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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
To παρόν κείµενο είναι προϊόν µιας συλλογικής εργασίας κατόπιν
σχετικής ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας,
καθηγητή κο Θάνο Βερέµη. Περιορίζονται, συνεπώς, οι προτάσεις αυτές από
τρεις πολύ σηµαντικούς παράγοντες. ο πρώτος είναι ο χρόνος ενδεχόµενης
εφαρµογής και λειτουργίας τους: παρά το γεγονός ότι όταν µιλά κανείς για τα
εκπαιδευτικά πράγµατα στο µέλλον δεν µπορεί παρά να αναφέρεται και σε
κάποιο βάθος χρόνου, οι προτάσεις µας χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι
όφειλαν να είναι άµεσα εφαρµόσιµες. Ο δεύτερος περιορισµός αφορά στην
υλικοτεχνική υποδοµή: δεν µας ζητήθηκε να υποβάλλουµε προτάσεις σε ένα άλλο
εκπαιδευτικό σύστηµα που θα είχε λυµένα διάφορα σοβαρά ζητήµατα
υλικοτεχνικής υποδοµής ή και ανθρώπινων πόρων. Οι προτάσεις µας θα ήταν
πολύ διαφορετικές εάν είχαµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε εκ θεµελίων το
εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς κάποιες από τις προτεινόµενες αλλαγές θα
προϋπέθεταν και βαθιές δοµικές αλλαγές, όπως λ.χ. την αλλαγή των χρόνων
φοίτησης σε κάποια βαθµίδα, µε ό,τι µπορεί να σηµάνει αυτό σε επίπεδο
διοικητικής οργάνωσης, ανθρώπινων και υλικών πόρων. Με δυο λόγια, δε µας
ζητήθηκε να καταγράψουµε τις ριζικές εκείνες αλλαγές που θα συγκροτούσαν
και θα επέφεραν µία συνολική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, παρ’ όλο που
κάποια σηµεία των προτάσεών µας είναι πολύ κοντά σε βαθιές και ριζικές
τοµές. Υπάρχει και ένας τρίτος περιορισµός: το κείµενό µας χαρακτηρίζεται
κατ’ ανάγκην από επιλογές που υπαγορεύονται από ιδεολογικές συντεταγµένες,
αλλά ταυτοχρόνως κινείται σε ένα πλαίσιο που εκτιµούµε ως ρεαλιστικό.
Προσπαθήσαµε να φτιάξουµε ένα κείµενο υλοποιήσιµο και
τεχνοκρατικό, ξεκινώντας από διαπιστώσεις και προχωρώντας σε προτάσεις. Οι
δεύτερες δεν ήταν πάντοτε εύκολες, καθώς η κάθε αλλαγή συµπαρασύρει και
πολλές άλλες. Υπήρξαν φορές που βρισκόµασταν σε αδιέξοδο και τότε
προτείναµε παραπάνω από µία λύσεις, υπογραµµίζοντας τις θετικές και
αρνητικές πλευρές της καθεµιάς από αυτές. Για κάποια ζητήµατα είναι σαφές
πως δεν υπάρχουν οι «χρυσές λύσεις», και ένα από αυτά είναι ο τρόπος
εισαγωγής των µαθητών και µαθητριών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε
τρόπο παιδαγωγικά ορθό, ο οποίος ταυτοχρόνως δε θα τραυµατίζει τη µορφή
του Λυκείου και δε θα ενισχύει την –ούτως ή άλλως– πανίσχυρη παραπαιδεία.
Είναι σαφές, επίσης, πως εάν αυτές οι προτάσεις αποφασιστεί να υλοποιηθούν,
χρειάζεται να γίνει µία µελέτη του τρόπου εφαρµογής τους.
Στο πρώτο κεφάλαιο (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ) εκθέτουµε
κάποιες πολύ βασικές προκείµενες σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και, στη
συνέχεια, αναφερόµαστε στο ρόλο της σχολικής µονάδας, στην εκπαιδευτική
πράξη και την αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα (µαθητών, εκπαιδευτικών,
προγραµµάτων διδασκαλίας, συστήµατος…). Αυτά τα τρία επίπεδα είναι στενά
συνυφασµένα µεταξύ τους και αυτά κυρίως αλλάζουν µε τις όποιες
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εκπαιδευτικές αλλαγές: η καθηµερινότητα του σχολείου, η σχολική πράξη και
η αξιολόγηση.
Στο δεύτερο κεφάλαιο (ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ) επιχειρούµε να σκιαγραφήσουµε τον επιθυµητό ρόλο της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις δύο διακεκριµένες βαθµίδες του (Γυµνάσιο
και Λύκειο), τόσο ως αυτόνοµων εκπαιδευτικών βαθµίδων, όσο και στη σχέση
τους µε την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση που προηγείται, όσο και µε την
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση που έπεται. Στη διαδικασία αυτή προκύπτει ο
αναβαθµισµένος ρόλος της σχολικής µονάδας, η οποία φύσει και θέσει είναι ο
φορέας υποδοχής και ο µοχλός των εκπαιδευτικών αλλαγών. Τονίζουµε πως
επειδή οι γνώσεις µας σχετικά µε τα πράγµατα της Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι
περιορισµένες και επειδή επιπλέον, λειτουργεί στο ΕΣΥΠ µια ανεξάρτητη
επιτροπή για την Τεχνική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, αποφύγαµε να
αναφερθούµε µε λεπτοµέρειες στην κατεύθυνση αυτή της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Στο τρίτο κεφάλαιο (ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ) ως αποτέλεσµα
των αλλαγών στις δύο βαθµίδες αναφερόµαστε στις αλλαγές που προτείνουµε
σε επίπεδο Προγραµµάτων Σπουδών και σχολικών βιβλίων, στην επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών σε όλα τα επίπεδα: εισαγωγική, ενδοϋπηρεσιακή (περιοδική
ή ενδοσχολική επιµόρφωση), εξω-υπηρεσιακή και εξ αποστάσεως. Στην τόσο
σοβαρή αυτή διαδικασία σηµαντικό ρόλο παίζουν οι Σχολικοί σύµβουλοι που
αναβαθµίζονται σε σηµαντικό βαθµό ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν µε
πιο ολοκληρωµένο τρόπο τα θεσµικά τους καθήκοντα. Ακολουθεί η διαδικασία
της αξιολόγησης: στελεχών, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικής µονάδας και
µαθητών. Το κεφάλαιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας κλείνει µε αναφορά στις
καινοτόµες δράσεις οι οποίες συνιστούν µία πολύ σηµαντική παράµετρο της
εκπαιδευτικής αλλαγής.
Στο τέταρτο κεφάλαιο (ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ) προτείνουµε τη συγκρότηση ενός µηχανισµού
αποτίµησης της εκπαιδευτικής λειτουργίας, καθώς και έναν µηχανισµό
επαγγελµατικού προσανατολισµού που θα βοηθήσουν και οι δύο στην
υποστήριξη και τη συνέχιση των εκπαιδευτικών αλλαγών.
Στο
πέµπτο
κεφάλαιο
(ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)
υπογραµµίζεται η ιδιαιτερότητα και η εξαιρετικά µεγάλη σηµασία που έχουν οι
ψηφιακές τεχνολογίες στη σύγχρονη εκπαίδευση και προτείνεται συνοπτικά η
δηµιουργία σχετικής υπηρεσίας για την αντιµετώπιση του θέµατος. Στο έκτο
κεφάλαιο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) αναφερόµαστε στον
τρόπο που θα µπορούσε να προγραµµατιστούν οι προτεινόµενες αλλαγές.

5

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ
Κάθε εκπαιδευτική πρόταση που κατατίθεται έχει ως συνειδητή ή
ασυνείδητη προϋπόθεση την πολιτισµική ανάλυση της κοινωνίας για την οποία
σχεδιάζει αυτές τις αλλαγές, δηλαδή την ανάλυση της κοινωνίας και των
αναγκών της στο παρόν, αλλά και το σχεδιασµό για το µέλλον της.
Οποιαδήποτε παιδαγωγική προσέγγιση δεν γίνεται σε πολιτιστικό ή
κοινωνιολογικό ή, ακόµη, φιλοσοφικό κενό.
Η εκπαίδευση είναι ένας από τους βασικότερους χώρους πολιτιστικής
παραγωγής και αναπαραγωγής, καθώς µέσω του σχολείου αναµεταδίδεται η
κουλτούρα αλλά, επίσης, µέσω του σχολείου αναφύονται οι δηµιουργικές
δυνάµεις και δυνατότητες των νέων ανθρώπων. Τα προγράµµατα διδασκαλίας
αποτελούν ένα πλαίσιο για τη διαµόρφωση του µελλοντικού πολίτη και ο
σχεδιασµός των προγραµµάτων διδασκαλίας είναι πάντοτε µία πολιτική πράξη.
Σχεδιάζουµε επί χάρτου το µέλλον της κοινωνίας µας, σηµαίνει λ.χ. ότι
αποφασίζουµε πως επιθυµούµε µία κοινωνία ανοικτή και όχι ξενοφοβική, µε
ορθολογισµό και συναίσθηµα, µε ικανότητα να αλλάζει αλλά ταυτοχρόνως να
κρατά από το παρελθόν όσα µας έχουν καταστήσει αυτό που είµαστε ως
κοινωνία, µία κοινωνία που φροντίζει τους έτερους όποιας µορφής (εθνικής,
εθνοτικής, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού, σωµατικής και διανοητικής
ικανότητας, θρησκευτικής, γλωσσικής, κ.λπ.), µία κοινωνία που τολµά
πολιτισµικά και τεχνολογικά, που καλλιεργεί τις Ανθρωπιστικές Σπουδές αλλά
και τις Θετικές Επιστήµες, µία κοινωνία που χωρίς να κοµπάζει πως είναι
Ευρωπαϊκή, δεν ξεχνά ταυτοχρόνως πως είναι κοµµάτι των Βαλκανίων και
σύνορο της ανατολής. Οι αρχές αυτές, βασικές κατευθυντήριες γραµµές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Συντάγµατος, έχουν εξειδικευτεί και σε
νόµους. αυτό που αποµένει είναι η ρύθµισή τους ώστε να υιοθετηθούν και να
υλοποιηθούν από τα σχολεία.
Οι σηµερινές κοινωνίες χαρακτηρίζονται –εκτός των άλλων– από την
πολυ-πολιτισµική τους φύση, την πρόκληση της ολοένα και περισσότερο
αυξανόµενης και ταχύτατα διαδιδόµενης γνώσης, αλλά χαρακτηρίζονται
ταυτοχρόνως και από οικονοµική αστάθεια και µια δραµατικά αυξανόµενη
ένταση σχετικά µε την αβεβαιότητα εργασιακής απασχόλησης.
Χαρακτηρίζονται ταυτοχρόνως και από την οικολογική κρίση που έχει γίνει
µεν παγκόσµια συνείδηση δεν έχει όµως µετατρέψει τις στάσεις, πολύ δε
περισσότερο, τη συµπεριφορά των πολιτών. Στον τοµέα αυτόν της εκπαίδευσης
για την αειφορία (ή της εκπαίδευσης για µία βιώσιµη ανάπτυξη) το σηµερινό
σχολείο καλείται να παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο. Τέλος, η τεχνολογία
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα τόσο της µάθησης όσο και της επαγγελµατικής
ζωής των πολιτών σε σηµείο που ο γραµµατισµός στην Πληροφορική να
συνιστά το εκ των «ουκ άνευ». Το εκπαιδευτικό σύστηµα σήµερα δεν µπορεί
παρά να λάβει υπ’ όψιν του αυτές τις νέες συνθήκες και να τις ενσωµατώσει
στους σκοπούς, στη φύση και το χαρακτήρα του.
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Οι σηµερινές απαιτήσεις και προσδοκίες του ανεπτυγµένου κόσµου από
το εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως αποκρυσταλλώνονται σε διάφορα κείµενα
πoλιτικής για την εκπαίδευση, χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα υψηλές. Και
τούτο, επειδή θεωρούν την Εκπαίδευση ως ένα από τα κύρια µέσα για να
αποκτήσουν οι πολίτες δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις απαραίτητες για την
αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων και της αβεβαιότητας που προκαλείται
από τις ταχύτατες εξελίξεις, την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, την
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, την ανεργία και τη συνεχή διαφοροποίηση της
απασχόλησης, τις δηµογραφικές εξελίξεις, τον κοινωνικό αποκλεισµό, την
µετακίνηση πληθυσµών, την ανάπτυξη της επικοινωνίας.
Το σχολείο, που λειτουργεί ως σύστηµα, οφείλει να εµπλέξει και τους
εκπαιδευοµένους ενδυναµώνοντάς τους ποικιλοτρόπως. Οι εκπαιδευόµενοι
µέσα από συµµετοχικές διαδικασίες δεν αναπτύσσουν απλώς δεξιότητες
αποκωδικοποίησης και κατανόησης του περιβάλλοντος κόσµου σε όλους τους
τοµείς του, αλλά εξοικειώνονται και µε την κριτική του ανάγνωση και την
εµπρόθετη παρέµβασή τους στην αναµόρφωσή του µε βάση τις
διαµορφούµενες ανάγκες.
Οι δυνατότητες που έχει το σχολείο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
των καιρών για έναν αναβαθµισµένο ρόλο, πιο ενεργό και συµµετοχικό στα
κοινωνικά δρώµενα, σήµερα στην ελληνική πραγµατικότητα είναι πολλές, αλλά
όχι αυτονόητες και, κυρίως, όχι εύκολα υλοποιήσιµες.
Στο πλαίσιο αυτής της πρότασης θίγονται ορισµένοι τοµείς που
θεωρούνται προνοµιακά πεδία παρέµβασης προκειµένου να επιτευχθεί ο
στόχος της αναβάθµισης των σχολικών µονάδων της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
1.1 Ρόλος της σχολικής µονάδας
H σχολική µονάδα σήµερα διεκπεραιωτικό ρόλο: υλοποιεί αποφάσεις
ειληµµένες από κεντρικά όργανα διοίκησης. Οι παράγοντες της σχολικής
καθηµερινότητας δεν έχουν τη δυνατότητα σηµαντικής παρέµβασης στην
κεντρικά ασκούµενη εκπαιδευτική πολιτική. Η παθητική στάση παρασύρει
όλους τους σχολικούς παράγοντες σε µια «ανεύθυνη», «αντιεπαγγελµατική»
στάση κατά την οποία διευθυντές και Σύλλογοι διδασκόντων δε µπορούν να
αντιµετωπίσουν επαρκώς τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας που
προκύπτουν συνεχώς. Στην καλύτερη περίπτωση, εκπαιδευτικοί «µε άποψη» και
θέληση, προσπαθούν, στα στενά περιθώρια που έχουν, να κάνουν κάτι
αποτελεσµατικότερο, το οποίο όµως σε καµιά περίπτωση δεν αποτελεί
κυρίαρχη πρόταση, ούτε καν δεσµεύει τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.
Η αλλαγή του «κλίµατος» στις σχολικές µονάδες, προς το καλύτερο, δεν
µπορεί να επιτευχθεί µε εκπαιδευτικούς «απόντες» ή στην καλύτερη περίπτωση
«διεκπεραιωτές». Η συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη, η οριζόντια
επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και µεταξύ υφισταµένων και
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προϊσταµένων, η πολιτική «των ανοικτών θυρών», θεωρούνται χαρακτηριστικά
ενός σχολείου που προάγει το επίπεδο των «µετόχων» του, ενός δηµοκρατικού
σχολείου, του οποίου τα µέλη (εκπαιδευόµενοι, εκπαιδευτικοί, γονείς και άλλοι
φορείς), συµµετέχουν στη λήψη των αποφάσεων που οδηγούν στη λύση των
προβληµάτων.
Η σηµερινή γραφειοκρατική οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης
υπονοµεύει στην πράξη πολλούς από τους διακηρυγµένους στόχους και αξίες
του εκπαιδευτικού συστήµατος. Παράλληλα, είναι αναποτελεσµατική στη
διαχείριση των αναγκών που προκύπτουν από την πολυ-πολιτισµική σύνθεση
του µαθητικού πληθυσµού και από την ποικιλία των προβληµάτων της
εκπαίδευσης τα οποία απαιτούν ευελιξία στην αντιµετώπισή τους.
Για να ξεπεράσει η σχολική µονάδα από το παραπάνω πρόβληµα,
πρέπει να αξιοποιηθεί ως φορέας εκπαιδευτικής πολιτικής στους παρακάτω
τοµείς:
9 στην υποδοχή της κεντρικά ασκούµενης εκπαιδευτικής πολιτικής,
9 στη διαµόρφωση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής και
9 στην ανάδειξη του σχολικού χώρου ως σηµείου συνάντησης όλων των
άµεσα και έµµεσα εµπλεκοµένων στις διαδικασίες της µάθησης.
Οι παραπάνω στόχοι προϋποθέτουν σχολικές µονάδες µε περισσότερες
ευθύνες και ευελιξία:
9 στον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων,
9 στην επιλογή των προτεραιοτήτων,
9 στη διαµόρφωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων,
9 στην οικονοµική διαχείριση,
ώστε να µπορούν αποτελεσµατικά να αντιµετωπίζουν τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων.
Oι προτάσεις που ακολουθούν στοχεύουν σε µια αποκεντρωµένη
οργάνωση της εκπαίδευσης µε περισσότερες δικαιοδοσίες στη βάση.
1.2 Εκπαιδευτική πράξη
Για να ανταποκριθεί η εκπαιδευτική πράξη στις ανάγκες που προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα αναµορφωµένο, επίσης, θεσµικό
πλαίσιο. Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο χρησιµοποεί κατ’ ανάγκην ανοικτά
Προγράµµατα Σπουδών, τα οποία εκτός από την προσφορά της δεδοµένης
γνώση αποδίδουν µεγάλη σηµασία στη διαδικασία πρόσκτησης και διαχείρισης
της γνώσης.
Ο εκπαιδευτικός ξεφεύγοντας από το ρόλο του διεκπεραιωτή µπορεί να
αναλάβει την ευθύνη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σεβόµενος ένα πλαίσιο
αρχών (που ορίζουν τα συνταγµατικά-νοµοθετικά κείµενα) και
ευαισθητοποιηµένος απέναντι τόσο στα κοινωνικά και πολιτισµικά αιτήµατα
όσο και στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του µαθητικού πληθυσµού
προς τον οποίο απευθύνεται, ορίζει το τι (το περιεχόµενο) και το πώς (τη
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µέθοδο) της εκπαιδευτικής πράξης. Είναι, λοιπόν, αναµενόµενο οι όποιες
επιµορφωτικές διαδικασίες να µη στοχεύουν τόσο στον εξοπλισµό του
εκπαιδευτικού µε γνώσεις και δεξιότητες ή στη διεύρυνση του διδακτικού του
ρεπερτορίου. Σε ένα επιµορφωτικό πλαίσιο που συνδέει θεωρία και πράξη και
αναγνωρίζει το σηµαίνοντα ρόλο των επιµορφούµενων στη διαδικασία, οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να εµπλέκονται σε ποικίλες πρακτικές, που τους παρέχουν
εναύσµατα προβληµατισµού σχετικά µε την ίδια την πράξη της διδασκαλίας
και τους στόχους της στο συνεχώς αναµορφούµενο πολιτισµικό πλαίσιο.
Τέτοιοι προσανατολισµοί είναι εύλογο να αναβαθµίζουν και το ρόλο
του µαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε ένα συνεργατικό κλίµα αλληλεπίδρασης προκρίνονται συµµετοχικές διαδικασίες, όπως η διερευνητική µάθηση
και η βιωµατική προσέγγιση, οι οποίες καλλιεργούν όχι µόνο ποικίλες δεξιότητες
αλλά και µεταγνωστικές στρατηγικές.
1.3 Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση αποτελεί έννοια πολυδιάστατη και πολυσήµαντη. Μπορεί
να αναφέρεται σε ποικίλες παραµέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας: τον
εκπαιδευτικό, το µαθητή, το Αναλυτικό Πρόγραµµα, τα διδακτικά υλικά, τη
σχολική µονάδα ή και το θεσµό της εκπαίδευσης συνολικά. Ως εκ τούτου,
µπορούν να ορισθούν επιµέρους διαδικασίες, που αφορούν σε ιδιαίτερες
συνιστώσες του εκπαιδευτικού έργου στο σύνολό του. Τις αξιολογικές αυτές
πρακτικές πρέπει να διέπουν ορισµένες αρχές, όπως οι παρακάτω:
9 Η αξιολόγηση δεν έχει µόνον και πάντοτε ελεγκτικό προσανατολισµό, αλλά
αποσκοπεί κυρίως στην αποτίµηση του επιτελούµενου εκπαιδευτικού έργου µε
απώτερο στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης, αφού
δίνει ουσιαστική πληροφόρηση και ανατροφοδότηση.
9 Η αξιολόγηση βασίζεται τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά στοιχεία.
9 Πρέπει να υπάρχει διάκριση µεταξύ της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου (που αποσκοπεί στη βελτίωσή του) και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, που έχει στόχο την επαγγελµατική τους ανέλιξη.
9 Το ερµηνευτικό και αξιολογικό πλαίσιο, ακόµη κι αν κατασκευάζεται ή
επιβάλλεται από κάποιον φορέα, δίνει τη δυνατότητα αναµόρφωσής του στις
συνθήκες του συγκεκριµένου κάθε φορά εκπαιδευτικού πλαισίου. Έτσι, δεν
λαµβάνονται υπ’ όψιν µόνο τα δεδοµένα σε εθνικό επίπεδο, αλλά και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µαθητικού πληθυσµού και της σχολικής
µονάδας.
9 Ο επίσηµος φορέας της αξιολόγησης έχει κυρίως συµβουλευτικό
χαρακτήρα και αποτελεί το σύνδεσµο ανάµεσα στις σχολικές µονάδεςεκπαιδευτικούς µε τους φορείς επιµόρφωσης.
9 Η αξιολόγηση πρέπει να διακρίνεται από οποιασδήποτε µορφής
αναγκαίους ιεραρχικούς ελέγχους. Προωθούνται διαδικασίες αµοιβαίας
9

αξιολόγησης και αυτο-αξιολογικές πρακτικές, που συνδέονται άµεσα µε την
ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου ανά σχολική
µονάδα.
9 Ο θεσµός της αξιολόγησης πρέπει να επεκταθεί και στη συλλογή πληροφοριών για την ποιότητα της κατάστασης του σχολικού συστήµατος.
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2. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Στην Ελλάδα η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο διακεκριµένα τµήµατα: την υποχρεωτική από τη µεταρρύθµιση του 1976, Γυµνασιακή
βαθµίδα και το προαιρετικό –ακόµη– Λύκειο. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, τους
νόµους αλλά και την έως τώρα πρακτική και αντίληψη των πολιτών, ο πρώτος
τουλάχιστον κύκλος της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι ένα µαζικό και
«δωρεάν»1 σχολείο.
Για κοινωνικούς και οικονοµικούς λόγους η χώρα µας δεν έχει ακόµη
εξασφαλίσει τη φοίτηση όλου του µαθητικού πληθυσµού στον κύκλο αυτόν,
καθώς η ετήσια διαρροή µαθητών και µαθητριών είναι αρκετά σηµαντική. Η
µαζική είσοδος των µεταναστών έχει αλλάξει ήδη το µαθητικό πληθυσµό και
θα αυξήσει στο µέλλον τους αριθµούς σχολικής διαρροής. Αυτό σηµαίνει ότι οι
κοινωνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο πρέπει να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να µειωθεί
η µαθητική διαρροή και να γίνει πραγµατικά υποχρεωτικός ο πρώτος κύκλος
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Παρά τα κοινωνικά προβλήµατα που αναφέραµε και την αλλαγή στο
µαθητικό τοπίο, τόσο οι ραγδαίες αλλαγές που συµβαίνουν στον τοµέα της
τεχνολογίας αλλά και της οικονοµίας επιβάλλουν τη θέσπιση της
δωδεκάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή τη µετάθεση του ορίου
ηλικίας αποφοίτησης, καθώς οι νέοι εισερχόµενοι στην αγορά εργασίας στην
ηλικία των 16 χρόνων, ουσιαστικά είναι υπο-εκπαιδευµένοι, σύµφωνα µε τις
ανάγκες της σηµερινής αγοράς εργασίας αλλά και τις αυξηµένες κοινωνικές
απαιτήσεις.
Ο ρόλος της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι να δώσει γνώσεις και
δεξιότητες στους µαθητές και τις µαθήτριες και να τους προετοιµάσει για την
ένταξή τους στην πολύπλοκη σηµερινή κοινωνία είτε µε την εισαγωγή τους στα
Πανεπιστήµια, είτε σε άλλες βαθµίδες εκπαίδευσης, είτε στην αγορά εργασίας.
Υιοθετώντας την αρχή ότι η εκπαίδευση δεν τελειώνει ποτέ και ότι ο άνθρωπος
διαρκώς µαθαίνει, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι ενώ στο ∆ηµοτικό το
σχολείο προσφέρει στοιχειώδη γραµµατισµό και βασικές δεξιότητες, το
Γυµνάσιο προσφέρει βασικές επιστηµονικές γνώσεις, στο Λύκειο επιτυγχάνεται
ο βαθύς γραµµατισµός σε διάφορα αντικείµενα. Το σχολείο θα έπρεπε να δίνει
έµφαση όχι µόνο στο περιεχόµενο της µάθησης αυτής καθεαυτής αλλά στον
τρόπο να µαθαίνουµε από την ίδια τη γνώση. Είναι σαφές ότι η εµβάθυνση σε
επιµέρους γραµµατισµούς δεν µπορεί παρά να συµβαδίζει µε τη διδασκαλία
του τρόπου κριτικής µάθησης και αποκωδικοποίησης του κόσµου.
1

Αυτό στην πράξη, όπως πολύ καλά γνωρίζουν όλοι οι γονείς, δεν ισχύει εάν θέλουµε να
καταρτίσουµε σωστά τους µαθητές µας και να τους εφοδιάσουµε µε τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που χρειάζονται. Κάθε ελληνική οικογένεια µε µαθητές δαπανά πολύ µεγάλα
ποσά σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, υπολογιστών και φροντιστηριακών µαθηµάτων, χωρίς
να αναφέρουµε τις «πολυτελείς» δαπάνες σε µαθήµατα χορού, ζωγραφικής, µουσικής, κ.λπ.
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Στο σύνολό της η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση πρέπει να λάβει υπ’ όψιν
της σοβαρά τις αλλαγές στην ελληνική κοινωνία και να συζητήσει την πολιτική
και τον εσωτερικό κανονισµό κάθε σχολείου για φαινόµενα διάκρισης βάσει
του φύλου, της φυλής, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας, του
σεξουαλικού προσανατολισµού, των ικανοτήτων και ειδικών αναγκών κάθε
ατόµου.
2.1. Η φυσιογνωµία του Γυµνασίου
2.1.1. Σχέση µε την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
∆ιαπιστώσεις
Τα έξι χρόνια της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τα τρία χρόνια του
Γυµνασίου συνιστούν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Το
υποχρεωτικό αποτελεί και το µόνο, ίσως, κοινό χαρακτηριστικό των δύο
βαθµίδων. Οι διαφορές που παρουσιάζει το Γυµνάσιο σε σχέση µε το
∆ηµοτικό είναι σαφώς περισσότερες:
9 πολλές ειδικότητες, πολυπρόσωπο διδακτικό προσωπικό µε επιστηµονική
αλλά µε αβέβαιη παιδαγωγική κατάρτιση,
9 διαφορετική διδακτική µεθοδολογία,
9 σαφέστερη αντιστοίχιση µεταξύ µαθηµάτων και επιστηµών,
9 θεωρητικός επιστηµονικός λόγος.
Αυτές οι διαφορές απηχούν µια παράδοση κατά την οποία ο πρώτος
κύκλος βασικής εκπαίδευσης ολοκληρωνόταν στην έκτη τάξη του ∆ηµοτικού,
στον 6ο χρόνο φοίτησης. Για πολλούς µαθητές και µαθήτριες, ωστόσο, ακόµη
και στη Γ΄ Γυµνασίου, η αφηρηµένη, συµβολική σκέψη είναι απόµακρη, ενώ ο
επιστηµονικός λόγος των Κοινωνικών και Φυσικών επιστηµών ανοίκειος. Η
απόκλιση της εµπειρικής-βιωµατικής σκέψης των µαθητών από τον
επιστηµονικό, «ακαδηµαϊκό» λόγο των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και των
διδασκόντων, είναι συχνά µεγάλη και για πολλούς µαθητές και µαθήτριες
αξεπέραστη.
Παρά το γεγονός ότι επιχειρήθηκε µε τη σύνταξη ενός ενιαίου πλαισίου
προγράµµατος σπουδών να αντιµετωπισθεί η ασυνέχεια της εκπαίδευσης
µεταξύ των βαθµίδων, στην πράξη παρατηρείται ασυνέχεια απέναντι σε
συνεχώς εξελισσόµενους µαθητές οι οποίοι συχνά βιώνουν την αποτυχία ή την
υποβάθµιση στο Γυµνάσιο, σε σχέση µε τις επιδόσεις τους στο ∆ηµοτικό.
Προτάσεις
9 Η θεώρηση του Γυµνασίου ως ενδιάµεσης µεταβατικής βαθµίδας κατά την
οποία οι µαθητές και οι µαθήτριες περνούν από τον βιωµένο κόσµο στον
αφηρηµένο κόσµο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει τη µεγαλύτερη και
συστηµατική αξιοποίηση της εµπειρίας των µαθητών.
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9 Το πρόγραµµα σπουδών της Α΄ Γυµνασίου πρέπει να διαφοροποιηθεί ως
προς στις ανάγκες των µαθητών προκειµένου αυτοί να προσαρµοστούν στη
νέα σχολική πραγµατικότητα.
9 Οι διδάσκοντες του Γυµνασίου πρέπει να είναι ενήµεροι για το πρόγραµµα
σπουδών του ∆ηµοτικού, ιδιαίτερα για τα σηµεία που αφορούν στο
γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς τους.
9 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιµορφώνονται σε ζητήµατα παιδαγωγικής
αντιµετώπισης των ιδιαιτεροτήτων των µαθητών αυτής της ηλικίας.
9 Ο διευθυντής του ∆ηµοτικού σχολείου σε συνεργασία µε το Σύλλογο
διδασκόντων να περιγράφει µε δοµηµένες εκθέσεις (∆ελτία περιγραφικής
αξιολόγησης) το προφίλ των µαθητών και οι εκθέσεις πρέπει να τίθενται υπ’
όψιν των εκπαιδευτικών στα Γυµνάσια υποδοχής.
2.1.2 Το Γυµνάσιο ως αυτόνοµη εκπαιδευτική βαθµίδα
Μια σηµαντική παράµετρος για την οργάνωση του εκπαιδευτικού
συστήµατος είναι ο προσανατολισµός και η προοπτική του σε κάθε βαθµίδα,
στοιχείο που θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τόσο το περιεχόµενο όσο και τη
φιλοσοφία των Προγραµµάτων Σπουδών. Στη φοίτησή τους στο Γυµνάσιο οι
µαθητές και οι µαθήτριες εκτός από τη βιωµατική προσέγγιση εµβαθύνουν σε
πιο απαιτητικές γνωστικές περιοχές, αναπτύσσουν γνωστικές δεξιότητες αλλά
και κατακτούν µεταγνωστικές στρατηγικές. Γίνονται έτσι εγγράµµατοι, µε την
έννοια ότι αποκτούν τα εφόδια που τους επιτρέπουν να αντεπεξέλθουν στις
ολοένα και αυξανόµενες κοινωνικές και πολιτισµικές απαιτήσεις2.
Το Πρόγραµµα Σπουδών του Γυµνασίου προκειµένου να ανταποκριθεί
στις ανάγκες των µαθητών πρέπει να αποµακρυνθεί από την αδράνεια του
συγκεντρωτικού προγράµµατος σπουδών ενιαίου για όλους τους µαθητές και
τις µαθήτριες και να αγκαλιάσει την ιδέα της καινοτοµίας µε διαθεµατικότητα, µε
διδασκαλία σχεδίων δράσης (project) που επιλέγουν οι ίδιοι οι µαθητές και οι
µαθήτριες και που αφορούν στις ανάγκες της ζωής τους και σχετίζονται µε την
τοπική κοινωνία. Προτείνουµε, λοιπόν, το πρόγραµµα να οργανωθεί σε δύο
βασικούς τοµείς: στο κυρίως πρόγραµµα και στην ελεύθερη ζώνη δραστηριοτήτων
2

Η έννοια του γραµµατισµού έχει αντικαταστήσει στη βιβλιογραφία την έννοια του
αλφαβητισµού, σηµασιοδοτώντας µια µετάβαση από τις βασικές δεξιότητες της ανάγνωσης,
της γραφής και του αριθµητισµού σε µία σειρά γραµµατισµών τους οποίους η κάθε εποχή
θεωρεί απαραίτητους για τη συµµετοχή των πολιτών της στα κοινωνικά και πολιτικά
δρώµενα. Η έννοια του γραµµατισµού παίρνει διαφορετική σηµασία σε διαφορετικές
εποχές. Στην εποχή µας, ο γραµµατισµός περιλαµβάνει οπωσδήποτε και άλλους χώρους
εκτός από τη γλώσσα και τα Μαθηµατικά, όπως την Πληροφορική (Πληροφορικός
Γραµµατισµός), την ικανότητα χειρισµού µιας από τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες (κυρίως
τα Αγγλικά, Αγγλικός γραµµατισµός), τις ευρύτερες κοινωνικές δεξιότητες (Κοινωνικός
Γραµµατισµός). Όλοι αυτοί οι γραµµατισµοί συντελούν στον κριτικό γραµµατισµό, στην
ικανότητα του πολίτη να ορίζει τη ζωή του ορθολογικά, αποκωδικοποιώντας όλες τις
πληροφορίες και τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντός του.
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(µε αύξηση του υπάρχοντος ωραρίου ή µείωση των ωρών διδασκαλίας κάποιων
αντικειµένων). Το κυρίως πρόγραµµα µπορεί να αποτελείται από τους
βασικούς τοµείς: Μαθηµατικά, Ανθρωπιστικά µαθήµατα (Γλώσσα µητρική &
παλιότερες µορφές της γλώσσας, Ξένες Γλώσσες, Ιστορία & ΚοινωνικέςΠολιτικές Eπιστήµες), Πληροφορική, Φυσικές Επιστήµες (λ.χ. Φυσική, Πηγές
Ενέργειας, Βιολογία και διατροφή, Βιολογία και Ηθική). Παράλληλα, θα
δίνονται κατευθύνσεις για διεπιστηµονικές προσεγγίσεις τόσο στο κυρίως
πρόγραµµα όσο και στην ελεύθερη ζώνη, οι οποίες θα επιτρέψουν στους
µαθητές και τις µαθήτριες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και, ταυτοχρόνως,
να εµπλακούν σε διερευνητικές διαδικασίες, καθοδηγούµενες κατ’ αρχήν και
πιο αυτόνοµες στη συνέχεια. Το πρόγραµµα θα πρέπει να λειτουργεί µε
εξακτινώσεις, δηλαδή εξετάζεται ένα θέµα κατ’ αρχήν στο κυρίως πρόγραµµα
και αναλύεται σε µεγαλύτερο βάθος στην ελεύθερη ζώνη µε τα διαθεµατικά
project. Αποκτούν έτσι οι µαθητές και οι µαθήτριες τη γνωστική υποδοµή και
αξιοποιώντας την, προσδίδουν νόηµα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Καθώς
µάλιστα αυτά τα Προγράµµατα Σπουδών απευθύνονται σε όλους τους µαθητές
και τις µαθήτριες (υποχρεωτική εκπαίδευση) µε διαφορετικά ενδιαφέροντα και
ιδιαιτερότητες αλλά και µε διαφορετικό επίπεδο καλό είναι να είναι ανοικτά
Προγράµµατα Σπουδών που θα δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να
δράσει πιο παρεµβατικά τόσο ως προς τα θέµατα όσο και ως προς τους
διδακτικούς τρόπους. Καλό είναι, επίσης, να υπάρχει δυνατότητα επιλογής από
τους µαθητές και τις µαθήτριες τόσο µαθηµάτων όσο και σχεδίων δράσης.
Καθώς το Γυµνάσιο αποτελεί υποχρεωτική εκπαιδευτική βαθµίδα
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες να το
παρακολουθήσουν ουσιαστικά αλλά και να αποφοιτήσουν έχοντας κερδίσει όσα
αυτό προσφέρει. Για τους «αδύνατους» µαθητές και µαθήτριες προτείνουµε
διδακτική στήριξη που θα αναλάβει δραστικά και µε αποτελεσµατικότητα ο
σύλλογος διδασκόντων, προκειµένου να µη διοχετεύονται οι µαθητές προς την
παραπαιδεία, αλλά ούτε και να αποφοιτούν χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα των
σπουδών τους. Η διδακτική στήριξη πρέπει να είναι υπόθεση της σχολικής
µονάδας και όχι πάρεργο στο περιθώριο της σχολικής ζωής.
2.2 Η φυσιογνωµία του Λυκείου
Το Λύκειο µπορεί και οφείλει να έχει τελείως διαφορετικό προσανατολισµό από το Γυµνάσιο. Κατ’ αρχήν, οφείλει να προχωρήσει σε βάθος τη
γνώση των µαθητών και µαθητριών και να την προσφέρει µε ουσιαστικά
επιστηµονικό τρόπο. Συγχρόνως, οφείλει να ενισχύει την απελευθερωτική,
κριτική διάσταση της γνώσης, η οποία δεν είναι αναντίστοιχη στην ούτως ή
άλλως φυσική τάση των νέων για αµφισβήτηση και τους δίνει ένα δηµιουργικό
και επικοινωνιακά γόνιµο τρόπο αµφισβήτησης και προβληµατισµού. Από την
άλλη, ο αναγκαστικός προσανατολισµός και η συσχέτιση του Λυκείου µε την
εισαγωγή στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας –που του
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στερούν εν πολλοίς την παιδαγωγική αξία και σηµασία της βαθµίδας– θα
πρέπει να αξιοποιείται σε σχέση µε τους παραπάνω στόχους. Χωρίς να
πιστεύουµε πως µπορούµε να «τετραγωνίσουµε τον κύκλο» και να βγούµε
οριστικά από το αδιέξοδο της παραπαιδείας, της υπερ-φορτωµένης ύλης και
της στείρας αποµνηµόνευσης που κυριαρχεί σήµερα στο Λύκειο, προτείνουµε
µια συνολική αναβάθµιση της καθηµερινότητας του Λυκείου.
Πιο συγκεκριµένα προτείνουµε για την ενίσχυση της επιστηµονικής σκέψης
των µαθητών:
9 Σχέδια δράσης (Project). Πολλά από τα µαθήµατα που αντιστοιχούν σε πεδία
των Kοινωνικών Eπιστηµών, στο πλαίσιο του υπάρχοντος προγράµµατος
σπουδών, απαιτούν από τους µαθητές µόνο την αποστήθιση που οδηγεί
στην απαξίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από πλευράς τόσο των
εκπαιδευτικών όσο και των µαθητών. Οι εργασίες, οµαδικές και ατοµικές,
που εκπονούνται από τους µαθητές, πρέπει να αποτελούν σηµαντικό µέρος
της όλης προσπάθειάς τους.
9 Ανοικτά εκπαιδευτικά υλικά-πλαίσιο πηγών. Με την ίδια λογική –της µη
αποστήθισης– προτείνεται τα εκπαιδευτικά υλικά κατά µάθηµα να
αποτελούν ένα πλαίσιο πηγών περισσότερο παρά ένα µοναδικό και
αδιαµφισβήτητο εγχειρίδιο. (Τα κριτήρια ποιότητας των σχολικών βιβλίων
αναπτύσσονται παρακάτω. Βλ. 3.2).
9 Θεσµοθέτηση του φακέλου υλικού του µαθητή. Προτείνεται ως ένα από τα
κριτήρια αξιολόγησης του µαθητή, ο φάκελος υλικού του µαθητή που θα
περιέχει το σύνολο των εργασιών του. Η ποιότητα και ένας ελάχιστος
αριθµός εργασιών θα πρέπει να επηρεάζουν το συνολικό γενικό βαθµό κατά
τάξη. Σε µερικά µαθήµατα ίσως θα έπρεπε να διερευνηθεί η δυνατότητα η
εργασία του µαθητή να αποτελεί εναλλακτικό τρόπο αξιολόγησης µαζί µε
την παραδοσιακή γραπτή εξέταση.
Προετοιµασία για το Πανεπιστήµιο
Οι µαθητές του Λυκείου προσανατολίζονται, από την Α΄ Λυκείου, προς
συγκεκριµένες κατευθύνσεις σε σχέση µε τις ανώτερες βαθµίδες της
Εκπαίδευσης και την αγορά εργασίας. Το Λύκειο οφείλει να σεβαστεί αυτή την
ανάγκη των µαθητών.
Προτείνεται:
9 Ο πιο συστηµατικός επαγγελµατικός προσανατολισµός των µαθητών τόσο
στην Α΄ όσο και στη Β΄ τάξη Λυκείου. Πρέπει να υπάρχει ένα Γραφείο
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΓΡΑΣΕΠ) σε κάθε σχολική µονάδα,
επανδρωµένο µε ειδικά καταρτισµένο προσωπικό και όχι απλώς
επιµορφωµένο για το σκοπό αυτό. Επίσης προτείνουµε καταγραφή
προσωπικού που γνωρίζει τον ΣΕΠ −ανανέωση των γνώσεών τους και
επιµόρφωση και ίσως µακροπρόθεσµα δηµιουργία ειδικότητας ΣΕΠ,
δηµιουργία κατεύθυνσης σε προπτυχιακό επίπεδο ΣΕΠ, διάχυση του
υπάρχοντος πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ στις σχολικές µονάδες, στενή
συνεργασία σχολικού ψυχολόγου και υπευθύνου ΣΕΠ ανά σχολική µονάδα
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και παροχή συµβουλευτικής στους µαθητές στο πλαίσιο των καινοτόµων
δράσεων.
Η θεσµοθέτηση «εικονικών εξετάσεων»3 στην Α΄ Λυκείου σε επίπεδο
περιφέρειας για να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις στα µαθήµατα που είναι
απαραίτητα στην κατεύθυνση που θέλουν να ακολουθήσουν οι µαθητές και
οι µαθήτριες. Οι εξετάσεις αυτές αξιοποιούνται στην προσπάθεια
συµβουλευτικής στήριξης και προσανατολισµού των υποψηφίων. Τα γραπτά
διορθώνονται από εκπαιδευτικούς γειτονικού σχολείου.
Ο συνυπολογισµός του γενικού βαθµού της Β΄ τάξης Λυκείου στην
προαγωγή των µαθητών και µαθητριών στην ανώτερη βαθµίδα. Σε
περιορισµένο ποσοστό (της τάξεως του 20%) θα πρέπει να συνυπολογίζεται
ο γενικός βαθµός της Β΄ τάξης Λυκείου µε τον γενικό βαθµό της Γ΄
Λυκείου. Η µη µοριοδότηση της επίδοσης των µαθητών στη Β΄ Λυκείου δε
συντελεί στην απαραίτητη εγρήγορση των µαθητών και δεν τους βοηθά
στην καλύτερη προετοιµασία τους για τις εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου. Για την
αποφυγή κοινωνικών πιέσεων προς τους εκπαιδευτικούς για ελαστικότερη
βαθµολογία, προτείνεται οι γραπτές εξετάσεις της Β΄ Λυκείου να είναι σε
περιφερειακό επίπεδο.
Για την καλύτερη προετοιµασία των µαθητών και µαθητριών προτείνεται η
διαφοροποίηση του Προγράµµατος Σπουδών κατά κατεύθυνση από τη Β΄
Λυκείου σε µικρότερο βαθµό αλλά σαφώς σε µεγαλύτερο βαθµό στην Γ΄
Λυκείου: οι ώρες που θα καταλαµβάνει το πρόγραµµα κατεύθυνσης, τόσο
στη Β΄ όσο και στη Γ΄ Λυκείου, θα πρέπει να είναι περισσότερες από τις
µέχρι σήµερα προβλεπόµενες.
Οι µαθητές του Λυκείου θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ένα ελάχιστο
δεξιοτήτων στην Πληροφορική και την Αγγλική γλώσσα (µε πιστοποίηση
και από το ΥΠΕΠΘ, όπως λ.χ. συµβαίνει στα Αγγλικά) το οποίο θα πρέπει
να θεωρείται προϋπόθεση για την προαγωγή τους σε ανώτερη βαθµίδα.
Η ενισχυτική διδασκαλία πρέπει να αναβαθµισθεί και να λειτουργεί σε κάθε
Λύκειο της χώρας, αλλά µε την ίδια λογική που τονίστηκε και στο
Γυµνάσιο: όχι ως πάρεργο αλλά ως υποχρέωση της σχολικής µονάδας.

Σύνδεση µε την αγορά εργασίας
Όλες οι αλλαγές που προτείνουµε δεν έχουν κανένα νόηµα εάν δεν
συνοδευτούν από ριζική αναβάθµιση της Τεχνικής και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης. Από την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1976 η Τεχνική και
Επαγγελµατική Εκπαίδευση δεν έπεισε τους γονείς και τους µαθητές, δεν
λειτούργησε όπως όφειλε να λειτουργήσει και έλαβε εξαρχής το χαρακτήρα
του σχολείου που υποδέχεται όχι τους µαθητές και τις µαθήτριες που
επιθυµούν να κάνουν άλλου τύπου σπουδές, αλλά αυτούς που δεν µπορούν να
3

Εξετάσεων που δεν παίζουν ρόλο στην επιτυχία των µαθητών αλλά λειτουργούν
διαγνωστικά για την ανίχνευση των αναγκών και αδυναµιών τους καθώς και για τον
εντοπισµό των αδυναµιών της διδασκαλίας και των διδακτικών εγχειριδίων.
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αποδώσουν ακαδηµαϊκά. Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε τη στρεβλή σχέση
της ελληνικής κοινωνίας µε την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση λειτουργεί πολύ
αρνητικά επιβαρύνοντας όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Αλλαγές-µεταρρυθµίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και οργάνωση
Στα παρακάτω κεφάλαια προτείνουµε αλλαγές σε επιµέρους τοµείς της
εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της οργάνωσής της σε επίπεδο κυρίως
σχολικής µονάδας. Οι αλλαγές που προτείνονται θεωρούνται αναγκαίες για να
µπορέσει η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση να έχει το ρόλο που περιγράψαµε
παραπάνω.
2.2.1 Σχέση του Λυκείου µε την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
Το Λύκειο είναι στενά δεµένο µε την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αλλά
δυστυχώς µε πολύ στρεβλό τρόπο. Τα τελευταία είκοσι χρόνια όλες οι
προγραµµατιζόµενες µεταρρυθµίσεις αφορούν ουσιαστικά σε αλλαγές στον
τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήµια. Αυτό είναι επιζήµιο τόσο για το Λύκειο
όσο και για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, γιατί ταυτοχρόνως, µε το µείζον
πρόβληµα της εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, υφίσταται και ένα
άλλο πρόβληµα, πολύ σηµαντικό επίσης, το οποίο όµως δε συζητείται τόσο
ευρέως: ολοένα και περισσότερο τα τριτοβάθµια ιδρύµατα παραπονούνται ότι
οι νεοεισερχόµενοι σπουδαστές δεν έχουν την κατάλληλη προπαιδεία για την
αντιµετώπιση των τριτοβάθµιων σπουδών, καθώς οι µαθητές είναι ανεπαρκώς
προετοιµασµένοι και µάλιστα, πολλές φορές, στα µαθήµατα που είναι
σηµαντικά για τον κάθε κλάδο. Με έναν γενικό τρόπο, πολύ συχνά τα ιδρύµατα
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης θεωρούν ότι το γενικό επίπεδο των µαθητών
είναι πολύ χαµηλό (µαθητές µε φανερή γλωσσική ανεπάρκεια, πολύ χαµηλού
επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στα Μαθηµατικά και τις Φυσικές Επιστήµες
κ.λπ.). ∆εν πρόκειται, λοιπόν, µόνο για αδυναµίες του συστήµατος εισαγωγής
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αλλά και για µια µη-ικανοποιητική λειτουργία
του Λυκείου.
∆ιαπιστώσεις
9 Το Λύκειο δεν επιτελεί τον Εκπαιδευτικό και µορφωτικό του ρόλο –
γεγονός περίπου προφανές και πανθοµολογούµενο.
9 Το Λύκειο δε λειτουργεί επιτυχηµένα ούτε ως προπαρασκευαστική βαθµίδα
για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση –ούτε καν το τελευταίο τµήµα του (η Γ΄
Λυκείου) όπως αποδεικνύουν πολλές έρευνες αλλά και η άνθιση
φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων µαθηµάτων.
9 Το τρέχον σύστηµα εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση παρουσιάζει
πολλές αδυναµίες.
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Αίτηµα: το Λύκειο να επιτελέσει σωστά τον ένα ή τον άλλο ρόλο είτε (ιδανική
περίπτωση) και τους δύο. Μακροπρόθεσµα να εξαλειφθεί η λεγόµενη «παραπαιδεία». Επίσης να δηµιουργηθεί ένα πιο αποτελεσµατικό και
ικανοποιητικό σύστηµα εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Το πρόβληµα εντοπίζεται στον τρόπο µε τον οποίο το Λύκειο (Γενικό
Λύκειο –µην το ξεχνούµε) «συνδέεται» µε την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Το θέµα της διασύνδεσης της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε την
Τριτοβάθµια (εκτός συστήµατος εισαγωγής) είναι αρκετά πολύπλοκο, σχετικά
ανεξερεύνητο (βλ. Παράρτηµα).
2.3 Ο αναβαθµισµένος ρόλος της σχολικής µονάδας
Η σχολική µονάδα πρέπει να αναδειχθεί σηµαντικός φορέαςπαράγοντας στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό πρακτικά
σηµαίνει ότι η σχολική µονάδα πρέπει να έχει:
9 συµµετοχικό-συνδιαµορφωτικό ρόλο τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και
στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής,
9 υπεύθυνο και δηµιουργικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράµµατος
σπουδών σε επίπεδο σχολικής µονάδας,
9 πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαµόρφωση τοπικών δικτύων υποστήριξης του
εκπαιδευτικού έργου και
9 στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής µονάδας.
Πιο συγκεκριµένα, προτείνουµε οι σχολικές µονάδες να συµµετέχουν:
9 σε πιλοτικά και ερευνητικά προγράµµατα στο πλαίσιο των οποίων
εφαρµόζονται νέες πολιτικές,
9 σε προγράµµατα κινητικότητας και µορφωτικών ανταλλαγών,
9 στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και στην πειραµατική του εφαρµογή,
9 σε οµάδες εργασίας,
9 σε διαδικασίες θεσµικού διαλόγου,
9 στη διαµόρφωση επιµορφωτικών προγραµµάτων σε επίπεδο σχολικής
µονάδας (βλ. 3.3.2.2) όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (βλ. ΠΕΚ).
Οι σχολικές µονάδες, στο πλαίσιο ενός ανοικτού και περισσότερο
ευέλικτου προγράµµατος σπουδών, να έχουν περισσότερες ευθύνες και
αυτονοµία:
9 στη διαµόρφωση και υλοποίηση προγράµµατος ενισχυτικής διδασκαλίας
για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών,
9 στη διαµόρφωση και υλοποίηση προγράµµατος σπουδών στη ζώνη των
διαθεµατικών δραστηριοτήτων.
Οι σχολικές µονάδες µπορούν να αξιοποιήσουν κοινωνικούς εταίρους
στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκοντας:
9 σταθερή και δοµηµένη συνεργασία µε τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων
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και Κηδεµόνων του σχολείου,
9 συνεργασία µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα µε τις
κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων,
9 συνεργασία µε άλλους φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
(επιχειρήσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ.).
Οι σχολικές µονάδες να αναπτύσσουν προγράµµατα «αυτο-αξιολόγησης», αξιολόγησης της σχολικής µονάδας (Βλ. 3.5.3).
Προϋποθέσεις
Για να ανταποκριθεί η σχολική µονάδα στον αναβαθµισµένο ρόλο που
προτείνουµε απαιτούνται η πλήρωση των εξής προϋποθέσεων:
9 Ενίσχυση της διοικητικής δοµής της σχολικής µονάδας µε: α)
γραµµατειακή υποστήριξη υψηλού επιπέδου –σε κάθε σχολική µονάδα να
υπάρχει γραµµατέας µε καλή γνώση χειρισµού Η/Υ και της Αγγλικής, β) το
ρόλο του υποδιευθυντή οικονοµικών και διοικητικών θεµάτων για σχολικές
µονάδες άνω των 100 µαθητών και γ) µε το ρόλο του υποδιευθυντή
παιδαγωγικών θεµάτων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και το
συντονισµό των δράσεων. Ο πληθωρικός ρόλος του διευθυντή «για όλες τις
δουλειές» που σε πολλές περιπτώσεις είναι ο µόνος τρόπος για την
αντιµετώπιση των διοικητικών αναγκών της σχολικής µονάδας δε µπορεί να
επαρκεί για τον αναβαθµισµένο ρόλο που προτείνουµε.
9 Η αξιοποίηση του Συλλόγου διδασκόντων µε τακτές συνεδριάσεις σε
ολοµέλεια και κατά οµάδες. Η παρουσία των εκπαιδευτικών στο σχολείο
πρακτικά περιορίζεται στο ωράριο διδασκαλίας, παρά το ότι προβλέπεται η
µέχρι 30 ώρες παραµονής του στο σχολείο. ∆εν προτείνουµε την οµηρία των
εκπαιδευτικών, εφόσον δεν υπάρχει λόγος παραµονής τους στο σχολείο, αλλά
τη διαθεσιµότητα του εκπαιδευτικού για 10 ώρες, πλέον των διδακτικών του
υποχρεώσεων, µε σκοπό την αξιοποίηση της συνεργασίας µε ∆ιευθυντή,
συναδέλφους, γονείς και µαθητές.
9 Η ενισχυτική διδασκαλία πρέπει να είναι υπόθεση της σχολικής µονάδας,
του ∆ιευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων. ∆εν µπορεί ένα τόσο σηµαντικό
έργο για την ενίσχυση του µαθητή να αντιµετωπίζεται ως πάρεργο το οποίο και
να αµείβεται ως τέτοιο (στο γυµνάσιο για παράδειγµα, η ωριαία αµοιβή δε
φτάνει τα 6 €). Η ενισχυτική διδασκαλία πρέπει να εντάσσεται σε ένα έστω
διευρυµένο ωράριο της σχολικής µονάδας και στο κανονικό ωράριο του
εκπαιδευτικού και να διαµορφώνεται το πρόγραµµα από το Σύλλογο
διδασκόντων µε εισήγηση του υπεύθυνου υποδιευθυντή των παιδαγωγικών
θεµάτων και µε γνώµονα τις ανάγκες των µαθητών.
9 Με τον ίδιο τρόπο να διαµορφώνεται και το πρόγραµµα των διαθεµατικών
δραστηριοτήτων εντός του σχολικού προγράµµατος, µε εισήγηση του
αρµόδιου υποδιευθυντή και απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και µετά από
διερεύνηση αναγκών τόσο των µαθητών όσο και των εκπαιδευτικών σ’ αυτήν
την περίπτωση (∆ε µπορεί στις διαθεµατικές δραστηριότητες να µη
λαµβάνονται υπ’ όψιν τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών που θα τις
19

συντονίσουν).
9 Η κατά το δυνατό «αυτόνοµη» και ευέλικτη οικονοµική διαχείριση των
σχολικών µονάδων µε µεταφορά πόρων σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της
σχολικής µονάδας. Πολλές φορές, ευέλικτα προγράµµατα υπονοµεύονται από
γραφειοκρατικές συγκεντρωτικές πρακτικές στην οικονοµική διαχείριση
προκαλώντας ασφυξία στη σχολική µονάδα.
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3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
3.1 Προγράµµατα Σπουδών
∆ιαπιστώσεις
Έχει γίνει πράγµατι προσπάθεια και στη χώρα µας ώστε τα
προγράµµατα σπουδών να σχεδιασθούν και να συνταχθούν µε κριτήριο τον
εκσυγχρονισµό
της
εκπαιδευτικής
διαδικασίας
(διαθεµατικότηταδιεπιστηµονικότητα) και τις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες. Για παράδειγµα, τα
Αναλυτικά Προγράµµατα που ισχύουν αυτή τη σχολική χρονιά στα σχολεία
εκπονήθηκαν την περίοδο 1997-1999, στη βάση του Ενιαίου Πλαισίου
Προγράµµατος Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.). Στις επιτροπές σύνταξης των
Αναλυτικών Προγραµµάτων συµµετείχαν εκπρόσωποι του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, Πανεπιστηµιακοί, Σχολικοί Σύµβουλοι και εκπαιδευτικοί που
δίδασκαν στα σχολεία. Έγινε, δηλαδή, προσπάθεια να εξασφαλισθούν η
γνωστική υποδοµή, η παιδαγωγική επάρκεια και οι ανάγκες της διδακτικής
πράξης στα σχολεία.
Θα µπορούσαµε, ωστόσο, να διαπιστώσουµε κάποιες σοβαρές ελλείψεις,
ανακολουθίες και ανεπαρκείς προσανατολισµούς:
9 Κατά το σχεδιασµό των συγκεκριµένων ΑΠ έλλειπαν οι επιστήµονες
εκείνοι από το χώρο της ∆ιδακτικής, που θα είχαν την απαραίτητη
υποδοµή για το συντονισµό της όλης προσπάθειας και τη διασύνδεση
θεωρίας και πράξης.
9 Τα Προγράµµατα αυτά, όσα τουλάχιστον αφορούν στην υποχρεωτική
εκπαίδευση αναµορφώθηκαν στη συνέχεια το 2002 µε βάση το ∆ιαθεµατικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών. Την αναθεώρηση όµως αυτή
επιχείρησαν µόνο στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου χωρίς να
προηγηθεί οποιαδήποτε συστηµατική αξιολογική διαδικασία των
Αναλυτικών Προγραµµάτων, που είχαν εισαχθεί στην εκπαίδευση πριν δύο
µόλις χρόνια. Πρόκειται για πρακτική, που ουσιαστικά ακυρώνει την
προηγούµενη προσπάθεια τόσο ως προς το περιεχόµενο των ΑΠ όσο και
ως προς τη διαδικασία εκπόνησης των ΑΠ. Με βάση τα αναµορφωµένα
πλέον ΑΠ συντάχθηκαν οι προδιαγραφές συγγραφής νέων σχολικών
βιβλίων για το Γυµνάσιο.
9 Τα Αναλυτικά Προγράµµατα είναι στην πλειοψηφία τους κλειστά Αναλυτικά
Προγράµµατα, τα οποία προβλέπουν σε πολύ µεγάλο βαθµό και µάλιστα
µε αρκετή ακρίβεια τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία όσο κυρίως το
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα (προϊόν). Το στοιχείο αυτό µπορεί να
αποτελέσει δέσµευση για τη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης.
Ο προκαθορισµός µιας συγκεκριµένης διαδικασίας σε συνδυασµό µε τις
οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και η αυστηρή περιγραφή του συγκεκριµένου
αποτελέσµατος υποχρεώνει τον εκπαιδευτικό να κινηθεί σε ένα πολύ
συγκεκριµένο διδακτικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από την ίδια την πράξη της
εκπαιδευτικής επικοινωνίας (µαθητικός πληθυσµός, χρονική συγκυρία…).
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Προδιαγράφεται µε τον τρόπο αυτόν ένας τεχνοκράτης εκπαιδευτικός, µε
διεκπεραιωτικό κυρίως ρόλο, εφ’ όσον καλείται να κινηθεί σε ένα αυστηρά
προκαθορισµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Με τον ίδιο τρόπο διαµορφώνεται
κι ένα ασφυκτικό πλαίσιο για το µαθητή, οπότε ακυρώνονται στην πράξη οι
µεθοδολογικές υποδείξεις για δηµιουργικότητα, διερευνητικές διαδικασίες,
ελεύθερη δράση, ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων.
9 Είναι οµοιόµορφα για όλους τους µαθητές της επικράτειας, πράγµα που
αντίκειται τόσο στην απρόσκοπτη εξέλιξη της µαθησιακής διαδικασίας όσο
και στην επιστηµονική οργάνωση των ίδιων των Αναλυτικών
Προγραµµάτων.
Προτάσεις
9 Αξιολόγηση των Προγραµµάτων Σπουδών κατά την εφαρµογή τους στην
εκπαιδευτική πράξη µε συµµετοχή επιστηµόνων (Γνωστικό αντικείµενο και
∆ιδακτική), σχολικών συµβούλων και εκπαιδευτικών που εργάζονται στα
σχολεία. Αναµόρφωσή τους µε βάση τα πορίσµατα της αξιολογικής
διαδικασίας.
9 Προγράµµατα ανοικτά και ευέλικτα στις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας, τα
οποία θα επιτρέπουν σε εκπαιδευτικούς και µαθητές να εξειδικεύουν τη
διαδικασία µάθησης στις ενδεχόµενες ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας.
9 Για την υποχρεωτική εκπαίδευση να ορίζονται κεντρικά τα 2/3 του
Αναλυτικού Προγράµµατος και για το υπόλοιπο 1/3 να δίνεται η
δυνατότητα ανάπτυξής τους σε επίπεδο σχολείου.
3.2 Σχολικό βιβλίο
Το σχολικό βιβλίο είναι ένα από τα µέσα διδασκαλίας, το κυριότερο
ίσως, καθώς υλοποιεί σε σηµαντικό βαθµό το περιεχόµενο του προγράµµατος
διδασκαλίας. Έχει στενή σχέση µε τους σκοπούς του µαθήµατος, µε τη
µεθόδευση που υποβάλλει το ίδιο ή το Αναλυτικό Πρόγραµµα και
συγκαθορίζει µε αυτά τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών. Στην Ελλάδα
λόγω του συγκεντρωτισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος το σχολικό βιβλίο
είναι για χρόνια τώρα κυρίαρχο παιδαγωγικό εργαλείο.
Εάν τα σχολικά εγχειρίδια είναι σηµαντικά, αυτό συµβαίνει όχι µόνον
επειδή περιέχουν συγκεκριµένες πληροφορίες και γνώσεις, αλλά κυρίως, επειδή
σ’ αυτά εκφράζεται µε τρόπο έµµεσο αλλά ισχυρό ένας ιδεολογικός
προσανατολισµός που είναι επιθυµητός για τους µαθητές και τις µαθήτριες. Τα
σχολικά βιβλία, καθώς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι συγκεντρωτικό
και τα εγχειρίδια τα µοναδικά διδασκόµενα, συµµετέχουν σε κάποιο βαθµό
στη διαµόρφωση της «υποκειµενικότητας» των µαθητών, διαπλάθοντας το
χαρακτήρα τους και δηµιουργώντας, σε ορισµένες περιπτώσεις, µια ιδεατή
πραγµατικότητα, ενδεχοµένως, πολύ διαφορετική από την πραγµατικότητα
που αντιλαµβάνεται και βιώνει ο κάθε µαθητής στην καθηµερινή του ζωή.
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Έχουµε, ωστόσο, σαφώς και δια παντός αποµακρυνθεί από την εποχή
που το σχολικό βιβλίο αποτελούσε τη µοναδική πηγή πληροφόρησης των
µαθητών. Η γενίκευση της χρήσης της τεχνολογίας και η χρήση του
διαδικτύου αλλάζουν δραστικά το ρόλο του βιβλίου ως µοναδικής πηγής
πληροφόρησης.
Κριτήρια ποιότητας των σχολικών βιβλίων
9
Το σχολικό βιβλίο πρέπει πρώτα απ’ όλα να είναι επιστηµονικό, καθώς ο
συγγραφέας του είναι υπόλογος στην επιστηµονική του κοινότητα, δηλαδή στο
µέρος εκείνο της επιστηµονικής κοινότητας µε την οποία «συνοµιλεί». Στα
σχολικά βιβλία πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε σε µορφή ψήγµατος η αίσθηση
ότι η προσφερόµενη ύλη είναι αποτέλεσµα επιστηµονικής έρευνας, δηλαδή
ανθρώπινης, ελέγξιµης και πιθανώς αναθεωρήσιµης γνώσης.
9
Το σχολικό βιβλίο πρέπει σε κάποιο βαθµό να ανταποκρίνεται στα
ενδιαφέροντα των µαθητών και, ταυτοχρόνως, να τα διευρύνει.
9
Τα βιβλία δεν πρέπει να τα αντιµετωπίζουµε ως νεκρά απολιθώµατα,
γιατί δεν λειτουργούν εκτός συµφραζοµένων και εκτός πολιτιστικού πλαισίου.
Τα σχολικά βιβλία δε µεταδίδουν µόνο το περιεχόµενό τους, ανεξαρτήτως
συνθηκών µετάδοσης αυτού του περιεχοµένου και ανεξαρτήτως της συνεξέτασης των µεταδοτών και των αποδεκτών των µηνυµάτων τους.
9 Επειδή τα βιβλία, εκτός από γνώσεις που παρέχουν, κατασκευάζουν και
νοηµατοδοτούν την πραγµατικότητα που περιβάλλει τους µαθητές και τις
µαθήτριες, πρέπει να φροντίζουµε ώστε το βιβλίο να µη σιωπά για το ρατσισµό
και την ξενοφοβία, να µη συντηρεί στερεότυπα σεξισµού και σκοταδισµού αλλά
σεβόµενο το σύνταγµα και τους νόµους του κράτους να µιλά για τις γυναίκες
ως ανθρώπινα όντα, ισάξια µε τους άντρες και άξια σεβασµού, αναδεικνύοντας
την καινούρια κατάσταση πραγµάτων, να µιλά για την κυρίαρχη αντίθεση
περιφέρειας/κέντρου, κ.λπ.
Προτάσεις
Τα προβλήµατα που παρουσιάζουν τα σχολικά βιβλία δεν µπορούν να
επιλυθούν µε τη συγγραφή ενός «καλού» σχολικού βιβλίου. Αντίθετα, µπορούν
να θεραπευτούν µε τη συγγραφή πολλών εναλλακτικών σχολικών βιβλίων και
εκπαιδευτικών υλικών µε τα εξής χαρακτηριστικά:
9 Πολυτροπικά4 και ανοικτά ως κείµενα, που θα σέβονται την επιστήµη, τις
µεθόδους της και τα νέα της πορίσµατα, θα σέβονται τις ανάγκες και τα
4

Πολυτροπικότητα (multimodality): Όταν θέλουµε να µελετήσουµε και να αναλύσουµε
βαθειά ένα κείµενο σήµερα, δεν εστιάζουµε µόνον στα γλωσικά του στοιχεία αλλά εξίσου
και στα µη-γλωσσικά. Κάθε κείµενο λοιπόν (σχολικό βιβλίο, ταινία, graffiti, πολιτικό λόγο
στην τηλεόραση) συµπεριλαµβάνει: γλώσσα (γραπτή και προφορική), οπτική επικοινωνία,
κιναισθητικές πράξεις (χειρονοµίες, κινήσεις, πόζες, χειρισµός αντικειµένων…). Είναι
σύµφωνα µε τη θεωρία της πολυτροπικότητας είναι ένα πολλαπλό σύστηµα τρόπων:
γλώσσας, εικόνας, δράσης… Γι’ αυτό το σχολείο θα όφειλε να ανοίξει τους ορίζοντές του
στη συστηµατική πλέον διδασκαλία και ανάλυση των πολυτροπικών κειµένων,
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ενδιαφέροντα των µαθητών. Γι’ αυτό κάθε βιβλίο θα πρέπει να συνοδεύεται από
εκπαιδευτικό υλικό σε φάκελο, που θα υπάρχει στο διαδίκτυο και θα µπορεί να
ανανεώνεται συχνά.
9 Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη και ποικίλη
ύλη, ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές να επιλέξουν.
Τα παιδαγωγικά αυτά υλικά θα είναι έτσι ανοικτά.
9 Βιβλία µε ανοικτά τα ιδεολογικά τους χαρτιά και όχι βιβλία «ουδέτερα»:
Είναι σαφές πως τα βιβλία δεν µπορούν και δεν πρέπει να είναι ιδεολογικά
τοποθετηµένα για αµφισβητούµενα ζητήµατα στα οποία η πολιτεία και η
κοινωνία δεν έχει σαφή τοποθέτηση, λ.χ. στο ζήτηµα της ευθανασίας. Από την
άλλη, για µια σειρά κοινωνικών, ιστορικών και πολιτικών ζητηµάτων τόσο η
κοινωνία και η πολιτεία όσο και το σχολείο έχουν πάρει θέση. Λ.χ. σε
ζητήµατα δηµοκρατίας, προστασίας της ετερότητας, θετική αντιµετώπιση της
πολυ-πολιτισµικότητας, γυναικείας ταυτότητας τα βιβλία οφείλουν να έχουν µία
σαφή και θετική στάση.
∆ιαδικασίες συγγραφής, αξιολόγησης και έγκρισης
Η πολιτεία οφείλει σε τακτά χρονικά διαστήµατα να κάνει προκηρύξεις
για τη συγγραφή νέων σχολικών βιβλίων. Γι’ αυτό πρέπει να ορίζει
προδιαγραφές συγγραφής (ποιοτικά κριτήρια και τεχνικές προδιαγραφές) και
να ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης παράλληλα µε τη συγγραφή του
σχολικού βιβλίου. Αξιολογητές µπορούν να είναι πανεπιστηµιακοί, σχολικοί
σύµβουλοι, µέλη του Π.Ι. και εκπαιδευτικοί της πράξης. Μπορούν, βεβαίως, να
εγκριθούν περισσότερα του ενός βιβλία, τουλάχιστον για τη γυµνασιακή
βαθµίδα, και οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν αυτό που οι ίδιοι θεωρούν πιο
πρόσφορο τόσο για τους συγκεκριµένους µαθητές, στους οποίους απευθύνεται
το βιβλίο, όσο και για τη δική τους εκπαιδευτική θεωρία.
Ωστόσο, πριν το σχολικό βιβλίο πάρει την έγκριση, για να µπορεί να
διδαχθεί στο σχολείο, θα πρέπει να προβλέπεται πιλοτική εφαρµογή σε
περιορισµένο αλλά ενδεικτικό αριθµό σχολείων, ώστε να αξιολογείται στην
πράξη και να αναθεωρείται µε βάση στοιχεία που θα επισηµανθούν κατά τη
διδασκαλία του στην τάξη. Την πιλοτική εφαρµογή αναλαµβάνει το Π.Ι. σε
συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες και Σχολικούς Συµβούλους. Μετά τη
διετή, επίσης, γενικευµένη χρήση του, καλό είναι να αξιολογείται σε επίπεδο
προετοιµάζοντας τους µαθητές του να χειρίζονται ικανοποιητικά την πληθώρα των
πολυτροπικών κειµένων που τους περιβάλλει. Μία συστηµατική µελέτη και κατανόηση της
πολυτροπικότητας αυτών των σχολικών πολυτροπικών ‘κειµένων’ (από σχολικά βιβλία και
κινηµατογραφικές ταινίες µέχρι τις εργασίες των µαθητών) θα καθιστούσε τόσο τους
εκπαιδευτικούς όσο και τους µαθητές συνειδητότερους στην επικοινωνία µεταξύ τους (αλλά
και µε τους άλλους) και θα τους διευκόλυνε στην πρόσληψη και αποκωδικοποίηση της
πραγµατικότητας που βιώνουν. Κατά συνέπεια, θα έκανε την εκπαίδευση πιο ουσιαστική.
Συγκεκριµένα, τα πολυτροπικά βιβλία λοιπόν, θα συµπεριλαµβάνουν κείµενα όλων των
τρόπων: κείµενα λεκτικά, εικόνες, φωτογραφίες και θα συνδεύονται και από ταινίες, video,
µουσική, κ.λπ.
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Περιφέρειας ή Νοµού, µε συντονιστή τον Σχολικό Σύµβουλο, ώστε οι όποιες
παρατηρήσεις να µεταφέρονται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα
µεριµνά για την αναθεώρησή του.
3.3 Επιµόρφωση
Η οργάνωση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µπορεί να
αποκαλύψει τον τρόπο µε τον οποίο η πολιτεία θεωρεί το εκπαιδευτικό
σύστηµα και αντιµετωπίζει τον εκπαιδευτικό. Η επιµορφωτική διαδικασία που
στοχεύει στην παροχή θεωρητικών ακαδηµαϊκών γνώσεων ή προτύπων
δειγµάτων διδακτικής διαδικασίας και στην ανάπτυξη συγκεκριµένων
δεξιοτήτων και τεχνικών, θεωρεί ότι η εκπαιδευτική πράξη είναι µια
µηχανιστική διαδικασία και ο εκπαιδευτικός τεχνοκράτης, που µπορεί να
επιτελέσει το έργο του αρκεί να θεραπεύσει τις όποιες ελλείψεις και αδυναµίες
του. Ο εκπαιδευτικός σε ένα τέτοιο επιµορφωτικό πλαίσιο αντιλαµβάνεται τον
εαυτό του ως εντολοδόχο, που υποχρεούται να εφαρµόζει τη θεωρία και
µάλιστα µε τεχνικές, που ορίζει η επιστηµονική και διοικητική ιεραρχία.
Αντίθετα, η επιµόρφωση θα πρέπει να θέσει τις βάσεις για την
επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Στόχος της, λοιπόν, θα πρέπει να
είναι όχι απλώς ο εµπλουτισµός του διδακτικού ρεπερτορίου του
εκπαιδευτικού αλλά και ο στοχασµός για το ρόλο του και τον τρόπο µε τον
οποίο βλέπει τον εαυτό του ως εκπαιδευτικό και την ίδια την πράξη της
διδασκαλίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λαµβάνονται υπόψη και αξιοποιούνται
δηµιουργικά η υπάρχουσα γνώση και η εκπαιδευτική εµπειρία των
εκπαιδευτικών. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί όχι µόνο διευρύνουν την
πρακτική τους γνώση, αλλά και σταδιακά αντιλαµβάνονται την προσωπική τους
εκπαιδευτική θεωρία5, οπότε διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις και για την
αναµόρφωσή της.
Για τη διαµόρφωση ενός τέτοιου στοχαστικού και αναστοχαστικού
πλαισίου απαραίτητη θεωρείται η ενεργός συµµετοχή των εκπαιδευοµένωνεκπαιδευτικών στην επιµορφωτική διαδικασία και η άµεση συνεργασία µε τα
σχολεία.
3.3.1 Εισαγωγική επιµόρφωση
Ίδρυση επιµορφωτικών Ακαδηµιών-Ινστιτούτων (επίλυση του προβλήµατος της
παιδαγωγικής και πρακτικής άσκησης ως pre service training)
5

Η προσωπική εκπαιδευτική θεωρία περικλείει την πρακτική γνώση αλλά και την ιδιαίτερη
προοπτική του εκπαιδευτικού, τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τον επαγγελµατικό
του ρόλο και την επαγγελµατική του δραστηριότητα. Επηρεάζεται από την εκπαιδευτική
µνήµη, την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και τις τρέχουσες θεωρητικές
απόψεις, έτσι όπως διατυπώνονται σε επιστηµονικά συγγράµµατα, περιοδικά, επιµορφωτικά
σεµινάρια…

25

Προτείνεται η δηµιουργία επιµορφωτικών Ακαδηµιών για τους
πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων σε µεγαλουπόλεις της
Ελλάδας, που θα στελεχωθούν µε εξειδικευµένο µόνιµο προσωπικό πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης, µε βαθµίδες ανάλογες των Πανεπιστηµίων
(εκλεκτορικά σώµατα, κ.λπ.). Ο διαγωνισµός για την εισαγωγή στις Ακαδηµίες
µπορεί να είναι του τύπου του Α.Σ.Ε.Π., αφού βεβαίως οριστούν συγκεκριµένα
κριτήρια για την επιλογή θεµάτων και θεµατοδοτών. Ο αριθµός των εισακτέων
ορίζεται κάθε φορά µε προκήρυξη ανάλογα µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης.
Το Πρόγραµµα Σπουδών αυτών των Ακαδηµιών-Ινστιτούτων, διάρκειας ενός
έτους για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, µπορεί να βασιστεί στους
παρακάτω άξονες:
∆ιδακτική διαδικασία:
9 συµπλήρωση της βασικής κατάρτισης στα συγκεκριµένα διδακτικά
αντικείµενα του Αναλυτικού Προγράµµατος, µε βάση τόσο την ύλη του
σχολείου όσο και τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα.
9 ∆ιδακτική µέθοδος: Σύγχρονες θεωρίες της ∆ιδακτικής. ∆ιδακτική των
γνωστικών αντικειµένων. Θεωρίες Αναλυτικών Προγραµµάτων-Μελέτη των
Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών-Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
Αξιολόγηση: µορφές αξιολόγησης

9
9
9
9

σχολικής µονάδας,
εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικού
µαθητή
Αναλυτικών Προγραµµάτων και σχολικών βιβλίων.

∆ιοικητική και παιδαγωγική οργάνωση του σχολείου: διοικητικό και θεσµικό πλαίσιο του
σχολείου)
Ο εκπαιδευτικός και το έργο του: ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο και
τη σύγχρονη κοινωνία, προσωπική εκπαιδευτική θεωρία κ.ά.
Άσκηση στο διδακτικό έργο:
Θεωρείται οπωσδήποτε απαραίτητη η σύνδεση του επιµορφωτικού
Ινστιτούτου µε το σχολείο, ώστε σταδιακά ο υποψήφιος εκπαιδευτικός να
εµπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τον επιµορφούµενο νεοδιόριστο
εκπαιδευτικό θα αναλαµβάνει επί ένα τετράµηνο επόπτης εκπαιδευτικός από
σχολεία συνεργαζόµενα µε την Ακαδηµία Επιµόρφωσης. Έτσι ο υποψήφιος
εκπαιδευτικός παρακολουθεί και αξιολογεί διδασκαλίες –οργανώνει σε
συνεργασία µε τον επόπτη σχέδια µαθήµατος− διδάσκει.
Στο τέλος της χρονιάς οι επιµορφούµενοι αξιολογούνται µε βάση:
9 τη διπλωµατική τους εργασία που υποχρεούνται να παραδώσουν σε τριµελή
επιτροπή (2 διδάσκοντες στην Ακαδηµία και ο εκπαιδευτικός-επόπτης στο
σχολείο), ώστε να πιστοποιείται η συµµετοχή του στο επιµορφωτικό
πρόγραµµα και µε ένα µεταπτυχιακό δίπλωµα.
9 το φάκελο που θα παραδίδουν σε κάθε γνωστικό τοµέα
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9 την αξιολόγησή τους από τον εκπαιδευτικό-επόπτη (δύο εκπαιδευτικοί στην
τάξη: τον πρώτο ρόλο θα τον έχει ο επιµορφούµενος, ο οποίος θα
αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό-επόπτη).
Στη συνέχεια, η αξιολόγηση παραδίδεται στο ΥΠΕΠΘ, το οποίο
καταρτίζει και τη σειρά διοριστέων στην εκπαίδευση.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο καθορισµός των κριτηρίων για την
επιλογή επιµορφωτών και εποπτών των εκπαιδευτικών. Απαραίτητη ίσως πρέπει
να θεωρηθεί η συµµετοχή όχι µόνο ακαδηµαϊκών αλλά και όσων βρίσκονται σε
άµεση επαφή µε το σχολείο (Σχολικοί Σύµβουλοι, Εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα
προσόντα, Πανεπιστηµιακοί µε προηγούµενη θητεία στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση).
3.3.2 Ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση
3.3.2.1.Περιοδική επιµόρφωση
Κάθε πέντε χρόνια οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συµµετέχουν σε
επιµορφωτικά προγράµµατα.
Στόχοι της περιοδικής επιµόρφωσης είναι:
9 Ενηµέρωση και προβληµατισµός:
o για νέα επιστηµονικά δεδοµένα τόσο στο γνωστικό όσο και στο
ψυχοπαιδαγωγικό και διδακτικό τοµέα,
o για τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις στο περιβάλλον
της εκπαίδευσης και τις επιδράσεις τους στο σχολείο,
o για στοιχεία από την ευρωπαϊκή ή διεθνή εµπειρία σε αντίστοιχους
τοµείς ή θεµατικές.
9 Κριτική προσέγγιση:
o των Προγραµµάτων Σπουδών και των σχολικών βιβλίων,
o του ισχύοντος εκπαιδευτικού πλαισίου (οργάνωση εκπαιδευτικού
συστήµατος, διοίκηση, µέθοδοι διδασκαλίας & αξιολόγησης,
περιρρέουσα πολιτισµική και κοινωνική ατµόσφαιρα…).
9 Αναζήτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων.
9 Αναστοχασµός και κριτική διερεύνηση της επίσηµης εκπαιδευτικής θεωρίας
και της προσωπικής θεωρίας του εκπαιδευτικού. Κέντρο του προβληµατισµού
ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (αναπτυξιακή προσέγγιση: επαγγελµατική ανάπτυξη).
9 Εµβάθυνση σε ποικίλες θεµατικές σχετικές είτε µε τα διδακτικά αντικείµενα
είτε µε ψυχοπαιδαγωγικά ή διδακτικά θέµατα, τις οποίες θα επιλέγουν
προαιρετικά οι επιµορφούµενοι.
9 Εισαγωγή στην εκπαιδευτική έρευνα: Οργάνωση συλλογικών εκπαιδευτικών
ερευνών σχετικών µε θέµατα που απασχολούν τους επιµορφούµενους.
Συντονιστές των ερευνών αυτών µπορούν να είναι οι επιµορφωτές (Σχολικοί
Σύµβουλοι ή Πανεπιστηµιακοί).
Η επιµόρφωση αυτή µπορεί να γίνεται:
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9 Στις ακαδηµίες επιµόρφωσης: για τα υποχρεωτικά επιµορφωτικά
προγράµµατα ετήσιας διάρκειας, τα οποία οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν να
παρακολουθούν απαλλαγµένοι από διδακτικά καθήκοντα.
9 Σε περιφερειακά επιµορφωτικά κέντρα, τα οποία θα στελεχώνονται µε
εξειδικευµένο προσωπικό και θα προσφέρουν επιµορφωτικά προγράµµατα
εκτός ωραρίου διδασκαλίας.
9 Στα Πανεπιστήµια, τα οποία οργανώνουν ειδικά επιµορφωτικά σεµινάρια, για
την παρακολούθηση των οποίων οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα
εκπαιδευτικής αδείας δέκα ηµερών το χρόνο.
3.3.2.2 Ενδοσχολική επιµόρφωση6
Σε σηµαντικό βαθµό µπορεί να συµβάλει και η ενδοσχολική
επιµόρφωση, η οποία σκοπεύει στην υποστήριξη συµµετοχής και ανάδειξης
σχολικών µονάδων και δικτύων σχολείων ως φορέων επιµόρφωσης µε
σχεδιασµό, οργάνωση, εφαρµογή και αξιολόγηση ταχύρυθµων προαιρετικών
επιµορφωτικών προγραµµάτων. Ο θεσµός της Ενδοσχολικής Επιµόρφωσης
συνιστά ουσιαστικά µια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτοµία, καθώς δεν µετακινεί
τους εκπαιδευτικούς (κυριολεκτικά και µεταφορικά) από το σχολείο τους προς
τον τόπο επιµόρφωσης και δεν τους υποχρεώνει να παρακολουθήσουν έναν
ήδη υπάρχοντα τύπο επιµόρφωσης που προτείνεται άνωθεν, αλλά εστιάζοντας
στις δικές τους ανάγκες τους επιτρέπει να προτείνουν κάτι οι ίδιοι και –εκτός
αυτού– συντελείται στην ίδια τη σχολική τους µονάδα. ∆ίνει τη δυνατότητα να
αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου και κάθε τοπικής κοινωνίας και
να βελτιωθούν οι σχέσεις των µελών του διδακτικού προσωπικού. Επιτρέπει
συµπράξεις µονάδων, όπου αυτό είναι δυνατό και επιθυµητό, και ενισχύει την
αποκέντρωση και τη συνέχιση αυτής της επιµορφωτικής διαδικασίας και µετά
το πέρας του προγράµµατος.
Στόχοι ενός Προγράµµατος ενδοσχολικής επιµόρφωσης µπορεί να
είναι:
9 να καλύψει αφενός τις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών
συγκεκριµένων σχολείων (ή δικτύων σχολείων) µε γνώµονα τις ιδιαιτερότητες
και τα συγκεκριµένα προβλήµατα των σχολείων αυτών (πράγµα που δεν γίνεται
από κανένα άλλο πρόγραµµα),
9 να καλλιεργήσει στους εκπαιδευτικούς τη διάθεση ενεργούς συµµετοχής
τους στην επιµόρφωση ως µία συνεχή διαδικασία (καθώς συµµετέχουν –
τουλάχιστον τους ζητείται να συµµετέχουν) σε όλη τη διάρκεια του
6

Πρόγραµµα Ενδοσχολικής Επιµόρφωσης εφαρµόστηκε ως ΕΠΕΑΕΚ υπό τη διεύθυνση
του Π.∆. Ξωχέλλη µε τίτλο: «Ενδοσχολική Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών: υποστήριξη
συµµετοχής και ανάδειξης σχολικών µονάδων ή δικτύων σχολείων ως φορέων επιµόρφωσης
µε σχεδιασµό, οργάνωση, εφαρµογή και αξιολόγηση ταχύρρυθµων προαιρετικών
επιµορφωτικών προγραµµάτων» κατά τα έτη 1997-2000.
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προγράµµατος, από την καταγραφή των αναγκών και την προετοιµασία, µέχρι
την παρακολούθηση και αξιολόγηση του σεµιναρίου,
9 να γίνει συνείδηση σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς ότι η επιµόρφωση
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ανάπτυξης του σχολείου (ίσως ο πλέον
φιλόδοξος στόχος της ενδοσχολικής επιµόρφωσης, καθώς η ελληνική κοινωνία
γενικά και η εκπαιδευτική κοινότητα ειδικότερα δεν είναι εξοικειωµένες µε την
ιδέα της επιµόρφωσης και δη της επιµόρφωσης ως επαγγελµατικής ανάπτυξης),
9 να υποστηριχθεί η εισαγωγή καινοτοµιών στην εκπαίδευση (το εγχείρηµα
αυτό είναι το πλέον απαιτητικό και σύνθετο και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
κάθε παρέµβασης στο σχολείο).
Το πρόγραµµα ενδοσχολικής επιµόρφωσης ξεκινά από µία ολοµέλεια
του συλλόγου του σχολείου στην οποία γίνεται εκτίµηση αναγκών των
εκπαιδευτικών (λ.χ. χρειάζεται όλος ο σύλλογος επιµόρφωση σε κάποιο θέµα ή
µέρος του συλλόγου) και µετά ανατίθεται σε κάποιον ειδικό που µπορεί να
είναι και µέσα από το σχολείο η διεξαγωγή του σεµιναρίου αυτού. Οι τρόποι
διεξαγωγής είναι πολύ: µπορεί ο σύλλογος να έχει ενεργό συµµετοχή µε
παράλληλες ανακοινώσεις και συζητήσεις από την πείρα του στο σχολείο,
µπορεί να γίνει σειρά σεµιναρίων ή µία µόνο φορά, µπορεί να επαναληφθεί ένα
σεµινάριο όταν ο σύλλογος κρίνει ότι έχουν προκύψει νέα θέµατα, κ.ο.κ.
Για τη στήριξη του Προγράµµατος Ενδοσχολικής Επιµόρφωσης
µπορεί να υπάρχει µια κεντρική Επιστηµονική Οµάδα που να συγκροτείται
από τον Οργανισµό Επιµόρφωσης και Κατάρτισης ή από το Τµήµα
Επιµόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Οµάδες Υποστήριξης από
Σχολικούς Συµβούλους των περιοχών των σχολείων, βάσει αιτήσεων των ίδιων
των ενδιαφεροµένων. Εάν η επιλογή των Οµάδων Υποστήριξης βασιστεί σε
συγκεκριµένα κριτήρια µπορούν να επιλεγούν άνθρωποι µε ενδιαφέρον για την
εκπαίδευση και να λειτουργήσουν θετικά ως προς τη µεταφορά του κλίµατος
και του νοήµατος του προγράµµατος της ενδοσχολικής επιµόρφωσης στα
σχολεία της περιφέρειάς τους. Ο ρόλος τους είναι πολύ σηµαντικός, καθώς
είναι αυτοί που εξειδικεύουν την ενδοσχολική επιµόρφωση στην περιοχή τους
και από αυτούς εξαρτάται η κατανόηση εκ µέρους των σχολικών µονάδων των
στόχων του προγράµµατος.
Η ενδοσχολική επιµόρφωση µπορεί να καταλήγει στη διεξαγωγή
εκπαιδευτικών ερευνών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου,
διαδικασία που τους καθιστά εκπαιδευτικούς ερευνητές και αποτελεί στήριγµα
και εφαλτήριο για την επαγγελµατική τους ανάπτυξη.
3.3.2.3 Εξ αποστάσεως
Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά
ως προς τις κύριες δοµές επιµόρφωσης, οι οποίες στηρίζονται, κατά κανόνα, σε
τυπικές µορφές διδασκαλίας (µε φυσική συνύπαρξη διδασκόντων και
διδασκόµενων-επιµορφούµενων εκπαιδευτικών).
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Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στηρίζεται στην ύπαρξη (α) ενός
διδακτικού υλικού (ποικίλης µορφής), (β) στην ύπαρξη ειδικών εφαρµογών
(π.χ. εκπαιδευτικών λογισµικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από
απόσταση) και (γ) στην ύπαρξη ενός διδάσκοντος ο οποίος αλληλεπιδρά µε
τους διδασκοµένους (συνήθως από απόσταση). Ανάλογα µε την περίπτωση, οι
τρεις αυτές συνιστώσες µπορούν να παίζουν έναν ρόλο που µπορεί να είναι από
πολύ σηµαντικός έως λιγότερο σηµαντικός –σε ορισµένες περιπτώσεις εξάλλου,
κάποια από τις συνιστώσες µπορεί να λείπει τελείως.
Το βασικό πλεονέκτηµα της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι βεβαίως
η δυνατότητα διδασκαλίας ενός µεγάλου πλήθους επιµορφουµένων, οι οποίοι
µπορούν να βρίσκονται σε µεγάλη γεωγραφική απόσταση και, ανάλογα µε το
σύστηµα της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης που υιοθετείται, να
«παρακολουθούν» τα µαθήµατα όποτε αυτοί κρίνουν κατάλληλο το χρόνο.
Εξάλλου, οι εφαρµογές και το διδακτικό υλικό είναι επαναχρησιµοποιήσιµα
για απεριόριστες επαναλήψεις, δηλαδή πρακτικά για έναν απεριόριστο πλήθος
εκπαιδευοµένων και έτσι το αρχικό, υψηλό κόστος δηµιουργίας ενός
συστήµατος εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, µακροχρόνια τείνει προς το µηδέν.
Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση είναι πια αρκετά ώριµη ώστε να
αποτελέσει ένα σύγχρονο, αποτελεσµατικό, οικονοµικό και αποδοτικό
σύστηµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών –εξάλλου χρησιµοποιείται σε πολλές
χώρες. Σε ένα µεγάλο αριθµό γνωστικών περιοχών, η εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσµατική. Σε άλλες ωστόσο, η
αποτελεσµατικότητά της είναι περιορισµένη. Σε κάθε περίπτωση, η εξ
αποστάσεως Εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο συµπληρωµατικό
σύστηµα επιµόρφωσης, αλλά πρέπει να αντιµετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο τµήµα
των δοµών που προτείνονται για επιµόρφωση. Η αποτελεσµατική της
εφαρµογή απαιτεί µια ιδιαίτερη µελέτη, η οποία πρέπει λάβει υπ’ όψιν της τους
τεχνικούς, οικονοµικούς αλλά και τους θεσµικούς και εκπαιδευτικούς
παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αποτελεσµατικότητά της.
3.4 Σχολικοί σύµβουλοι
∆ιαπιστώσεις
Οι Σχολικοί Σύµβουλοι είναι η µετεξέλιξη του προβληµατικού από
παιδαγωγική και πολιτική άποψη θεσµού των Επιθεωρητών και αυτός είναι
ίσως ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν µπόρεσαν να οριοθετήσουν το
συµβουλευτικό τους ρόλο. Η πολύ σηµαντική, δηλαδή, διάσταση του έργου
τους, αυτή της επιµόρφωσης έχει µείνει πολύ πίσω και υπολειτουργεί. Ένας
επίσης σηµαντικός παράγοντας που συµβάλλει στην υπολειτουργία του θεσµού
είναι και ο πολύ µεγάλος αριθµός σχολείων τα οποία πρέπει να εποπτεύσει, µε
αποτέλεσµα να µη µπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά.
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Προτάσεις
9 Αυξάνεται σε σηµαντικό βαθµό ο αριθµός των σχολικών συµβούλων, ώστε
να µειωθεί δραστικά ο αριθµός των σχολείων που έχει ο κάθε σχολικός
σύµβουλος υπό την εποπτεία του.
9 Επαναπροσδιορίζονται τα κριτήρια επιλογής των Σχολικών Συµβούλων7.
Οι σχολικοί σύµβουλοι πρέπει να είναι σύµβουλοι ειδικοί σε αυτά που
γνωρίζουν και κατά τεκµήριο έχουν σπουδάσει, δηλαδή να αποκτήσουν
εξειδίκευση τουλάχιστον στα φιλολογικά µαθήµατα (σύµβουλος Αρχαίων,
Νέων, Γλώσσας, Ιστορίας, λογοτεχνίας) και στις ειδικότητες ΠΕ4 τουλάχιστον
στα βασικά µαθήµατα (σύµβουλος Φυσικής, Χηµείας, Βιολογίας).
9 Ένας σχολικός σύµβουλος σε κάθε περιφέρεια, επιφορτισµένος µε καθαρώς
παιδαγωγικά καθήκοντα, τη γενική παιδαγωγική επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών σε καινοτοµίες, παιδαγωγικές θεωρίες, κ.λπ.
9 Ένας σχολικός σύµβουλος σε κάθε περιφέρεια, επιφορτισµένος µε
καθήκοντα ενηµέρωσης και παρακολούθησης των ψυχολογικών θεµάτων. Ο
σύµβουλος αυτός σε συνεργασία µε τα Κ∆ΑΥ συντονίζει την επιµορφωτική
δραστηριότητα σε θέµατα της ειδικότητάς του.
9 Οι σχολικοί σύµβουλοι πρέπει να συντονίζουν τις επιµορφωτικές
δραστηριότητες της περιφέρειάς τους τόσο γενικά (όλα τα σχολεία ή κάποια
σχολεία της περιφέρειας), όσο και σε ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας του
αντικειµένου τους.
9 Οι σχολικοί σύµβουλοι πρέπει να λειτουργούν ως συντονιστές και
υποστηρικτές της γενικής µορφωτικής κατάστασης των εκπαιδευτικών της
περιφέρειάς τους: βοηθούν τις µακρόχρονες και βραχύχρονες εκπαιδευτικές
τους άδειες, τους αξιοποιούν ως «πολλαπλασιαστές» ανάλογα µε την ειδίκευσή
τους, τις σπουδές ή την εκπαιδευτική τους εµπειρία, διερευνούν τις ανάγκες των
εκπαιδευτικών σε τακτά χρονικά διαστήµατα και διευκολύνουν και συνδιοργανώνουν µε τα σχολεία της περιφέρειάς τους ενδοσχολική επιµόρφωση.
9 Οι σχολικοί σύµβουλοι πρέπει να οργανώνουν εκπαιδευτικές έρευνες
(ποιοτικές και ποσοτικές) στα σχολεία της περιφέρειάς τους και ανακοινώνουν
σε συνεργασία µε τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς την όλη διαδικασία της
έρευνας, τη φιλοσοφία της και τα πορίσµατα-συµπεράσµατα στα οποία
κατέληξαν.
9 Οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων και για τους σχολικούς συµβούλους.
Αυτά τα σεµινάρια µπορεί να είναι:
o τακτικά: στην αρχή κάθε χρόνου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το
Φεβρουάριο σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα για την ενηµέρωση
7

Για παράδειγµα δεν πρέπει να µοριοδοτούνται εξίσου όλα τα διδακτορικά: π.χ. ένα
διδακτορικό στη διδακτική του µαθήµατος δεν µπορεί να έχει την ίδια µοριοδότηση µε ένα
διδακτορικό σε κάποιο γνωστικό αντικείµενο και, ακόµη χειρότερα, µε κάποιο θέµα
ανεξάρτητο µε την εκπαίδευση. Θα πρέπει, επίσης, να παίζει ουσιαστικό ρόλο η συνέντευξη
και για τους εν ενεργεία συµβούλους η γνώµη των εκπαιδευτικών. Θα πρέπει µάλιστα να
προβλεφθεί διαδικασία, µε την οποία οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν να αξιολογούν το
σχολικό σύµβουλο. Ειδική µοριοδότηση για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές έρευνες κ.λπ.).
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σχετικά µε νέα επιστηµονικά πορίσµατα-εξελίξεις (επιδοτούµενα
σεµινάρια). Έτσι, θα µπορούν να αποτελούν το σύνδεσµο µεταξύ των
φορέων που παίρνουν τις αποφάσεις και των εκπαιδευτικών
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Σχολεία) και µεταξύ θεωρίας και πράξης
(επιστηµονική θεωρία/πανεπιστήµια-εκπαιδευτική πράξη/σχολεία).
Τα σεµινάρια αυτά οργανώνονται µε τρόπο που δίνουν στους
σχολικούς συµβούλους τη δυνατότητα άµεσης και ενεργού
συµµετοχής.
o έκτακτα: όποτε προκύπτει ανάγκη λόγω εκπαιδευτικών αλλαγών
προσφερόµενα προαιρετικά σεµινάρια από τις ακαδηµίες
επιµόρφωσης ειδικά για σχολικούς συµβούλους.
9 Οι σχολικοί σύµβουλοι να είναι υποχρεωµένοι να διδάσκουν µία ηµέρα της
εβδοµάδας σε σχολείο της επιλογής τους ώστε να µην αποκόπτονται από
τη διδακτική πράξη και οι εκπαιδευτικοί της περιοχής τους να έχουν τη
δυνατότητα να τους παρακολουθούν όποτε χρειάζεται. Έτσι θα µπορούν οι
εκπαιδευτικοί θα µπορούν να συµµετέχουν στην αξιολόγησή τους.
3.5. Αξιολόγηση
3.5.1 Αξιολόγηση στελεχών
Με το γενικό όρο «στελέχη εκπαίδευσης» εννοούνται οι θεσµικοί ρόλοι
του σύνολου εκπαιδευτικού µηχανισµού οι οποίοι σχετίζονται µε διοικητικό ή
καθοδηγητικό έργο. Ακόµη και αν επικεντρωθούµε στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση, είναι φανερό ότι ο όρος αντιστοιχεί σε µια πλειάδα ρόλων µε
διαφορετικά καθήκοντα και σε πολλά διαφορετικά επίπεδα της υπηρεσιακής
ιεραρχίας.
Ωστόσο, µπορούµε να διακρίνουµε δυο µεγάλες κατηγορίες καθηκόντων:
διοικητικά και επιστηµονικά-παιδαγωγικά-καθοδηγητικά καθήκοντα.
Σε κάθε µια από τις κατηγορίες αυτές αντιστοιχούν τελείως
διαφορετικοί ρόλοι και εποµένως πολύ διαφορετικές προδιαγραφές των
καθηκόντων και αντίστοιχα της αξιολόγησής τους. Στην ελληνική εκπαίδευση
υπήρξαν και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα ίδια άτοµα ασκούν και τα
δυο είδη καθηκόντων (µερικές φορές οι διευθυντές των Σχολικών Μονάδων,
για παράδειγµα), αλλά ακόµη και στην περίπτωση αυτή, οι δυο ρόλοι πρέπει να
είναι διακεκριµένοι.
Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση των στελεχών, ισχύουν µερικές
γενικές αρχές:
9 το πρώτο σηµαντικό στοιχείο αξιολόγησης είναι ο τρόπος επιλογής,
δηλαδή τα κριτήρια επιλογής: αν τα κριτήρια είναι, για παράδειγµα, κατά
κύριο λόγο εξω-επιστηµονικά (π.χ. χρόνια υπηρεσίας χωρίς να εξετάζεται
το είδος της προϋπηρεσίας ή ισχυρή µοριοδότηση της συνδικαλιστικής
δράσης), είναι περίπου προφανές ότι το προφίλ των αντιστοίχων στελεχών
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θα έχει άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που επιτάσσουν οι ανάγκες των
θέσεων.
Η αξιολόγηση των στελεχών, όπως και η αξιολόγηση οιασδήποτε
υπηρεσίας, πραγµατοποιείται πάντοτε σε σχέση µε τις προδιαγραφές των
καθηκόντων τους. Όσο περισσότερο σαφή είναι τα καθήκοντα των
στελεχών (ανεξαρτήτως κατηγορίας), τόσο πιο εύκολο είναι να
προσδιορισθεί ένα σύστηµα αξιολόγησης τους. Άρα, το πρώτο βήµα για
µια ορθολογική αξιολόγηση, είναι ο σαφής προσδιορισµός των
καθηκόντων.
Η αξιολόγηση έχει νόηµα αν παρασχεθούν στον αξιολογούµενο τα
απαραίτητα µέσα για την επιτέλεση των καθηκόντων του. Έτσι, η
αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης θα είναι δίκαιη αν τα στελέχη
έχουν τα µέσα και τις διευκολύνσεις που θα προβλέπονται από τις
προδιαγραφές της θέσης τους (για παράδειγµα πρόσβαση σε ψηφιακά µέσα
επικοινωνίας και πηγές πληροφόρησης, πρόσβαση στις βιβλιοθήκες των
µεγάλων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, σεµινάρια και επιµορφώσεις,
οικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι).
Προφανώς, για να είναι αξιόπιστη η αξιολόγηση, θα έπρεπε ίσως να
χρησιµοποιηθεί παράλληλα και ένα σύστηµα εξωτερικής αξιολόγησης,
τουλάχιστον για µερικές περιπτώσεις στελεχών, που ασκούν κυρίως
διοικητικό έργο, οι οποίοι παραµένουν στην ίδια θέση επί µεγάλο σχετικά
χρονικό διάστηµα (πέραν των τριών-τεσσάρων χρόνων). Η εξωτερική
αξιολόγηση θα πρέπει να πραγµατοποιείται από µια ανεξάρτητη αρχή (του
∆ηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα) για λόγους που είναι αυτονόητοι.
Ο υποκειµενικός παράγων. Τα κριτήρια αξιολόγησης δε µπορούν να είναι
µόνο τυποποιηµένα, δηλαδή µετρήσιµα µε δείκτες και συστήµατα µορίων.
Ο υποκειµενικός παράγων πρέπει να παίζει ένα ρόλο, γιατί η
προσωπικότητα των στελεχών παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην όλη
απόδοσή τους. Το ερώτηµα που ανακύπτει είναι βεβαίως ποιος θα
πραγµατοποιεί αυτή την υποκειµενική αξιολόγηση και ποιο θα είναι το
σχετικό της «βάρος» σε σχέση µε την όλη αξιολόγηση. Η εµπειρία τείνει να
επιβεβαιώσει και τις σχετικές προβλέψεις και επιτάσσει ένα «χαµηλό» βάρος
στις προσωπικές εκτιµήσεις. ∆ηλαδή, οι προσωπικές εκτιµήσεις των
εκάστοτε προϊσταµένων (είτε για το διοικητικό, είτε για το επιστηµονικόπαιδαγωγικό έργο) δε θα πρέπει να είναι καθοριστικές σε σχέση µε τους
αντικειµενικούς δείκτες. Έτσι, ένα ποσοστό 20-25% της όλης βαθµολογίας
θα πρέπει να είναι το ανώτατο όριο στο οποίο οι προσωπικές απόψεις των
προϊσταµένων θα πρέπει να επηρεάζουν την αξιολόγηση.

Για τα στελέχη που ασκούν διοικητικό έργο
Τα στελέχη της εκπαίδευσης που ασκούν διοικητικό έργο µπορούν να
αξιολογηθούν µε µια σειρά κριτηρίων που εφαρµόζονται και σε άλλες,
ανάλογες περιπτώσεις. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, εδώ και πολλά χρόνια,
αξιολογούν συστηµατικά και συχνά το έργο των στελεχών τους µε βάση
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διάφορους δείκτες και κριτήρια, υπηρεσιακές εκθέσεις και άλλα στοιχεία. Για
παράδειγµα η ικανότητα για συνεργασία, η επιµόρφωση, η παρακολούθηση
των εξελίξεων, αποτελούν µερικά από τα συνήθη δεδοµένα στη βάση των
οποίων κρίνονται οι προϊστάµενοι διαφόρων τεχνικών διευθύνσεων. Για το
διοικητικό έργο των στελεχών είναι λοιπόν δυνατό να χρησιµοποιηθεί ένα
ανάλογο σύστηµα και να προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού
συστήµατος.
Για το επιστηµονικό-παιδαγωγικό-καθοδηγητικό έργο
Η αξιολόγηση του έργου των στελεχών αυτής της κατηγορίας είναι πιο
πολύπλοκη. Ωστόσο, αν τα κριτήρια επιλογής είναι κατάλληλα εστιασµένα,
τότε το γεγονός ότι η κρίση των στελεχών επαναλαµβάνεται από «µηδενική
βάση» (δηλαδή µε ολική επανάκριση υποψηφίων για την εκ νέου επιλογή
στελεχών) σε τακτά, σύντοµα χρονικά διαστήµατα (για παράδειγµα περίπου
κάθε τρία χρόνια για τους συµβούλους), εξασφαλίζει ένα σηµαντικό παράγοντα
ποιότητας. Η αξιολόγηση θα πρέπει να πραγµατοποιείται από ένα δηµόσιο
οργανισµό, ο οποίος θα πρέπει να συνδέεται µε την εκπαίδευση.
Η αξιολόγηση των στελεχών αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη της τις εξής παραµέτρους:
9 επιστηµονική δράση,
9 επιµορφωτική δράση,
9 στήριξη διδακτικού έργου και καινοτοµιών,
9 στήριξη νέων µέτρων της υπηρεσίας και του ΥΠΕΠΘ.
3.5.2 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
∆ιαπιστώσεις
Με τον όρο «εκπαιδευτικό έργο» εννοούµε το δηµιούργηµα, το
αποτέλεσµα, το προϊόν της λειτουργίας συνολικά του εκπαιδευτικού
συστήµατος ή οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενασχόλησης των
εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης ως θεσµού. Το εκπαιδευτικό έργο,
εποµένως, µπορεί να γίνει κατανοητό ως έργο που τελείται σε τρία επάλληλα
επίπεδα:
9 είτε ως αποτέλεσµα συνολικά της λειτουργίας του εκπαιδευτικού
συστήµατος, ως περιγραφή σε επίπεδο µακροανάλυσης της θεσµικής
εκπαιδευτικής δραστηριότητας,
9 είτε ως αποτέλεσµα οργανωµένης και σχεδιασµένης δραστηριότητας σε
επίπεδο σχολικής µονάδας ή ιδρύµατος,
9 είτε, τέλος, ως αποτέλεσµα συντονισµένης δραστηριότητας συγκεκριµένου
εκπαιδευτικού, οπότε, σε επίπεδο µικροανάλυσης, ορίζεται ως προϊόν της
εκπαιδευτικής και διδακτικής πράξης.
Με βάση, εποµένως, τις αναφορές αυτές, το εκπαιδευτικό έργο είναι το
αποτέλεσµα σύµπτωσης και συντονισµού παραγόντων που, σε προσδιορισµένα
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χρονικά πλαίσια, εναρµονίζονται για τη θεσµική πραγµάτωση της
εκπαιδευτικής πράξης.
Eποµένως, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί έννοια
πολυδιάστατη και πολυσήµαντη και αναφέρεται σε ποικίλες παραµέτρους της
εκπαιδευτικής διαδικασίας: τον εκπαιδευτικό, το µαθητή, το Αναλυτικό
Πρόγραµµα, τα διδακτικά υλικά, τη σχολική µονάδα ή και το θεσµό της
εκπαίδευσης συνολικά. Η αποσπασµατική αξιολόγηση σε σχέση µε κάποιες
από τις παραπάνω παραµέτρους δεν επιτρέπει τη συνολική αποτίµηση του
εκπαιδευτικού έργου.
Πολύ σηµαντική παράµετρος για το αποτέλεσµα της αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου είναι ο λόγος για τον οποίο διενεργείται. Παραθέτουµε
αυτές τις λογικές, σύµφωνα µε τον Σολοµών (1998)8,
9 Η λογική του δηµόσιου διοικητικού ελέγχου των εκπαιδευτικών ως ατόµων
και της εκπαιδευτικής τους πράξης. Η λογική αυτή πραγµατώνεται κυρίως σε
συγκεντρωτικά και γραφειοκρατικού-ιεραρχικού τύπου εκπαιδευτικά
συστήµατα. Η αξιολογική διαδικασία εστιάζει στον εκπαιδευτικό και στοχεύει
στον έλεγχο και τη θεραπεία των όποιων δυσλειτουργιών ή παρεκκλίσεων µε
την έννοια της συµµόρφωσης σε ό,τι εκπορεύεται από την κεντρική διοίκηση.
Έτσι, υποστηρίζεται, διασφαλίζεται ο ενιαίος χαρακτήρας της παρεχόµενης
εκπαίδευσης.
9 Η λογική της απόδοσης λόγου στον «καταναλωτή» δηλαδή τους γονείς.
Πρόκειται για µια αξιολόγηση που βασίζεται στα αποτελέσµατα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα οποία δηµοσιοποιούνται µε τη µορφή
σταθµισµένων σκορ επίδοσης και ποσοστών, και επιτρέπει στους καταναλωτέςγονείς να ενηµερώνονται για την αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και να επιλέγουν ελεύθερα το σχολείο µε κριτήριο το παραγόµενο
προϊόν. Το αξιολογικό αυτό µοντέλο αντιµετωπίζει το σχολείο ως επιχείρηση,
η οποία κερδίζει πελάτες-µαθητές ανάλογα µε την αποτελεσµατικότητά του.
9 Η λογική του αυτοελέγχου µε στόχο την ανάπτυξη-βελτίωση του σχολείου
µε βάση τις δικές του δυνάµεις. Πρόκειται ουσιαστικά για την πραγµάτωση του
µοντέλου στης σχολικής αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας, καθώς
στόχος της αξιολόγησης είναι η αντιµετώπιση από το ίδιο το εκπαιδευτικό
ίδρυµα των αδυναµιών του, οπότε φυσική απόληξη της αξιολογικής
διαδικασίας είναι ο προγραµµατισµός δράσης για βελτίωση.
Προτάσεις
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις παραπάνω παραδοχές καταλήγουµε σε µια
πρόταση στην οποία:
9 η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού δεν είναι αποσπασµατική, αλλά
8

Σολοµών, Ιωσήφ (1998). «Μοντέλα και πρακτικές εκπαιδευτικής αξιολόγησης: Μορφές
κοινωνικού ελέγχου και συγκρότηση παιδαγωγικών υποκειµένων» Virtual School, The Sciences
of Education Online, 1(2).
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σχετίζεται µε τις άλλες παραµέτρους του εκπαιδευτικού συστήµατος και
9 οι παραπάνω λογικές δεν αποκλείει η µία την άλλη, αλλά δε συγχέονται
κατά τη διαδικασία. ∆εχόµαστε, δηλαδή, ότι υπάρχει ανάγκη το
εκπαιδευτικό σύστηµα και να ελέγχεται ιεραρχικά ως θεσµός και να
απολογείται στην κοινωνία για την αποτελεσµατικότητά του και τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει, δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο
συνοµιλητές, κοινωνικούς εταίρους που βγάζουν τη σχολική µονάδα από
την αποµόνωση. Επίσης δεχόµαστε ότι ο κύριος στόχος της αξιολόγησης
πρέπει να είναι η ανατροφοδότηση µέσω της συνειδητοποίησης των
προβληµάτων και των αδυναµιών του εκπαιδευτικού συστήµατος. Αλλά για
καθένα από τους παραπάνω στόχους να προβλέπεται διαφορετική
διαδικασία.
Πιο συγκεκριµένα, για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως
σηµαντικού παράγοντα διαµόρφωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου
προτείνουµε τις εξής διαδικασίες:
∆ιαδικασία υπηρεσιακής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
Ελέγχεται µε τη διαδικασία αυτή η συνέπειά του εκπαιδευτικού ως προς
το ρόλο του και τις δεσµεύσεις του στο συγκεκριµένο σχολικό περιβάλλον, το
«ήθος» συνεργασίας τόσο µε τους µαθητές και τους γονείς, όσο µε τους
συναδέλφους, σχολικούς συµβούλους και τον διευθυντή και τέλος ως προς την
ανάληψη πρωτοβουλιών που συµβάλλουν στο θετικό κλίµα του σχολείου και
στην αναβάθµιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Αρµόδιος για τη
σύνταξη της υπηρεσιακής αξιολόγησης είναι ο διευθυντής. Ο εκπαιδευτικός
έχει δικαίωµα ένστασης. Η υπηρεσιακή αξιολόγηση κυρίως στοχεύει στον
έλεγχο των εκπαιδευτικών ως υπαλλήλων του δηµοσίου συµφέροντος.
∆ιαδικασία απολογισµού του εκπαιδευτικού έργου
Για την απολογιστική ετοιµότητα του εκπαιδευτικού αλλά και της
σχολικής µονάδας προτείνεται να λαµβάνεται υπ’ όψιν πέρα από το βιβλίο ύλης
και ο φάκελος υλικού που θα ενηµερώνει ο εκπαιδευτικός µε τον
προγραµµατισµό της διδασκαλίας του µε δείγµατα δουλειάς του (σχέδια
µαθήµατος, εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασιών κ.λπ.).
Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ο εκπαιδευτικός µπορεί να αξιοποιεί
τη συµβουλευτική στήριξη του σχολικού συµβούλου ο οποίος θα συντάσσει
εκθέσεις βασιζόµενος σε παρατηρήσεις µετά από:
9 παρακολούθηση διδασκαλιών του ενδιαφερόµενου εκπαιδευτικού,
9 ηµι-δοµηµένη συνέντευξη του εκπαιδευτικού και
9 εξέταση του φακέλου υλικού του εκπαιδευτικού.
∆ιαδικασία αυτοελέγχου και αυτο-αξιολόγησης
Η επάρκεια του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού και η ποιότητα του έργου
του είναι προϊόν συνεργασίας πολλών παραγόντων και δεν πρέπει να
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αντιµετωπίζεται αποσπασµατικά αλλά σε σχέση µε όλη την εκπαιδευτική
διαδικασία (επιµόρφωση, αξιολόγηση σχολικής µονάδας, πρόγραµµα
σπουδών). Ο εκπαιδευτικός µέσα από διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας, όπως προβλέπονται παρακάτω, θα
έχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσει το δικό του ρόλο και ευθύνη σε σχέση
µε το παραγόµενο έργο και να θέτει ατοµικούς στόχους που θα συντελούν στην
επαγγελµατική του εξέλιξη. Μ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί και ο ίδιος να
αξιολογεί το έργο του.
Συµπεραίνοντας, προτείνουµε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού να
στηρίζεται στα τρία παραπάνω επίπεδα:
9 στην εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων,
9 στην επιστηµονική-επαγγελµατική του επάρκεια και
9 στη συµµετοχή του σε αυτό-αξιολογικές διαδικασίες της σχολικής µονάδας.
Για την εξέλιξη του εκπαιδευτικού αξιοποιούνται και οι τρεις παραπάνω
διαδικασίες µε κριτές: ∆ιευθυντή σχολικής µονάδας και Σχολικό σύµβουλο.
Βασικό τεκµήριο, ο φάκελος υλικού του εκπαιδευτικού που θα υποστηρίζει τις
εκθέσεις των κριτών.
3.5.3 Αξιολόγηση εκπαιδευτικής µονάδας
Σε σχέση µε την αξιολόγηση σχολικής µονάδας, έχουν διαµορφωθεί σε
παγκόσµιο επίπεδο δύο κυρίως κατευθύνσεις:
9 η εσωτερική αξιολόγηση του σχολείου γίνεται ανεξάρτητα από την
εξωτερική, η εσωτερική αξιολόγηση βασίζεται στα αποτελέσµατα της
εξωτερικής αξιολόγησης και το αντίστροφο,
9 η αξιολόγηση της σχολικής µονάδας γίνεται κατόπιν συνεργασίας της
οµάδας εσωτερικής αξιολόγησης µε την οµάδα εξωτερικής αξιολόγησης.
Ένα υγιές σύστηµα χρειάζεται τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές
πηγές αξιολόγησης, οι διαφορετικοί όµως ρόλοι της κάθε µορφής αξιολόγησης
πρέπει να κατανοηθούν πλήρως. Η αξιοποίηση, στο πλαίσιο της εσωτερικής
αξιολόγησης, «κριτικών φίλων» ως εξωτερικών συµβούλων, έχει αποδειχθεί ότι
συµβάλλει στην αποδοτικότερη λειτουργία της. Επίσης, η χρήση των
αποτελεσµάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από εξωτερικούς αξιολογητές για
έλεγχο και κατάταξη των σχολείων, φαίνεται ότι αποδυναµώνει την εσωτερική
αξιολόγηση, υποτάσσοντάς την στην εξωτερική αξιολόγηση. ∆εν φαίνεται,
ωστόσο, να υπάρχει ακόµα ένα σύστηµα που να ενώνει την εσωτερική και την
εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής µονάδας µε έναν ενιαίο και συστηµατικό
τρόπο, ο οποίος να βασίζεται στα πλεονεκτήµατα και των δύο και να
αντιλαµβάνεται τη διασφάλιση της ποιότητας ως ένα ενιαίο σύστηµα
υποστήριξης της διαδικασίας της µάθησης και της διδασκαλίας.
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Η εσωτερική αξιολόγηση πραγµατοποιείται από τους ίδιους τους
παράγοντες της σχολικής µονάδας και διακρίνεται στις παρακάτω δύο µορφές9:
9 Ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση (οι ανώτεροι αξιολογούν τους κατώτερους).
9 Συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτο-αξιολόγηση (οι ίδιοι παράγοντες της
σχολικής µονάδας ως οι καλύτεροι γνώστες των συνθηκών και
προβληµάτων οργανώνουν τη δράση για τη βελτίωση ή την επίλυση των
προβληµάτων).
Τα τελευταία χρόνια διεθνώς πραγµατοποιούνται εσωτερικές
αξιολογήσεις των σχολικών µονάδων µε την ενεργό συµµετοχή των
εκπαιδευτικών.
Το Τµήµα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, µε επικεφαλής
τον τότε Πρόεδρο αξιολόγησης Ιωσήφ Σολοµών, διαµόρφωσε µια πρόταση
για εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής µονάδας. Στο µοντέλο αυτό που
υιοθετούµε και εµείς σε συνδυασµό µε το µηχανισµό αποτίµησης του
εκπαιδευτικού έργου (βλ. 4.1) επιχειρείται η αντιµετώπιση ορισµένων από τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ισχύουσες µορφές αξιολόγησης και,
γενικότερα, η συγκρότηση ενός συστήµατος αξιολόγησης προσαρµοσµένου
στα εκπαιδευτικά δεδοµένα της χώρας. Στηρίζεται, κυρίως, σε διαδικασίες
συλλογικής αυτοαξιολόγησης του σχολείου και, παράλληλα, µε έναν εκλεκτικό
τρόπο, δανείζεται και ενσωµατώνει ορισµένα στοιχεία από άλλα µοντέλα και
πρακτικές αξιολόγησης, προκειµένου:
9 να εξασφαλίζεται η επιστηµονική στήριξη των παραγόντων της σχολικής
µονάδας που ασκούν πρακτικές αυτοαξιολόγησης,
9 να ενισχύεται η συστηµατικότητα των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης,
9 να εξασφαλίζεται η άντληση ποσοτικών εκπαιδευτικών δεδοµένων,
9 να εξασφαλίζεται η ροή της πληροφορίας (ποσοτικά και ποιοτικά
δεδοµένα) τόσο µεταξύ σχολικών µονάδων όσο και προς και από τα
ανώτερα επίπεδα εκπαιδευτικής έρευνας, εκπαιδευτικής διοίκησης και λήψης
αποφάσεων,
9 να επιτυγχάνεται η «διασταύρωση» των αποτελεσµάτων της
αυτοαξιολόγησης και η επιτόπια στήριξη των διαδικασιών από εξωτερικούς
παράγοντες,
9 να επιτυγχάνεται σύνδεση µε την παραγωγή γνώσης από ευρύτερες µελέτες
αξιολόγησης και µε τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό σε περιφερειακό και
κεντρικό επίπεδο.
3.5.4 Αξιολόγηση µαθητών
∆ιαπιστώσεις
Μέχρι τη µεταρρύθµιση του 1997 το θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε την
αξιολόγηση του µαθητή ήταν ασαφές και αποσπασµατικό. Αντίθετα, από το
9

Σολοµών, Ιωσήφ (1999). Εσωτερική αξιολόγηση & προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου
στη σχολική µονάδα: ένα πλαίσιο εργασίας και υποστήριξης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
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1997 και µετά θεσµοθετήθηκε µία σαφής αξιολογική διαδικασία, που
αποτυπώθηκε στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (1998) και στα
Προγράµµατα Σπουδών (Π.Σ.) κατά γνωστικό αντικείµενο. Στα βιβλία επίσης
αξιολόγησης σε κάθε γνωστικό αντικείµενο για τις τρεις τάξεις του Ενιαίου
Λυκείου (ΚΕΕ, 1998-2000), στο ∆ΕΠΠΣ και στα ΑΠΣ (2002) υπάρχουν
σαφείς οδηγίες, τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδιασµού, για την αξιολόγηση του
µαθητή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Νόµο 2525 έχουν γίνει για θεσµοθέτηση
εναλλακτικών µεθόδων αξιολόγησης: συνθετικές δηµιουργικές εργασίες στο
Γυµνάσιο και Λύκειο, ατοµικός Φάκελος υλικού του µαθητή.
Ωστόσο, φαίνεται οι εκπαιδευτικοί να µην προτιµούν τέτοιες µορφές
αξιολόγησης. Ίσως να οφείλεται στην έλλειψη επιµόρφωσης και στο γεγονός ότι
ο εκπαιδευτικός έχει συνηθίσει να εργάζεται σε πλαίσιο εµπειρικό, αποκοµµένο
πλήρως από το θεωρητικό στοχασµό. Οι εναλλακτικοί άλλωστε αυτοί
αξιολογικοί τρόποι δεν στηρίχτηκαν όσο έπρεπε. Έτσι ενώ συντάσσονται νέα
Π.Σ. ή αναµορφώνονται τα υπάρχοντα, γράφονται νέα σχολικά βιβλία, το
σύστηµα αξιολόγησης παραµένει σε µεγάλο βαθµό παραδοσιακό.
Προτάσεις
Σε ένα διαφορετικό αξιολογικό πλαίσιο µπορούµε να ορίσουµε ως
αξιολόγηση του µαθητή όχι µόνο τη συστηµατική διαδικασία ελέγχου του
βαθµού κατάκτησης εκ µέρους του µαθητή των στόχων που επιδιώκει η
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και εκτίµηση, περιγραφή, ερµηνεία και
αξιολόγηση της όλης παρουσίας του µαθητή:
9 τοµείς ατοµικής προόδου,
9 προσπάθεια και διάθεση για µάθηση,
9 δυνατότητες, νοητικές και µεθοδολογικές δεξιότητες,
9 αποτίµηση πιο σύνθετων ικανοτήτων: κριτική-στοχαστική, αναλυτική και
συνθετική σκέψη, η φαντασία και η παρατηρητικότητα, η δηµιουργικότητα, η
πρωτοτυπία και η επινοητικότητα, η ανάπτυξη µεταγνωστικών δεξιοτήτων και
αυτονοµία-αυτορρύθµιση στη µάθηση και τη συµπεριφορά, το ενδιαφέρον, η
συµµετοχή στη διδακτική πράξη και η ένταξη στην οµάδα, η ικανότητα
ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων, η ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας στο πλαίσιο των οµαδικών εργασιών,
ικανότητα όχι µόνο αναπαραγωγής γνώσεων αλλά και αξιοποίησης σε άλλες
καταστάσεις για την επίλυση προβληµάτων ή αντιµετώπιση καταστάσεων, η
διαµόρφωση και υιοθέτηση θετικών στάσεων.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, που µπορεί να λειτουργήσει και
ανατροφοδοτικά, µπορούµε όχι µόνο να αποτιµήσουµε το µαθησιακό
αποτέλεσµα, αλλά και να ενηµερωθούµε διδάσκοντες και διδασκόµενοι για την
έκβαση των προσπαθειών µας και να αντλήσουµε στοιχεία για τη βελτίωση της
διδακτικής πράξης και των παραµέτρων που την επηρεάζουν. Σε ένα τέτοιο
αξιολογικό πλαίσιο η αξιολόγηση του µαθητή δεν ταυτίζεται µε την εξέταση
και τη βαθµολογία του µαθητή, που αποτελούν µέρος µόνο της αξιολογικής
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διαδικασίας. Ούτε έχει µόνο ποσοτική διάσταση αλλά και ποιοτική που για
µερικές λειτουργίες της είναι πιο σηµαντική.
Σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα στο οποίο η αξιολόγηση δε στοχεύει
απλώς στον έλεγχο των κατακτηµένων γνώσεων ή µόνο στην επιλογή ενός
αριθµού µαθητών µε βάση κάποια κριτήρια, οι βασικές αρχές της αξιολόγησης
του µαθητή είναι:
9 Η αξιολόγηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά µέσο για την επίτευξη
κάποιου προκαθορισµένου σκοπού.
9 Η αξιολόγηση πρέπει να εντάσσεται στη διαδικασία της διδασκαλίας και
της µάθησης.
9 Σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης είναι απαραίτητος ο σαφής καθορισµός
του σκοπού, του αντικειµένου και των κριτηρίων αξιολόγησης.
9 Η επίδοση των µαθητών εκτιµάται µε βάση τα κριτήρια που προκύπτουν
από τους σκοπούς και όχι από τη σύγκριση µε τους συµµαθητές τους.
9 ∆εν αξιολογείται µόνον η επίδοση, αλλά και η πρόοδος σε σχέση µε
πρότερες επιδόσεις (ατοµική πρόοδος µαθητή).
9 ∆εν αξιολογούνται µόνο οι γνώσεις αλλά και οι δεξιότητες και οι στάσεις, οι
συµπεριφορές κ.λπ.
9 Οι στόχοι µάθησης, το περιεχόµενο του µαθήµατος, η διδακτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου, η ηλικία, οι µαθησιακές ανάγκες και οι
εµπειρίες των µαθητών καθορίζουν τις µορφές, τη µέθοδο και τις τεχνικές
αξιολόγησης.
9 Λαµβάνουµε υπ’ όψιν τον ατοµικό τρόπο µάθησης, το στάδιο γλωσσικής
ανάπτυξής του, τις ευκαιρίες που του παρέχει το οικογενειακό περιβάλλον.
9 Σε όλες τις µορφές αξιολόγησης, ανάλογα µε την ηλικία και τη γνωστική
ανάπτυξη, πρέπει να συµµετέχει ενεργά ο µαθητής, ώστε να αποκτά δεξιότητες
αυτο-αξιολόγησης. Με αυτό τον τρόπο η αξιολόγηση όχι µόνο αποκτά ένα
δυναµικό χαρακτήρα, αλλά και βασίζεται στη συνεργασία αξιολογητή και
αξιολογούµενου.
9 Ακόµη και στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση αποσκοπεί στην επιλογή των
περισσότερων ικανών σε κάποιο τοµέα, καθορίζονται ποικίλα κριτήρια και
διαδικασίες, που ελαχιστοποιούν τυχαίους παράγοντες και λειτουργούν, κατά
το δυνατόν, αντισταθµιστικά στις όποιες ανισότητες ευκαιριών.
Σε ένα τέτοιο αξιολογικό πλαίσιο διαφοροποιείται και η διαδικασία της
αξιολόγησης και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα στο
Γυµνάσιο οι µαθητές και οι µαθήτριες αξιολογούνται µε βάση:
9 την επίδοσή τους στα τρία τρίµηνα, η οποία αποτυπώνεται για κάθε µάθηµα
τόσο περιγραφικά (τοµείς στους οποίους τα καταφέρνει, τοµείς στους
οποίους χρειάζεται βελτίωση και πιο συστηµατική µελέτη ή µεγαλύτερη
εξάσκηση) όσο και αριθµητικά (βαθµός προφορικός, γραπτός γραπτής
δοκιµασίας, βαθµός φακέλου µαθητή ή βαθµός εργασιών που έχει αναλάβει
στο µάθηµα),
9 την επίδοσή τους στην τελική γραπτή εξέταση,
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9 το βαθµό που προκύπτει από τη συνθετική εργασία που έχει αναλάβει ο
µαθητής σε συνεργασία µε τον επόπτη εκπαιδευτικό και από τη συµµετοχή
του σε διαθεµατικό σχέδιο δράσης (project).
Θα µπορούσε βεβαίως για τη Γ΄ Γυµνασίου το αξιολογικό πλαίσιο να
διαφοροποιείται ως προς τις γραπτές εξετάσεις, ώστε να αποκτήσει
διαφορετικό κύρος το Απολυτήριο Γυµνασίου: οι γραπτές εξετάσεις γίνονται σε
επίπεδο περιφέρειας και τα γραπτά των µαθητών κάθε σχολείου διορθώνονται
από εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου. Οι παραπάνω εξετάσεις θα µπορούσαν να
θεσµοθετηθούν, αφού προηγουµένως εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την
αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. ∆ιαφορετικά, οι εξετάσεις από
µόνες τους θα αποτελέσουν έναν ακόµα παράγοντα σχολικής αποτυχίας και
σχολικού άγχους.
Οι µαθητές και οι µαθήτριες που παρουσιάζουν αδυναµίες κατά τη
διάρκεια της χρονιάς συµµετέχουν σε ενισχυτική διδασκαλία, την οποία
αναλαµβάνουν ειδικά επιµορφωµένοι εκπαιδευτικοί, που δεν επαναλαµβάνουν
απλώς τη διαδικασία του πρωινού µαθήµατος, αλλά φροντίζουν να αξιοποιούν
διδακτικούς τρόπους και στάσεις, που στηρίζουν και βοηθούν µαθητές και
µαθήτριες µε διαφορετικούς ρυθµούς µάθησης, αλλοεθνείς µαθητές, µαθητές
µε ανεπαρκή σκευή από προηγούµενη εκπαιδευτική βαθµίδα… Οι µαθητές
επίσης που δεν απολύονται παρακολουθούν για ένα τετράµηνο ειδικά
ενισχυτικά τµήµατα και συµµετέχουν σε εξετάσεις επαναληπτικές (µήνα
Φεβρουάριο) και παραδίδουν µια νέα συνθετική εργασία µετά από συνεχή
συνεργασία σε τακτές ώρες που ορίζονται από το Πρόγραµµα, µε εκπαιδευτικό
που έχει προσληφθεί για αυτό το λόγο.
Στο Λύκειο, βεβαίως, το αξιολογικό πλαίσιο διαφοροποιείται σε µεγάλο
βαθµό. Η Α΄ Λυκείου αποτελεί το βασικό κόµβο για τις µετέπειτα επιλογές
του µαθητή. Πρέπει λοιπόν να του δίνεται η δυνατότητα να συλλέξει στοιχεία
που θα τον βοηθήσουν στην επιλογή του:
9 Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός: αγορά εργασίας,
ενδιαφέροντα
9 Εκπαιδευτική διαδικασία (διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης, συµµετοχή
σε σχέδια δράσης [project], αξιολόγηση φακέλου µαθητή): διάγνωση
ικανοτήτων-δεξιοτήτων.
Στη Β΄ Λυκείου οι µαθητές και οι µαθήτριες συµµετέχουν σε εξετάσεις
σε επίπεδο Περιφέρειας. Ο βαθµός σε κάθε µάθηµα προκύπτει:
9 τον προφορικό βαθµό,
9 το βαθµό σε ατοµική εργασία που παραδίδει,
9 το βαθµό της γραπτής εξέτασης σε εξετάσεις σε επίπεδο Περιφέρειας.
Ο βαθµός του ενδεικτικού της Β΄ Λυκείου συµµετέχει σε µικρό
ποσοστό στο βαθµό πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Στη Γ΄ Λυκείου οι µαθητές και οι µαθήτριες συµµετέχουν σε εξετάσεις
επιπέδου Περιφέρειας σε 4 µαθήµατα γενικής Παιδείας: Γλώσσα,
Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα, Κοινωνικές επιστήµες και σε Πανελλαδικές, στα
µαθήµατα της κατεύθυνσης.
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Ο βαθµός του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου συνυπολογίζεται στο βαθµό
Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Για το Λύκειο, επειδή η αξιολόγησή τους εµπλέκεται στην προαγωγή
τους στην ανώτερη βαθµίδα, απαιτεί µια βαθύτερη ανάλυση δεδοµένων και πιο
περίπλοκη που ξεπερνά τις δυνατότητες της επιτροπής. Αρκούµαστε στις
γενικότερες κατευθυντήριες γραµµές που αναπτύξαµε παραπάνω.
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4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1 Μηχανισµός αποτίµησης της εκπαιδευτικής λειτουργίας
Η διαρκής αποτίµηση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος είναι µια
γενικά αναγνωρισµένη ανάγκη. Ωστόσο, φαίνεται ότι η ανάγκη είναι πολύ
µεγαλύτερη από ό,τι θεωρούσαµε ως τώρα, αφού κανένα εκπαιδευτικό µέτρο ή
µεταρρύθµιση δε µπορεί να επιτύχει ή να αποτύχει αν δε προσδιορίσουµε την
«επιτυχία» ή την «αποτυχία» και δεν έχουµε στοιχεία που να µας επιτρέψουν να
κρίνουµε αντικειµενικά. Χρησιµοποιείται εδώ ο όρος αποτίµηση προκειµένου να
αποφευχθούν όροι όπως «αξιολόγηση» ή «έλεγχος», που έχουν βεβαρυµένη
παρασηµαντική.
Το νόηµα της «αποτίµησης» είναι περίπου το εξής: η εκπαίδευση είναι
ένας θεσµός αλλά και µια «λειτουργία» (function) σηµαντική για το ελληνικό
κράτος και µάλιστα σε πολλά επίπεδα. ΄Εχει ένα σηµαντικό οικονοµικό
κόστος, αλλά, προφανώς, και σηµαντικές κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές επιπτώσεις. Έτσι, η εκτίµηση όλων αυτών των παραγόντων είναι
επιτακτική. Η εκτίµηση αυτή θα πρέπει να συντελείται µε τρόπο διαρκή (σε
βάθος χρόνου), πλήρη (να παίρνει υπ’ όψιν όλες τις όψεις του θεσµού) και
συστηµατικό (µε οργανωµένο τρόπο σε τακτά διαστήµατα). Ονοµάζουµε
µηχανισµό αποτίµησης ένα µηχανισµό που θα κάνει την αποτίµηση αυτή: µια
αρµόδια υπηρεσία δηλαδή, θεσµικά κατοχυρωµένη, µε τους κατάλληλους
πόρους (οικονοµικούς, τεχνολογικούς και ανθρώπινους) η οποία θα
πραγµατοποιεί την αποτίµηση αυτή σε µόνιµη βάση.
Αυτή η αποτίµηση είναι αναγκαία, καθώς δεν είναι δυνατόν να µη
γνωρίζουµε τον τρόπο µε τον οποίο διατίθεται, διανέµεται και χρησιµοποιείται
το 3,5% του κρατικού προϋπολογισµού αλλά και «πού πάει» η ελληνική
παιδεία. Το θέµα είναι πως η πολλαπλότητα των παραγόντων που
υπεισέρχονται στη λειτουργία της εκπαίδευσης καθιστά αυτονόητη την
πολλαπλότητα των µεθόδων αποτίµησης. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές,
αυτή η προφανής πρόταση δεν εφαρµόζεται στην πράξη και (συµπτωµατικά ή
από σκοπού) δηµιουργούνται παρανοήσεις. Η συνεννόηση τότε µεταξύ των
εµπλεκόµενων µερών είναι πολλές φορές αδύνατη –π.χ. συνδαλιστικές ενώσεις
και ΥΠΕΠΘ.
Ένα παράδειγµα. Τελευταία έχει αναπτυχθεί πολύ ένα θεωρητικό
πλαίσιο και οι συναφείς µε αυτό µέθοδοι που έχουν τη γενική ονοµασία “Total
Quality Control” (έλεγχος ολικής ποιότητας, ΕΟΠ). Αυτός ο ΕΟΠ
εφαρµόζεται προσφάτως και στην εκπαίδευση (θεωρούµενη προφανώς ως ένα
είδος οργανισµού-επιχείρησης). Ο εµπειρισµός της αγγλοσαξωνικής σχολής
και, ενδεχοµένως, οι πρακτικές ορισµένων σχολών σκέψης, οδήγησαν σταδιακά
σε µια θεώρηση του ΕΟΠ ως της µόνης αξιόπιστης (=αντικειµενικής) µεθόδου
για την εκτίµηση της εκπαίδευσης. Ο ΕΟΠ αναφέρεται κυρίως σε ποσοτικά
στοιχεία που σχετίζονται µε την εκπαίδευση όπως, για παράδειγµα, ο αριθµός
των διαθέσιµων τετραγωνικών µέτρων ανά µαθητή στις αίθουσες διδασκαλίας.
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Είναι φανερό ότι οι παράγοντες αυτοί είναι σηµαντικοί για µια ποιοτική
εκπαίδευση, αλλά δεν είναι οι µόνοι, καθώς δεν αναφέρονται στην ποιότητα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μια πλήρης εικόνα της ελληνικής εκπαίδευσης
απαιτεί στοιχεία τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά που να σχετίζονται και µε το
περιβάλλον της εκπαίδευσης, αλλά και µε το «προϊόν» της.
∆ηµιουργία και λειτουργία ενός µηχανισµού ελέγχου
Η βασική δοµή για τη λειτουργία ενός µηχανισµού αποτίµησης υπάρχει
–είναι το ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας)– αν και µέχρι τώρα η
λειτουργία του υπήρξε αδιαφανής. Υπάρχει, επίσης, µια σχετική τεχνογνωσία
αλλά και το απαραίτητο στελεχιακό δυναµικό –υπάρχουν πολλοί ερευνητές
που ασχολούνται µε σχετικά θέµατα, εξάλλου υπήρξαν και παραδείγµατα όπως
του Εµµ. ∆ρεττάκη και του Ιωσήφ Σολοµών που έχουν επιτελέσει πολύ
σηµαντικό έργο σε σχετικούς τοµείς.
Το κέντρο αυτό (ας το ονοµάσουµε προσωρινά Κέντρο Αποτίµησης και
Ελέγχου Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών) θα έχει ως έργο του τη συλλογή, επεξεργασία, διάθεση των σχετικών στοιχείων.
Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνουν δεδοµένα 3 κατηγοριών:
9 δεδοµένα του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο συντελείται η εκπαιδευτική
διαδικασία. Πλήθος και κατηγορίες σχολείων, αιθουσών, εκπαιδευτικοί,
οικονοµικά στοιχεία, σύνθεση µαθητικού και εκπαιδευτικού πληθυσµού,
µαθητική διαρροή και, γενικά, όλα τα δεδοµένα που θα µας επιτρέψουν να
έχουµε µια ικανοποιητική εικόνα του υλικοτεχνικού πλαισίου µέσα στο
οποίο συντελείται η εκπαιδευτική διαδικασία.
9 δεδοµένα που έχουν να κάνουν µε το επίπεδο γνώσεων των µαθητών. Σε
σηµαντικά «στιγµιότυπα» της µαθητικής ζωής (π.χ. στην είσοδο της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, πριν την Α΄ Λυκείου κ.λπ.) το ΚΑΕΕ∆ θα
πρέπει να αποστέλει στα αντίστοιχα σχολεία σχετικά φύλλα αξιολόγησης
στα οποία θα απαντούν όλοι οι µαθητές και οι µαθήτριες (ανωνύµως
φυσικά). Τα στοιχεία αυτά µπορούν να αφορούν σε βασικές δεξιότητες και
γνώσεις (π.χ. γλώσσα, Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες), αλλά, κατά
περίπτωση και άλλα στοιχεία (ξένες γλώσσες ή Πληροφορική). Φυσικά, τα
στοιχεία δε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά κανένα τρόπο για
αξιολόγηση και απόδοση αξιολογήσεων σε µαθητές, εκπαιδευτικούς και
σχολεία. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για
να παρακολουθείται µε διαρκή τρόπο το επίπεδο γνώσεων (κάποιων
γνώσεων και δεξιοτήτων) των µαθητών και να αξιολογούνται έτσι τα
εκάστοτε µέτρα ώστε να λαµβάνονται αποφάσεις στηριγµένες σε
πραγµατικά δεδοµένα.
9 Κατά περίπτωση, το ΚΑΕΕ∆ θα διαθέτει τους µηχανισµούς ώστε να
διενεργεί και αξιόπιστους ελέγχους και εκτιµήσεις σε θέµατα που δεν είναι
άµεσα συσχετιζόµενα µε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα. ∆ίνω δυο
παραδείγµατα ερωτήσεων που σχετίζονται ή δε σχετίζονται µε γνώσεις:
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o οι µαθητές έχουν εµπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστηµα; Με ποιο
κριτήριο επιλέγουν τη συνέχιση των σπουδών τους; Πώς βλέπουν
τους αλλοδαπούς συµµαθητές τους;
o οι µαθητές είναι «πληροφορικώς εγγράµµατοι»; Σε ποιο βαθµό; Με
ποιο τρόπο χρησιµοποιούν τις γνώσεις τους;
Το ΚΑΕΕ∆ θα µπορεί έτσι µε αξιόπιστο τρόπο, χάρη στους µηχανισµούς του, να αποτυπώνει και γενικότερες στάσεις, νοοτροπίες, συνήθειες και
πρακτικές των µαθητών και της νεολαίας γενικότερα, έτσι ώστε να µπορεί να
ασκείται µια έγκυρη εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική.
Το ΚΑΕΕ∆ θα πρέπει να οργανώσει τη συλλογή των στοιχείων.
Τα στοιχεία της πρώτης κατηγορίας θα προέρχονται βεβαίως από τις
αντίστοιχες υπηρεσίες (σχολικές µονάδες, διευθύνσεις κ.λπ.). Το ΚΑΕΕ∆ θα
πρέπει να µελετήσει προσεκτικά, αξιοποιώντας φυσικά και τη διεθνή εµπειρία,
τα δεδοµένα που επιθυµεί να συλλέξει, να ενηµερώσει και επιµορφώσει τα
εµπλεκόµενα µέρη (διευθυντές σχολείων κ.λπ.) και να δηµιουργήσει το σχετικό
πλαίσιο: φόρµες που θα πρέπει να συµπληρώνονται, ηµεροµηνίες συλλογής
στοιχείων κ.λπ. Είναι αυτονόητο ότι τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να
παραδίδονται σε ψηφιακή µορφή είτε online (συµπλήρωση ηλεκτρονικής
φόρµας µέσω ∆ιαδικτύου), είτε offline (δισκέτες). Το συνολικό κόστος της
συλλογής των στοιχείων δεν είναι υπερβολικά µεγάλο (υπολογίζουµε περίπου
σε Νx6 ανθρωποώρες, όπου Ν είναι ο αριθµός των σχολείων όλων των
κατηγοριών) –κόστος που θα µειωθεί δραµατικά σε Νx4 ή κάτι ανάλογο µε
την πλήρη ψηφιοποίηση του συστήµατος.
Τα στοιχεία της δεύτερης κατηγορίας είναι πιο πολλά σε όγκο και πιο
δύσκολα στη διαχείρισή τους. Κατ’ αρχήν, υπάρχει το µεγάλο θέµα του «τι
ακριβώς αποτιµάται». ∆ηλαδή, όταν αποτιµούµε τη γλωσσική ικανότητα των
αποφοίτων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ποια ακριβώς στοιχεία
επιθυµούµε να συλλέξουµε; Υπάρχουν ορισµένα στοιχεία που οπωσδήποτε
πρέπει να συλλεγούν, όπως π.χ. αυτά που συλλέγουν οι διεθνείς οργανισµοί, τα
οποία είναι απαραίτητα και για να κάνουµε συγκρίσεις µε τα άλλα κράτη και
για να ανταποκρινόµαστε στα σχετικά αιτήµατα των οργανισµών αυτών. Σε
κάθε περίπτωση, το ΚΑΕΕ∆ είναι αυτό που θα αποφασίσει ποια ακριβώς
στοιχεία θα συλλέγονται. Είναι σηµαντικό, πάντως, το δείγµα των σχολείων να
είναι µεγάλο. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων είναι χρονοβόρα και
δαπανηρή, οπότε είναι δύσκολο να συλλέγονται στοιχεία από όλα τα σχολεία,
αλλά αυτό είναι ένα τεχνικό στοιχείο που θα το αντιµετωπίσει το ΚΑΕΕ∆.
Επίσης, αν και δεν είναι η πλέον κατάλληλη µέθοδος, οι ερωτήσεις µπορούν να
είναι «αντικειµενικού τύπου» (πολλαπλής επιλογής κ.λπ.) –καλύτερα να
συλλέγονται στοιχεία έστω και αυτού του είδους, παρά καθόλου στοιχεία.
Φυσικά, οι απαντήσεις µπορούν να δίνονται και online –από όσα σχολεία
έχουν αυτή τη δυνατότητα. Η αυτόµατη καταχώρηση και η (µερική) αυτόµατη
επεξεργασία των δεδοµένων θα µειώσουν ουσιαστικά το κόστος.
Τρεις φαίνονται να είναι οι παράγοντες που θα επηρεάσουν τη λειτουργία αυτού του µηχανισµού αποτίµησης:
45

9 Η σωστή στελέχωση, θεσµοθέτηση και ο εξοπλισµός του ΚΑΕΕ∆. Οι
πόροι θα πρέπει να είναι επαρκείς και η φυσικά η λειτουργία του ΚΑΕΕ∆
συνεπής και αξιόπιστη –π.χ. να ζητάει τα ίδια στοιχεία κάθε χρόνο και να τα
επεξεργάζεται γρήγορα.
9 Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης. Θα πρέπει
να επιµορφωθούν όλοι στη σηµασία της αντικειµενικής συλλογής δεδοµένων.
Για παράδειγµα, τα στελέχη της εκπαίδευσης θα πρέπει να συµπληρώνουν
πολύ προσεκτικά τα σχετικά δελτία και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
συνειδητοποιήσουν ότι δε πρέπει να φαλκιδεύουν τα αποτελέσµατα των τεστ
ελέγχου (π.χ. «βοηθώντας» τους µαθητές τους).
9 Η ενσωµάτωση των όρων αποτίµησης σε κάθε πρόταση. ΄Ετσι, κάθε
καινούρια πρόταση από τη µεριά του ΥΠΕΠΘ (π.χ. «αυξάνουµε τις ώρες των
Αρχαίων για να βελτιωθούν οι γνώσεις των µαθητών στην ελληνική γλώσσα»)
θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα σχετικά κριτήρια («µε ποιο τρόπο θα το
διαπιστώσουµε αυτό»;). Το ΚΑΕΕ∆ θα µπορεί να λειτουργεί συµβουλευτικά
υποδεικνύοντας τρόπους µε τους οποίους θα µπορεί να ελεγχθεί η σχετική
«επιτυχία» ενός µέτρου.
4.2 Μηχανισµός επαγγελµατικού προσανατολισµού
∆ιαπιστώσεις
Η ύπαρξη και λειτουργία ενός µηχανισµού επαγγελµατικού
προσανατολισµού θεωρείται αναγκαία και για το λόγο αυτό έχει εισαχθεί στο
σχολείο το µάθηµα του ΣΕΠ (Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού)
και ιδρύθηκαν και λειτουργούν υπηρεσίες όπως τα ΓΡΑΣΕΠ (Γραφεία ΣΕΠ)
και άλλες ανάλογες υπηρεσίες στις Νοµαρχίες, ∆ηµαρχίες, στον ΟΑΕ∆.
Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητά τους είναι εµφανώς περιορισµένη. Στη
σχολική µονάδα το µάθηµα του ΣΕΠ ανατίθεται ευκαιριακά σε
εκπαιδευτικούς που έχουν απλώς παρακολουθήσει βραχύχρονα σεµινάρια, οι
οποίοι, πολλές φορές, δεν πιστεύουν καν στο θεσµό και την
αποτελεσµατικότητά του και χρησιµοποιούν, όσο είναι δυνατόν, τις σχετικές
ώρες για άλλα µαθήµατα. Παρά ταύτα, ο ορθός επαγγελµατικός
προσανατολισµός µπορεί να παίξει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στην
αναδιάρθρωση και ορθολογικοποίηση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Είναι προφανές ότι ένας σωστός ΣΕΠ θα συντελέσει στην ορθότερη κατανοµή
ανθρώπινων πόρων. Το σηµαντικότερο στοιχείο είναι ότι ο σωστά
οργανωµένος ΣΕΠ µπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στο Γυµνάσιο και
ανακόψει τη βασική επιλογή των µαθητών για το Ενιαίο Λύκειο και την
αποστροφή τους για την Επαγγελµατική και την Τεχνική Εκπαίδευση. Φυσικά
τον πρωτεύοντα ρόλο θα παίξει η αναµόρφωση των ίδιων των Τεχνικών και
Επαγγελµατικών Σχολείων, αλλά ο ΣΕΠ είναι εκείνος που µπορεί να
καθοδηγήσει τους µαθητές στην ορθολογική επιλογή του µελλοντικού
επαγγέλµατός τους.
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Προτάσεις
9 Ο ΣΕΠ πρέπει να αναδιοργανωθεί πλήρως. Όσοι τον «διδάσκουν» (ήδη η
ορολογία είναι υπονοµευτική: ο ΣΕΠ δεν είναι γνωστικό αντικείµενο που
«διδάσκεται») θα πρέπει να είναι –µε κάποιον τρόπο– ειδικοί στο θέµα: να
έχουν κάνει ειδικές σπουδές. Το ΥΠΕΠΘ θα µπορούσε να χορηγήσει
υποτροφίες (µέσω ΙΚΥ ή απευθείας στους εκπαιδευτικούς) για να
ενθαρρύνει τις ειδικές σπουδές στο θέµα. Ακόµη θα πρέπει να οργανωθούν
µακρόχρονα σεµινάρια (τουλάχιστον 1 έτους) και µεταπτυχιακά
προγράµµατα σπουδών για την κατάρτιση ειδικών στο ΣΕΠ.
9 Η ενηµέρωση των µαθητών θα πρέπει να γίνει µε τρόπο πιο συστηµατικό
και οργανωµένο. Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Απασχόλησης και άλλα
συναρµόδια Υπουργεία να καταρτιστεί πίνακας επαγγελµάτων, µε τα
αντίστοιχα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την
εξάσκησή τους και να παραχθεί πληροφοριακό υλικό (έντυπο, ενηµερωτικές
βιντεοταινίες, ψηφιακό υλικό στο ∆ιαδίκτυο). Στο βαθµό που είναι δυνατόν,
να παρέχονται πληροφορίες κατά τόπους για το status και την εξέλιξη των
επαγγελµάτων, προβλέψεις της ΕΕ για νέα επαγγέλµατα, µελλοντικές
ανάγκες και συναφείς πληροφορίες. Με την έκδοση ειδικού περιοδικού (σε
έντυπη και/ή ψηφιακή µορφή) οι µαθητές να ενηµερώνονται για τις
εξελίξεις στο θέµα (επαγγέλµατα που σταδιακά περιθωριποποιούνται, που
µετασχηµατίζονται, νέα επαγγέλµατα).
9 Οι µαθητές να αποκτήσουν µια στοιχειώδη επαφή µε τον κόσµο της
εργασίας. Σε πολλές χώρες (όπως η Γερµανία) οι µαθητές όλων των
σχολείων, στη δευτέρα Γυµνασίου, «εργάζονται» για ένα µήνα κοντά σε
επαγγελµατίες που οι ίδιοι επιλέγουν. Οι διάφοροι χώροι εργασίας
(φαρµακεία, επιχειρήσεις διαφόρων ειδών, βιοµηχανίες, γραφεία διαφόρων
ειδών, µεταφορικές εταιρείες...) αναλαµβάνουν, χωρίς κόστος, να δεχθούν
επί ένα µήνα τους µικρούς εργαζόµενους (τηρώντας, εννοείται, όλους τους
κανόνες ασφαλείας κ.λπ.). Η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών δεν έχει
φυσικά καµία εργασιακή εµπειρία και ο µήνας αυτός (παρ’ όλο που είναι
εξαιρετικά σύντοµος και το όλο εγχείρηµα έχει φυσικά ένα χαρακτήρα
προσοµοίωσης της πραγµατικής εργασίας) φαίνεται ότι είναι πολύ
σηµαντικός στη διαµόρφωση της γνώµης που έχουν για την εργασία, τις
δυσκολίες της και την αξία της. Θα έπρεπε ίσως να αρχίσει ένας σχετικός
διάλογος στην Ελλάδα που θα κατέληγε ενδεχοµένως σε ένα σύστηµα µέσω
του οποίου οι µαθητές θα αποκτούσαν µια επαφή και θα γνώριζαν τον
κόσµο της εργασίας.
9 Οι µαθητές αποκτούν µια επαφή µε τον κόσµο της εργασίας µε ένα τρόπο
στρεβλό. Είναι γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις στο σχολικό χώρο, στη
ζώνη των διαθεµατικών δραστηριοτήτων, εµφανίστηκαν ιδιωτικές εταιρείες,
γεγονός που επικρίθηκε από πολλές πλευρές. Είναι, ωστόσο, δυνατόν να
βρεθούν τρόποι τέτοιοι, ώστε η επαφή των µαθητών µε τον κόσµο της
εργασίας να πραγµατοποιηθεί και στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων,
αλλά µε µεθόδους και συστήµατα που θα είναι αποδεκτές και από τους
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γονείς και από την εκπαιδευτική κοινότητα. Κάτι ανάλογο ισχύει και για
προγράµµατα που αποσκοπούν στην καλύτερη πληροφόρηση των µαθητών,
αλλά συχνά εγείρουν διαµαρτυρίες για τον τρόπο µε τον οποίο
πραγµατοποιούνται καθώς και για το ιδεολογικό τους περιεχόµενο (όπως,
για παράδειγµα, τα προγράµµατα «Νεανικής Επιχειρηµατικότητας» που
σχεδιάζονται ή υλοποιούνται στα ΤΕΕ): τα προγράµµατα αυτά µπορούν να
οργανωθούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε και να είναι χρήσιµα για τους
µαθητές και να είναι ταυτοχρόνως αποδεκτά.
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5. ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Οι ψηφιακές τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ για
συντοµία) έχουν εισβάλει στην κοινωνία και στην εκπαίδευση ειδικότερα. Ο
ρόλος τους είναι πραγµατικά καταλυτικός, για την ακρίβεια µπορεί να είναι
καταλυτικός –όπως µπορεί εξίσου καλά να περιοριστεί σε µια επιφανειακή
αλλαγή ορισµένων πρακτικών της σχολικής ζωής. Στην τρέχουσα κατάσταση
των πραγµάτων οι ΤΠΕ παίζουν έναν πολλαπλό ρόλο στη σχολική ζωή:
9 Αποτελούν αντικείµενα προς διδασκαλία σε όλη σχεδόν την κλίµακα της
εκπαίδευσης, είτε σε γενική µορφή (γενικές δεξιότητες χρήσης των ΗΥΠληροφορικός Γραµµατισµός), είτε σε ειδική (για παράδειγµα διδασκαλία
του προγραµµατισµού στην τεχνολογική κατεύθυνση των Ενιαίων
Λυκείων).
9 Χρησιµοποιούνται συστηµατικά στη ∆ιοίκηση του Σχολείου για ποικίλες
εργασίες.
9 Αποτελούν µέσο προς διδασκαλία: υπάρχει µια πληθώρα εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων (λογισµικών καθώς και σχετικών θεωριών και διδακτικών
σεναρίων για τη χρήσή τους) –πολλά από τα οποία είναι είτε ελληνικής
κατασκευής είτε πλήρως ελληνοποιηµένα και καλύπτουν το σύνολο σχεδόν
των γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονται στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση. Πολλά από τα περιβάλλοντα αυτά δεν είναι ελληνοποιηµένα,
αλλά ανήκουν στη λεγόµενη κατηγορία του «ελεύθερου λογισµικού» και του
«λογισµικού ανοιχτού κώδικα» –που σηµαίνει πρακτικά ότι είναι δωρεάν και
µπορούν να ελληνοποιηθούν πλήρως µε πολύ µικρό κόστος.
9 Προσφέρουν πολλές δυνατότητες επικοινωνίας και έτσι µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από τους µαθητές στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας
(project) ή διδακτικών δραστηριοτήτων ποικίλων µορφών. Εξάλλου, το
∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών περιλαµβάνει έναν ωκεανό πληροφοριών,
για όλα σχεδόν τα αντικείµενα που διδάσκονται στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση. Τα ίδια αυτά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, οι επικοινωνιακές
δυνατότητες δηλαδή που διανοίγονται χάρη στις ΤΠΕ, επιτρέπουν τη
διοργάνωση πολλών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την εκπαίδευση
αλλά και την κατάρτιση.
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, τα σύγχρονα
συστήµατα τηλεκπαίδευσης, µέσω των οποίων µπορούν να υλοποιηθούν
προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά σε οιοδήποτε έργο επιµόρφωσης και
κατάρτισης των εκπαιδευτικών.
Οι ΤΠΕ αναγνωρίζονται, βεβαίως, ως σηµαντικός παράγοντας στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, η χρήση τους είναι στην πραγµατικότητα
περιορισµένη έως αµελητέα και σε πολλά σηµεία η οργάνωση της χρήσης τους
δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί –για παράδειγµα η επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών πάνω στις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των
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διαφόρων αντικειµένων δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί (για την ακρίβεια δεν έχει
καν αρχίσει), ενώ τα ελληνικά σχολεία είναι εξοπλισµένα µε ΗΥ και σύνδεση
στο ∆ίκτυο εδώ και αρκετά χρόνια.
Ταυτοχρόνως, και πέρα από αυτό, οι δοµές του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος δεν επιτρέπουν την ενσωµάτωση της προόδου που
συντελείται στις εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ, καθώς µάλιστα οι
τεχνολογικές εξελίξεις στην Πληροφορική και τις ψηφιακές τεχνολογίες είναι
ταχύτατες. Έτσι, για παράδειγµα, η εξαιρετικά διαδεδοµένη διεθνώς
προβληµατική του Πληροφορικού Γραµµατισµού είναι τελείως απούσα από το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα (τουλάχιστον από το µεγαλύτερο µέρος του).
Για διάφορους λόγους εξάλλου, που είναι τελείως άσχετοι µε τις πραγµατικές
ανάγκες της ελληνικής εκπαίδευσης, ούτε τα θεσµικά όργανα είναι, ως φαίνεται,
έτοιµα να αντιµετωπίσουν τα σχετικά προβλήµατα –για παράδειγµα στο Π.Ι.
δεν υπάρχει ικανός αριθµών στελεχών για την Πληροφορική.
Προτάσεις
Για το συντονισµό όλων των ενεργειών που σχετίζονται µε την
Πληροφορική και τις ΤΠΕ γενικότερα στην Εκπαίδευση, προτείνεται η
δηµιουργία ειδικού οργάνου, του Συµβουλίου Πληροφορικής για την Πρωτοβάθµια
και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα χαράσσει την εκπαιδευτική πολιτική
στα θέµατα των ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα (περιεχόµενο σπουδών, διδακτικό
υλικό, θεσµικό πλαίσιο κ.λπ.). Το όργανο αυτό θα πρέπει να παρακολουθεί τις
τεχνολογικές εξελίξεις, να λαµβάνει υπ’ όψιν του τις διεθνείς εκπαιδευτικές
εµπειρίες και να προτείνει προγράµµατα προσαρµοσµένα στις ελληνικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
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6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ένα βασικό πρόβληµα, στα µέτρα που εφαρµόζονται για την βελτίωση
της Εκπαίδευσης, είναι ο κακός συντονισµός και η χρονική στιγµή των
διαφόρων επιµέρους ενεργειών. Αυτό το πρόβληµα έχει µια όψη καθαρά
τεχνικού χαρακτήρα, αλλά κατά κανόνα υπάρχουν και όψεις που συνδέονται µε
την εκπαιδευτική πολιτική και τις εν γένει εκτιµήσεις της εκάστοτε πολιτικής
ηγεσίας.
Ο συντονισµός αυτός χαρακτηρίζεται ως «κακός» γατί έχει δυο
σηµαντικά «αρνητικά» χαρακτηριστικά: πρώτον σηµαίνει ότι η εφαρµογή των
διαφόρων ενεργειών και σχεδίων στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση συχνά
καθυστερεί υπερβολικά, µε όλες τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται η
καθυστέρηση. ∆εύτερον, και σπουδαιότερο, είναι ότι, κατά κανόνα, οι
σηµαντικές µεταρρυθµίσεις έχουν ένα χαρακτήρα «ολιστικό», και δεν
επηρεάζουν µόνο ορισµένες όψεις του σχολείου, αλλά σχεδόν το σύνολο των
σηµαντικών του λειτουργιών. Αυτό σηµαίνει ότι οι ενέργειες και οι επιµέρους
δράσεις πρέπει να προγραµµατίζονται χρονικά και, ταυτοχρόνως να
ελέγχονται.
Τυπικό παράδειγµα προβληµατικού συντονισµού αποτελούν οι
ενέργειες που αφορούν στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Χωρίς να
υπεισέλθουµε σε λεπτοµέρειες θα αναφέρουµε απλώς ότι από ένα σύνολο
απαραίτητων ενεργειών που περιλαµβάνουν τη δηµιουργία και συντήρηση της
υλικοτεχνικής υποδοµής, την παραγωγή του διδακτικού υλικού (έντυπου και
ψηφιακού), την προσαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την επιµόρφωση
εκπαιδευτικών, στελεχών και διοίκησης ορισµένες ενέργειες βαίνουν προς την
ολοκλήρωσή τους, ορισµένες δεν έχουν ακόµη ξεκινήσει ενώ άλλες δεν έχουν
καν σχεδιαστεί!
Το πρόβληµα δεν είναι πάντοτε µόνο τεχνικό –πολλές φορές υπάρχει
λανθασµένη εκτίµηση ως προς τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την
ολοκλήρωση µιας µεταρρύθµισης και όχι απλώς εσφαλµένος
προγραµµατισµός χρόνου.
Ωστόσο, όπως δείχνει και η επιστήµη της ∆ιοίκησης, έργα µεγάλης
πνοής και ριζικών µετασχηµατισµών µπορούν να αποτύχουν απλώς και µόνο
γιατί δεν προγραµµατίζεται µε ορθό τρόπο η υλοποίησή τους.
Προτάσεις
Οι ριζικές µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως αυτές που
περιγράφονται στην παρούσα πρόταση, δεν απαιτούν µόνο τη λεγόµενη
πολιτική βούληση για την υλοποίησή τους αλλά και ένα σύνολο πόρων
(οικονοµικών, χρονικών κ.ά). Επιπλέον όµως, και αυτό είναι το σηµείο που
θίγεται στην παρούσα ενότητα) απαιτούν µια σωστή σχεδίαση και
παρακολούθηση της εξέλιξής τους από µια κεντρική ∆ιαχειριστική Υπηρεσία, η
οποία θα πρέπει να έχει µια γενικότερη εποπτεία του έργου από εκπαιδευτική
σκοπιά (και όχι µόνο από καθαρά γραφειοκρατική και οικονοµική –όπως λ.χ.
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κατά κανόνα συµβαίνει µέχρι σήµερα µε τα συγχρηµατοδοτούµενα από την
ΕΕ έργα). Προτείνεται η δηµιουργία µιας ∆ιαχειριστικής Υπηρεσίας (ή η
πραγµατική της ενεργοποίηση –αν τυχόν ήδη υφίσταται τυπικά) η οποία θα
αναλαµβάνει τη διαχείριση της σχεδίασης και υλοποίησης του κάθε έργου –
αλλά από σκοπιά εκπαιδευτική και παιδαγωγική και όχι µόνο τυπική.
Μια πρώτη δράση που θα πρέπει να αναληφθεί για την υλοποίηση (όλων
των) έργων όπως αυτά που περιγράφονται στην παρούσα πρόταση, θα πρέπει
να περιλαµβάνουν και την τεκµηρίωση και την δηµοσιοποίησή των σχετικών
αποφάσεων.
Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει τα µέτρα που πρόκειται να ληφθούν:
9 να τεκµηριώνονται (δηλαδή να στηρίζονται σε ανάλυση δεδοµένων, στη
διεθνή εµπειρία και σε άλλες, ανάλογες, τεχνικές τεκµηρίωσης) και να
εξασφαλίζουν τη συγκατάθεση ειδικών επιστηµόνων,
9 να δηµοσιοποιείται ευρέως το περιεχόµενο, οι στόχοι και η αναµενόµενη
πορεία της επιχειρούµενης κάθε φορά µεταρρύθµισης –προκειµένου να
γίνει αυτή να γίνει κατανοητή και να εξασφαλίσει µια απαραίτητη
συναίνεση– γιατί έχουµε την αίσθηση ότι πολλές µεταρρυθµίσεις και
αλλαγές στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα δέχονται οξεία κριτική τις
περισσότερες φορές, καθώς δεν είναι ευρέως γνωστοί ούτε οι στόχοι τους
ούτε οι λόγοι τις επιβάλλουν (δηλαδή η σχετική αποτυχία του παλαιότερου
συστήµατος).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Όπως τονίστηκε και σε άλλο σηµείο του παρόντος κειµένου, φαίνεται
ότι δεν υφίσταται µια «απόλυτη λύση», δηλαδή ένα σύστηµα εισαγωγής που να
επιλύει όλα τα προβλήµατα που χαρακτηρίζουν την εισαγωγή στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Προκειµένου να καταστεί αυτό σαφές, παραθέτουµε
πολύ συνοπτικά µια καταγραφή µερικών συστηµάτων για την οργάνωση του
τρόπου µε τον οποίο οι απόφοιτοι της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποκτούν
πρόσβαση στην Τριτοβάθµια και εκτίθενται τα πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα κάθε µιας. Να υπογραµµιστεί πάντως ότι τα τελευταία 45
χρόνια περίπου, έχουν δοκιµαστεί στην Ελλάδα πάρα πολλά συστήµατα.
Μερικά από αυτά δηµιούργησαν παράπλευρα προβλήµατα, ορισµένα
προκάλεσαν µια δυσαρέσκεια στο κοινωνικό σύνολο. Πάντως, τα συστήµατα
αυτά µεταβλήθηκαν σε διάφορα επίπεδα, ακόµη και σε λεκτικό (π.χ. η
µετατροπή των «Πανελληνίων» σε «Πανελλαδικές» στην αρχή της δεκαετίας
του 1980), χωρίς, ωστόσο, να τεθεί µε αντικειµενικό και επιστηµονικό τρόπο
το ζήτηµα της επιτυχίας ή αποτυχίας των συστηµάτων αυτών –αφού οι όροι
έχουν προφανώς διαφορετικό νόηµα για διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Από
όσο γνωρίζουµε δεν υπάρχει ούτε µια σοβαρή και συστηµατική αποτίµηση (µε
όρους κοινωνιολογικούς, παιδαγωγικούς, οικονοµικούς ή άλλους) των
συστηµάτων αυτών –όπως και των ουσιαστικών λόγων για τους οποίους τα
συστήµατα αυτά µετασχηµατίστηκαν τόσες πολλές φορές10.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, όλοι (γονείς, µαθητές, υπηρεσιακοί
παράγοντες, πολιτική ηγεσία, εκπαιδευτικοί) συµφωνούν ότι το παρόν σύστηµα
εισαγωγής στην τριτοβάθµια έχει πολλά προβλήµατα.
9 Σύστηµα ελεύθερης εγγραφής στο Α΄ έτος όλων των αποφοίτων
(ενδεχοµένως numerous clauses, δηλαδή συσχέτιση µε το βαθµό
απολυτηρίου –για ορισµένες Σχολές όπως η Ιατρική– σύστηµα το οποίο
εφαρµόζει η Γερµανία). Το σηµαντικό ερώτηµα είναι βεβαίως τι γίνεται στο
Β΄ έτος. ∆ιακρίνουµε διάφορες περιπτώσεις:
9 Κανένας περιορισµός για το δεύτερο έτος: στην περίπτωση αυτή θα
παρατηρηθεί µια «πληµµυρίδα», ένας ποταµός υποψηφίων σε σχολές που
θεωρούνται υψηλού περιζήτητες είτε λόγω αντικειµένου (π.χ. νοµικές), είτε
λόγω γεωγραφικής θέσεως (π.χ. µεγάλα αστικά κέντρα) είτε λόγω «καλής
φήµης» (θυµηθείτε πριν λίγα χρόνια ότι ορισµένα Πανεπιστήµια της Ιταλίας
ήταν δηµοφιλέστερα από άλλα γιατί θεωρούνταν «πιο εύκολα»). Φυσικά, τα
τριτοβάθµια ιδρύµατα (όπως ΑΕΙ και ΤΕΙ) δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν
σε πολλαπλάσιους αριθµούς σπουδαστών από τους σηµερινούς. Αντίστοιχα,

Αυτό είναι ένα ακόµη σηµείο που αποτελεί µέρος του γνωστού προβλήµατος: έλλειψη
αξιόπιστων και ικανοποιητικών δεδοµένων περί τα εκπαιδευτικά και ακόµη µεγαλύτερη
έλλειψη σχετικών ερευνητικών ευρηµάτων.
10
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σχολές «χαµηλής προτίµησης» κινδυνεύουν να µείνουν άδειες από σπουδαστές.
9 Προαγωγή στο δεύτερο έτος ενός προκαθορισµένου ποσοστού (π.χ. 40%)
ή ενός συγκεκριµένου αριθµού σπουδαστών (που είναι φυσικά γνωστός εκ
των προτέρων –πρόκειται για ένα σύστηµα που εφαρµόζει η Γαλλία στις
ιατρικές Σχολές και στις σχολές πολύ «υψηλού επιπέδου»). Εδώ παρατηρείται ένας υπερπληθυσµός στο πρώτο έτος. ∆υστυχώς, τα ελληνικά πανεπιστήµια δεν έχουν εργαστηριακές ή άλλες υποδοµές να αντέξουν µεγάλους
αριθµούς σπουδαστών, ούτε καν στο πρώτο έτος. Τι γίνεται µε τους
αποτυχόντες; Στο γαλλικό σύστηµα έχουν 3 ευκαιρίες για τα 2 πρώτα έτη
σπουδών –οι σπουδαστές χάνουν έτος ακόµη και αν αποτύχουν σε ένα
µάθηµα– και αν αποτύχουν αποβάλλονται οριστικά από τη Σχολή. Το
σύστηµα, αν προταθεί για την Ελλάδα, θα δεχθεί πολύ οξεία κριτική ως
κοινωνικά ανάλγητο και διαβλητό (είναι απολύτως βέβαιο, για παράδειγµα,
ότι τα παιδιά µελών ∆ΕΠ θα τύχουν της ίδια ακριβώς µεταχείρισης ή ότι
δε θα υπάρξουν άνοµες συναλλαγές µεταξύ καθηγητών και φοιτητών στις
Σχολές υψηλής ζήτησης; Πόσοι Έλληνες θα το δεχόταν αυτό σήµερα;).
Πώς αντιµετωπίζει το πρόβληµα αυτό η Γαλλία; Απλούστατα ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ –ως φαίνεται, το κοινωνικό σύνολο
θεωρεί ότι τέτοια φαινόµενα δεν συµβαίνουν στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση
και αν συµβούν διορθώνονται πάραυτα από τα υπόλοιπα µέλη της
αντίστοιχης κοινότητας (π.χ. παρεµβαίνουν τα υπόλοιπα µέλη ∆ΕΠ).
9 Υπάρχει και µια τρίτη παραλλαγή του συστήµατος που υφίσταται στη
Γαλλία. Υπάρχουν στην πραγµατικότητα 2 κατηγορίες ΑΕΙ, τα κοινά και
τα high quality (οι λεγόµενες Grandes écoles), µε εισαγωγή µετά από
εξαιρετικά δύσκολες εξετάσεις και ένα πολύ σκληρό σύστηµα επιλογής
(classes preparatoires=προπαρασκευαστικές τάξεις διάρκειας 2 ετών). Tα
έτη αυτά, ανάλογα µε την περαιτέρω πορεία του σπουδαστή,
ενσωµατώνονται (δηλαδή προσµετρώνται) ή δεν ενσωµατώνονται (δεν
προσµετρώνται) στις σπουδές του. Ωστόσο, το σύστηµα αυτό είναι
εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ ιδιοσυγκρασιακό (µε τη µορφή αυτή
υφίσταται µόνο στη Γαλλία), δεδοµένου ότι οι διδάσκοντες στα Τµήµατα
αυτά είναι καθηγητές της ∆ευτεροβάθµιας αλλά επιλεγµένοι µετά από ένα
επίσης πολύ σκληρό σύστηµα επιλογής (aggregation).
9 Ύπαρξη προπαρασκευαστικών τάξεων. ∆ηλαδή, οι υποψήφιοι δίνουν
εξετάσεις, αλλά µετά από προετοιµασία 1 έτους. Υπάρχουν 2 εκδοχές: η
εκδοχή 12+1 και η εκδοχή 11+1 (δηλαδή το έτος προετοιµασίας να είναι
η τελευταία τάξη του Λυκείου ή να αντιστοιχεί σε ένα δέκατο τρίτο
µεταλυκειακό έτος σπουδών). Kαι οι δυο εκδοχές έχουν το πρόβληµα της
υποδοµής και του ριζικού νεωτερισµού. Οι υποδοµές της Ελλάδας
(κτιριακές, εργαστηριακές και άλλες) και οι ανθρώπινοι πόροι της,
προφανώς, θέλουν µεγάλη προετοιµασία για να ενταχθούν σε ένα τέτοιο
σύστηµα. Εξάλλου, θα θεωρούνται «ισότιµα» τα τµήµατα προπαρασκευής
π.χ. στο κέντρο της Αθήνας και σε αποµονωµένες περιοχές; Το σύστηµα
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είναι, επίσης, καινοφανές για την Ελλάδα και θα πρέπει να «πειστεί» το
κοινωνικό σύνολο για τη χρησιµότητά του. Επιπλέον, ανοιχτό παραµένει το
πρόβληµα των αποτυχόντων (γιατί αναγκαστικά θα υπάρχουν αποτυχόντες
–αλλιώς θα έχουµε τα φαινόµενα που περιεγράψαµε σε προηγούµενες
παραγράφους). Πέραν τούτου, και οι δυο εκδοχές παρουσιάζουν πρόσθετα
προβλήµατα:
o Η εκδοχή 12+1: προφανώς αν το προπαρασκευαστικό έτος δεν
υπολογίζεται στις τριτοβάθµιες σπουδές, τότε οι έλληνες σπουδαστές θα
υστερούν έναντι όλων των υπολοίπων αφού θα έχουν σπουδές
µακρύτερες κατά 1 χρόνο, χωρίς θεσµική αναγνώριση. Αν το έτος
αναγνωριστεί στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, θα αντιδράσουν όλα τα
Τριτοβάθµια Ιδρύµατα –που προφανώς δε θα θελήσουν να εκχωρήσουν
δικαιώµατά τους σε άλλους θεσµούς και βαθµίδες της Εκπαίδευσης
(γιατί θα ισχυριστούν ότι µε την Μπολώνια τα έτη σπουδών θα γίνουν
όχι 3 αλλά 2 αφού το πρώτο θα είναι το προπαρασκευαστικό…).
Ενδεχοµένως, να προκύψουν και προβλήµατα ισοτιµίας µε τα
Ευρωπαϊκά τριτοβάθµια ιδρύµατα.
o Η εκδοχή 11+1: αυτή είναι προφανώς αντιφατική αφού προκειµένου να
αναβαθµισθεί το Λύκειο (αυτός είναι ο αντικειµενικός του στόχος)
περιορίζεται κατ’ ουσίαν σε 2 έτη. Ενδεχοµένως, να προκύψουν και
προβλήµατα ισοτιµίας µε τα Ευρωπαϊκά ∆ευτεροβάθµια Σχολεία.
9 Κατηγορία «οι βαθµοί του Λυκείου υπολογίζονται στο βαθµό πρόσβασης
στην τριτοβάθµια». Ο παράγων αυτός είναι ανεξάρτητος (εν µέρει) από την
ύπαρξη ή µη-ύπαρξη προπαρασκευαστικής τάξης. Το σηµαντικό πρόβληµα
είναι βεβαίως «πόσο» υπολογίζεται ο βαθµός αποφοίτησης ή επιδόσεων
(ενδοσχολικής αξιολόγησης οιασδήποτε µορφής) για τον υπολογισµό του
κριτηρίου πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Αν οι ενδοσχολικές
επιδόσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο, τότε το σύστηµα µπορεί να θεωρηθεί
διαβλητό και να έχουµε πληµµυρίδα «αριστούχων» (όπως συνέβη τη
δεκαετία του 1990). Αν ο οι ενδοσχολικές επιδόσεις δεν παίζουν ρόλο, τότε
το Λύκειο κινδυνεύει να απαξιωθεί –περίπου όπως συµβαίνει τώρα.
Υπάρχει, ωστόσο, και η εκδοχή της ενδοσχολικής επίδοσης ως µέτρου για
την κατεύθυνση και όχι για το βαθµό εισαγωγής (π.χ. καλός στα
Μαθηµατικά, άρα πάει σε θετική κατεύθυνση), αλλά αυτό µπορεί να
δηµιουργήσει παθολογικές καταστάσεις –θέλει περισσότερη µελέτη.
9 Η «ενδιάµεση λύση» των χωριστών εξετάσεων. Η πρόταση αυτή επαναφέρει εν µέρει το σύστηµα της περιόδου 1964-1970. Στις αρχές Μαΐου η Γ΄
Λυκείου να τελειώνει τις ενδοσχολικές εξετάσεις σε 10 µαθήµατα (=6
µαθήµατα κατεύθυνσης και 4 άλλα επιλογής). Αν απαιτηθεί, µειώνονται οι
διακοπές του Πάσχα και οι µέρες αυτές «προστίθενται» σε άλλες ευκαιρίες
(π.χ. 2 µέρες τις Αποκριές κ.λπ). Οι σχολικές εκδροµές των 5 ηµερών
πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά πριν τις 30 Μαρτίου. Από τις 15 Μαΐου
ως τις 15 Ιουλίου σε µια εβδοµαδιαία βάση των 18 ωρών και 4 ηµερών
(∆ευτέρα-Πέµπτη), το σχολείο προσφέρει προπαρασκευαστικά µαθήµατα
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στα 6 µαθήµατα των εισαγωγικών εξετάσεων. Οι εισαγωγικές πραγµατοποιούνται την περίοδο 26 Αυγούστου µέχρι 12 Σεπτεµβρίου και οι
υπόλοιπες διαδικασίες (αποτελέσµατα, επιλογές σχολών, κατάθεση µηχανογραφικών και βάσεις µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου). Το όλο σύστηµα µπορεί
να ψηφιοποιηθεί και να λειτουργεί οn line προκειµένου να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες. Τα µειονεκτήµατα αυτού του συστήµατος είναι δύο:
o οι υποψήφιοι θα προετοιµάζονται σε άσχηµες κλιµατικές συνθήκες και
σε «κακή» ψυχολογικά στιγµή («διακοπές») και
o θα χτυπηθεί ο εσωτερικός τουρισµός και θα αντιδράσουν έντονα τα
θιγόµενα συµφέροντα (αρκεί να δει κανείς µε ποιο τρόπο οι ξενοδόχοι
και τα τουριστικά επαγγέλµατα συντηρούν τις 5µερες εκδροµές και
µάλιστα επεκτείνουν το θεσµό και στις άλλες τάξεις σταδιακά).
Γενικές παρατηρήσεις
9 Ο έλεγχος και η διενέργεια των εξετάσεων να παραµείνει στο ΥΠΕΠΘ –
είναι το µοναδικό σηµείο του συστήµατος των εισαγωγικών που είναι
καθολικά αποδεκτό.
9 ∆εν πρέπει να δίνονται εξετάσεις ανά Σχολή (σύστηµα που ίσχυε πριν το
1964) είναι ανέφικτο τώρα που υπάρχουν εκατοντάδες Σχολών.
9 Επίσης, αν κάθε Σχολή καθορίζει το περιεχόµενο των εξετάσεων –τότε
ποια ακριβώς µαθήµατα και ποια ύλη θα µελετούν οι υποψήφιοι;
Προτάσεις
9 Το σύστηµα των εισαγωγικών θέλει µια συστηµατική λύση. Αυτό σηµαίνει
ότι το σύστηµα των εισαγωγικών πρέπει οπωσδήποτε να περάσει από τη
φάση της προκαταρκτικής έρευνας: µια επιτροπή εµπειρογνωµόνων ή το
ΚΕΑΠΕΕ∆ (για τον προσδιορισµό της λειτουργίας του κέντρου αυτού,
βλ. κεφάλαιο 4) να διοργανώσουν δυο τουλάχιστον έρευνες: µια αποτίµηση
και αξιολόγηση όλων των συστηµάτων που εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα
από τον πόλεµο και εντεύθεν και µια συγκριτική λεπτοµερή µελέτη των
συστηµάτων πρόσβασης στην Τριτοβάθµια (και της σχέσης τους µε τη
∆ευτεροβάθµια) σε άλλα κράτη. Χωρίς αυτά τα δεδοµένα οιοδήποτε µέτρο
και αν ληφθεί, οιοδήποτε σύστηµα και αν εφαρµοστεί θα µοιάζει µε
θεραπεία που δίνεται σε ασθενή χωρίς να γνωρίζουµε από τι πάσχει!
9 Οιοδήποτε σύστηµα και αν εφαρµοστεί να παρακολουθείται µε έρευνες σε
συνεχή βάση και να αξιολογείται.
9 Κανένα σύστηµα δεν πρόκειται να «επιτύχει» αν δεν αναβαθµιστεί η
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και µάλιστα η Τεχνική. Όταν τα ΤΕΕ αναβαθµιστούν κατάλληλα και οι γονείς πειστούν ότι τα ΕΙ-ΤΕΙ δεν αποτελούν τη
µόνη βιώσιµη λύση για τα παιδιά τους, θα πάψει αυτή η αδικαιολόγητη από
τα πράγµατα και την αγορά εργασίας προτίµηση προς τα Πανεπιστήµια και
η πίεση για το Λύκειο θα περιοριστεί το φυσιολογικό της όγκο: αυτό
υποδεικνύουν 45 χρόνια αλλαγών στο σύστηµα εισαγωγής στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
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9 Αν το σύστηµα που θα εφαρµοστεί θέλει ριζικές αλλαγές, αυτές θα πρέπει
να προετοιµαστούν προσεκτικά (έστω και σε χρόνο ενός ή δυο ετών), να
δοκιµαστούν (όσο είναι δυνατόν) και ύστερα να τεθούν σε εφαρµογή.
Στην πρότασή µας εισηγούµαστε ένα σύστηµα εισαγωγής στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση το οποίο φαίνεται ότι παρουσιάζει τα λιγότερα
µειονεκτήµατα. Παρ’ όλα αυτά, το θέµα της εναρµόνισης των µαθηµάτων και
των περιεχοµένων του προγράµµατος Σπουδών του Λυκείου µε την
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση απαιτεί µια µελέτη πιο εµβριθή από αυτήν που
µπορούσε να επιτελεστεί από την παρούσα Επιτροπή: προτείνεται λοιπόν η
επανεξέτασή του µε πιο συστηµατικό τρόπο.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Τι είναι η καινοτοµία
Μπροστά στη δυσκολία να ορίσουµε την έννοια της καινοτοµίας στην
εκπαίδευση, ας παρουσιάσουµε µερικές συνιστώσες που µας επιτρέπουν να
πούµε ότι έχουµε να κάνουµε µε µία καινοτόµο δράση.
9
9
9

9

Οι καινοτοµίες παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά:
Είναι κάτι το καινούργιο µε ποιότητα και τόλµη χωρίς να τις συγχέουµε µε
την επινόηση ή την ανανέωση.
Εισάγουν ένα νέο «προϊόν» που υιοθετείται από τους χρήστες του. Η
καινοτοµία συνιστά αλλαγή συνειδητή, εκούσια, σκόπιµη και αποφασιστική.
Κάθε αλλαγή δεν αποτελεί καινοτοµία, κάθε καινοτοµία όµως είναι αλλαγή.
Ως εκούσιες αλλαγές, βασίζονται σε στόχους και σκοπούς. Είναι η επιθυµία
αυτού που καινοτοµεί, να βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση, µόνο που
πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπ’ όψιν του το αξιακό σύστηµα µέσα στο
οποίο καινοτοµεί, αφού µπορεί µία καινοτοµία να είναι και αναχρονιστική.
∆ε γνωρίζουν πολύ καλά εκ των προτέρων τι επιδιώκουν. Η καινοτοµία
διαχειρίζεται το απροσδόκητο, το τυχαίο, την αβεβαιότητα.

Πώς εµφανίζεται η καινοτοµία
9 Η καινοτοµία µπορεί να εµφανιστεί ως µεµονωµένη πρωτοβουλία
εκπαιδευτικού που θέλει να καινοτοµήσει σε κάτι που τον ενδιαφέρει: να
πειραµατιστεί,
9 Η καινοτοµία µπορεί να εµφανιστεί ως προσπάθεια να δοκιµαστούν
στοιχεία µιας εκπαιδευτικής θεωρίας, στο πλαίσιο της οποίας
νοµιµοποιούνται αρχές που προσδιορίζουν ποιο είναι το δέον γενέσθαι σε
µια σειρά πρακτικών δραστηριοτήτων.
Τέλος, η καινοτοµία µπορεί να εµφανιστεί ως ηµι-υποχρεωτική επιλογή
στο πλαίσιο προγραµµάτων προτεινόµενων από τη διοίκηση (περιβαλλοντικές
δράσεις) ή θεσµοθετηµένων (ευέλικτη ζώνη καινοτόµων δράσεων).
Ποιοι λόγοι επιβάλλουν την ανάπτυξη και διεύρυνση των καινοτοµιών
Η ανάγκη να αναπτυχθούν και να διευρυνθούν οι καινοτόµες δράσεις
στο σύγχρονο σχολείο είναι µεγάλη. Η σχολική πραγµατικότητα σήµερα
παρουσιάζει έντονα φαινόµενα τυποποίησης και ρουτίνας. Η διαδικασία
παροχής γνώσεων αλλά και η κοινωνικοποίηση των µαθητών έχουν υποταχθεί
στη µετάδοση της «ύλης» και τις απαιτήσεις των εξετάσεων. Οι µορφές
σχολικής εργασίας σπάνια ανανεώνονται, και η επικοινωνία εκπαιδευτικού και
µαθητή ή µαθητών µεταξύ τους γίνεται µε προκαθορισµένα πρότυπα σκέψης
και συµπεριφοράς. Οι µαθητές και οι µαθήτριες άλλοτε ανταποκρίνονται
µηχανιστικά και χρησιµοθηρικά στις αναγνωρίσιµες σ’ εκείνους λειτουργίες του
σχολείου, και άλλοτε οδηγούνται στην πλήρη απαξίωσή του.
Εποµένως, υπάρχουν πολλοί λόγοι για την ανάπτυξη καινοτοµιών:
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9 Η ανάγκη να δοκιµαστούν νέες και πιθανόν αποτελεσµατικότερες µορφές
σχολικής εργασίας,
9 Η ανάγκη για διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης του δασκάλου µε
τους µαθητές αλλά και των µαθητών µεταξύ τους,
9 Ο συλλογικός χαρακτήρας πολλών µορφών καινοτόµων δράσεων ο οποίος
οδηγεί από µόνος του σε αναπτυξιακά και κοινωνικοποιητικά
αποτελέσµατα.
Οι τρεις αυτοί λόγοι, στην αλληλεξάρτησή τους, επιβεβαιώνουν και το
χαρακτήρα της καινοτοµίας που δεν είναι απλώς επινόηση ή ανανέωση αλλά
συνειδητή, σκόπιµη και αποφασιστική αλλαγή, αξιακά προσανατολισµένη.
9 Η σύνδεση της έρευνας και γενικά της επιστηµονικής εξέλιξης µε τη
διδασκαλία.
9 Η σύνδεση πολλών µορφών καινοτόµων δράσεων µε το κοινωνικό πεδίο
(αυτές που δεν περιορίζονται σε νέες διδακτικές πρακτικές µέσα στην τάξη)
η οποία µεταβάλλει τη σχολική µονάδα σε δρώσα κοινωνική µονάδα.
Προϋποθέσεις για να προχωρήσει η καινοτοµία
9 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ερωτηθούν αν είναι ευχαριστηµένοι µε αυτό που
κάνουν καθηµερινά στο σχολείο και αν η απάντηση είναι αρνητική, τότε
υπάρχει πρόσφορο έδαφος να συζητήσουµε για καινοτοµίες. Τότε το λόγο
πρέπει να πάρει η επιµόρφωση µε ένα ευρύ φάσµα κατευθύνσεων και
προοπτικών.
9 Η καινοτοµία πρέπει να πάρει συλλογικό χαρακτήρα µέσα στη σχολική
µονάδα, να µη µείνει υπόθεση ενός εκπαιδευτικού και µιας τάξης. Έγινε
ήδη φανερό ότι πίσω από το προσωπικό ενδιαφέρον για καινοτοµίες
βρίσκεται, κατά πάσα πιθανότητα, µια εκπαιδευτική θεωρία. Οι θεωρίες
αυτές πρέπει να αποκαλυφθούν και να γίνουν αντικείµενο διαλόγου. Οι
καινοτοµίες είναι ένα εκπαιδευτικό ζήτηµα, το οποίο, όπως όλα τα
εκπαιδευτικά ζητήµατα, δεν έχει µόνο ατοµικό αλλά και κοινωνικό
χαρακτήρα. Εποµένως η αντιµετώπισή του απαιτεί κοινή δράση.
9 Η ανάπτυξη και η διεύρυνση των καινοτοµιών συνδέονται µε την
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ο διαρκής προβληµατισµός
και ο επαγγελµατικός διάλογος πρέπει να συνδεθεί µε τον ευρύτερο
κοινωνικό διάλογο για το ρόλο της εκπαίδευσης στην κοινωνία. Η πολιτεία
οφείλει να παγιώσει, να κατευθύνει και να υποστηρίξει τέτοιες
πρωτοβουλίες. Να αφουγκραστεί το διάλογο αλλά και να τον προκαλέσει.
Κυρίως να καλέσει τους µάχιµους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν παρόντες,
να αλλάξουν τις πρακτικές τους και αυτό να γίνει συλλογικά.
9 Οι δράσεις που επεκτείνουν και συµπληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών, θα
µπορούσαν να γίνονται από όλη τη σχολική µονάδα, µία συγκεκριµένη
ηµέρα για δύο διδακτικές ώρες.
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