηαη δε απφ εηδηθνχο δηαρεηξηζηέο ηεο 

αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο. Ο δάζθαινο/εηδηθφο εμεηδηθεχεηαη ζε ηερληθέο φπνπ νη 

καζεηέο ή γνλείο πξέπεη λα «κάζνπλ». Οη ηερληθέο αθνξνχλ ηελ 

«παηδαγσγηθνπνίεζε» φινπ ηνπ παηδηνχ ή ηεο νηθνγέλεηαο θαη βαζίδνληαη ζε 

κπηρεβηνξηζηηθέο, ζεξαπεπηηθέο ιχζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηα πξνγξάκκαηα 
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πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο γηα ηα παηδηά ή πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ, ηεο 

επηζεηηθφηεηαο, ή ηνπ γνλετθνχ ξφινπ  γηα ηνπο κεγάινπο. 

Οη ηειεπηαίνπ ηχπνπ ιχζεηο (C+ F -) είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ ζηηο λεφηεξεο 

πνιηηηθέο  ζχκθσλα κε ηελ Power, θαη φζν δχζθνιν θαη αλ θαίλεηαη ίζσο ζα άμηδε 

ηνλ θφπν λα επηδησρζνχλ. Ίζσο επεηδή φπσο ηζρπξίδεηαη θαη ε Morais (2002) ην λα 

πξνζδψζεη ην ζρνιείν «ρξφλν» ζηνπο καζεηέο θαη  ηαπηφρξνλα ην λα θαηαζηήζεη 

ζαθή ηα θξηηήξηα ηεο  αμηνιφγεζεο, απνηεινχλ ζπλζήθεο νη νπνίεο  «θνζηίδνπλ 

πεξηζζφηεξν». 

Ζ Ruth Levitas (2005), απφ ηε ζθνπηά ηεο νπηνπηζηηθήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

ζεσξίαο, πξνζεγγίδεη ην ιφγν ηεο πνιηηηθήο ησλ θεηκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

κεηά ηηο ζπλζήθεο ηεο Ληζζαβψλαο (2000) θαη ηεο Νίθαηαο (2001), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία  ηα θξάηε κέιε έπξεπε λα δηακνξθψζνπλ πιάλα δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο απέληαμεο (exclusion) θάζε δεχηεξν έηνο. Σε πεξίνδν απηή ε έληαμε εκθαλίδεηαη 

σο ε θπξίαξρε έλλνηα πνπ δεζπφδεη ζην πεδίν ηνπ επξσπατθνχ ιφγνπ. Οη πξνηάζεηο 

πνπ θπξηαξρνχλ  ζηελ Αγγιία θαη πνπ αληαλαθινχλ ηηο ζέζεηο ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ 

φπσο δηαηππψλνληαη ζηα επίζεκα θείκελα ηεο Μνλάδαο Αλάιπζεο ηνπ Κνηλσληθνχ 

Απνθιεηζκνχ (Social Exclusion Unit), απνηεινχλ κάιινλ επαλαδηαηχπσζε 

πξνεγνπκέλσλ ζέζεσλ. Ηδηαίηεξα νη πξνηάζεηο πξηλ θαη κεηά  απφ ην ‟97, έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ιφγνπ ηνπ ηχπνπ SID  θαη MUD πνπ πξηκνδνηνχλ εξκελείεο ηεο 

θνηλσληθήο απ-έληαμεο κε ηελ έλλνηα ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ έκκηζζε εξγαζία ή ην 

εζηθήο ηάμεο έιιεηκκα. 

Οη έλλνηεο απηέο  RED (redistributionist discourse), SID (social intergrationist 

discourse), MUD (moral underclass discourse) ζηνηρεηνζεηνχλ θαηά ηελ Levitas ηξεηο 

«ιφγνπο», πνπ ζπληζηνχλ ηδεφηππνπο πεξηζζφηεξν, ρξήζηκνπο σο αλαιπηηθά 

εξγαιεία,  πνπ απαληνχλ  ζην πξφβιεκα ηεο θνηλσληθήο απ-έληαμεο, ρσξίο λα 

δηαζαθελίδνπλ ηη είλαη ε θνηλσληθή έληαμε. Σν πνηνο κηιάεη, απφ πνηα ζθνπηά,απφ 

πνηα ζέζε ηζρχνο,  είλαη ζεκαληηθφηεξν  γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο έληαμεο 

απφ ην ηη είλαη έληαμε. ην πξψην είδνο ιφγνπ, απηφ πνπ «ιείπεη» είλαη νη πφξνη, ε 

έλδεηα, άξα σο ιχζε ζπζηήλεηαη ε πνιηηηθή κε ηε κνξθή επηδνκάησλ,  ζην δεχηεξν 

είδνο θπξίαξρνπ ιφγνπ είλαη ε απνρή απφ ηελ εξγαζία απηφ πνπ ιείπεη, ε αλεξγία  θαη 

πνπ εκπνδίδεη ηελ έληαμε, άξα ην άηνκν ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα 

«πξνεηνηκάδεηαη» κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη φπνπ απηφ 
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δε θαζίζηαηαη εθηθηφ λα επηβάιιεηαη, ζην ηξίην είδνο ιφγνπ είλαη έλα εζηθήο ηάμεο 

έιιεηκκα πνπ «ιείπεη» θαη πνπ πξέπεη λα δηνξζσζεί. 

Σηο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη ‟90 ε ηδέα ελφο αλαδηαλεκεηηθνχ ιφγνπ RED  

αληηπξνζψπεπε κηα πξνζέγγηζε ηεο θηψρηαο σο ηελ  αηηία ηνπ απνθιεηζκνχ, ηεο 

θηψρηαο επξχηεξα σο απνθιεηζκνχ φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεηψδε κέζα 

επηβίσζεο αιιά θαη ζε φηη αθνξά ηηο πξαθηηθέο δηάθξηζεο νη νπνίεο ζηνηρεηνζεηνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ. Ωο ελδεδεηγκέλε ιχζε ζπζηήλεην κηα επηδνκαηηθή πνιηηηθή κε ηελ 

κνξθή επηδνκάησλ (benefits). 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 ε έλλνηα ηνπ απνθιεηζκνχ αληηπαξαβάιιεηαη κε 

ηελ έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο (intergration) κε ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ εξγαζία λα 

ζεσξείηαη σο  αηηία ηνπ απνθιεηζκνχ. Ωο απνηέιεζκα νη θαηεπζχλζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο λα αλαθέξνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεοαλεξγίαο σο ηε  κέζνδν 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ έλλνηα ηεο απαζρφιεζεο, ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο  θπξηαξρεί, ελψ ην δήηεκα ηνπ αλ κηα θαθνπιεξσκέλε ή 

απνπληθηηθή εξγαζία κπνξεί λα απνηειεί παξάγνληα απνθιεηζκνχ απφ ηηο επθαηξίεο 

δηάζεζεο θαη ρξήζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ δελ ηίζεηαη, νχηε επίζεο ην δήηεκα 

απνπζίαο δηαθφξσλ κνξθψλ ελίζρπζεο κε  επηδφκαηα δηαθφξσλ εηδψλ. 

Ο ιφγνο ηνπ MUD αθνξά έλα εζηθήο ηάμεο ή έλα πνιηηηζκηθφ έιιεηκκα ησλ 

θνηλσληθψλ εθείλσλ νκάδσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πνπ 

ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζην ζχζηεκα. Οκάδεο θηλδχλνπ θαη απεηιήο γηα ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή είλαη νη λένη κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, νη απεηινχκελνη κε 

έμσζε απφ ηε ζρνιηθή δηαδξνκή, νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. 

Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε απφ ηε ζθνπηά  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε δπλαηφηεηα 

απαζρφιεζεο, κε ηε κνξθή ησλ επθαηξηψλ ζην αγγιηθφ πιαίζην λα ζπκππθλψλεηαη 

ζηε θξάζε «επθαηξίεο γηα φινπο», („opportunities for all‟). Να δνζνχλ δειαδή  

επθαηξίεο   ζε φινπο ψζηε  λα αλαπηχμνπλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο, ζ‟ έλα 

πλεχκα αμηνθξαηίαο, εμαζθαιίδνληαο έλα ειάρηζην  πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ αζθαιείαο 

γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ «παηρληδηνχ», φπνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ειάρηζηνη, νη  θαηέρνληεο ηνλ πεξηζζφηεξν πινχην. Έηζη,  ζα 

εμαζθαιηζηεί  ε επηζπκεηή θνηλσλία πνπ δέρεηαη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο σο 

αλαπφθεπθηεο θαη πνπ ν Young ζην έξγν ηνπ «ε άλνδνο ηεο αμηνθξαηίαο» (the rise of 

meritocracy)  ζαξθάδεη κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν. 
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Δπίινγνο  

Οη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ηα αληηζηαζκηζηηθά πξνγξάκκαηα αλαπηχρζεθαλ, 

κηα ππεξβνιηθή αηζηνδνμία γηα ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα αληηζηαζκίζεη ηηο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη κηα εληζρπκέλε πίζηε ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο πξψηκεο 

παξέκβαζεο, κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή αληίιεςε «φζν πην λσξίο ηφζν πην θαιά», 

δεκηνχξγεζαλ κηα ιάζνο ραξηνγξάθεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θηψρηαο (Conell, 

1994). Θεψξεζαλ, φζνη θαηέρνπλ ηελ επζχλε ηεο θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, φηη ην πξφβιεκα αθνξά κεξηθνχο «ιίγνπο», φηη νη «θησρνί» είλαη 

δηαθνξεηηθνί, φηη «δηνξζψλνληαο» ην πξφβιεκα ζα επηηεπρζεί κηα «ιχζε», φηη  ε 

ιχζε απηή απαηηεί κηα εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ ζα πξνέιζεη απφ ηελ έξεπλα θαη  φηη 

ην πξφβιεκα ηεο θηψρηαο είλαη έλα «ηερληθφ» πξφβιεκα. Ζ θαηαζθεπή κηαο 

απζαίξεηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο πνπ νξίδεη ηη ζπληζηά ηε θηψρηα, ε 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο έλλνηαο πνπ δηαρσξίδεη πνηνη πξέπεη λα επσθεινχληαη αλάινγα 

κε ην θξηηήξην έζνδα, δελ αξθεί γηα λα θαηνλνκάζεη δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη γηα 

παξάδεηγκα κε ην θχιν π.ρ ή πνιιέο άιιεο θνηλσληθέο δηαθνξέο. Σν πξφβιεκα 

θαίλεηαη λα αθνξά «θάπνηνπο» κφλν, νη νπνίνη βξίζθνληαη έμσ απφ ην θπξίσο ζψκα 

ηεο θνηλσλίαο.  

Σν πξφβιεκα φκσο αθνξά ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη θάπνην 

ππνζχλνιν ηνπ (Conell, φ.π). Οη έξεπλεο γηα ηνπο θησρνχο απνηέιεζαλ έλα 

αθαδεκατθφ πεδίν έξεπλαο πνπ δηαπνηηζκέλν απφ ην πλεχκα ηνπ ζεηηθηζκνχ, 

απέθιεηζε απφ ην ιφγν ηνπ, ηε θσλή  απηψλ  ηνπο νπνίνπο αθνξνχζε, πνπ είλαη θαη   

νη κφλνη πνπ γλσξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ «πξνβιήκαηνο» ηνπο, ηνπο ίδηνπο 

ηνπο θησρνχο, νη νπνίνη αλάγνληαη ζε αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη φρη ππνθείκελα.  

Απέθιεηζαλ  επίζεο   θαη ηε θσλή ησλ δαζθάισλ πνπ έρνπλ γλσξίζεη θαη βηψζεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα  κέζα απφ ηε ζπλχπαξμε κε απηέο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, νη νπνίνη 

αλάγνληαη ζηα ππνθείκελα ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ (Conell, φ.π). 

Ο ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλαπαξαγσγή δνκψλ εμνπζίαο, 

δεκηνπξγψληαο απζαίξεηεο θξίζεηο, ζπληεξψληαο κεραληζκνχο επηινγήο, αληακνηβήο 

θαη ηηκσξίαο, επηηξέπνληαο ζε θάπνηνπο ηελ θνηλσληθή άλνδν θαη ηαπηφρξνλα 

απνθιείνληαο άιινπο. Καη είλαη απηνί κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο πνπ απνθιείνληαη 

πάληα. Ζ εγεκνλία ελφο αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ δελ επηδέρεηαη 
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θξηηηθή σο πξνο ην πνηα γλψζε δέρεηαη σο ζεκαληηθή, ηη ζεσξείηαη επαγγεικαηηζκφο, 

ηη ζπληζηά ηελ θνηλσληθή πξναγσγή, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επηβνιήο ησλ φξσλ ηεο 

αλψηεξεο ηάμεο, ηεο νπνίαο ηα ζπκθέξνληα εμππεξεηνχληαλ απφ ηηο απαξρέο ηεο 

θαζηέξσζεο ηνπ καδηθνχ ζρνιείνπ.  

Οη δάζθαινη πνπ ζα πξνσζνχζαλ απηέο ηηο αιιαγέο θαηαγξάθνληαη σο νη «απνχζεο 

παξνπζίεο», ηα αληηθείκελα θαη φρη ηα ππνθείκελα ηεο πνιηηηθήο, φληαο πεξηνξηζκέλνη 

ζε έλα ηερλνθξαηηθφ κνληέιν ή ζ‟ έλα εγεκνληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Εεηείηαη απφ 

απηνχο πνπ ππνθέξνπλ θαη ηελ «θηψρεηα ησλ ζπλζεθψλ» θαη απφ ηελ «θηψρεηα ηεο 

θνηλσληθήο ζέζεο» φληαο ζηεξεκέλνη ηνπ θνηλσληθνχ ζεβαζκνχ, ηα «ζχκαηα» κηαο 

πεξηνξηζηηθήο πνιηηηθήο, λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «θαηαιχηεο» ηεο λέαο γλψζεο. 

 Απηφ πνπ θπξηαξρεί ζην ιφγν πεξί εθπαίδεπζεο θαηά ηνλ Conell (φ.π) είλαη κηα 

αληίιεςε πεξί δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο πεξίπνπ φπσο ζπκβαίλεη θαη  ζηελ 

νηθνλνκία. Σν πξφβιεκα ζπλίζηαηαη ζηελ δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ,  πεξηζζφηεξν 

ή ιηγφηεξν, πφζν θαη ζε πνηνπο.  Κακηά ζπδήηεζε δελ ζίγεη ηνλ ίδην ην πξφβιεκα κηαο 

δηθαηνζχλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (Conell, φ.π). Σν «ηη» δηδάζθεηαη, πνηα 

θνηλσληθή νκάδα νξίδεη θαη επηβάιιεη ηνπο νξηζκνχο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Ο Giroux αληηιακβάλνληαλ ηνπο δάζθαινπο σο δηαλννχκελνπο, έλαλ φξν πνπ 

απνπζηάδεη εκθαληηθά απφ ηελ έξεπλα. Σν παξάδεηγκα ηεο Απζηξαιίαο θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηα ζρνιεία κε κεηνλεθηνχληεο καζεηέο (Disadvantaged Schools 

Program), αλέδεημε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πσο έλα άηππν δίθηπν δαζθάισλ κπνξεί 

λα επηθέξεη  κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηα ζρνιεία θαη ζηελ πνιηηηθή ζπδήηεζε (Conell, 

φ.π). 

Μπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε  ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε απηέο ηνπ αληίζηνηρνπ Απζηξαιηαλνχ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

 Να δηαβεβαηψζνπκε φηη νη καζεηέο έρνπλ ζπζηεκαηηθή πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζα 

ηνπο εθνδηάζνπλ κε εθείλε ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θαηαλφεζε, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 

λα δξάζνπλ αηνκηθά ή καδί κε άιινπο γηα λα θαιπηεξεχζνπλ ηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπο 

(Australian Schools Comission, 1985 ζει. .98, φ. ά.ζην Conell, 1994, κεηάθξαζε δηθή καο). 

 

Απηφ πνπ ζα έδεηρλε κηα ηέηνηα ζχγθξηζε είλαη φηη ηα αληηζηαζκηζηηθά πξνγξάκκαηα 

είλαη θαηαδηθαζκέλα λα απνηχρνπλ φζν δελ απνηεινχλ κέξνο κηαο επξχηεξεο 

αηδέληαο πνπ λα αθνξά ηα δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. ΄απηήλ ηελ 

αηδέληα ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ν ξφινο ησλ 
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δαζθάισλ πνπ επσκίδνληαη απηφ ην ξφιν. Ζ δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ην εχξνο ησλ 

αληηζηαζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ εθηφο απφ κηα θηινζνθηθή δηάζηαζε, ην αλ δειαδή 

πξέπεη λα αθνξά ιίγνπο ή φινπο, ην θαηά πφζν ζα πξέπεη λα έρεη δηαλεκεηηθφ ή 

δηνξζσηηθφ ραξαθηήξα (φξνπο πνπ εηζήγαγε ζην ιεμηιφγην ν Αξηζηνηέιεο), έρεη  θαη 

έλαλ  πνιηηηθφ ραξαθηήξα εθφζνλ θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δηαθξίλνληαη απφ 

ελδνηαμηθέο δηαθνξέο πξνσζνχλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαη επηβάιινπλ ζηξαηεγηθέο 

αλάινγα κε ηελ ζέζε ηζρχνο πνπ θαηέρνπλ θαη ηελ πίεζε πνπ αζθνχλ ζην εθινγηθφ 

ζψκα. 

ηνρεπκέλα αληηζηαζκηζηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ίζσο νηθνλνκηθφηεξα αιιά 

«ερζξηθά» γηαηί πεξηνξίδνληαη ζηελ απνδνρή απφ έλα πεξηνξηζκέλν εθινγηθφ ζψκα. 

Σα ιηγφηεξν ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα απνβαίλνπλ καθξνπξφζεζκα, πην επσθειή, 

φπσο παξαηεξείηαη ζηα θξάηε πξφλνηαο.  

Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα παίμεη θάπνην ξφιν επεηδή έρεη εδξαησζεί ζηελ θνηλή 

ζπλείδεζε σο παξάγνληαο ηνπ «θνηλνχ θαινχ», εκπεξηέρεη φκσο θαη κεραληζκνχο 

πνπ ππνλνκεχνπλ απηή ηελ αξρή, επεηδή ην ζρνιείν ππεξεηεί έλαλ «αμηνζαχκαζην» 

ζπλδπαζκφ ζπκθεξφλησλ, ηεξαξρίαο θαη  ξνπηίλαο ( Conell, φ.π). 
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ΜΔΡΟ Β΄ εξεπλεηηθό 

 Οη ΕΔΠ ζηελ Διιάδα.  

Σν ειιεληθό παξάδεηγκα αληηζηαζκηζηηθήο πνιηηηθήο. 

Δηζαγωγή 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ηα αληρλεχζεη ηα πιαίζηα αλάδπζεο ηεο 

πξσηνεκθαληδφκελεο πνιηηηθήο ησλ Εσλψλ Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο ζηελ 

Διιάδα. Ζ λέα απηή πνιηηηθή εκθαλίδεηαη σο κηα αληηζηαζκηζηηθή πνιηηηθή πνπ 

απαληά ζην πξφβιεκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Δκθαλίδεηαη σο ε «λέα» ιχζε ζε 

έλα «παιηφ» πξφβιεκα, ην πξφβιεκα ησλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αληζoηήησλ 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία  κε ηηο  έξεπλεο ηνπ Jencks, ηνπ Bourdieu, ηνπ 

Bowles and Gintis ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟70. 

Αλ θαη ζην παξάδεηγκα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ε ηάζε λα κελ κλεκνλεχνληαη νη 

«δαλεηζκνί» ηεο πνιηηηθήο εξκελεχεηαη σο αληίδξαζε ζηελ «απεηιή» ηεο  

«κνλαδηθφηεηαο » ηεο θάζε πεξίπησζεο, ζηελ Διιάδα ν «δαλεηζκφο» κηαο πνιηηηθήο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ‟80 εκθαλίδεηαη σο ε «λέα» απάληεζε ζην «παιηφ» πξφβιεκα ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ πνπ «παξέκελε μεραζκέλν». 

Ο ηξφπνο φκσο πνπ νη πνιηηηθέο «ηαμηδεχνπλ» εμαξηάηαη πάληα απφ ην ηζηνξηθφ θαη 

θνηλσληθφ-πνιηηηθφ ζπγθείκελν ηεο ρψξαο ππνδνρήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ππάξρεη 

πάληα ε ηάζε ηεο «αλαπιαηζίσζεο» απφ ην παγθφζκην ζην ηνπηθφ, απφ ηνλ επίζεκν 

ιφγν ζην πεδίν ηεο πξαθηηθήο, θαη άξα ε πηζαλφηεηα είηε κηαο ηπθιήο αληηγξαθήο 

είηε  ηεο «αληίζηαζεο» ζε κηα κνλνζήκαληε εξκελεία απφ ην «παγθφζκην» ζην 

«ηνπηθφ» επίπεδν. Ο ηξφπνο πνπ ν πιαλεηηθφο παγθφζκηνο ιφγνο «planetspeak» 

(Novoa, 2002) εμεηδηθεχεηαη ζην ηνπηθφ πιαίζην δελ είλαη πάληα πξνθαζνξηζκέλνο. 

Δξκελεχεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο 

ηνπ θάζε θξάηνπο. Οη πνιηηηθέο παξνπζηάδνπλ ηε κνξθή ελφο bricolage ζεσξηψλ θαη 

θαιψλ πξαθηηθψλ. χκθσλα κε ηνλ Ball (2008) 
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 «Οη πεξηζζφηεξεο πνιηηηθέο είλαη θαθά ζρεδηαζκέλεο, είλαη ζπλζεθνινγήζεηο, απνηειέζκαηα 

ζπκβηβαζκψλ, αλεπηηπρψο ζρεδηαζκέλεο ελέξγεηεο νη νπνίεο επεμεξγάδνληαη θαη 

επηδηνξζψλνληαη ρσξίο πνηέ λα δηαθξίλνληαη θαζαξά νη επηξξνέο ηνπο, αδηφξαηα ηνληζκέλεο 

δηακέζνπ ζπλζέησλ δηαδηθαζηψλ επηξξνήο, παξαγσγήο θεηκέλσλ, δηάρπζεο θαη ηειηθά 

επαλαδηαηχπσζεο  ζηα πνηθίια πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο» (ζει.30, κεηάθξαζε δηθή καο). 

 

Απνπεηξάκελνη  κηα θξηηηθή αλάγλσζε ησλ θεληξηθψλ ζεκείσλ ηεο πξφζεζεο ηεο 

εμαγγειζείζαο πνιηηηθήο αλαγλσξίδνπκε θνηλά ζεκεία κε ηηο αληίζηνηρεο πνιηηηθέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ  „80 ζηελ Αγγιία θαη ηελ Γαιιία.  

Πψο θαη γηαηί, ζε πνηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή  ζπγθπξία 

εκθαλίδεηαη απηή ε πνιηηηθή; Πνηνη είλαη νη ιφγνη επηινγήο ηεο  σο ζεκαληηθήο, ηη 

πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίζεη θαη κε πνην ηξφπν; Με πνηνπο φξνπο θαη ζε πνην πιαίζην 

κηα «παιηά» πνιηηηθή επαλεπξίζθεηαη; Πψο πινπνηείηαη ζην ειιεληθφ πιαίζην; Πψο 

νξηνζεηεί ην πξφβιεκα ησλ αληζνηήησλ, ηελ έλλνηα ηεο έληαμεο, πνηνη είλαη νη 

«απνθιεηζκέλνη» πνπ πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζην θπξίσο ζψκα ηεο θνηλσλίαο θαη 

κε πνην ηξφπν; Πνην είλαη ην φξακα ηεο θνηλσλίαο πνπ επηζπκεί; Πψο θαληάδεηαη ηνλ 

εαπηφ ηεο ζε κηα κειινληηθή θνηλσλία ηεο «έληαμεο»; 

 

Από ην νινήκεξν ζρνιείν ζηηο ΕΔΠ. 

 

Καηεμνρήλ πνιηηηθέο πνπ θιήζεθαλ ζην ειιεληθφ πιαίζην λα απαληήζνπλ ζηα 

δεηήκαηα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ήηαλ ην νινήκεξν ζρνιείν, ζεζκφο πνπ 

εθαξκφζηεθε ην 1997 επί ζνζηαιηζηηθήο θπβέξλεζεο θαη νη λεν-εμαγγειζείζεο Εψλεο 

Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο, επί ίδηαο θπβέξλεζεο, ην 2010. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη 

ζην φηη ην 1997 νη πνιηηηθέο εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο «νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο» 

ηεο ρψξαο θαη ην φξακα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ελψ ην 2009 ζην φξακα ηνπ «λένπ 

ρνιείνπ». Σν λέν ζρνιείν θαιείηαη λα παληξέςεη ηελ Αξηζηεία,  ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε επαγγειφκελν «έλα ζρνιείν γηα φια ηα παηδηά», φπνπ 

«θαλείο δε κέλεη πίζσ», έλα ζρνιείν ςεθηαθφ θαη πξάζηλν, έλα ζρνιείν ηεο 

«ηζφηεηαο γηα φινπο» θαη ηεο Αξηζηείαο, ηεο νκνηνκνξθίαο θαη ηαπηφρξνλα ηεο 

«δηαθνξάο». 

Αλαθεξφκαζηε ζην δπν πξνγξάκκαηα επεηδή αθνξνχλ ην επξχηεξν  καζεηηθφ 

πιεζπζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ, σζηφζν δε ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθεξζνχκε 

θαη ζηηο πνιηηηθέο κε λεσηεξηζηηθφ ραξαθηήξα πνπ ελ ησ κεηαμχ εηζήρζεζαλ ζην 
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πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία  -αλ θαη  αθνξνχλ ην 

πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ην «ηη» θαη ην «πσο», θαη φρη ην 

αίηεκα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ-. Σέηνηα κέηξα πνιηηηθήο είλαη: Ζ αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Δληαίνπ Γηαζεκαηηθνχ Πιαηζίνπ 

Πξνγξάκκκαηνο πνπδψλ, ΓΔΠΠ, θαη ηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, 

ΑΠ, πνπ εηζήρζεζαλ ην 2003, κηα ηνκή πνπ πξνεγήζεθε ηεο αιιαγήο  ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ (2006) πνπ παξέκελαλ ίδηα επί δεθαεηίεο. Ζ θαηλνηνκία 

ζπλνδεχηεθε θαη  κε ηελ εηζαγσγή ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο, ελφο ζεζκνχ πνπ αθνξά 

επίζεο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηελ δηδαζθαιία. 

Οη λέεο έλλνηεο «δηαζεκαηηθφηεηα», «επέιηθηε δψλε», «project», «νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία» ζπληζηνχλ έλλνηεο-θιεηδηά κηαο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ δηδαζθαιία πνπ εηζάγνληαη 

θαη ζεζκνζεηνχληαη πξνζθάησο, σζηφζν αζαθέο θαίλεηαη θαηά πφζν έγηλαλ 

απνδεθηέο  απφ απηνχο πνπ θαινχληαη λα ηηο ππεξεηήζνπλ ή θαηά πφζν αγλνήζεθαλ 

ή παξεξκελεχηεθαλ. 

 Ωζηφζν ζα εμεηαζηεί ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ θαη ησλ ΕΔΠ σο 

ηηο θπξηφηεξεο ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ απαληνχλ ζην εξψηεκα ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ. 

 

Σν Οινήκεξν ζρνιείν 

 

Σν ζεζκηθό θαη πνιηηηθό πιαίζην πινπνίεζεο 

 

Σν 1997 ζπζηήζεθε ζηελ Διιάδα ν ζεζκφο ησλ νινήκεξσλ ρνιείσλ γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη λα εμππεξεηεζνχλ νη 

αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ.  

ηελ  επίζεκε ξεηνξηθή γηα ην νινήκεξν ζρνιείν ηνλίδεηαη αθελφο ν πςειφο 

εθπαηδεπηηθφο θαη θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ, ε αλάγθε αληαπφθξηζεο ζηα αηηήκαηα 

ηεο «εξγαδφκελεο νηθνγέλεηαο» «γηα ηελ παξακνλή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν» ψζηε 

λα δηεπθνιπλζεί ε «εξγαδφκελε νηθνγέλεηα», «λα νινθιεξψζνπλ νη καζεηέο ηα 

καζήκαηα ηεο εκέξαο» θαη λα «εκπινπηηζηεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ κε βησκαηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ». 
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Σν κέηξν πνπ εληάζζνληαλ ζην πξφγξακκα ηνπ ΔΠΔΔΑΚ ΗΗ είρε ζηφρν ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη δηαξξνήο, ελψ αλαθέξνληαλ θαη ζην ζέκα 

ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.  

Σν πξφγξακκα «Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν» εληάρζεθε ζην κέηξν 1.2 ηνπ 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ «θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη δηαξξνήο κε ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο κάζεζεο» ηεο ελέξγεηαο 1.2.3 «νινήκεξν ζρνιείν». Σν πξφγξακκα 

απνηεινχζε θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο «Οινήκεξα ρνιεία» Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ ην νπνίν εληαζζφηαλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαίζηνπ ηήξημεο 

(ΚΠ), (2000- 2006) θαη αθνξνχζε εθηφο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ηελ εθαξκνγή, ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πινπνίεζε 

ηεο πξάμεο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο.  

Οη ζηφρνη θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ εληάζζνληαλ  ζηελ εζληθή ζηξαηεγηθή 

γηα ηελ εθπαίδεπζε. Οη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαλ βξίζθνληαλ ζε 

ζπλάθεηα κε ηελ γεληθφηεξε πνιηηηθή  αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ην Δζληθφ 

ρέδην γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 

επξσπατθήο Έλσζεο. Απνζθνπνχζαλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηελ έληαμε ηεο λενιαίαο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ, ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δπν 

θχισλ. 

χκθσλα κε ηελ πξάμε απηή δεκηνπξγνχληαλ απνγεπκαηηλή δψλε ηεζζάξσλ σξψλ 

πέξαλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ καζεκάησλ ηεο επφκελεο κέξαο, αιιά θαη εηζάγνληαλ λέα δηδαθηηθά αληηθείκελα 

φπσο Αγγιηθά, λέεο ηερλνινγίεο, Δηθαζηηθή αγσγή, Θεαηξηθή Αγσγή, θπζηθή Αγσγή, 

κε ζθνπφ λα εκπινπηίζνπλ ηελ παηδαγσγηθή πξάμε. Σν πξφγξακκα απεπζπλφηαλ 

ζηνπο καζεηέο φιεο ηεο ρψξαο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ηδηαίηεξα  ζηηο εππαζείο 

νκάδεο πνπ ήηαλ θαη νη άκεζα επσθεινχκελνη ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

ΚΠ. 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ θαηά 75% ην ΔΚΣ
9
 θαη θαηά ην 

25% εζληθνί πφξνη.  

                                                 
9
 Απηφ είλαη έλα απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία  ηεο Δ.Δ  ην νπνίν ηδξχζεθε κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ 

δηαθνξψλ επεκεξίαο θαη επηπέδνπ δσήο ζηα θξάηε –κέιε ηεο πεξηθέξεηαο πξνσζψληαο έηζη ηελ 
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Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο 

ρψξαο πνπ ηδξχζεθαλ αξρηθά κε ην λφκν 2525 ηεο 23/9/1997 ΦΔΚ 188 άξζξν 4. Σα 

ζρνιεία απηά ζρεδηάζηεθαλ αξρηθά σο Σκήκαηα Γηεπξπκέλνπ Ωξαξίνπ- κε 

πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα, αθνινχζεζε κηα πεξίνδνο ζπλχπαξμεο κε ηα  Πηινηηθά 

Οινήκεξα ρνιεία σο ην 2003. Υξεκαηνδνηνχληαλ απφ ην Β΄ Κνηλνηηθφ πιαίζην 

ηήξημεο (1999- 2001) θαη  ηα επφκελα ρξφληα απφ ην Γ΄ ΚΠ. χκθσλα κε έξεπλα 

ηεο ΗΝΔ-ΓΔΔ (2000) ν ζεζκφο εμππεξεηνχζε ηα ¾ ησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο. χλνιν 

7036 Σκήκαηα Οινήκεξα  ζε 4271 ζρνιεία ηεο ρψξαο.  

 Σν 2010 ζεζκνζεηνχληαη ηα 800 πηινηηθά πξνγξάκκαηα (σο ηψξα 961
10

) ηνπ Δληαίνπ 

Αλακνξθσκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ( Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010) πνπ 

ζηφρν έρνπλ έλα αλαλεσκέλν πξφγξακκα πνπ ζα θαηαζηήζεη ην ζεζκφ ειθπζηηθφ θαη 

ππνρξεσηηθφ γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ.  

Οη πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ 2525/1997 εηζάγνπλ, ηαπηφρξνλα κε ην ζεζκφ ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ, κηα πνιηηηθή αλαβάζκηζεο  ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο, ηδξχνληαο ηα ζρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο,  θαζηεξψληαο ην Δληαίν 

Γηαζεκαηηθφ  Πιαίζην πνπδψλ, ηελ Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θ. α. 

ε κηα ζεηξά επφκελσλ εγθπθιίσλ εμεηδεηθεχεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ νινήκεξνπ 

ζρνιείνπ, ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ν παηδαγσγηθφο θαη θνηλσληθφο ξφινο, ελψ εηζάγεηαη 

θαη ε δηδαζθαιία λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δίλνπλ ζην ζεζκφ έλα 

ραξαθηήξα «θαηλνηνκίαο» παξάιιεια κε έλαλ αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν. Σν έληνλν 

ελδηαθέξνλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεηαη ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ (δηαζεκαηηθφηεηα, νκαδνζπγθεληξσηηθή δηδαζθαιία, projects 

(Φ.50/76/1211153/Γ1/13-11-2002, ΦΔΚ 1471/22-11-2002, η.Β), θαη επίζεο ζηε 

κέξηκλα γηα έλα επέιηθην πξφγξακκα  γηα καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζρεδηάδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ  ζε κηα πνιηηηθή 

νκνηφκνξθε γηα ην ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο.  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε 

θάζε εγθχθιην ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα «ηελ ζηελή ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ γηα 

                                                                                                                                            
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή. Δίλαη βαζηθφ ζηνηρείν  ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δ.Δ γηα ην 2020 γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, παξέρνληαο θαιχηεξεο δεμηφηεηεο θαη θαιχηεξεο εξγαζηαθέο 

πξννπηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ παγθφζκησλ πξνθιήζεσλ ζην θαηψθιη ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

 
10
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ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο». Γηα ην ζθνπφ απηφ νη θεληξηθέο ππεξεζίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ επάξθεηα ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, θνλδχιηα 

γηα ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Γηα παξάδεηγκα ηελ 

ρξνληά ‟98-‟99 είραλ δηνξηζηεί απνθιεηζηηθά γηα απηφ ην ζθνπφ 1000 δάζθαινη. Σα 

επφκελα ρξφληα ε πξνυπφζεζε απηή, ηνπ δηνξηζκνχ δαζθάισλ  απνθιεηζηηθά γηα ην 

Οινήκεξν ρνιείν, αλαηξείηαη. 

  Οη ζπζηάζεηο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ άκεζε 

ελεκέξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηηο ειιείςεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Οινήκεξσλ 

Σκεκάησλ, ηελ απζηεξή ηήξεζε ηεο ψξαο απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ, ηελ 

νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ θνηηνχλησλ ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ είλαη ελδεηθηηθέο 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ δέζκεπζε  ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ελίζρπζεο θαη επηηπρίαο ηνπ ζεζκνχ πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη καζεζηαθά 

θελά, λα εληζρχζεη ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα,  ηνπο καζεηέο κε ειιείςεηο, λα 

απαληήζεη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδφκελσλ γνληψλ πνπ ζα πξέπεη λα απνδεζκεπηνχλ απφ ηελ αλάγθε θχιαμεο ησλ 

καζεηψλ. 

 Ο ζεζκφο αηφλεζε ζηαδηαθά ελψ νη λένη φξνη ιεηηνπξγίαο απφ ην 2011 δείρλνπλ φηη ν 

ζεζκφο αιιάδεη θαζψο αιιάδνπλ νη φξνη εγγξαθήο θαη θνίηεζεο θαη νη πξνυπνζέζεηο  

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο   Φ.12/520/61575/Γ1/ 30-5-2011 θαη Φ.12/ 

530/62626/Γ1/2-6-2011, ν αξηζκφο ησλ εγγξαθέλησλ καζεηψλ ζηα κηθξά ζρνιεία 

πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο 60, σο  κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

νινήκεξσλ ηκεκάησλ νξίδνληαη νη 15 καζεηέο, ελψ ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη θαη νη 

δπν γνλείο ή λα είλαη άλεξγνη, πξνζθνκίδνληαο  ακθφηεξνη, βεβαίσζε απφ ηνλ 

εξγνδφηε ηνπο, γηα λα γίλεη δεθηή ε εγγξαθή.  

Παξάιιεια ζηα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο  απνθέληξσζεο κε ην λφκν 2986/ 2002 

ηδξχνληαη θαη νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο (απνθεληξσκέλεο 

δηνηθεηηθήο ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ) κε ζηφρν λα 

απνδεζκεπηνχλ νη θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφ ην έξγν ηεο 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, επηδηψθεηαη 

«ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

απνηειέζκαηνο» ρσξίο εληνχηνηο λα απνδεζκεπηεί απφ ηνλ απζηεξφ δηνηθεηηθφ 
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έιεγρν νχηε ε εηζαγσγή λεσηεξηζκψλ φπσο ην νινήκεξν ή ε δηαζεκαηηθφηεηα νχηε  

ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.  

πσο θαίλεηαη απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην 

πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ εγγξάθεηαη ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα φπνπ νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζε έλα θεληξηθφ επίπεδν. Ο θεληξηθφο έιεγρνο παξακέλεη  

(Βνδατηεο, Τθαληή, 2005). 

  Ζ αμηνιφγεζε είλαη επηβεβιεκέλε ζηα πιαίζηα κηαο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα λα επηβεβαησζείε εθαξκνγή ηεο επηρεηξνχκελεο  πνιηηηθήο  

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη λα επηβιεζνχλ νη  

δηνξζσηηθέο εθείλεο παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ζε κηα ινγηθή απφδνζεο ιφγνπ πξνο ην θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ελαξκφληζεο κε ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο. 

Ωζηφζν, επίζεκεο αμηνινγήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οινήκεξνπ 

Πξνγξάκκαηνο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 
11

 Σν νινήκεξν ζρνιείν ζπλερίδεη λα 

ιεηηνπξγεί αλ θαη κε θάπνηνπο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο  ε 

δπλαηφηεηα ή κε εγγξαθήο ησλ καζεηψλ, ελψ νη Εψλεο εμαγγέινληαη σο ε «λέα» 

πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ζηα δεηήκαηα ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Ο παηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ 

ζηαδηαθά κεηαηνπίδεηαη
12

, ρσξίο φκσο λα θαηαξγείηαη, απφ ην ελδηαθέξνλ ζηνλ 

εξγαδφκελν γνλέα θαη ηελ αλαθνξά ζην «θνηλσληθφ» θαη «παηδαγσγηθφ» ξφιν ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηελ έλλνηα ηεο «έληαμεο» ησλ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλεθηηθέο 

πεξηνρέο, καδί κε ηελ κέξηκλα γηα ηελ έληαμε ησλ Δπαίζζεησλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ, 

ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε ησλ αιινδαπψλ, παιιηλνζηνχλησλ, ησλ Ρνκά, 

κνπζνπικαλνπαίδσλ, νκάδσλ πνπ φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηίζεληαη θάησ απφ 

ηελ «νκπξέια» ησλ ΕΔΠ. ην λέν πιαίζην, ε έκθαζε επηθεληξψλεηαη ζηελ 

                                                 
11

ε εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26 Μαΐνπ 2008 ζηα Γηάλλελα, κε ζέκα: «παξνπζίαζε  ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ηνπ ΙΠΔΜ/ΓΟΔ θαη ηνπ ΙΝΔ/ΓΣΔΔ ΑΓΔΓΥ γηα ην νινήκεξν ζρνιείν», 

απνηππψλεηαη ε ζεηηθή ζηάζε γνληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ νινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη δηαηππψλεηαη ε πξφηαζε ζπλέρηζήο ηνπ  (έξεπλα ηεο ΓΟΔ θαη ΑΓΔΓΤ). 

 Ζ  έξεπλα ηεο ΗΝΔ-ΓΔΔ (2003) αθνξά ην: «Οινήκεξν ρνιείν. Ζ θνηλσληθή ζεκαζία ηνπ θαη νη 

πξννπηηθέο ηνπ». Δλεκέξσζε, η. 95, Μάηνο 2003. 
12

 Γηα ηελ θξηηηθή ηνπ ζεζκνχ βι. Μαξθαλησλάηνπ, αιηεξήο (επηκ.) (2005), Οινήκεξν ρνιείν: 

Κνληηλά θαη καθξηλά πιάλα. Αζήλα , Σαμηδεπηήο. 

Δπίζεο, βι. Αζαλαζηάδεο Υ. Έλαο λενθηιειεύζεξνο ζεζκόο ζ’ έλα ζνζηαινδεκνθξαηηθό πεξηβάιινλ. Η 

πεξίπησζε ηνπ νιήκεξνπ Σρνιείνπ. 

http://phedps.uoi.gr/prosopiko/CVs/athanasiades/docs/3.pdf 
 

http://phedps.uoi.gr/prosopiko/CVs/athanasiades/docs/3.pdf
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θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ πνπ «αθνξνχλ πεξηνρέο θαη φρη ζρνιεία» 

θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ επξχηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο. Αλ θαη γίλεηαη επίθιεζε ζηελ 

αλάγθε ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ζηελ πξάμε ν ζεζκφο δελ 

εμππεξέηεζε ηα ρακειά ζηξψκαηα, φπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν,  αιιά ηηο κεζαίεο 

εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο νη νπνίεο σο νκάδα πίεζεο επέβαιαλ ηελ εγεκνλία ηνπο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ζεζκνχ πνπ ζα  ηνπο δηεπθφιπλε απαιιάζνληάο ηνπο απφ ηελ 

θξνληίδα γηα ηα καζήκαηα ηεο επφκελεο κέξαο θαη ηελ θχιαμε ησλ παηδηψλ, ρσξίο 

βέβαηα ε «αλψθειε απηή ππεξεθπαίδεπζε» λα ηνπο έπεηζε λα ζηακαηήζνπλ ηηο 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Αζαλαζηάδεο, ρ.ρ ). 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε λέα πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, απφ ην 2009, 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ «Νένπ ρνιείνπ-ρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα». Σν λέν 

ζρνιείν «ζέηεη ηνλ καζεηή ζην επίθεληξν ησλ αιιαγψλ», απνζθνπεί ζηελ «βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο», είλαη «ςεθηαθφ, θαηλνηφκν, πξάζηλν, νινήκεξν».
13

 

Σα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα είλαη: ε ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

«εγγξακαηηζκνχ θαη αξηζκεηηζκνχ», ε «ελεξγφο ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ε θνηλσληθή 

έληαμε θαη απαζρφιεζε» θαη βαζίδεηαη «ζηελ εκςχρσζε θαη ελίζρπζε ηνπ 

δαζθάινπ» πνπ θξίλεηαη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο  «πξνψζεζεο ηεο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο» κέζσ  ηεο  «ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο», κε ηελ 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΑ, θαζψο θαη ε «δξαζηηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία». 

Με ηε  λέα πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ, κε ην ζχλζεκα πξψηα ν καζεηήο  θαη  «κεηά ν 

δάζθαινο» (άξαγε κήπσο ην ππνιαλζάλνλ λφεκα είλαη φηη, ήηαλ ν δάζθαινο θαη ηα 

ζπληερληαθά ζπκθέξνληα απηά πνπ πξσηνζηαηνχζαλ θαη απηά πνπ ηίζεληαη ππφ 

δησγκφ;) κεηαζρεκαηίδεηαη  νινθιεξσηηθά ν παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

εηζάγεηαη  κηα λενθηιειεχζεξε αληίιεςε γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 

αγνξά. Σν Οινήκεξν ζρνιείν πεξηζσξηνπνηείηαη, ελψ νη ΕΔΠ –σο ζηνηρεία 

αληηζηαζκηζηηθήο πνιηηηθήο-θαη ηα ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ 

Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ),
14

 σο  αλαβάζκηζε ηνπ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 

                                                 
13

 www.edull.gr/ page_id=7 

 
14

 Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΔΑΔΠ, βι. Αξ. Φ12/879/ 88413/Γ1 δεκ. ζην ΦΔΚ 1139, 28/7/ 2010, φπνπ 

ζηα λέα πξνγξάκκαηα πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα ησλ αγγιηθψλ γηα 

ηηο κηθξέο ηάμεηο, ηε δηαδαζθαιία ησλ ΣΠΔ επίζεο ζηηο κηθξέο ηάμεηο, ηελ θπζηθή αγσγή, ηα καζήκαηα 

ησλ εηθαζηηθψλ, ηε δεχηεξε μέλε γιψζζα, ηελ εηζαγσγή καζεκάησλ επηινγήο ζην Οινήκεξν απφ ηηο 

http://www.edull.gr/
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«λένπ» ζρνιείνπ
15

, έλαο ζπλδπαζκφο εληαηηθνπνίεζεο ηεο κάζεζεο (35σξα 

καζήκαηα θαη εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ θαη ησλ ΣΠΔ ζηηο κηθξέο 

ηάμεηο, αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ αγγιηθψλ ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο) θαη ελφο 

minimum θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο  «αιιάδνπλ» ην πεξηερφκελν ηνπ «Νένπ ρνιείνπ» 

σο ην ζρνιείν πνπ θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο «λέεο» αλάγθεο ηεο «επνρήο» 

ηαπηφρξνλα πηνζεηψληαο «ιχζεηο» θνηλσληθά δίθαηεο απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα πνπ ν 

ίδηνο ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ δεκηνπξγεί.  

Οη ιέμεηο «λέν», «πνηφηεηα», «θαηλνηνκία»,  σο ιέμεηο άλεπ λνήκαηνο, αιιάδνπλ ηελ 

ζεκαζία θαη ην λφεκα ηνπ ηη ζεκαίλεη εθπαίδεπζε, κάζεζε, γλψζε, ζηνρνπνηνχλ ην 

δάζθαιν, θαη ζεκαηνδνηνχλ κηα δξακαηηθή αιιαγή ζηνλ θφζκν ησλ λνεκάησλ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε αθπξψλνληαο θάζε «εζσηεξηθή αλαθνξά» ζην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ σο 

παξάγνληα δηακφξθσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ πξσηίζησο θαη αληηθαζηζηψληαο 

ηελ κε ην «έμσ». πσο ζα ζεκείσλε θαη ν Bernstein (2000), ην “outer”- εδψ νη λφκνη 

ηεο αγνξάο - εθηνπίδνπλ ην “inner”, ην «κέζα»,  ην quadrivium πξνεγείηαη ελψ ην 

trivium έπεηαη. Ζ γλψζε απνζπάηαη απ‟ απηφλ πνπ γλσξίδεη, θαη νη αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εθηνπίδνπλ ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο αθνζίσζεο, ε γλψζε γίλεηαη ρξήκα 

θαη ν εξγαδφκελνο αληηθαηαζηήζηκνο θαη επέιηθηνο, αελάσο επαλεθπαηδεχζηκνο, 

επαλαρξεζηκνπνηνχκελνο. 

 

Οη ΕΔΠ ζηελ Διιάδα 

 

 

Ζ  ίδξπζε ησλ «Εσλψλ Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο» ζηελ Διιάδα αλαθνηλψλεηαη 

ζε κηα ζεηξά πξάμεσλ ην 2010. 

 Ηδξχνληαη κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Αξηζκ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΚ 2142, 31/12/ 2010. 

Ζ πηινηηθή ηνπο εθαξκνγή μεθηλά ην 2010- 2011 κε ζθνπφ ηελ εμάπισζή ηνπο  

ζηαδηαθά απφ ην 2011- 2012. Απφ ην 2010 εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ησλ ΕΔΠ πηινηηθά. 

Δληάζζεηαη ζην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) θαη  αθνξά 

                                                                                                                                            
14:00 σο ηηο 16:15, καζεκάησλ Αζιεηηζκνχ θιπ. Βι. επίζεο, ηελ Αξ. Φ12./520/61575/Γ1 δεκ. ζην 

ΦΔΚ 1327/ 2011. 

 
15

 edull.gr/?p=12474 
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ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία, 18 ζηελ πηινηηθή κνξθή ηνπ ζε πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο 

(Παξάξηεκα  1).  

ην πξφγξακκα εληάρζεθαλ θαη 300 Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα (Φ.Σ) θαη Σάμεηο 

Τπνδνρήο (Σ.Τ) 
16

ζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

(Παξάξηεκα 2). Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε άιιεο δξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ Ρνκά θαη  ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη πξνυπήξραλ, 

σζηφζν εληάζζνληαη πιένλ θαη απηέο νη δξάζεηο θάησ απφ ηελ «νκπξέιια» ησλ ΕΔΠ, 

ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηηο  «επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο».  

Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα, φπσο απφ ην ΚΑΝΔΠ ηεο ΓΔΔ (2007), αλάδεημαλ 

ηα πξνβιήκαηα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο δηαδξακαηίδνληαο έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάδεημε ησλ 

αλαγθψλ κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο πνιηηηθήο ελίζρπζεο  ησλ πεξηνρψλ «άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο» ψζηε λα ακβιπλζνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη σο εθ ηνχηνπ νη 

εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο ζηελ Διιάδα. 

 Ζ ινγηθή ηεο πξνηεηλφκελεο αληηζηαζκηζηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε ινγηθή ηεο ζεηηθήο 

δηάθξηζεο. 

 Οη ΕΔΠ ζηεξίδνληαη ζηελ ινγηθή ηεο «ζεηηθήο δηάθξηζεο», ζηελ ζηήξημε δειαδή ησλ 

κε- επλνεκέλσλ πεξηνρψλ κε κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζή ηνπο.  

Ζ νκνηνκνξθία πνπ επέθεξε ε ινγηθή ηεο ηζφηεηαο ζην φλνκα ηνπ εμηζσηηζκνχ δελ 

έιπζε ην πξφβιεκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, σο εθ ηνχηνπ κηα άιιε ινγηθή, 

απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηηο εληνπηζκέλεο θνηλσληθέο 

νκάδεο θαη πεξηνρέο, φπνπ εληνπίδνληαη ρακεινί θνηλσληθννηθνλνκηθνί δείθηεο θαη 

άξα κεησκέλεο επηδφζεηο, επηηάζζεη νη πεξηνρέο απηέο λα εληζρπζνχλ κε επηπιένλ 

πφξνπο. 

 Αλ θαη ππάξρνπλ ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε «γεσγξαθία» ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ (Μπισλάο, 1982) θαη ζεκειηαθέο έξεπλεο ζην ειιεληθφ 

πιαίζην γηα ην δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ (Σδάλε, 1983, Ππξγησηάθεο, 

                                                 
16

 Γηα ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010, βι. Παπαρξήζηνπ,
 
Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε: Η εηνηκόηεηα ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηε γισζζηθή ζηήξημε θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ 

αιιόγισζζσλ καζεηώλ ζην ειιεληθό ζρνιείν,  http://fourtounis.gr/arthra/2011/12/05/05-12-2011.html, 

θαζψο θαη ζην Παξάξηεκα 3. 

 

 

http://fourtounis.gr/arthra/2011/12/05/05-12-2011.html
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1984, Φξαγθνπδάθε 1985, Κπξίδεο, 1997, ηάλνπ-Κχξγηνπ, 2006) ην πηινηηθφ 

πξφγξακκα αθνξά 18 ζρνιεία ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, θαη αθνινπζνχλ ηα 300 Φ.Σ 

θαη νη Σ.Τ απφ κεκνλσκέλα ζρνιεία ζ‟ φιε ηελ επηθξάηεηα, πνπ δελ έρνπλ ην 

ραξαθηήξα  ζρνιείσλ «κηαο πεξηνρήο» φπσο ζην αγγιηθφ ή γαιιηθφ πιαίζην. 

θνπφο ηεο πξάμεο πνπ αλαθνηλψλεηαη κε ηελ απφθαζε Φ.12/20/2045/Γ1, ΦΔΚ 56 

26/1/2011 είλαη λα εληζρπζνχλ νη αζζελέζηεξνη καζεηέο κε ηελ επζχλε ηνπ ζρνιείνπ 

θαη  ηεο θνηλφηεηαο. πγθεθξηκέλα ν ζηφρνο ησλ ΕΔΠ, φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ 

απφθαζε: 

«...είλαη λα δηακνξθψζεη θαη λα δνθηκάζεη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζρνιηθήο 

ηάμεο ελαιιαθηηθέο θαη επέιηθηεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο «θαιψλ πξαθηηθψλ», 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

ηζφηηκε έληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ  ζχζηεκα ησλ καζεηψλ απφ πεξηνρέο κε ρακεινχο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχο δείθηεο… 

…ε απηή  ηελ πξνζπάζεηα ην ζρνιείν δελ δξα κφλν ηνπ, αιιά ζπλεξγάδεηαη 

κε ηηο νηθνγέλεηεο, πνπ ηηο ζεσξεί ζεκαληηθφ παηδεπηηθφ πφξν, θαη ηνπο θνξείο ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο. …  

…ηε θηινζνθία ησλ ΕΔΠ, ε κάζεζε θαη ε αλάπηπμε  δελ επηηπγράλεηαη κε 

παξεκβάζεηο πνπ εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζην παηδί, αιιά θαη κε παξεκβάζεηο πνπ 

εζηηάδνπλ ζην άκεζν θαη ζην επξχηεξν ζρνιηθφ πιαίζην ζηήξημεο ηνπ παηδηνχ.  

Πξνο ηνχην ην ζρνιείν αλαιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζηνλ απην-πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηελ απηνξξχζκηζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ παξεκβάζεσλ θαη 

θαιείηαη ην ίδην λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη…».  

Καιέο πξαθηηθέο, ηζφηηκε έληαμε, ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα,  παξέκβαζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ, είλαη έλλνηεο θιεηδηά πνπ 

ππάξρνπλ θαη ζην πνιηηηθφ ιεμηιφγην ησλ ίδησλ πνιηηηθψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ζηελ 

Αγγιία θαη ηελ Γαιιία. Δληάζζνληαη φκσο ζε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

πιαίζην θαζψο νη πνιηηηθέο πνπ «κνηξάδνληαη» νη ρψξεο κεηαμχ ηνπο  ζε δηεζλέο 

επίπεδν, παξφηη έρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία ρξσκαηίδνληαη δηαθνξεηηθά, 

δηαθνξνπνηνχληαη  ζην εζληθφ επηκέξνπο πιαίζην. 

Με λεφηεξε εγθχθιην (Παξάξηεκα, 2) ζηηο ΕΔΠ εληάζζνληαη ηα Φξνληηζηεξηαθά 

Σκήκαηα θαη νη Σάμεηο Τπνδνρήο Η θαη ΗΗ, ζεζκφο πνπ εθαξκφζηεθε ην 1999 

(θ/10/20/Γ1/708/1999) - γηα πξψηε θνξά αλαθέξεηαη απφ ην 1983, λ. 1404/1983 -   

αιιά  ππνιεηηνπξγνχζε, κεηνλνκαδφκελα σο Σάμεηο Τπνδνρήο ΕΔΠ θαη Δληζρπηηθά 
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Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα ΕΔΠ. Οη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαινχληαη λα 

πξνηείλνπλ ηα ηκήκαηα πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο Εψλεο θαη ν Πεξηθεξεηαθφο 

Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο απνθαζίδεη γηα ηελ ίδξπζή ηνπο.  

Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ επαλεπξίζθνληαη «μεραζκέλεο» ιχζεηο φπσο απηέο ησλ Φ.Σ 

θαη ησλ Σ.Τ; Πξφθεηηαη άξαγε γηα κηα πεξίπησζε «λέσλ» ιχζεσλ ζε «παιηά» 

πξνβιήκαηα ή γηα κηα πεξίπησζε «παιηψλ» επαλαδηαηππσκέλσλ «ιχζεσλ» ζηα 

«ίδηα» θαη ίζσο δηνγθνχκελα  πξνβιήκαηα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ; 

Έξεπλεο ησλ Γακαλάθεο, (1997),  θνχξηνπ (2004), θνχξηνπ θ. ά (2004), 

Παιαηνιφγνπ, (2004), έδεημαλ πσο νη Σ.Τ θαη ηα Φ.Σ
17

 πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ην 

1983 κε ην λφκν 1404/1983 άξζξν 45, δελ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο, φηη 

εζηηάδνπλ ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

πξνηείλνπλ ηελ εληαηηθή δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο  γιψζζαο  

ελψ αγλννχλ δεηήκαηα ηεο δίγισζζεο εθπαίδεπζεο (Dimakos, Tasiopoulou, 2003). 

Σα φπνηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο εγθπθιίνπ «ε κηθξή δηάξθεηα παξακνλήο ζηελ ηάμε ησλ 

δίγισζζσλ καζεηψλ», ε πξφβιεςε λα γίλεηαη ε δηαπίζησζε ηεο ειιελνκάζεηαο κε 

εηδηθά δηαγλσζηηθά ηεζη» (θνχξηνπ, 2002) δελ επαξθνχλ φζν απνπζηάδεη κηα 

ζπλνιηθή ζεψξεζε ζην δήηεκα ηεο εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο
18

. 

Γηα ηνλ Γακαλάθε (2005) νη ΣΤ, ηνπιάρηζηνλ ηελ πεξίνδν πξηλ ηηο αξρέο  ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟90, φπνπ ε ηάζε ηεο «ζεσξίαο ηνπ ειιείκκαηνο» ππνρσξεί πξνο 

φθεινο ηεο «δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο», θαηέρνληαλ απφ έλα ραξαθηήξα 

πξνζαξκνγήο  θαη αγλννχζαλ ην εθπαηδεπηηθφ θεθάιαην πνπ έθεξλαλ καδί ηνπο νη 

καζεηέο. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 2413/1996 θαη ηελ κεηάβαζε «ζηελ 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» παξαηεξείηαη ην «παξάδνμν» φηη ελψ ζην ζεζκηθφ 

επίπεδν εληζρχεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε, ζηε πξάμε (δάζθαινη, ηνπηθέο 

                                                 
17

 Γηα ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ  γηα ηηο ΣΤ, βι. Δπαγγειίνπ 

Υακπέζε Μ., Γεκεηξαθνπνχινπ Β. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη Τάμεηο Υπνδνρήο. (ρ.ρ) 

http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/evagelou.htm 

βι. επίζεο, θνχξηνπ Δ., Βξαηζάιεο Κ., Γθφβαξεο Υ. (2004), Dimakos, I. and Tasiopoulou, K. (2003), 

Φσηφπνπινο Μ. (επεμ.-επηκ.), 2004,   Καλαθίδνπ Δ., Παπαγηάλλε Β. (1997),   Παιαηνιφγνπ Ν. (2000), 

Νηθνιάνπ Γ. (2000), Γακαλάθεο Μ. (1997α), Γακαλάθεο Μ. (1997β).  

18
www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou 

http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/evagelou.htm
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θνηλσλίεο) θαιιηεξγείηαη ε νκνηνγέλεηα θαη νκνηνκνξθία εηο βάξνο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο πνηθηιίαο . 

Ζ εθπαίδεπζε θηλήζεθε ζηνλ άμνλα «απφ κηα αθνκνησηηθή πνιηηηθή ζε κηα 

δηαρσξηζηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή» (Γακαλάθεο, 1997) θαη  πξνζθξνχεη ζε 

δνκεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο (Ο Αιβαλφο θαη ε ζεκαία) πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαη 

απφ ηελ Unicef (2001). 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί αληηζηαζκηζηηθά, φρη φκσο 

νπζηαζηηθά. 

χκθσλα κε ηνπο πηλζνπξάθε, Παπακηραήι,  πλεζίνπ (ρ.ρ) 

«Ο ξφινο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα είλαη αληηζηαζκηζηηθφο ηεο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ. Οη γεγελείο ζπλήζσο 

επαηζζεηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη σο ηέηνηα ζεσξνχληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Ίζσο ην γεγνλφο απηφ λα 

ζπλέηεηλε ζην φηη ε δηαθνξνπνίεζε ζην ρψξν ησλ ζρνιείσλ θαη ε «ίδξπζε» ή «κεηνλνκαζία» 

νξηζκέλσλ ζε Γηαπνιηηηζκηθά λα κε βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ απηνχ θαη 

αλαδεηήζεθαλ απφ ηελ Πνιηηεία ιχζεηο κέζα απφ αληηζηαζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ζην ρψξν 

ηνπ «παξαδνζηαθνχ» ζρνιείνπ».  

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζθιεζε πξνο ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε  γηα ηελ  έληαμε ησλ 

ΕΔΠ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, πνπ 

εληάζζνληαη ζηα πξνγξάκκαηα κε Αξηζκφ Πξνηεξαηφηεηαο  ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3, 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 15.000.000 επξψ θαη αηηηνινγείηαη ζην πιαίζην ηεο 

Αλαβάζκηζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο  

ελζσκάησζεο . 

ε λεφηεξε απφθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ, 

ΔΤΓΔΠ, ( 1/11/ 2011, ΑΠ 18292) ζηελ ρξεκαηνδφηεζε  ζπκπεξηιακβάλνληαη  εθηφο 

απφ ηελ θάιπςε ησλ  ειιείςεσλ  ζε επίπεδν ππνδνκψλ, εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

εηδηθνηήησλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ην θφζηνο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αλάπηπμε ςεθηαθήο 

πιαηθφξκαο, κε ην αηηηνινγηθφ: «ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 



 84 

ψζηε λα επηθνηλσλνχλ ηα ζρνιεία κε απηά ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο ησλ αιινδαπψλ θαη 

παιιηλνζηνχλησλ καζεηψλ κε ζηφρν λα εθθξάζνπλ νη καζεηέο ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ έθθξαζε άιισλ». 

 

 

Μεζνδνινγία – υλικό 

 

Σν πιηθφ πάλσ ζην νπνίν ζηεξηδφκαζηε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απφςεσλ πνπ 

δηαηππψλνληαη αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο, είλαη ηα ζεζκηθά 

θείκελα,ηα  έγγξαθα, νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ 

3879/2010, πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε πινπνίεζε ζηελ πξάμε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

ΕΔΠ, ν πξνγξακκαηηθφο ιφγνο ησλ αξκφδησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ, θαζψο 

θαη  νη αλαθνξέο ζε ζρεηηθά  θείκελα ηεο ΔΔ. 

 Ωο  κεζνδνινγία πηνζεηνχκε κηα ζχλζεηε κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε 

εγγξάθσλ θαη ηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ, κε ηελ ζπλεηζθνξά ζηε θνηλσληνινγηθή 

πξνζέγγηζε κηαο πεξηζζφηεξν «θξηηηθήο» ζηάζεο πνπ πηνζεηεί ν Novoa, απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ηζηνξηθήο ζπγθξηηηθήο κειέηεο, θαζψο θαη ηνπ εξκελεπηηθνχ ζρήκαηνο 

ηεο Levitas γηα ηα θπξίαξρα είδε ιφγνπ ζην επξσπατθφ πεξηβάιινλ. 

ηφρνο καο είλαη  λα αλαδεηρζεί ε δηα-θεηκεληθή αλαθνξά ζην ειιεληθφ πιαίζην ηνπ 

ιφγνπ ηεο ΔΔ, ν νπνίνο απνζησπάηαη ή παξακεξίδεηαη πξνο φθεινο κηαο 

αλζξσπηζηηθήο, νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, πνπ, εθ πξψηεο φςεσο, πξνβάιιεηαη επίζεκα 

ζηα ζρεηηθά θείκελα. Με ηνλ φξν δηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality, Fairclough, 2008) 

ελλννχκε ηηο αλαθνξέο εθείλεο ζε άιια θείκελα θαη πηζαλφλ ζε άιιεο  «θσλέο», πνπ 

ζπλππάξρνπλ κε ηε θσλή  ησλ επίζεκσλ θεηκέλσλ  φπνπ αξζξψλεηαη ν θπξίαξρνο 

ιφγνο. 

Ζ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ ζηνρεχεη ζην λα αλαδεηρζνχλ νη ζησπεξέο παξαδνρέο- ην 

είδνο ησλ πξνηάζεσλ- ζρεηηθά κε ην ηη ππάξρεη, ηη πξνηείλεηαη, πνηεο αμίεο 

ππεξεηνχληαη, πνην είλαη ην επηζπκεηφ (existensial, propositional, value assumptions, 

Fairclough, 2008), έηζη ψζηε λα αλαδεηρζεί ε δηάζηαζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηεο 

ξεηνξηθήο,  ηεο αξρηθήο ζχιιεςεο  θαη ηεο πινπνίεζεο ζηελ πξάμε κηαο 

«θαηλνηνκίαο» πνπ επηηπγράλεηαη «κε πξνυπάξρνληα, δνθηκαζκέλα πιηθά» φπσο απηή 

ησλ Φ.Σ. θαη ησλ Σ.Τ. 
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Κπιτική ανάλυση λόγου - γλώσσα και εξουσία  

 

Ο φξνο θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ σο εξεπλεηηθή κέζνδνο εθιακβάλεη ηελ γιψζζα σο 

θνηλσληθή πξαθηηθή ελψ ζεσξεί εμίζνπ ζεκαληηθφ θαη  ην θνηλσληθφ πιαίζην 

(context) φπνπ ν ιφγνο εθθέξεηαη. 

Δπίζεο, εζηηάδεη  ζηε ζρέζε γιψζζαο θαη εμνπζίαο. Δηδηθφηεξα, ν φξνο απνδίδεηαη 

ζηελ γισζζνινγηθή εθείλε πξνζέγγηζε φπνπ ην επίπεδν ηνπ ιφγνπ (discursive) 

ζεσξείηαη βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο  θαη φπνπ κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ 

απνθαιχπηνληαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θαλεξέο ζρέζεηο ζχγθξνπζεο. 

 Ζ έλλνηα ηεο θξηηηθήο πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε ζρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο ή ηνπ 

Habermas ππνδειψλεη ηελ πξνζπάζεηα «λα θαηαζηνχλ νξαηέο νη ζεκαζίεο θαη ηα 

πξάγκαηα θαη λα αλαδεηρζεί ε αιιεινδηαπινθή ηνπο»  (Wodak and Meyer, 2001,  

p.2). 

Ο φξνο ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε παξάιιεια κε ηνλ φξν ηεο θξηηηθήο 

γισζζνινγίαο, (Critical Linguistics) θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηηο φςεηο εθείλεο ηεο 

θπξηαξρίαο, ηεο  δηάθξηζεο, ηεο εμνπζίαο ή ηνπ ειέγρνπ, φπσο κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο 

γιψζζαο. Ζ αλάιπζε ιφγνπ εξεπλά ηελ  θνηλσληθή αληζφηεηα φπσο απηή εθθξάδεηαη, 

ζεζκνπνηείηαη, ζεκεηψλεηαη, λνκηκνπνηείηαη κέζσ ηεο γιψζζαο ή ηνπ ιφγνπ. 

 πσο ζεκεηψλεη θαη ν Habermas, «ε γιψζζα είλαη έλα κέζν θπξηαξρίαο θαη 

θνηλσληθή δχλακε. Ννκηκνπνηεί ζρέζεηο νξγαλσκέλσλ ζπκθεξφλησλ, φζν νη ζρέζεηο 

απηέο δελ εθθξάδνληαη ξεηά, ηφηε ε γιψζζα είλαη ηδενινγία». 

Βαζηθέο παξαδνρέο ηεο ζρνιήο ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ πνπ επηρεηξεί λα 

ππεξβεί ην δηαρσξηζκφ ζεσξίαο θαη εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη  ε αληίιεςε φηη:  

o Ζ αληίιεςε φηη ν ιφγνο απνηειεί  εξγαιείν εμνπζίαο θαη ειέγρνπ θαη 

ηαπηφρξνλα εξγαιείν ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

o Ζ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο  «σο θνηλσληθήο πξαθηηθήο» θαη σο ηδενινγίαο. 

o Ζ άπνςε φηη ν ιφγνο δελ είλαη απιά ηδενινγία ή κηα ςεπδήο αλαπαξάζηαζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά ζπληζηά, ζπγθξνηεί   ηελ ίδηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Γελ είλαη ε αληαλάθιαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο,   νχηε ε 

πξνθαηεηιεκκέλε ηδενινγηθή εξκελεπηηθή ηεο θνηλσληθήο δσήο αιιά ε 

παξαγσγή, ε θαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία ππάξρεη επεηδή 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνπ είλαη θνξείο (agents) ηεο. 
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πλεπψο, ζηφρνο κηαο θξηηηθήο αλάιπζεο ηνπ ιφγνπ είλαη λα απνκπζνπνηήζεη, λα 

απνθσδηθνπνηήζεη, λα απνθξππηνγξαθήζεη θαη λα  θέξεη  ζηελ επηθάλεηα ηηο 

ππνιαλζάλνπζεο ηδενινγίεο  (Wodak and Meyer, 2001, ζει.10 ).   

Ωο εθ ηνχηνπ, ε κέζνδνο έρεη έλα έληνλν ρεηξαθεηεηηθφ ηφλν, απνθαιχπηνληαο πψο ε 

γιψζζα ζπλδέεηαη κε ηελ εμνπζία, πψο «αγθηζηξψλεηαη» ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνηνο 

αζθεί ηελ εμνπζία, πάλσ ζε πνηνπο, κε πνηα κέζα. 

Παξάιιεια,ν εξπλεηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν νθείιεη λα δηαθαηέρεηαη απφ 

έλα μεθάζαξν  πνιηηηθφ χθνο θαη λα απην-αλαζηνράδεηαη γχξσ απφ ηελ ίδηα ηελ ζέζε 

ηνπ σο εξεπλεηή θαη ηηο δηθέο ηνπ ηδενινγηθέο αλαθνξέο, φληαο ν ίδηνο ην 

«απνηέιεζκα» ξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ, θπξηνιεθηηθά «ξηγκέλνο» ζ‟ έλα θφζκν 

λνεκάησλ θαη ζεκαζηψλ, αλαπφδξαζησλ αλαγθαηνηήησλ πνπ «εγθαινχλ» ην άηνκν 

σο Τπνθείκελν. 

 

 

Αλάιπζε 

 

     «…Έλα ζεκαληηθφ  δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ γηα πνιιά ρξφληα 

έκνηαδε μεραζκέλν,  είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ σο 

απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.  Σα ηειεπηαία ρξφληα δηλφηαλ κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη φρη ζηε κείσζε ησλ 

αληζνηήησλ…» 

 «…Πηζηεχνπκε φηη έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ην θαηάιιειν εξγαιείν θαη απηφ είλαη νη 

Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο…» 

«…Ζ παξέκβαζή καο δελ απεπζχλεηαη κνλνδηάζηαηα ζε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ 

κφλν ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ιχζεηο αθνξνχλ θαη ζηνπο γνλείο, 

αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην ζε ηνπηθφ επίπεδν. Έηζη ζέηνπκε σο 

πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ ησλ Εσλψλ Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 

κε ηα πξνγξάκκαηα ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο. Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαη θπξίσο νη Γήκνη, κε ηελ ζεζκηθή θαη επηρεηξεζηαθή ηνπο εκπινθή ζηε Γηά Βίνπ 
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Μάζεζε, ζα παίμνπλ ζεκειηψδε ξφιν ζηελ  πξνζπάζεηα παξέκβαζεο κέζσ ησλ 

ΕΔΠ.»….»
19

  

«…H εθπαηδεπηηθή απηή παξέκβαζε απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ, εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε καζεηηθή έληαμε, ε 

πξνζαξκνγή θαη ε αλάπηπμε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε πνηφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρεηαη. 

 Αθφκα, ε παξέκβαζε απηή ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο απαμίσζεο ηεο 

κφξθσζεο, ηεο ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο, ηεο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο, ηεο εθεβηθήο 

βίαο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο, θαηλφκελα ηα νπνία, φηαλ ε εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζε 

ρακειά επίπεδα, είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ επθνιφηεξα θαη λα επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο  νιφθιεξσλ πεξηνρψλ».(φ.π) 

Ζ εθ πξψηεο φςεσο παξαδνρή φηη νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο είλαη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζνζηαιηζηηθνχ ηδεψδνπο, άιισζηε νη 

πνιηηηθέο ησλ ΕΔΠ εθαξκφζηεθαλ ζε άιια επξσπατθά θξάηε θαηεμνρήλ απφ 

ζνζηαιηζηηθέο θπβεξλήζεηο, νη νπνίεο επηδεηνχζαλ κηα δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ 

βαξψλ πξνο φθεινο ησλ κε επλνεκέλσλ σο θνηλσληθέο πνιηηηθέο  θαη σο 

ζπκπιεξσκαηηθέο κέηξσλ γηα ηελ θνξνινγία, ηελ πγεία θαη ηελ θαηνηθία. 

Ζ λέα έλλνηα ηεο «έληαμεο» πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην επίζεκν ιφγν απνζθνπεί ζηε 

ζχγθιηζε κε ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηα επίζεκα θείκελα ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο απφ ην 1997 θαη εμήο. ηα θείκελα απηά ε έλλνηα ηεο έληαμεο 

(inclusion) εκθαλίδεηαη σο ζπλψλπκε κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα (employability)  κε 

ηελ γξακκαηηθή επηινγή ηνπ νπζηαζηηθνχ θαη φρη κηα ξεκαηηθή κνξθή πνπ ζα 

επέηξεπε κηα αλάγλσζε ηνπ πψο ε έλλνηα πξνθχπηεη. Ζ ρξήζε ησλ νπζηαζηηθψλ 

(nominalization), Fairclough, 2008), σο κηα γξακκαηηθή επηινγή,  ππνδειψλεη ηελ 

γξακκαηηθή κεηαθνξά  ε νπνία γεληθεχεη θαη εμαηξεί  ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ δξψλησλ 

πξνζψπσλ, θαζηζηψληαο ηα απφληα.  

Ζ  ζχγθιηζε απηή ζπλήζσο ππνιαλζάλεη ζην ηνπηθφ επίπεδν ελψ νη άκεζεο αλαθνξέο 

ζηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή απνπζηάδνπλ έηζη ψζηε νη πνιηηηθέο λα εκθαλίδνληαη σο 

αληαπνθξηλφκελεο ζε ελδνγελείο αλάγθεο θαη πάγηα αηηήκαηα φπσο απηφ, ζην 

                                                 
19

  Φ. Γελλεκαηά, αλαπιεξψηξηα Τπνπξγφο Παηδείαο, ζε νκηιία πνπ νξγάλσζε  το Κέληξν Αλάπηπμεο 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο ΓΔΔ, κε αθνξκή ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο γηα ηελ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – 2010, 2/2/2011, δεκ. ζην htpp: pde.gr/index.php? page:2302; wap 2. 
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ειιεληθφ πιαίζην, ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ γισζζηθνχ πξνβιήκαηνο ησλ καζεηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ μέλεο ρψξεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε (Αξηζκ. ΑΦ. 

821/3412P/157476/Z) ίδξπζεο ησλ ΕΔΠ. Ζ απφθαζε  ιακβάλεη ππφςε ηα αηηήκαηα 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηεπζχλζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ  νη 

νπνίνη κνινλφηη δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

εληάζζνληαη ζηηο δνκέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 ην επίπεδν πέξα απφ ηελ πνιηηηθή ξεηνξηθή, ζην επίπεδν ηεο πξάμεο, ζην ειιεληθφ 

πιαίζην ε πνιηηηθή ησλ ΕΔΠ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, εληάζζεηαη ζην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα «Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Δθπαίδεπζε». ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ 

3879/2010, κε ηνλ νπνίν ζεζκνζεηείηαη ε Γηα Βίνπ Μάζεζε, απνηχπσλεηαη ε 

επξσπατθή πνιηηηθή πνπ ζπλδέεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

« Ζ δηα βίνπ κάζεζε ζπληζηά θάζε είδνπο καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ζηε δηάξθεηα 

ηεο αλζξψπηλεο δσήο πνπ απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε ή βειηίσζε γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ζηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή, ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά 

θαη ζηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη εμέιημε» ( ζει. 1). 

Βαζηθέο αξρέο θαη ζηφρνη ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ «Γηα Βίνπ κάζεζε θαη 

Δθπαίδεπζε» είλαη φηη απηή «ππνζηεξίδεη ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο θαζψο 

απνζθνπεί ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ελφςεη ησλ ξαγδαία κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, κε έγθαηξε 

δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ εξγαζίαο»(ζει. 2). 

«Τπνζηεξίδεη ηελ θνηλσληθή έληαμε θαζψο κέζα απ‟ απηήλ επηδηψθεηαη ε θνηλσληθή 

θαη επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε επάισησλ νκάδσλ, παξέρνληαο ζ‟ απηέο έλα επαξθέο 

επίπεδν γεληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ κε ζηφρν 

ηελ ελδπλάκσζή ηνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο έληαμεο»(ζ. 2) 

Ο λφκνο πξνβιέπεη, επίζεο,  ηε δεκηνπξγία ελφο «Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ» 

(άξζξν 16), φπνπ ηα πξνζφληα ηνπ αηφκνπ, γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο πνπ 

απνθηψληαη κέζσ ηεο ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο,  ζα αλαγλσξίδνληαη θαη ζα 

ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαηάζζνληαη ζε επίπεδα ζηε 

ινγηθή ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε καζεζηαθή 

θηλεηηθφηεηα καζεηεπφκελσλ, ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ αιιά θαη ε επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηεο Διιάδνο θαη ησλ ινηπψλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ. 
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ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 εηζάγεηαη ν ζεζκφο ησλ Εσλψλ Δθπαηδεπηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο, κηα «θαηλνηνκία» ζηα πιαίζηα ηνπ Νένπ ρνιείνπ κε ζηφρν ηελ 

άξζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο έληαμεο 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά 

πεξηβάιινληα. Ζ ζέζπηζε ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ απ‟ φινπο ηνπο 

καζεηέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηνρέο κε ρακεινχο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηλσληθνπνιηηηθνχο δείθηεο.  

πγθεθξηκέλα ν ζεζκφο ησλ ΕΔΠ: α) βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο ζεηηθήο δηάθξηζεο, β) 

πξνσζεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε, ιακβάλνληαο ππφςελ φηη ην 

ζρνιείν ιεηηνπξγεί σο «νξγαληζκφο κάζεζεο» πνπ ελδπλακψλεη ην αλζξψπηλν φζν 

θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην γη‟ απηφ ζπλδέεηαη άξξεθηα θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη  γ)  απνηειεί πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο κφληκνο ζεζκφο 

ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζρνιεία  θαη πεξηνρέο κε βάζε ηηο ηνπηθέο 

αλάγθεο.  

Ο ιφγνο ηνπ λνκνζέηε πξνηάζζεη ηε ζεηηθή δηάθξηζε θαη ηελ αλζξσπηζηηθή, νιηζηηθή  

ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ σο αμίεο 

ζηηο νπνίεο εδξαηψλεηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή. Απ‟ ηελ άιιε ζπλδέεη θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή έληαμε σο παξάγνληα θνηλσληθήο έληαμεο. 

Ο ιφγνο απηφο αληαλαθιά ηελ επξσπατθή πνιηηηθή φπσο δηαηππψλεηαη ζηα επίζεκα 

θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ παξήρζεζαλ ζην πιαίζην ηεο ζπλζήθεο ηνπ 

Άκζηεξληακ (1999) θαη ηεο  ζπλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο (2000) αιιά θαη ζε άιια 

θείκελα φπσο ζην  Κείκελν Δπηθνηλσλίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Κνηλσληθή Αηδέληα, φπνπ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή 

εκθαλίδνληαη σο ακνηβαία εληζρπηηθέο: «ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε θνηλσληθή 

ζπλνρή είλαη ακνηβαία εληζρπηηθέο. Απνηειεί πξνυπφζεζε γηα κηα θαιχηεξε 

νηθνλνκηθή παξαγσγή ην λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θνηλσλία κε πεξηζζφηεξε 

θνηλσληθή ζπλνρή θαη ιηγφηεξν απνθιεηζκφ». EU (2005), φ. ά. ζην Fairclough (ρ.ρ.) 

Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ζπληνλίζνπλ απφ θνηλνχ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα λα 

θαηαπνιεκήζνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ κέζσ κηαο «αλνηθηήο κεζφδνπ 

ζπληνληζκνχ» (open method of coordination), κηα εθνχζηα δηαδηθαζία φπνπ ηα θξάηε 

κέιε δεζκεχνληαη λα: ζπκθσλήζνπλ θνηλνχο ζηφρνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλνχο 

δείθηεο, λα κεηαθέξνπλ ηνπο ζηφρνπο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ  επίπεδν 
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κέζσ ηεο αλάπηπμεο θάζε δπν ρξφληα πιάλσλ δξάζεο, λα παξαθνινπζνχλ πεξηνδηθά, 

λα αμηνινγνχλ θαη λα απνηηκνχλ κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο έθθξαζεο θξίζεο απφ 

νκφηερλνπο, λα πξνσζνχλ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ ππεξεζληθή  αληαιιαγή θαιψλ 

πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ (European Comission, 2005). 

Οη θνηλνί ζηφρνη ζπλδένληαη κε ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζία θαη ηελ πξφζβαζε ζε 

πφξνπο, δηθαηψκαηα, αγαζά θαη ππεξεζίεο, κε ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ 

απνθιεηζκνχ, ηελ βνήζεηα ησλ πεξηζζφηεξν επάισησλ θαη  ηελ θηλεηνπνίεζε φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ (mobilising all relevant bodies) θαζηεξψλνληαο ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη αλάγνληάο ηελ σο θχξηα πνιηηηθή ζ‟ 

φια ηα επίπεδα δξάζεο κε ηε ζπλέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, εληζρχνληαο ην 

αίζζεκα ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ απηνέθθξαζε ησλ αηφκσλ πνπ 

ππνθέξνπλ απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ζε ζρέζε κε φ,ηη ηνπο αθνξά, ηελ 

θαηάζηαζε ηνπο θαη ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ. 

Ο ιφγνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλήθεη ζηνλ είδνο ηνπ ιφγνπ πνπ ε Levitas (2003) 

θαηνλνκάδεη σο ιφγν πεξί ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο κέζσ ηεο ακνηβφκελεο  

εξγαζίαο (Social Integrationist Discourse, SID) , ηνλ νπνίν ζεσξεί θαη ηνλ θπξίαξρν 

ζηα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Fairclough, ρ.ρ), ρσξίο λα απνθιείεη κηα 

πηζαλή κεηαηφπηζε ηνπ ιφγνπ θαηά ην ζηάδην ηεο αλαπιαίζησζεο ζε εζληθφ επίπεδν 

ζην φλνκα «ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ». Ωο παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο 

κεηαηφπηζεο, αλαθέξεη ηελ κεηαηφπηζε ηνπ ιφγνπ ζηελ πνιηηηθή ησλ Νέσλ 

Δξγαηηθψλ θαη ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ ζηε Αγγιία απφ έλα ιφγν πεξί αλαδηαλνκήο 

(redestributionist discourse, RED), ζε έλα ζπλδπαζκφ ησλ άιισλ δπν ηδεφηππσλ, δει. 

ελφο ιφγνπ πεξί εζηθήο ηεο θαηψηεξεο ηάμεο (moral underclass discourse, MUD) θαη 

ελφο ιφγνπ ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο (Social integrationist discourse, SID).  

Οη δηαθνξεηηθέο απηέο ζεάζεηο απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο, φπνπ ε θνηλσληθή 

απέληαμε, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ην φξακα κηαο θνηλσλίαο ηεο ελζσκάησζεο  

εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά.  

  H θνηλσληθή έληαμε ηαπηίδεηαη κε ηελ  απαζρνιεζηκφηεηα (employability) θαη ε 

θνηλσληθή απέληαμε εθιακβάλεηαη  σο έλα  πξφβιεκα έιιεηςεο ησλ απαξαίηεησλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο.  Έηζη, 

πξνσζείηαη ε ηδέα ησλ δεμηνηήησλ σο «ιχζε» ζην πξφβιεκα ηεο πςειήο αλεξγίαο 
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πνπ θπξηαξρεί ζηνλ πεξηξξένληα ιφγν, ν νπνίνο δηαρεφκελνο ζηα κίληηα παξνπζηάδεη 

ηελ αλεξγία σο ην κείδνλ πξφβιεκα, πξφβιεκα  πνπ αθνξά «ζπλνιηθά» ηελ Δπξψπε. 

Αλ ε έλλνηα ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο (employability) ζπληζηά ηελ πξψηε έλλνηα, 

ραξαθηεξηζηηθή ηεο δηακφξθσζεο ηνπ επξσπατθνχ «ηξφπνπ ζθέςεο», ε έλλνηα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο (mobility) είλαη ε δεχηεξε θπξίαξρε έλλνηα ζηνλ επξσπατθφ ιφγν πνπ 

αλαπαξάγεη κηα θαληαζηαθή ιεηηνπξγία κηαο ειεπζεξίαο θαη θίλεζεο ζηνλ 

θαληαζηαθφ ρψξν, κε πξνγξάκκαηα φπσο ην  Erasmus θαη ην Socrates πνπ απνηεινχλ 

κέξνο ηεο θαηαζθεπήο ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη φπoπ ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

(citizenship) γίλεηαη αληηιεπηή σο ε επαθή κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο  κέζσ 

δηαθνξεηηθψλ  δηαδξνκψλ (Novoa, 2002). 

Μηα ηξίηε έλλνηα είλαη απηή ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο (comparability). Ζ ζπγθξηζηκφηεηα  

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ δεηθηψλ, αληαιιαγήο θνηλψλ πξαθηηθψλ, 

θνηλψλ αλαθνξψλ ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζ‟ έλα θιίκα δηαιφγνπ πνπ 

δηαρέεηαη ζηνλ θπξίαξρν ιφγν ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο θπξίσο κέζσ ελφο ιφγνπ ησλ 

εηδηθψλ, ζπληζηά θαη έλα ηξφπν δηαθπβέξλεζεο (governance), ηνλ νπνίν ηα θξάηε 

κέιε εζειεκέλα απνδέρνληαη θαη πηνζεηνχλ.  

«Ζ δηαθπβέξλεζε ελλνείηαη σο ε δηαδηθαζία ηεο ζέζπηζεο θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη 

ζπκπεξηθνξάο πνπ επηδξνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ αζθείηαη ε εμνπζία, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε 

κε ην άλνηγκα, ηε ζπκκεηνρή, ηε ινγνδνζία, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη ηελ 

ζπλνρή» (white paper „ European governance‟, European Commission , 2001, p. 5). 

Ζ έλλνηα ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο  (govermentality) ηνπ Foucault (Howarth, 2002) 

είλαη ρξήζηκε γηα λα θαηαλνήζνπκε πψο ε έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ιεηηνπξγεί σο 

ξπζκηζηηθφο ιφγνο πνπ εγγξάθεηαη ζηελ θνηλή ζπλείδεζε θαη επηβάιιεη έλα είδνο 

επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ πνπ πιένλ εζσηεξηθεχεηαη θαη απηνεπηβάιιεηαη, επηδξψληαο 

θαηαιπηηθά ζηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε θαη θαληαδφκαζηε ηνλ εαπηφ καο θαη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα σο κέξνο ηεο θαηαζθεπήο κηαο επξσπατθή ηαπηφηεηαο. 

Έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο δηακνξθψλεηαη θαη κε ηελ πξνζππνγξαθή ησλ εηδηθψλ 

κέζσ ζπγθξίζηκσλ απνηειεζκάησλ, ην νπνίν νηθνδνκεί κε απφιπηα θπζηθφ ηξφπν 

ίδηεο ιχζεηο ζε δηαθνξεηηθά εζληθά πιαίζηα. Σν γεγνλφο φηη νη ηξφπνη ηνπ ζεάζζαη 

απνηεινχλ πξαθηηθέο δαλεηζκέλεο ππεξαηιαληηθά, απφ ηελ Ακεξηθή, απνζησπάηαη θαη  
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απελαληίαο παξνπζηάδνληαη «σο εάλ» λα είλαη επξσπατθέο ζηελ θαηαγσγή ηνπο 

(Novoa, 2002). 

Οη ηξεηο έλλνηεο θηλεηηθφηεηα, απαζρνιεζηκφηεηα, θαη ζπγθξηζηκφηεηα ζπληζηνχλ φρη 

κηα άδεηα ξεηνξηθή αιιά ηξφπνπο ηνπ ζεάζζαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Ννvνα, 2002) 

θαη  κεηαθξάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ επηρεηξνχλ λα δηακνξθψζνπλ 

έλα λέν πιαίζην αληίιεςεο γηα ηελ εθπαίδεπζε. ηελ πεξίπησζε απηή «ν ηξφπνο πνπ 

κηιάκε γηα ηα πξάγκαηα είλαη θαη ν ηξφπνο πνπ βιέπνπκε ηα πξάγκαηα» (Novoa, 

2002,  ζει.150).  

 Ζ πιεηνςεθία ησλ ήδε εληαγκέλσλ είλαη απηή πνπ απνθαζίδεη γηα ην πψο ζα γίλεη ε 

έληαμε κηαο κεηνλφηεηαο πνπ απνηειεί ηελ κεηνςεθία. Σελ πξαγκάησζε 

αλαιακβάλνπλ ηα δίθηπα κηαο δηαθπβέξλεζεο εηδηθψλ, πνπ πξνηείλνπλ ηελ ελίζρπζε 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο  θαη φπνπ νη 

«απνθιεηζκέλνη» θαινχληαη λα ζπλδξάκνπλ νη ίδηνη ζηελ δηαδηθαζία  «έληαμήο» ηνπο.  

Ζ κεηάβαζε απφ έλαλ ιφγν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο ζηα θείκελα ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο  ζε έλαλ ιφγν ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο πξνυπνζέηεη κηα 

θαηάζηαζε ζπλζεηφηεξε απφ ηελ ζηελή έλλνηα ηεο θηψρηαο. Δηδσκέλνο απφ κηα 

πιεπξά ν ιφγνο απηφο, απνηειεί ην «νπηνπηθφ ηδεψδεο» 

ηεο θαηαζθεπήο κηαο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο, απφ κηα άιιε πιεπξά φκσο -ε νπνία 

αληηιακβάλεηαη ηελ θνηλσλία σο έλα  πεδίν ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ -ζπληζηά κηα 

ηδενινγία (Fairclough), έλα ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ εξκελεπηηθφ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ην «δένλ γελέζζαη». 

Υαξαθηεξηζηηθφ θάζε ιφγνπ πνπ επηβάιιεη νξηζκνχο είλαη φηη αλάγεη ην «εηδηθφ» ζε 

«γεληθφ», δει. ε αλαγσγή ησλ  «κεξηθψλ» ελδηαθεξφλησλ θάπνησλ νκάδσλ  ζε 

«νηθνπκεληθνχο». Σν παξάδεηγκα ηεο επηρεηξνχκελεο θεηκεληθήο θαηαζθεπήο ηεο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αιιαγήο κε ηνπο φξνπο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο είλαη  ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «πάιεο» γηα ηελ «εγεκνλία» ησλ 

λνεκάησλ (Fairclough, 2008) πνπ λνκηκνπνηεί ηηο πνιηηηθέο επηινγέο πνπ δηαθνξεηηθά 

ζα ακθηζβεηνχληαλ. Ωο ηέηνηεο πνιηηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε ελλννχκε ηηο πνιηηηθέο 

ππέξ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο θαηάηαμεο, ηεο απνθέληξσζεο. 

 Ζ λνκηκνπνίεζε απηή επηρεηξείηαη ζηε βάζε εμσηεξηθψλ αλαθνξψλ, ζηελ έλλνηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, σο κέξνο ελφο  «βαζηθνχ επηρεηξήκαηνο» γηα ηελ πηνζέηεζε 

θαιψλ πξαθηηθψλ απφ «έμσ», ελψ ν θαπηηαιηζκφο θαη νη ελδεκηθέο ζ‟ απηφλ 
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αληζφηεηεο απνζησπνχληαη. Γηα παξάδεηγκα,ε ζπρλέο αλαθνξέο  ζηα απνηειέζκαηα 

ηνπ PISA ζηνλ ηχπν θαη ζην αθαδεκατθφ πεδίν επηβάιινληαη σο επηρείξεκα, 

αλάγνληαη ζε δήηεκα άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή θαη 

απηνλφεηα ζεσξνχληαη  σο πξνυπφζεζε γηα κηα ζέζε ζην ζχκπαλ ησλ δηεζλψλ 

κεγεζψλ θαη πξνθιήζεσλ. 

Ο ιφγνο πεξί ησλ δηεζλψλ θαηαηάμεσλ ιεηηνπξγεί σο ην «ξπζκηζηηθφ ηδεψδεο» 

(regulatory ideal, Novoa, 2002), παξάγνληαο ειέγρνπ, ζχζηεκα επηηήξεζεο θαη 

ηηκσξίαο, ην απφιπην θαληαζηαθφ ηδαληθφ ζπκκεηνρήο ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα.  

πνπ ε επηρεηξεκαηνινγία απηή δελ επαξθεί επηζηξαηεχεηαη ε ζεσξία ησλ 

«απηνπνηεηηθψλ ζπζηεκάησλ»  (Luhmann, φ.ά. ζην Steiner-Khamsi, 2002), ε   άπνςε 

δει. φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα  είλαη απηναλαθνξηθά ζπζηήκαηα κε κηα δηθή 

ηνπο εζσηεξηθή δπλακηθή, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αλάγθε λνκηκνπνίεζεο ησλ 

«αιιαγψλ» πνπ εμαγγέινληαη θαη νη νπνίεο  ζπληζηνχλ «ζεκαίεο δηέιεπζεο» (flags of 

convenience, Novoa, 2002) πνπ «κεηακθηέδνληαη» γηα λα πείζνπλ γηα ηελ νξζφηεηα 

ηνπο. 

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη παξά ζπλζήκαηα-ιέμεηο, «άδεηα θειχθε», 

(buzzwords) ζηελ ππεξεζία θαηαζθεπήο ηεο έλλνηαο κηαο επηζπκεηήο επξσπατθήο 

ηαπηφηεηαο, εηδηθφηεξα γηα ηηο ρψξεο εθείλεο πνπ αλαδεηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο ζηελ 

ηδέα ηεο Δπξψπεο θαη ηελ εμαξηνχλ νηθνλνκηθά θαη ζπκβνιηθά. Ο «δαλεηζκφο» ζ‟ 

απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθφο είλαη θαη πξαγκαηηθφο (Novoa & 

Lawn, 2002, ζει .83). 

Αιιάδνληαο ζεκαίεο πνιιέο απφ ηηο πνιηηηθέο  πνπ πηνζεηνχληαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ηείλνπλ λα ππεξεηνχλ ηειηθά δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο απφ εθείλνπο πνπ αξρηθά 

θαίλνληαη φηη ζηνρεχνπλ, ηηο κεηνλφηεηεο, ηνπο απνθιεηζκέλνπο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηζφηεηαο .
20

 

ην ειιεληθφ πιαίζην είλαη νη αλαθνξέο ζηελ ζεσξία ησλ «απηνπνηεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ» πνπ επηθαινχληαη ζπρλφηεξα, θαη ζπλήζσο αξθνχλ γηα λα 

λνκηκνπνηεζνχλ πνιηηηθέο εηζαγφκελσλ κνληέισλ ζηελ εθπαίδεπζε «…πξνο ηνχην ην 

ζρνιείν αλαιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζηνλ απην-πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ απηνξξχζκηζε 

                                                 
20

 O  James Lynch (1998), αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ζηελ έξεπλα ηνπ νη πφξνη πνπ αξρηθά 

απνζθνπνχζαλ ζηηο κεηνλφηεηεο δηαηέζεθαλ γηα ηελ αλάγεξζε πνιπηειψλ θηηξίσλ (φ.ά ζην Gita 

Steiner-Khamsi, in Novoa, 2002,ζει. 73). 
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ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ παξεκβάζεσλ θαη θαιείηαη ην ίδην λα 

ιεηηνπξγήζεη σο έλαο νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη…».
21

  

 Σν «εμσηεξηθφ επηρείξεκα αλαθνξάο» αλαθέξεηαη ιηγφηεξν ηνληζκέλν, θαζψο θαη ην 

γεγνλφο ηεο ελαξκφληζεο ηεο πνιηηηθήο ζην ηνπηθφ πιαίζην κε ηελ επξσπατθή 

πνιηηηθή, ε νπνία δελ επηβάιιεηαη, αιιά «ζπζηήλεηαη», 
22

 κε ηε κνξθή πξνηξνπψλ 

«γηα ηελ αλάιεςε δξάζεσλ» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε 2010, γηα ηελ «πξαγκάησζε ελφο επξσπατθνχ ρψξνπ ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο». 

ην ειιεληθφ πιαίζην ν επξσπατθφο ιφγνο πεξί απαζρνιεζηκφηεηαο, κεηακθηέδεηαη 

ζε ιφγν γηα ηελ άξζε ησλ θνηλσληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ θαη ε πνιηηηθή ησλ 

ΕΔΠ απνηειεί  έλα απφ ηα «νρήκαηα» εηζαγσγήο ηνπ. 

Οη αλαθνξέο ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ εκθαλίδνληαη σο «καζήκαηα 

απ‟ έμσ» ή «θαιέο πξαθηηθέο»,  επηθαινχκελα  ηελ παγθνζκηνπνίεζε ή ηελ 

Δπξσπατθή ηδέα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ δε, φηη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπο, ακέζσο 

ιεζκνλείηαη  ε θαηαγσγή ηνπο,  «ηα καζήκαηα απ‟ έμσ» κεηαηξέπνληαη  ζε 

«καζήκαηα απφ κέζα». Καηά έλαλ ηξφπν απνθηνχλ «εγρψξην» λφεκα, 

«ηζαγελνπνηνχληαη» (indigenization) (Steiner-Khamsi, 2002, ζει. 71) σο 

αληαπνθξηλφκελα ζε ελδνγελείο αλάγθεο. 

 Ζ  θαηαθπγή ζην «δηεζλέο επηρείξεκα» (das internationale Argument) (Schriewer, in 

Steiner-Khamsi, 2002) ζπκβαίλεη ζε πεξηφδνπο ππνηηζέκελεο δξαζηηθήο αλάγθεο 

αιιαγήο ζηελ εθπαίδεπζε.   Ζ «αλαθνξηθφηεηα» απηή, εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή, 

εγρψξηα ή δηεζλήο, αλαθαιχπηεη ηνλ ηδαληθφ ρψξν ηεο ζηελ εθπαίδεπζε φπνπ ε 

επίθιεζή ηεο απνηειεί θξηηήξην λνκηκφηεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

«αλαθνξηθφηεηα» απηή είλαη ελδεκηθή ζηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία ηειεί ππφ ηελ 

αλάγθε λα δηθαηνινγεί ζπλερψο ηηο επηινγέο ηεο, ηηο αμίεο ηεο, ηελ ίδηα ζηηγκή φπνπ 

«ν θαζέλαο μερσξηζηά» θαη «φινη» αηζζάλνληαη φηη έρνπλ ιφγν θαη άπνςε, ζ‟ έλα 

ζέκα πνπ ηνπο αθνξά. 

Δθ ησλ πξαγκάησλ ε πνιηηηθή πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα ΔΠΑ ζα 

πξέπεη λα ελζσκαηψλεη θαη ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο ηεο επξσπατθήο Έλσζεο  έηζη 

                                                 
 
21

Τπνπξγηθή Απφθαζε, Φ.12/20/2045/Γ1, ΦΔΚ 56 26/1/2011 

 
22

 χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 2006/962/ΔΚ ηεο  18/12/2006, επίζεκε εθεκεξίδα L394 ηεο 

30/12/2006, ζρεηηθά κε ηηο νθηψ βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο), 
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φπσο δηακνξθψλεηαη ζηα επίζεκα θείκελα γηα ηελ έλλνηα ηεο έληαμεο θαη αθνξνχλ 

ηελ δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ 

δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο, έηζη ψζηε «ε Δπξψπε λα θαηαζηεί ε πην 

αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζ‟ νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ηθαλή 

γηα κηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο δνπιεηέο θαη 

θνηλσληθή ζπλνρή» (πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, 2000). 

Δπηπιένλ ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Ληζζαβφλαο (Lisbon European 

Council, March 2000) δεηείηαη απφ ην ζπκβνχιην «ε θνηλή ζθέςε γχξσ απφ 

κειινληηθά θνηλά ζηνηρεία, ηνπο ζαθείο  ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

επηκέλνληαο ζηα θνηλά ζεκεία θαη ηηο θνηλέο πξνηεξαηφηεηεο, ζεβφκελνη ηαπηφρξνλα  

ηελ εζληθή ηδηαηηεξφηεηα» (παξ. 27). 

Ωο θχξηα ζεκεία εκθαλίδνληαη νη λέεο ηερλνινγίεο, νη μέλεο γιψζζεο, ε θηλεηηθφηεηα, 

θαη ε αληαιιαγή.
23

 Ζ έκθαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο σο ζπζηαηηθφ ηεο «θνηλσλίαο ηεο 

γλψζεο» είλαη ηνληζκέλε ζε πνιιαπιά θείκελα φπσο ζην πκβνχιην ηεο ηνθρφικεο:  

«Ζ βειηίσζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ηδηαίηεξα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ απνηειεί ηε πην ζεκαληηθή  πξνυπφζεζε ψζηε ε Έλσζε λα θαηαζηεί ε πην 

δπλακηθή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζ‟ φιν ηνλ θφζκν». (2001, παξ. 

10). 

Δδψ νη λέεο ηερλνινγίεο  κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, ζηνλ λέν δηαδηθηπαθφ  γαιαμία, 

εθιακβάλνληαη σο κηα βαζηθή ηθαλφηεηα θαη φρη σο απιή δεμηφηεηα θαη ρξήζε, γηα 

θάζε παηδί, γηα ηελ άληιεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο. Ζ πξφθιεζε απηή ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα φπσο δηακνξθψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθβηνκεράληζεο (Castells, 2001, 

φ. ά ζην Novoa, 2002). 

Ζ Γηα βίνπ κάζεζε είλαη κηα άιιε ζεκειηψδεο έλλνηα αιιά θαη κηα «καγηθή ιχζε» 

πνπ ζα επηιχζεη σο παλάθεηα ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ην 

πξφβιεκα ησλ αλεθπαίδεπησλ αηφκσλ ζηνλ επξσπατθφ ιφγν γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

γλψζεο. Μφλν πνπ ζπληζηά αηνκηθφ πξφβιεκα θαη επζχλε ηνπ θαζελφο ε 

«επηθαηξνπνίεζε» ησλ γλψζεσλ ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

                                                 
 European Commission, 2001, The Concrete Future objectives of  Education Systems. 
23

  19. „Information and communication technologies for everyone‟, 23. „foreign language  teaching‟       

24. „increasing mobility and exchange‟   
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κέιινληνο θαη φρη απνηπρία ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ή ηεο επξσπατθήο ηδέαο ηεο 

νινθιήξσζεο (Novoa, 2002). 

Έηζη, ην άηνκν θαζίζηαηαη ππφινγν θαη ππεχζπλν ζην 

 «λα αλαβαζκίδεη ζπλερψο ηελ γλψζε ηνπ ψζηε λα εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνο  ηελ 

εξγαζία απνθηψληαο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε θχζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπ θαη επηπιένλ γηα λα ππεξεηήζεη έλα πιαίζην γηα ηελ εδξαίσζε κηαο επξσπατθήο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε» (Commission Communication of  12  November 1997: Towards a 

Europe of  Knowledge, κεηάθξαζε δηθή καο).  

Ζ επηζήκαλζε γηα ηνλ ζεβαζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θξαηψλ 

απνηειεί βαζηθή «ζχζηαζε» ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο πνπ μεθηλά απφ ηελ ζπλζήθε 

ηεο Ρψκεο (άξζξν 149  θαη 150, πξνεγνχκελα άξζξα 126 θαη 127 ηεο ζπλζήθεο ηνπ 

Μαάζηξηρη), φπνπ ην επξσπατθφ ζπκβνχιην αλαγλσξίδεη ηελ εθπαίδεπζε σο 

πξνηεξαηφηεηα, ελψ  δελ έρεη ηελ εμνπζηνδνηφηεζε  λα  παξέκβεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνκέα . 

«Ζ θνηλφηεηα ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε κηα εθπαίδεπζεο ηεο πνηφηεηαο ελζαξξχλνληαο 

ηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην εληζρχνληαο θαη 

ζπκπιεξψλνληαο ηε δξάζε ηνπο πιήξσο ζεβφκελε ηελ επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ πνιηηηζηηθή θαη 

γισζζηθή ηνπο πνηθηιία» (άξζξν 126, κεηάθξαζε δηθή καο ). 

Οη αλαθνξέο σζηφζν  ζηελ απγή ηνπ millenium ζηα θνηλά ζηνηρεία θαη ζηελ θνηλή 

δξάζε άλνημαλ ην δξφκν γηα κηα πην νπζηαζηηθή παξέκβαζε κε ηε κνξθή κηαο 

δηαθπβέξλεζεο ζε επίπεδν ζπδήηεζεο αιιά θαη απνηίκεζεο ησλ δξάζεσλ. 

Ζ εκπέδσζε ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηελ αλνηθηή κέζνδν ηνπ ζπληνληζκνχ, ηελ 

ζπλεξγαζία, ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ηελ πξνζηαζία ησλ επαηαίζζεησλ νκάδσλ  κε ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ 

δεηθηψλ ηεο απέληαμεο, θνηλψλ πιάλσλ δξάζεο, θάζε δπν ρξφληα (European 

Commision, 2005). 

 Σν φιν πλεχκα θπξηαξρείηαη απφ πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνχλ κηαο αληίιεςε ηεο έληαμεο 

κέζσ ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε,  ε Levitas εληάζζεη ζην 

«ιφγν» πεξί ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κέζσ ηεο εξγαζίαο (SID, social intergrationist 

discourse) θαη ν νπνίνο ζπληζηά  ηνλ θπξίαξρν ιφγν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα ην 
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ζθνπφ απηφ απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ ελεξγψλ θνξέσλ, ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, ησλ ΜΚΟ, αιιά θαη ε αλάιεςε επζχλεο απηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηηο 

επηπηψζεηο ηεο απ-έληαμεο ζηελ ίδηα ηελ έληαμή ηνπο.  

Ζ «επηζπκεηή» ηαπηφηεηα είλαη απηή ηνπ αελάσο εθπαηδεχζηκνπ αηφκνπ, πνπ 

αλαιακβάλεη ην ίδην ηελ επζχλε ή κε ησλ ζρεδίσλ δσήο ηνπ θαη πνπ ζηε ινγηθή ηνπ 

“naming and shaming” νθείιεη λα επηδεηά. 

 

Δπίινγνο  

 

Οη  ιχζεηο ηχπνπ SID θαη  MUD σο νη ελδεδεηγκέλεο ιχζεηο πνπ ππνζηαζηνπνηνχλ 

ηελ έλλνηα ηεο έληαμεο είλαη γηα ηνλ Mannheim ηδενινγίεο (Levitas, 2005) κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ επηδεηνχλ ηελ αιιαγή ηνπ status quo. Ζ νπηνπία αληίζεηα είλαη ην 

ζχζηεκα εθείλν ησλ ηδεψλ ην νπνίν σο  κεηακνξθσηηθφ, νπηνπηζηηθφ θαζνδεγεί ηελ 

πξάμε, θαληάδεηαη, νξακαηίδεηαη, εχρεηαη κηα άιιε θνηλσλία, επηδεηά ηε αιιαγή ηεο 

θαζεζηεθπίαο ηάμεο. -Ο Ernst Bloch θαη o Paul Ricoeur εθιακβάλνπλ ηελ 

νπηνπηζηηθή πξνζέγγηζε σο ηε απαξαίηεηε εθείλε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα 

παίξλνπκε απφ ηα   πξάγκαηα, ππφ ην θσο απηψλ πνπ ζα ζέιακε λα θάλνπκε ή ζα 

έπξεπε λα θάλνπκε-. Οη δπλαηφηεηεο πνπ ην άξζξν 4 ηεο πλζήθεο ηεο Νίθαηαο 

ππνλνεί –θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ- Θα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη 

κηα ηέηνηα δπλαηφηεηα, αλ δελ πεξηνξίδνληαλ απφ ην πιαίζην παξαγσγήο ηεο, απφ ηε 

ινγηθή ηνπ “απηνχ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ”θαη  ηελ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο (Levitas, 

2005). 

Δίλαη ε απφζηαζε γηα ηελ Levitas (2005),απφ ηελ νπνία  πξέπεη λα εηδσζεί ν 

θαπηηαιηζκφο, σο ε κφλε απάληεζε ζηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα θαη ν απεγθισβηζκφο 

απφ κηα ληπξθεκηαλή εγεκνλία (φ. π. ζει. 188), ηελ ηδέα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο, πνπ σζεί ην φξακα κηαο άιιεο θνηλσλίαο «ξνκαληηθά» 

ζεσξνχκελεο σο νπηνπηζηηθήο, ζηελ νπζία σο κνλαδηθήο ζην λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν 

πνπ νξακαηηδφκαζηε ηελ θνηλσλία ψζηε λα ηελ αιιάμνπκε. Δίλαη ην αλέθηθην πνπ 

κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ην εθηθηφ. 
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πκπεξάζκαηα -ζπδήηεζε 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη ηζηνξηθέο 

θαηαβνιέο, ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζπγθείκελν θαη θαηά πφζν είλαη ζπκβαηέο νη 

επηρεηξνχκελεο πνιηηηθέο κε ην ηζηνξηθά δηακνξθψκελν πιαίζην, είλαη ην εξψηεκα 

πνπ θαζνδεγεί ηελ παξαθάησ ζπδήηεζε. 

Έρεη εηπσζεί πσο ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη δαλεηζηεί ζηνηρεία  απφ ην 

Γαιιηθφ ζχζηεκα ζε κηα δηάξθεηα ζρεδφλ εθαηφλ πελήληα ρξφλσλ (Persianis, 1998). 

Mηα απφ ηηο νκνηφηεηεο είλαη ε εκκνλή ζε κεηαξξπζκηζηηθά επεηζφδηα πνπ δελ 

ηειεζθνξνχζαλ (φ.π), ν ζπγθεληξσηηζκφο  θαη κηα ηδενινγηθνπνιηηηθή δηάζηαζε πνπ 

αθνξά ηελ θαηαζθεπή κηαο νκνηνγελνχο θαη ζπλεθηηθήο, αθνκνησηηθήο,  εζληθήο 

ηαπηφηεηαο. 

 Ζ εκκνλή ζ‟ έλα θεληξηθά νξγαλσκέλν, ζρεδφλ ππνπξγνθεληξηθφ ζχζηεκα, πνπ 

θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο «πξνο ηα θάησ» κε ηε 

ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ λα δηνρεηεχεηαη κέζσ αιιεπάιιεισλ εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ 

θάζε ιεπηνκέξεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο, ζπληζηά κηα απνδεκησηηθνχ ραξαθηήξα 

λνκηκνπνίεζε  ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ πνπ ζα πξέπεη ζπλερψο λα δηθαηνινγεί ηηο 

επηινγέο ηνπ θαη φπνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αη. δηαθαηέρεηαη απφ έιιεηκκα 

λνκηκνπνίεζεο. Ζ λνκηκνπνίεζε φηαλ δελ επηβάιιεηαη ή λνκνζεηείηαη, επηηπγράλεηαη 

κε ηελ κνξθή παξνρψλ θαη επηδεηά ηνλ δηάινγν κε ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ή ηελ 

γλψκε ησλ εηδηθψλ (Weiler,1983 ζην Πεξζηάλεο, 2001). πρλά εμαγγέιιεηαη σο 

επηηαθηηθή αλάγθε γηα κεηαξξχζκηζε (φ.π), έλα ελδνγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, εγθαζηζηψληαο κηα απνδεκησηηθνχ ραξαθηήξα 

λνκηκνπνίεζε (compensatory legitimation), ηδηαίηεξα ζ‟ έλα ζχζηεκα φπσο ην 

ειιεληθφ, φπνπ ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα εμαγγέιινληαη ή ζεζκνζεηνχληαη σο κηα 

πξνζπάζεηα λνκηκνπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ  (Persianis,1998) 

 

 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίζηεθε αδξαλέο, γξαθεηνθξαηηθφ, 

δπζθίλεην, αλαρξνληζηηθφ. Ο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο παξέκεηλε 

ηδενινγηθνπνιηηηθφο κε έκθαζε ζηνλ αθαδεκατζκφ.  
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Σαπηφρξνλα, ην ζχζηεκα,  δελ κπνξεί λα αγλνεί ηηο δηεζλείο πξνθιήζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ηεο γλψζεο πνπ επηβάιινληαη απφ νξγαληζκνχο, νξγαλψζεηο πνπ θηλνχληαη 

«έμσ» απφ ην επίπεδν ηνπ έζλνπο-θξάηνπο θαη πνπ επηβάιινπλ πνιηηηθέο ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ζην φλνκα ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη  πνιηηηθέο απηέο ζπλδένληαη άκεζα θαη κε ηηο  

ρξεκαηνδνηήζεηο  πξνγξακκάησλ πνπ απνηεινχλ «πχιεο εηζφδνπ» γηα ηηο αιιαγέο 

ζηελ  εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

Οη πξνζπάζεηεο ηνπ ‟98, κε ηελ ζεζκνπνίεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ, κηα 

επαλάιεςε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, πξνηάζεθε σο απνθέληξσζε. 

Ζ απνθέληξσζε ή κάιινλ ε «απνζπγθέληξσζε» ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ πνπ 

ζπληζηά ηε ιχζε ζηα πξνβιήκαηα κηαο δπζθίλεηεο γξαθεηνθξαηίαο, θαη πνπ 

πξνηάζεθε ζε πνιιά επξσπατθά θξάηε σο «ιχζε» ζ‟ έλα ηζηνξηθά δηακνξθσκέλν  

πιαίζην, δελ ζεκαίλεη απηφκαηα φηη ην θξάηνο απεθδχεηαη ηνλ θεληξηθφ έιεγρν. 

Απελαληίαο δείρλεη φηη ν έιεγρνο απηφο θαζίζηαηαη ηζρπξφηεξνο, θαη φπσο 

ππνδεηθλχνπλ έξεπλεο ζην πεδίν ηεο πγθξηηηθήο Δθπαίδεπζεο, αληηζέησο  επλννχλ 

ζρέζεηο εμάξηεζεο θαη απηαξρηζκνχ (Dale, 2007,  Stromquist, 2005). 

Ο ηδενινγηθνπνιηηηθφο ραξαθηήξαο ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο, νη θπξίαξρεο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Δζληθνχ «άιινπ» πνπ αλάδεημαλ νη ζρεηηθέο έξεπλεο 

(Φξαγθνπδάθε, Γξαγψλα επηκ., 1997) παξαρψξεζαλ ηε ζέζε ηνπο ζε έξεπλεο φπνπ 

ζπλεγνξνχλ ππέξ ησλ πνιηηηθψλ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ δηαθνξψλ (λφκνο γηα ηελ 

Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή 2413/1996), έξεπλεο πνπ πξνηείλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο  

εηεξφηεηαο σο «ιχζε» θαη ηελ νπνία πξνβάιινπλ σο απάληεζε  ζηα δνκηθά 

πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο. 

 Οη  «ιχζεηο» ηεο «αλαγλψξηζεο ησλ δηαθνξψλ»  ππνθαηέζηεζαλ ηηο πξνεγνχκελεο 

«κεγάιεο ζεσξήζεηο» πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα  θνηλσληθήο ηάμεο θαη θνηλσληθήο 

πξνέιεπζεο. Πνιηηηθέο ηεο αλαγλψξηζεο  ησλ δηαθνξψλ πνπ βαζίδνληαη ζε δηαθνξέο 

θχινπ, εζληθφηεηαο θ.α αλάγνπλ ηηο πνιηηηθέο ηεο ζχγθξνπζεο ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ ζε ζέκαηα «ήζζνλνο» ζεκαζίαο. Πνιηηηθέο ηεο αλαγλψξηζεο  αληηθαζηζηνχλ  

ηηο αλαδηαλεκεηηθέο πνιηηηθέο θαη ηαπηφρξνλα ηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ηνλ 

εμηζσηηζκφ, ηελ ζεηηθή δηάθξηζε ππέξ ησλ αδπλάησλ, ζε κηα πεξίνδν έμαξζεο ησλ 

λεν-θηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ  απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη χζηεξα. 

 

 Ζ λνκηκνπνίεζε ηεο απφζπξζεο ηνπ θξάηνπο απφ αλαδηαλεκεηηθέο πνιηηηθέο ζην 

φλνκα  ησλ πνιηηηθψλ ηεο αλαγλψξηζεο πνπ αλέδεημε ε ζρεηηθή θνηλσληνινγηθή 
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έξεπλα, φπσο ζπδεηήζεθε ζην θεθάιαην 1 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο,  θαηέιεμε ζην λα 

απελνρνπνηεί ηνλ πνιηηηθφ ιφγν σο ππεχζπλν  γηα ηηο επηινγέο απηέο θαη αλη‟ απηνχ 

λα ππνδεηθλχεη ην δάζθαιν θαη  ηα  αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα σο  ππεχζπλα γηα ηελ 

επηβίσζε ξαηζηζηηθψλ ή άιισλ πξνθαηαιήςεσλ. 

 πλεπψο είλαη ηα πξνγξάκκαηα θαη ην ππνθείκελν δάζθαινο πνπ ρξήδνπλ «αιιαγήο» 

θαζψο επίζεο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε δηαξθή 

επηκφξθσζε, επηρνξεγνχκελε απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε ε νπνία έρεη αξρή, κέζε 

θαη ηέινο, έλαλ ρξνληθφ νξίδνληα πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα πξνγξάκκαηα ηεο επηκφξθσζεο δελ είλαη 

απεξηφξηζηα, ηεινχλ δε ππφ ππφ ηελ απεηιή ηεο παχζεο ηνπο θαη ηεο κε εηζξξνήο 

πφξσλ  φηαλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο αμηνινγήζηκνπο ζηφρνπο.  

Αλ  θαη ε έκθαζε ζηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ καζεηψλ απνηέιεζε ην θαηεμνρήλ 

επηρείξεκα ηνπ ζρνιείνπ ηεο θνηλσλίαο ηεο «ηζφηεηαο», ηνπ καδηθνχ ζρνιείνπ θαη 

επέβαιιε ηε κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ σο ζηνηρείν 

δεκνθξαηηθφηεηαο, ηηο κεηθηέο ηθαλνηήησλ ηάμεηο σο ζηνηρείν εληζρπηηθφ ηνπ 

καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο,  ζε ζπζηήκαηα φπσο ην ειιεληθφ ή ην γαιιηθφ (carte 

solaire) ε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε, πνπ ζπλεπάγνληαη πνιηηηθέο φπσο 

απηέο ηεο γνλετθήο επηινγήο ζρνιείνπ, επέξρεηαη σο αλαπφθεπθηε παξελέξγεηα ελφο 

θαηά ηα άιια δίθαηνπ κέηξνπ- ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ 

ζηξαηεγηθψλ δηάθξηζεο πνπ επηβάιινπλ νη γνλείο ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ.  

Σν απνηέιεζκα είλαη λα θαιιηεξγνχληαη δηαρσξηζκνί πνπ παίξλνπλ ην ραξαθηήξα 

ρσξνζεηηθψλ δηαθξίζεσλ, «θαιψλ» θαη «θαθψλ» ζρνιείσλ κε ηελ 

«ππεξζπγθέληξσζε αιινδαπψλ καζεηψλ», θαη ε «ηάζε θπγήο» ηεο κεζαίαο ηάμεο 

απφ πεξηνρέο ζηηγκαηηζκέλεο, ππνβαζκηζκέλεο. Οη ρσξνηαμηθέο απηέο  δηαθξίζεηο δελ 

είλαη παξά ην απνηέιεζκα ησλ παγησκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ θάζε ηζηνξηθά 

δηακνξθσκέλεο θνηλσλίαο πνπ ή ίδηα δεκηνπξγεί. 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ν ζπγθεληξσηηζκφο ζηελ νξγάλσζε ζπλππάξρεη 

θαη αληηθάζθεη κε ηελ επίζεκε ξεηνξηθή ηνπ «λένπ ζρνιείνπ», ηνπ ςεθηαθνχ 

εγξακκαηηζκνχ πνπ αγλνεί ην ςεθηαθφ ράζκα κε ηνλ ιφγν  ηνπ εθ-κνληεξληζκνχ   

ηνπ θξάηνπο  ν νπνίνο ζπλαξζξψλεηαη κε ηα ζηνηρεία ελφο «απνηειεζκαηηθνχ 

ζρνιείνπ», πνπ ηνλίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη ηελ θαηλνηνκία,  ζ‟ έλα 

ηζηνξηθά δηακνξθσκέλν ζχζηεκα ηεο κε δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο νκνηνκνξθίαο θαη 

ζην πιαίζην κηαο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζε θαηάζηαζε άκπλαο γηα ηελ ππεξάζπηζε κηαο 
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εμηδαληθεπκέλεο δηάζηαζεο ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο (γηα παξάδεηγκα βι. ηελ 

απφζπξζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Ηζηνξίαο ηεο η΄ηάμεο).   

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη κηα άιιε έλλνηα πνπ αλαδχεηαη ζηνλ επίζεκν ιφγν 

ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη πoηα έλλνηα ηεο πνηφηεηαο πηνζεηείηαη: ε έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο κε ηελ ζηελή νηθνλνκηθή έλλνηα ηεο παξαγσγήο «πξντφλησλ» πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ «πειάηε», ε πνηφηεηα ηνπ «total quality 

management»  (TQM),  πνπ πεξηνξίδεηαη ζηηο «δηαδηθαζίεο» παξαγσγήο ηνπ 

πξντφληνο σο ζεκαληηθφηεξεο,  φπσο  ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία ή ην κάλαηδκελη ή  

ε πνηφηεηα πνπ δίλεη ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο ζηνλ πειάηε, εθφζνλ ζα ζήκαηλε φηη 

ην παξαγφκελν πξντφλ εμαξρήο θαηάιιεια θαη ζσζηά θηηαγκέλν εμππεξεηεί 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε ψζηε λα κπνξεί ηειηθά λα επηιέμεη 

ζσζηά; Ή ηέινο ηελ πνηφηεηα απηή πνπ εμαζθαιίδεη πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα γηα 

«φινπο» θαη ππφ απηή ηελ πξνυπφζεζε ελέρεη έλαλ πξαγκαηηθά εμηζσηηθφ 

ραξαθηήξα; 

κσο ε δεκφζηα ζπδήηεζε ,ζε πνιηηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, θαηά πφζν ε 

αξηζηεία κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε κηα ινγηθή ηεο εθπαίδεπζεο γηα φινπο, θαη  ην 

δηθαίσκα ηεο  επηινγήο  κε ηνλ εμηζσηηζκφ (egaletarianism), είλαη φρη κφλν ππαξθηφ 

ζε δηεζλέο επίπεδν, αιιά ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ην επηρείξεκα ηνπ «παξάδνμνπ 

γάκνπ» ή ηεο ζπλχπαξμεο ζην ίδην πιαίζην αληηθξνπφκελσλ θαη 

αιιειναλαηξνχκελσλ ιφγσλ. 

Οη δπν ινγηθέο πξνυπνζέηνπλ δηαθνξεηηθφ πιαίζην αλαθνξάο. Ζ πξψηε αθνξά ζην 

δηθαίσκα επηινγήο, απεπζχλεηαη ζηνλ πειάηε, ε δεχηεξε «δηαλέκεηαη νκνηφκνξθα» 

θαη απνθιείεη ηελ δηαθνξνπνίεζε  πξνο νθέινο ησλ ιίγσλ. Ζ πξψηε ινγηθά 

πξνυπνζέηεη κηα νηθνλνκία λεν-θηιειεχζεξε ελψ ε δεχηεξε κηα 

ζνζηαινδεκνθξαηηθή. Ζ κηα πξνυπνζέηεη εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα κάιινλ 

«αξηζηείαο», ε δεχηεξε «ησλ ίζσλ επθαηξηψλ». Ζ ζπλχπαξμε ησλ δχν ζπληζηά 

αληίθαζε.  Ζ κηα έλλνηα αλαηξεί θαη απνθιείεη ηελ άιιε. Πξφθεηηαη γηα κηα 

πεξίπησζε «δηπιήο θσδηθνπνίεζεο» (Fairclough, 2000). 

 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ν ζπγθεληξσηηζκφο ζηελ δηνηθεηηθή νξγάλσζε 

ζπλππάξρεη κε ηε ξεηνξηθή ηνπ «λένπ ζρνιείνπ» θαη θηλείηαη ζηνλ αζηεξηζκφ ηνπ 

ςεθηαθνχ εγγξακκαηηζκνχ ζε επίπεδν ξεηνξηθήο ηνπιάρηζηνλ, αγλνψληαο ηηο 

ςεθηαθέο δηαηξέζεηο ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν, καδί κε κηα ζηξάηεπζε γηα έλα 

«απνηειεζκαηηθφ» ζρνιείν. Καη ελψ ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν ζξηακβεχεη σο ζέζε 
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ζε ζπζηήκαηα απνθεληξσηηθά θαη δηαθνξνπνηεκέλα είλαη άγλσζην πψο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ εκκέλνπλ ζηελ αληίιεςε ηεο 

νκνηνκνξθίαο θαη ηεο νκνηνγέλεηαο φπνπ απνπζηάδεη θάζε έλλνηα αμηνιφγεζεο θαη 

φπνπ ε έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο εμαληιείηαη ζην πεδίν κηαο 

γξαθεηνθξαηηθήο δηεθπεξαίσζεο, φπνπ επηθξαηεί ε δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ 

δηεπζπληψλ θαη δαζθάισλ, ν ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ, ε ηεξαξρηθή 

δηνηθεηηθή νξγάλσζε, ε επηβνιή ελφο ξπζκηζηηθνχ ιφγνπ πνπ επηβάιιεη ηνλ νξηζκφ 

κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ αγλνεί ηελ βησκαηηθή γλψζε ηνπ δαζθάινπ. Οπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε 

ηνπ ζπιινγηθνχ ππνθεηκέλνπ πνπ ιέγεηαη δάζθαινο (Κπξίδεο θ. ά., 2011). Ή γηα λα 

επαλαιάβνπκε ηνλ Ball,  

 

«Οη ζεσξίεο ηεο νξγάλσζεο έρνπλ θαηαζηεί ηδενινγίεο, λνκηκνπνηήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθέο νξγάλσζεο. Απηφ είλαη πεξηζζφηεξν νξαηφ ζηελ πξφζθαηε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο 

ηνπ κάλαηδκελη ζηα ζρνιεία. Οη ζεσξίεο απηέο πεξηζσξηνπνηνχλ ην εκπεηξηθφ πεδίν ηεο 

ζρνιηθήο πξαθηηθήο θαη δηαιχνπλ ηελ «πξαθηηθή γλψζε» ησλ δαζθάισλ σο αβάζηκε». 

...(Ball, 1987, ζει.5, κεηάθξαζε δηθή καο). 

 

Σν αίηεκα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο δελ εθιείπεη απφ ηελ επίζεκε ξεηνξηθή, απιά 

είλαη νη παξάγνληεο «έμσ» απφ ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε πνπ αλαιακβάλνπλ λα ην 

ππεξεηήζνπλ: νη ηδηψηεο, ε ηνπηθή θνηλσλία, νη εηδηθνί ζηελ νξγάλσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ, νη έρνληεο ηερλνγλσζία. 

Σελ ππεξβνιηθή αηζηνδνμία γηα ηελ εθπαίδεπζε σο παξάγνληα εμηζνξξφπεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ δηαδέρεηαη ε επνρή ελφο ζθεπηηθηζκνχ γηα ηελ δπλαηφηεηα 

απηή. Σν θελφ θαιείηαη λα θαιχςεη ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη ε ινγηθή ηεο νηθνλνκη 

θήο ζπλεηζθνξάο απφ κέξνπο απηψλ πνπ επηζπκνχλ ηε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε, ηελ  

απνδνηηθφηεξε επέλδπζε θαη ηελ «επηηπρία» ζην παηρλίδη ηνπ αληαγσληζκνχ γηα κηα 

θαιχηεξα πιεξσκέλε ζέζε εξγαζίαο.  

Σν ζχζηεκα ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε, carte solaire, πνπ απνηεινχζε ην ερέγγπν κηαο 

δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, δελ ηίζεηαη ππφ ζπδήηεζε αλνηθηά 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Απνηειεί έλα ζέκα taboo ζε ζπζηήκαηα ζπγθεληξσηηθά πνπ 

ζηέθνπλ «ηπθιά» ζηελ άηππε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε. Σν δηθαίσκα ηεο 

γνλετθήο «επηινγήο» δελ «ηίζεηαη ζην ηξαπέδη» ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ. Οη 

επαγγειιφκελεο αιιαγέο ζην ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
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ζεκείν αηρκήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ησλ media, 

κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ βάζεσλ θάζε ρξφλν,  αλαβάιινληαη γηα ηελ επφκελε 

ρξνληά. («Γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο ζα ηζρχζεη φηη ίζρπε κέρξη ηψξα», Τπνπξγφο 

Παηδείαο). Οη επαλεξρφκελεο ηαθηηθά ππνζρέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο 

«πνπ δελ έρεη εθαξκνζηεί εδψ θαη ηξηαληαπέληε ρξφληα» αλαβάιινληαη επίζεο. 

«Φέηνο ζα εθαξκνζηεί ε αμηνιφγεζε» ( Τπνπξγφο Παηδείαο, Α. Γηακαληνπνχινπ). 

 Σν αελάσο επαλεξρφκελν αίηεκα ηεο αιιαγήο κεηαηίζεηαη γηα αξγφηεξα. Οη  αιιαγέο  

επαγγέιινληαη αιιά δελ πινπνηνχληαη, ζηα πιαίζηα κηαο πνιηηηθήο ξεθνξκηζηηθνχ, 

κεηαξξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα δειαδή εμσηεξηθνχ θαη φρη δνκηθνχ, πνπ δηαθαηέρεηαη 

ηζηνξηθά απφ ηελ θαηάξα ηνπ ηζχθνπ. 

΄Οια δείρλνπλ φηη νη αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη ηφζν ηνικεξέο, ιεηηνπξγνχλ 

«έλα βήκα κπξνο έλα πίζσ». 

Ζ Διιάδα απφ ην 2009 θαη εμήο ηειεί ππφ ηε δίλε  κηαο  ππεξεζληθήο  θξίζεο 

νηθνλνκηθήο, ελψ  ε έμνδνο απφ ηελ θξίζε απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ αλαδηνξγάλσζε 

ηνπ θξάηνπο ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ αλαδηνξγάλσζε ηνπ θξάηνπο επηβάιιεηαη  σο 

αλαπφδξαζηε αλαγθαηφηεηα. 

Ζ ξεηνξηθή γηα έλα minimum  θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ελφο  ειάρηζηνπ  δηθηχνπ 

αζθάιεηαο γηα ηνπο αδχλακνπο ζπλππάξρεη κε ηελ ξεηνξηθή ηεο επαλίδξπζεο ηνπ 

θξάηνπο ή ηνπ επηηειηθνχ θξάηνπο, ζηνηρεία πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν 

ζπληεξεηηθψλ θαη ζνζηαιηζηηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη πνπ ηνλίδνπλ ηελ ζπλαίλεζε 

γχξσ απφ ηα δεηήκαηα ελφο εζληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία σο κείδνλ ζέκα 

θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο. 

 ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, ην αίηεκα γηα «δσξεάλ δεκφζηα παηδεία» ζπλππάξρεη 

κε ηε ξεηνξηθή ηεο Αξηζηείαο – πνπ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη φρη ηνπο 

καζεηέο-. Δίλαη νη δάζθαινη  πνπ επηβξαβεχνληαη θαη  δεκνζηνπνηνχληαη σο άηππα 

«leagues tables» γηα ην πλεχκα  θαηλνηνκίαο  πνπ επηδεηθλχνπλ θαη φρη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ. πληζηνχλ δε  νη 

πνιηηηθέο απηέο, πνιηηηθέο  επηβξάβεπζεο κε ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα θαη φρη πιηθφ. 

΄Αιισζηε ην δηθαίσκα επηινγήο ζρνιείνπ θαη ε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ ζε εζληθφ 

επίπεδν, ζπλεπψο ε ζχγθξηζε ζρνιείσλ θαη απνηειεζκάησλ, είλαη έλα ζέκα πνπ δελ 

έρεη ηεζεί σο ηψξα αλνηθηά ζην επίπεδν ηεο ξεηνξηθήο.εκεηψλεηαη φηη ην δήηεκα 

ησλ θνππνληψλ (voucher) θαη ηεο επηινγήο ζρνιείνπ ηίζεηαη πξφζθαηα ζηνλ 

πξνεθινγηθφ πξφγξακκα ηεο θηιειεχζεξεο παξάηαμεο ηεο  Γεκνθξαηηθή πκκαρίαο, 

(εθινγέο 2012), σζηφζν έρεη ηεζεί ζην παξειζφλ θαη απφ ηελ ζνζηαιηζηηθή 
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θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ (βι. Αζαλαζηάδεο, 2007), απφδεημε ηεο πηνζέηεζεο 

λενθηιειεχζεξσλ «ιχζεσλ» θαη απφ ζνζηαιηζηηθέο θπβεξλήζεηο. 

ε έλα πιαίζην πνιηηηθήο ιηηφηεηαο ην πξφηαγκα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο δελ 

απνπζηάδεη, νη επηρνξεγήζεηο ξένπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, νη Εψλεο 

Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο ζπλερίδνπλ λα επηρνξεγνχληαη. Σν ειιεληθφ θξάηνο 

αλαζχξεη απφ ην ζπξηάξη πνιηηηθέο ηνπ Αξζέλε ηνπ ‟97, πνπ παξέκεηλαλ αλελεξγέο 

εμαηηίαο ηεο  ακθηζβήηεζεο απφ ηα ηζρπξά ζπλδηθάηα, ζηα ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ 

πξνζέθξνπζαλ, θαη επηκέλεη ζε πνιηηηθέο  ηεο ζεηηθήο δηάθξηζεο ζην επίπεδν ηεο 

ξεηνξείαο  ηνπιάρηζηνλ, πνιηηηθέο πνπ ζηελ πξάμε έδεημαλ ηνλ θίλδπλν ελφο 

ρσξνηαμηθνχ δηαρσξηζκνχ νκάδσλ κε επαθφινπζν ηνλ ζηηγκαηηζκφ, κεησκέλα 

απνηειέζκαηα, κηα βξαρχβηα «δσή», κηα ππεξ-επέλδπζε επηζπκηψλ θαη κηα 

απνγνεηεπηηθή αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ππνδεηθλχεη πσο ε εθπαίδεπζε δελ 

κπνξεί λα απαληήζεη θαη λα εμαιείςεη  ηα δνκηθά πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ.Οη επηζεκάλζεηο πξνέξρνληαη απφ ην επίζεκν ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ ΟΛΜΔ
24

, δεκνζηεχκαηα ζηνλ εκεξήζην ηχπν
25

  αιιά θαη απφ ηελ 

Αξηζηεξά
26

. 

ην επίπεδν ηεο ζεζκνζέηεζεο, πξνζπάζεηεο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ δηαθνξψλ 

ππάξρνπλ ηδηαίηεξα ζε επίπεδν λνκηθφ. Ο  ζεζκφο ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη 

ηαιαληνχρσλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο αγσγήο ζεζκνζεηείηαη κε ην λφκν 

3699/2008
27

, ν λφκνο γηα ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή ζεζκνζεηείηαη κε ην λ. 2413 

ην1996. ε ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ  επίπεδν θαίλεηαη λα έρνπλ επηηεπρζεί νη 

αλαγθαίεο εθείλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εδξαίσζε  κηαο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ. 

ήκεξα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπλππάξρνπλ νινήκεξα ζρνιεία, 

ζρνιεία Δληαίνπ Αλακνξθσκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΑΔΠ), Σάμεηο 

ππνδνρήο, Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα γηα ηηο  Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο, 

αιινδαπνχο, παιηλλνζηνχληεο, Ρνκά, Γηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία- ειάρηζηα ζηνλ 

αξηζκφ- Πξφηππα ή Πεηξακαηηθά ζρνιεία, Αζιεηηθά, Μνπζηθά ζρνιεία.  

Μηα πνιηηηθή ηεο ηκεκαηνπνίεζεο (commatization), αιιά θαη ελφο πθέξπνληνο 

δηαρσξηζκνχ θαη επηινγήο  (Beck, 1999) δηαθνξεηηθά ζρνιεία γηα δηαθνξεηηθνχο 

                                                 
24

  www.OΛΜΔ ,11/11/2010 
25

 Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία 18/11/2008, «… ρηίδνληαη πνιηηείεο απαίδεπησλ». Φσηφπνπινο Ν. 
26

 Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Ρηδνζπάζηε, 25/3/2010 «…Οη πξψηεο Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Αληζφηεηαο»,  

29/11/2011, «…Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Αληζφηεηαο». 
27

 πκπιεξψλεη πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο  (3194/2003), γηα ηνπο καζεηέο κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο.  
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καζεηέο, ζρνιεία πνιιψλ ηαρπηήησλ ππφ ηελ ζθέπε κηαο εληαίαο εθπαίδεπζεο, ηεο 

δεκφζηαο θαη δσξεάλ παηδείαο. 

 Σν «λέν ζρνιείν» δελ είλαη ίδην κε ην παιηφ, «εκπινπηίδεηαη» κε  ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κέιινληνο, ηηο μέλεο γιψζζεο, ηελ πιεξνθνξηθή, ηα 

θαιιηηερληθά καζήκαηα,  βαζίδεηαη ζηελ εξσηθή πξνζπάζεηα ησλ δαζθάισλ πνπ 

παξφηη  ιεηηνπξγνχλ ζε αληίμνεο  ζπλζήθεο θαη δελ πιεξψλνληαη θαιά, αιιά 

«θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα».  

1.500.000 ρξήζηεο ζηα ειιεληθά «λέα» ζρνιεία  έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ςεθηαθφ 

θφζκν θαη πάλσ απφ 1000 αηηήζεηο έρνπλ αηηεζεί ζηα πξνγξάκκαηα βξάβεπζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο (Τθππνπξγφο Παηδείαο, Υξηζηνθηινπνχινπ)
28

. Σελ ίδηα ζηηγκή ε 

ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο παηδείαο ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη σο ν πξσηαξρηθφο 

παξάγνληαο αλεζπρίαο (Κπξίδεο θαη ά., 2011), πνιιψ δε κάιινλ ζηε ηξέρνπζα 

πεξίνδν ηεο επέιαζεο α-δηακεζνιάβεησλ λενθηιειεχζεξσλ κέηξσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

( κεηψζεηο πξνζσπηθνχ, ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ θιπ.) ηα νπνία εκθαλίδνληαη κε κηα 

θαζπζηέξεζε ηξηάληα ρξφλσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Σν ειιεληθφ ζχζηεκα ζα ιέγακε θαηάθεξε λα ηεηξαγσλίζεη ηνλ θχθιν επηιχνληαο ην 

δίιεκκα δεκφζηα δσξεάλ παηδεία, έληαμε θαη δηαθνξνπνίεζε, θαηλνηνκία θαη 

αξηζηεία ζ‟ έλα ζχζηεκα ζπγθεληξσηηθφ, θνβηθφ, ηεξαξρηθφ. Έλα λέν ζρνιείν 

εληαγκέλν ζε κηα πεπαιαησκέλε ππνδνκή κε αξθεηά θηιάλζξσπα ζηνηρεία ( ζπζζίηηα 

ζηα ζρνιεία ΕΔΠ
29

). 

Σηο ηάμεηο ΕΔΠ θαινχληαη λα ζηειερψζνπλ «αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πιήξνπο ή 

κεησκέλνπ σξαξίνπ»
30

 θαζηζηψληαο έηζη ηηο ΕΔΠ θαη σο «ηάμεηο ππνδνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ», αλ θαη ζην λφκν ηνπ ‟99 ππήξρε ε πξφβιεςε λα πξνζιεθζνχλ 

αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ πξνυπφζεζε λα γλσξίδνπλ απνδεδεηγκέλα (κε 

ζρεηηθφ ηίηιν) θαη ηελ κεηξηθή γιψζζα ησλ δηδαζθνκέλσλ. 

Ζ «ειιεληθή απάληεζε» ζηα πξνβιήκαηα ησλ  θνηλσληθψλ αληζνηήησλ είλαη κηα 

«θξνληηζηεξηαθνχ ηχπνπ» «ιχζε», «κέζα ζην ζρνιείν», κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ απφ θνηλνχ «ζεσξείηαη ππεχζπλε» γηα ηηο 

δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ γεληθφηεξα ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. 

                                                 
28

«… θαη σο ην ηέινο ηεο ρξνληάο ζα έρνπκε άιιεο πεξίπνπ 1000 πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ απφ φιε 

ηελ Διιάδα ππνςήθηεο γηα βξάβεπζε», νκηιία ηεο Τθππνπξγνχ Παηδείαο Υξηζηνθηινπνχινπ Δ. ζηελ 

εθδήισζε «Αξηζηεία θαη θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε» 3-2-2012, minedu.gov/ 3-02/12. 
29

 «ηα ζπζζίηηα επηζηξέθνπλ ζηα ζρνιεία» εθ. Σν Βήκα, 11/12/2011. 
30

 «πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ζηειερσζνχλ απφ κφληκν πξνζσπηθφ, Αξηζ. Φ10/20/Γ1/708, ΦΔΚ 1789 

28/9/1999. 
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 Απηφ πνπ απνζησπάηαη είλαη φηη  ηα πξνβιήκαηα απηά ίζσο δελ είλαη απνηειέζκαηα 

ηεο έιιεηςεο εθπαίδεπζεο, αιιά δνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο  ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο 

λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ. 

 Οη ιχζεηο  απηέο ππνδεηθλχνπλ ηελ απνπζία πνιηηηθήο  βνχιεζεο  λα απαληήζεη ζε 

ζεκειηψδε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηκνλή κε ηελ νπνία ζπληεξνχληαη νη 

θνηλσληθέο  αληζφηεηεο  θαη ην ράζκα κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ, πνπ νθείιεηαη ζε 

παξάγνληεο «έμσ» απφ ην ζρνιείν, βαζηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν πινχηνο 

δηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη απηέο πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο 

εμάξηεζεο θαη «δηάζσζεο». 

Δπηπιένλ, ζην ειιεληθφ πιαίζην, νη «εθπαηδεπηηθέο ιχζεηο»- ηχπνπ «πεξηζζφηεξν 

ζρνιείν»- θαινχληαη λα απαληήζνπλ θαη ζε ελφο «εζηθνχ» ηχπνπ  ιφγν, (MUD, 

moral underclass discourse, Levitas, 2003),πνπ αθνξά  ηελ «απαμίσζε ηεο 

κφξθσζεο, ηε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα, ηε βία θαη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, θαηλφκελα 

ηα νπνία φηαλ ε εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα είλαη δπλαηφλ λα 

αλαπηπρζνχλ επθνιφηεξα». 

Ο ιφγνο ηνπ «λένπ ζρνιείνπ» πνπ μνξθίδεη ην παιηφ θηλδπλεχεη λα  «πεηάμεη ην κσξφ 

κε ηα απφλεξα καδί», φζν αγλνεί φηη  κηα δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε γηα φινπο πνπ 

επαγγειίδεηαη- θαλέλα παηδί λα κελ κείλεη πίζσ- παξάθξαζε ηεο πνιηηηθήο Bush-δελ 

κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη φηη  ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη θαη ηελ παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζ΄ απηήλ. 

 ΄απηή ηελ ινγηθή είλαη ν δάζθαινο θαηεμνρήλ πνπ ζπκαηνπνηείηαη, πνπ απνπζηάδεη 

απφ ηνλ πνιηηηθφ ιφγν. ηελ πξάμε, κηα παξνχζα-απνπζία κάιινλ πνπ εκθαλίδεηαη 

σο ρξήδνπζα ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο,  ψζηε λα 

επαηζζεηνπνηεζεί αθφκε θαη ζε ζέκαηα «θνηλσληθήο έληαμεο», ζέκαηα πνπ κνηάδνπλ 

λα ζπληζηνχλ «αηνκηθφ» πξφβιεκα παξά ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο. 

ια δείρλνπλ ιεο θαη ε λέα ινγηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο  

ελζαξξχλνπλ ηελ φζν ην δπλαηφλ πην παξαηεηακέλε αλαβνιή ηεο ζηηγκήο ηνπ ηειηθνχ 

απνινγηζκνχ πνπ παίξλεη πνιιέο θνξέο ηελ κνξθή  «πξνζσπηθήο θξίζεο». Ίζσο νη 

αδηφξαηεο απηέο κεηαβάζεηο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εξγαζία θαη απφ θεη ζηελ 

ζχληαμε,  κε ηηο ζεκεξηλέο αδηφξαηεο κεηαβάζεηο κέζα απφ ηερληθέο 

επαλεθπαίδεπζεο,  λα κελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε θαζπζηέξεζε ηεο θξίζεο απηήο, 

γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ελέξγεηαο πξνο φθεινο 

πξσηίζησο ηεο αγνξάο θαη δεπηεξεπφλησο πξνο φθεινο ησλ δξψλησλ, νη νπνίνη 
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κεηαζέηνληαο ζην κέιινλ ην πξφβιεκα ηεο θξίζεο εμαξγπξψλνπλ ην θφζηνο κηαο 

πηζαλήο θαηάξξεπζεο κε κηα ςεπδή απνδνρή κηαο αζαθνχο θνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο.(Bourdieu, 2004, ζει. 200-203). 

 

΄ έλα γεληθεπκέλν θιίκα επέιαζεο ηνπ λέν-θηιειεπζεξηζκνχ, επίζεζεο ζην πλεχκα 

ηνπ εμηζσηηζκνχ , γεληθεπκέλεο ακθηβνιίαο ζηελ πξννπηηθή ηνπ Κεπλζπαληζκνχ ππφ 

ην πξίζκα ηεο  παγθνζκηνπνίεζεο, νη πνιηηηθέο ηεο  αλαγλψξηζεο ππνθαηέζηεζαλ ηηο 

νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηεο αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ θαη νη πνιηηηθέο ησλ δηαθνξψλ 

ηηο πνιηηηθέο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο.  

Έηζη  ε πξνψζεζε πνιηηηθψλ  ηεο αλαγλψξηζεο, ζ‟ έλα ζχζηεκα ζηεξνχκελν 

πνιηηηθψλ αλαδηαλνκήο θαη ππνρξεκαηνδνηνχκελν, κνηάδεη απιά λα «ρξπζψλεη ην 

ράπη» γηα ηελ αλππαξμία νπζηαζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε εληαία 

εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ «ηζφηεηα ησλ ζπλζεθψλ», κηα 

«εθπαίδεπζε γηα φινπο». Ζ πηνζέηεζε  απιά πνιηηηθψλ  ηεο αλαγλψξηζεο ηεο 

εηεξφηεηαο σο ππνθαηάζηαην πνιηηηθψλ  ηεο «αλαδηαλνκήο» δεκηνπξγεί έλα ςεπην-

δίιεκκα, φζν νη δπν απηέο κνξθέο απιά ζπλππάξρνπλ θαη νδεγεί ζ΄ έλαλ 

«θαηαιηζκφ» ησλ απνηειεζκάησλ φπνπ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο απιά γίλνληαη 

απνδεθηέο σο «κνηξαίεο». 

Μφλν κε κηα επαλαδηαηχπσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δπν εηδψλ αδηθηψλ, έλαλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ «ηέηαξηνπ δξφκνπ» πνπ έκεηλε ζηε κέζε, ίζσο 

επαλαπξνζδηνξηζηεί θαη ην αίηεκα κηαο «ηζφηεηαο γηα φινπο», κηαο «ηζφηεηαο ησλ 

ζπλζεθψλ». 
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5 4ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σαύρου 

6 54ο ολοήμερο Γημοτικό χολείο Αθηνών 

7 ΠΛΑΣΔΗΑ ΒΑΘΖ & ΔΞΑΡΥΔΗΩΝ 55ο ολοήμερο Γημοτικό χολείο Αθηνών 

8 35ο ολοήμερο Γημοτικό χολείο Αθηνών 

9 Παράρτημα 35°” ολοήμερου Νηπιαγωγείου Αθηνών 

10 ΚΑΣΩ ΠΑΣΖΗΩΝ 44ο ολοήμερο Γημοτικό χολείο Αθηνών 

11 152ο ολοήμερο Γημοτικό χολείο Αθηνών 

12 110ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αθηνών 

Γ/ΝΖ Π.Δ. ΑΝ. ΑΣΣΗΚΖ 

13 15ο ολοήμερο Γημοτικό χολείο Αχαρνών 

14 26ο ολοήμερο Γημοτικό χολείο Αχαρνών 

15 ΑΥΑΡΝΩΝ 29ο ολοήμερο Γημοτικό χολείο Αχαρνών 

16 11ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 

17 15ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 

18 29ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 

ΦΩΤΔΙΝΗ ΓΔΝΝΗΜΑΤΑ 

Ανακτήθηκε από την 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 

http://edu.klimaka.gr 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

 

ΔΝΣΑΞΖ ΥΟΛΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Γ.Δ.  ΣΗ ΕΩΝΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2010- 2011 

 (δεκ.) http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/diapolitismika/1275-entaxh-

scholikes-monades-zep-zones-ekpaidevtikis-drastiriotitas.html 

 

1. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. ΗΠΔΙΡΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ 

ΑΠΟΦΑΖ ΗΓΡΤΖ Φ38/5227/14-10-2010 

1 ηάξη ςποδοσήρ Η 2o Γ/ζιο Γιαπ/ζμικήρ Δκπ/ζηρ Ηωαννίνων 
3 ηάξειρ ςποδοσήρ ΗΗ 2ο Γ/ζιο Γιαπ/ζμικήρ Δκπ/ζηρ Ηωαννίνων 

ύνολο : 1 ηάξη ςποδοσήρ Η και 3 Σάξειρ Τποδοσήρ ΗΗ 

2. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΘΟΕΑΛΖ 

ΑΠΟΦΑΖ ΗΓΡΤΖ Φ2.Α/5513/24-11-2010 
1 ηάξη ςποδοσήρ ΗΗ Γιαπολιηιζμικό Γςμνάζιο Πενηαλόθος 

ύνολο: 1 ηάξη ςποδοσήρ ΗΗ 

3. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΘΟΡΗΛΘΟΤ 

2 ηάξειρ ςποδοσήρ Η Δζπεπινό Γςμνάζιο Θοπίνθος 
2 ηάξειρ ςποδοσήρ Η Δζπεπινό Γςμνάζιο Θιάηος 

ύνολο: 4 ηάξειρ ςποδοσήρ Η 

4. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑ 

1 θπονηιζηηπιακό ημήμα 2ο Γςμνάζιο Απγοζηολίος 

1 θπονηιζηηπιακό ημήμα 3ο Γςμνάζιο Απγοζηολίος 

1 θπονηιζηηπιακό ημήμα Γςμνάζιο Θεπαμειών 
1 θπονηιζηηπιακό ημήμα Γενικό Ιύκειο Θεπαμειών 

ύνολο: 4 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα 

5. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ.& Γ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ 
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ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΡΟΓΟΠΖ 
3 ηάξειρ ςποδοσήρ I Γιαπολιηιζμικό Γςμνάζιο απών 

ύνολο : 3 ηάξειρ ςποδοσήρ I 

6. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΒΟΗΩΣΗΑ 

1 ηάξη ςποδοσήρ ΗΗ Γςμνάζιο Οινοθύηων 

1 ηάξη ςποδοσήρ Η Γςμνάζιο σημαηαπίος 

3 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα 2ο Γςμνάζιο Θήβαρ 

3 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα 3ο Γςμνάζιο Θήβαρ 

1 θπονηιζηηπιακό ημήμα Γςμνάζιο Οινοθύηων 

3 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα Γςμνάζιο σημαηαπίος 

2 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα Γςμνάζιο Αζωπίαρ 

3 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα Γςμνάζιο Θαπαπελλίος 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΔΤΒΟΗΑ 

1 ηάξη ςποδοσήρ Η Δζπεπινό Γςμνάζιο Υαλκίδαρ 

ύνολο: 2 ηάξειρ ςποδοσήρ Η, 1 ηάξη ςποδοσήρ ΗΗ και 15 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα 

 

7. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. ΚΡΗΣΗ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΡΔΘΤΚΛΟΤ 

1 ηάξη ςποδοσήρ I 4ο Γςμνάζιο Ρεθύμνος 

1 ηάξη ςποδοσήρ I Γςμνάζιο Ανωγείων 

1 θπονηιζηηπιακό ημήμα 2ο Γςμνάζιο Ρεθύμνος 

1 θπονηιζηηπιακό ημήμα Γςμνάζιο Αηζιπόποςλος 
1 θπονηιζηηπιακό ημήμα Γςμνάζιο Πεπάμαηορ 

ύνολο: 2 ηάξειρ ςποδοσήρ I και 3 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα 

8. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΖΙΔΗΑ 
3 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα Γςμνάζιο Αςγείος 

ύνολο: 3 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα 

9. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. ΘΔΑΛΙΑ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΚΑΓΛΖΗΑ 
3 ηάξειρ ςποδοσήρ I ζηο Δζπεπινό Γςμνάζιο Βόλος 

ύνολο :3 ηάξειρ ςποδοσήρ I 
 

10. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ 

3 ηάξειρ ςποδοσήρ Η Γ/ζιο Γιαπολιηιζμικήρ Δκπ/ζηρ Πςλαίαρ 
1 ηάξη ςποδοσήρ ΗΗ Γ/ζιο Γιαπολιηιζμικήρ Δκπ/ζηρ Πςλαίαρ 
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ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΓΤΣΗΘΖ ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ 

1 ηάξη ςποδοσήρ Η Γιαπολιηιζμικό Γςμνάζιο Δςόζμος 

1 ηάξη ςποδοσήρ ΗΗ Γιαπολιηιζμικό Γςμνάζιο Δςόζμος 

1 ηάξη ςποδοσήρ Η 3ο Γςμνάζιο Κενεμένηρ 

2 ηάξειρ ςποδοσήρ ΗΗ 3ο Γςμνάζιο Κενεμένηρ 

1 ηάξη ςποδοσήρ Η 2ο ΓΔΙ Κενεμένηρ 

1 ηάξη ςποδοσήρ ΗΗ 2ο ΓΔΙ Κενεμένηρ 

2 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα Γιαπολιηιζμικό Γςμνάζιο Δςόζμος 

2 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα Γιαπολιηιζμικό Ιύκειο Δςόζμος 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΖΚΑΘΗΑ 
1 ηάξη ςποδοσήρ ΗΗ Δζπεπινό Γςμνάζιο Βέποιαρ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΠΗΔΡΗΑ 

2 ηάξειρ ςποδοσήρ Η 5ο Γςμνάζιο Θαηεπίνηρ 
1 θπονηιζηηπιακό ημήμα Γςμνάζιο Αιγινίος 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΡΡΩΛ 

1 θπονηιζηηπιακό ημήμα 3ο Γςμνάζιο εππών 

1 θπονηιζηηπιακό ημήμα Γςμνάζιο Ιιβαδίαρ 

1 θπονηιζηηπιακό ημήμα Γςμνάζιο Πεηπιηζίος 
1 θπονηιζηηπιακό ημήμα Γςμνάζιο ηπςμονικού 

ύνολο: 8 ηάξειρ ςποδοσήρ Η και 6 ηάξειρ ςποδοσήρ ΗΗ 9 θπονηιζηηπιακα ημήμαηα 

11. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ.& Γ.Δ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΘΤΘΙΑΓΩΛ 

2 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα Δμπειπίκειο Γςμνάζιο Άνδπος 

ύνολο :2 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα 

12. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ.& Γ.Δ. ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. Α΄ ΑΘΖΛΑ 

1 ηάξη ςποδοσήρ I 61ο Γ/ζιο Αθηνών 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Β΄ΑΘΖΛΑ 

2 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα 2ο Γ/ζιο Ζπακλείος 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ 

1 ηάξη ςποδοσήρ Η 11ο Γ/ζιο Λίκαιαρ 

1 ηάξη ςποδοσήρ ΗΗ 11ο Γ/ζιο Λίκαιαρ 

1 ηάξη ςποδοσήρ ΗΗ Γ/ζιο πεηζών 
1 ηάξη ςποδοσήρ Η ΓΔΙ πεηζών 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΑΣΣΗΘΖ 

1 ηάξη ςποδοσήρ Η 1ο Γ/ζιο Θοπωπίος 

2 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα 8ο Γ/ζιο Ασαπνών 

2 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα 11ο Γ/ζιο Ασαπνών 

1 θπονηιζηηπιακό ημήμα 1ο Γ/ζιο Αςλώνα 

5 θπανηιζηηπιακά ημήμαηα ΓΔΙ Θαπανδπιηίος 

8 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα 2ο Γ/ζιο και Ιςκ. Σάξειρ Αςλώνα 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΓΤΣΗΘΖ ΑΣΣΗΘΖ 

1 ηάξη ςποδοσήρ Η 3ο Γ/ζιο Αζπποπύπγος 
1 ηάξη ςποδοσήρ Η 1ο Γ/ζιο Εεθςπίος 
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ύνολο: 6 ηάξειρ ςποδοσήρ Η, 2 ηάξειρ ςποδοσήρ ΗΗ και 20 θπονηιζηηπιακά ημήμαηα 

13. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. Β. ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ.Δ. ΙΔΒΟΤ 
1 ηάξη ςποδοσήρ Η Γ/ζιο Αγιάζος 

χλνιν: 1 ηάμε ππνδνρήο Η 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  3 

 

  Σα ρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο - 14 ζρνιηθέο κνλάδεο ζε ζχλνιν 5.523 - 

είραλ αξρηθφ ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα έληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, αλ θαη πνιχ κηθξφ πνζνζηφ καζεηψλ θνηηνχλ ζ' απηά. πγθεθξηκέλα 

θνηηνχλ 521 αιινδαπνί θαη 162 παιηλλνζηνχληεο καζεηέο ζε ζχλνιν 73.996 

αιινδαπψλ θαη 6.781 παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ, πνζνζηφ 0,70% θαη 2,30% 

αληίζηνηρα. Παξά ηνλ αξρηθφ ζηφρν, ν «θιεηζηφο» ραξαθηήξαο ησλ ζρνιείσλ απηψλ 

νδήγεζε ζηνλ εληνλφηεξν δηαρσξηζκφ ησλ γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά 

δηαθνξνπνηεκέλσλ καζεηψλ (Πεγή: Τπ. ΠΓΒΜΘ, Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ., Σκήκα Γ'., 

20-10-2010). 

Οη Σάμεηο Τπνδνρήο (Σ.Τ.) επίζεο, ζεζκφο αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο, 

ζρεδηάζηεθαλ κε ζθνπφ λα κελ απνθφπηνληαη νη αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο 

καζεηέο απφ ην εληαίν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σν πξφγξακκά ηνπο δελ δηαρσξίδεηαη απφ 

ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο (I) εθαξκφδεηαη 

εληαηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο γηα 

καζεηέο πνπ πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζην ειιεληθφ ζχζηεκα, ελψ ε θνίηεζε δηαξθεί 

έλα έηνο. ηηο ηάμεηο ππνδνρήο (II) εθαξκφδεηαη, κέζα ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο, κηθηφ 

πξφγξακκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο γισζζνινγηθήο θαη καζεζηαθήο ππνζηήξημεο 

ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζ' απηέο. Σν ζρνιηθφ έηνο 2009 -2010 θνίηεζαλ 
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4536 αιιφγισζζνη καζεηέο (2737 αιινδαπνί, 423 παιηλλνζηνχληεο θαη 1376 ξνκά ) 

ζε 289 Σάμεηο Τπνδνρήο (Σ.Τ.). Απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γ/λζεο 

πνπδψλ Α/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ, εληάρζεθαλ ζε «θαλνληθέο» ηάμεηο 

1700 καζεηέο (1011 αιινδαπνί, 218 παιηλλνζηνχληεο θαη 471 ξνκά). 

Σα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα (Φ.Σ.), φπνπ εληάζζνληαη παιηλλνζηνχληεο θαη 

αιινδαπνί καζεηέο, πνπ είηε θνίηεζαλ είηε φρη ζε ηάμεηο ππνδνρήο, αληηκεησπίδνπλ 

πεξαηηέξσ γισζζηθέο δπζθνιίεο. Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ηκεκάησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2009-2010 

θνίηεζαλ 2.783 καζεηέο ζε 255 θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα ζε φιε ηε ρψξα. (Πεγή: 

Τπ. ΠΓΒΜΘ, Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ., Σκήκα Γ'., 20-10-2010). 

Σν νινήκεξν ζρνιείν. Σν πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ 

πνπ παξαθνινπζνχλ ην νινήκεξν πξφγξακκα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ην 

γεληθφ ζχλνιν ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ, ην 

νπνίν είλαη 15% ζηα Νεπηαγσγεία θαη 13,54% ζηα Γεκνηηθά ρνιεία. Σν πνζνζηφ 

απηφ θηάλεη ζην 23,95% θαη ζην 23,93% αληίζηνηρα. Απηφ ζεκαίλεη φηη εγγξάθνληαη 

θαη παξαθνινπζνχλ ην νινήκεξν πξφγξακκα θαη' αλαινγία πεξηζζφηεξνη αιινδαπνί 

θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο. Πην αλαιπηηθά, νη αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο 

καζεηέο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ην Οινήκεξν Πξφγξακκα ησλ Οινήκεξσλ 

ρνιείσλ, ζήκεξα είλαη: ζηα Νεπηαγσγεία 10.930 καζεηέο (7.685 λήπηα θαη 3.245 

πξνλήπηα) ζε ζχλνιν 45.644 καζεηψλ (31.175 λήπηα θαη 14.469 πξνλήπηα), πνζνζηφ 

23,95% (24,65% λήπηα θαη 22,43% πξνλήπηα), ελψ ζηα Γεκνηηθά ρνιεία είλαη 

32.475 αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο ζε ζχλνιν 135.692 καζεηψλ 

νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο, πνζνζηφ 23,93%.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Οη αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο είλαη νη πνιηηηθέο εθείλεο πνπ επηρεηξνχλ λα 

αληζηαζκίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ρακειέο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλεθηηθά πεξηβάιινληα. Βαζίδνληαη ζηελ ηδέα ηεο 

ζεηηθήο δηάθξηζεο θαη ππεξαζπίδνληαη ην αίηεκα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη πιένλ απφ ηελ παξαδεηγκαηηθή ζηξνθή απφ ηελ έλλνηα ηεο 

«ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ» ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο σο 

«αθξηβνδηθία». 

Οη αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο κε ηε κνξθή ηεο παξέκβαζεο ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο 

εθαξκφζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟80. ηελ Διιάδα νη Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο, σο ε πην 

αληηπξνζσπεπηηθή πνιηθή αληηζηαζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ,  

εμαγγέιινληαη ην 2010. Πξφγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεηαη  σο κηα «θαηλνηνκία» 

ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, σο ε «λέα» απάληεζε ζε έλα «παιηφ» 

πξφβιεκα απηφ ησλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. Δληάζζνληαη ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Δθπαίδεπζε πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

ζε κεγάιν κέξνο ηνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εκθνξνχληαη απφ ηνλ 

επξσπατθφ ιφγν πεξί απαζρνιεζηκφηεηαο (Levitas, 2003). 

ηελ εξγαζία αλαιχνληαη ην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην αλάδπζεο ησλ 

πνιηηηθψλ απηψλ. ε ζρέζε κε ηελ Διιάδα εηδηθφηεξα, ζα αλαιπζεί ε εμέιημε ησλ 

αληηζηαζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ε  πινπνίεζε ηνπο κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ, ψζηε λα αλαδεηρζεί πψο νη πνιηηηθέο σο αλνηθηά θείκελα 

θαη ιφγνη (Ball, 1993)  δηαρένληαη, πηνζεηνχληαη, αλαπιαηζηψλνληαη  ζηα επηκέξνπο 

εζληθά πιαίζηα, θαζψο θαη  πνηα «θαζεζηψηα αιήζεηαο» επηβάιινπλ θαη  πνηα είλαη ε 

ζεκαζία ηνπο γηα ηελ νπζία ηεο έλλνηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη φζνπο αθνξά.  

 

ΛΔΞΔΙΣ- ΚΛΔΙΓΙΑ 

Κνηλσληνινγία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αληηζηαζκηζηηθή εθπαίδεπζε, Γηα Βίνπ 

Μάζεζε θαη εθπαίδεπζε, θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, Εψλεο 

Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο, θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ, θνηλσληθή δηθαηνζχλε, 

απαζρνιεζηκφηεηα. 
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ABSTRACT 

By the term “compensatory policies in Education” we mean policies which aim to 

confront problems related to the poor performance of students from disadvantaged 

backgrounds. Policies of this kind are based on the concept of “positive 

discrimination” and supposedly promote social justice; thus the emphasis shifts away 

from the “equality of opportunity” to the notion of “equity”.  

Compensatory policies in the form of intervention programmes in specific 

underprivileged areas were introduced in England and in France in the early 80s. In 

Greece the “Zones of Educational Priority”, as the most representative compensatory 

policy in the field of education, was  launched in 2010 and was presented  as an 

“innovation” of the Greek Ministry o Education. In fact, this progamme was presented 

as a „brand new answer‟ to a „long–lasting problem‟, namely that of social and 

educational inequalities. The policies in question were included in the “Life-long 

Learning and Education” framework, which is funded mostly by the European Union 

and revolves around the notion of “employability” (Levitas, 2003). 

This dissertation aims to analyze the historic and sociopolitical contexts  which gave 

rise to the policies in question. More specifically, the development of the 

compensatory policies in Greece and their implementation in education  is examined 

through an approach that is based on critical discourse analysis. These policies -both 

as open texts and discourse- (Ball, 1993) are disseminated, adopted, recontextualised 

in particular national contexts. They also tend to become “regimes of truth” in their 

own right and even affect the way we perceive educational processes and learning. 
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