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Περίληψη  
Το κείμενο που ακολουθεί επιχειρεί μια συστηματική επισκόπηση στη μελέτη και έρευνα 

του  Αναλυτικού  Προγράμματος  (Α.  Π.),  κυρίως  μέσα  από  την  οπτική  της  κριτικής 
παιδαγωγικής,  επιδιώκοντας  να  ανιχνεύσει  και  να  αποτυπώσει  τη  συμμετοχή  των 
εκπαιδευτικών στη συγκρότησή του. Οι προσεγγίσεις που παρατίθενται εδώ, επικεντρώνουν 
στον ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο του εκπαιδευτικού‐ ερευνητή της ίδιας του της πρακτικής, 
που όντας ικανός να την παρατηρεί, έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει ο ίδιος το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό βρίσκεται σε μια δυναμική πορεία διαρκούς επαγγελματικής 
ανάπτυξης,  που  σημαίνει  ακριβώς  να  είναι  σε  θέση  να  κάνει  καλύτερα  και  πιο 
αποτελεσματικά τη δουλειά του. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κριτικός προβληματισμός για τη 
σχέση εκπαιδευτικού‐ ανάπτυξης Αναλυτικού Προγράμματος, η θεωρητική πλαισίωση της 
επιστημονικής συζήτησης πάνω στην έρευνα και συγκρότηση του Α. Π., καθορίζουν το μέτρο 
της συνεισφοράς της παρούσας εργασίας. 

Λέξεις κλειδιά: Αναλυτικό Πρόγραμμα, Εκπαίδευση, Έρευνα‐ Δράσης. 

Εισαγωγή 
Μοιάζει  ιδιαίτερα  δύσκολο  να μιλήσει  κανείς  για  το Αναλυτικό Πρόγραμμα  (Α. Π.) ως 

κείμενο, καθώς ως τέτοιο υλοποιείται μέσα στη σχολική τάξη και η ιδεολογία του επιβάλλεται 
χωρίς  την αποδοχή των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, ως χώρος μελέτης δεν είναι σαφώς 
οριοθετημένος  και  υπάρχει  μια ποικιλία προσεγγίσεων: άλλοτε ως  διδακτέα ύλη,  είτε ως 
σχέδιο, είτε ως εμπειρία, είτε ως η ίδια η εκπαιδευτική πραγματικότητα. Υπάρχει μια σειρά 
από  ζητήματα  που  αφορούν  το  περιεχόμενο  και  την  οργάνωσή  του,  τη  σκοποθεσία,  την 
εμπλοκή ή μη του εκπαιδευτικού στη διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης και τέλος, την 
αναμόρφωσή του (Χατζηγεωργίου, 2004β). 

Ταυτόχρονα,  αναδεικνύεται  μια  σειρά  από  ερωτήματα  που αφορούν  τη  γνώση  και  τη 
μάθηση  όπως,  ποιες  αξίες,  στάσεις,  δεξιότητες  και  γνώσεις  θα  πρέπει  να  κατακτήσει  ο 
μαθητής για να ζήσει δημιουργικά στον κόσμο του αύριο. Ο τεχνοκρατικός προσανατολισμός 
στην  σύνταξη  των  Α.  Π.  έχει  επικρατήσει,  με  συνέπεια  τον  κεντρικό  καθορισμό  του  και 
έμφαση  στη  διαχειριστική  απόδοση  των  εκπαιδευτικών  διαδικασιών.  Αντίθετα  ο 
ανθρωπιστικός προσανατολισμός των Α. Π., οργανώνεται με βάση την ολιστική, διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης, με βιωματικές και διερευνητικές μεθόδους, που συνδέονται με την 
πραγματικότητα  και  αξιοποιούνται  στην  καθημερινή  ζωή.  Με  βάση  το  μοντέλο  αυτό,  ο 
σχεδιασμός του Α. Π. περιλαμβάνει ατομικούς και κοινωνικούς σκοπούς, ενώ έμφαση δίνεται 
στην ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβληματικών καταστάσεων. 

Η διαδικασία ανάπτυξης Α. Π. όσο και η προσπάθεια αναμόρφωσής του αποτελεί στην 
ουσία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Στην Ελλάδα αναζητήθηκαν μοντέλα διαμόρφωσης της 
σχολικής ζωής που λειτουργούσαν ήδη στον ευρωπαϊκό χώρο, με αποτέλεσμα να εισάγονται 
τακτικές δράσης διαμορφωμένες για διαφορετικές συνθήκες και πολιτισμικά περιβάλλοντα. 
Πριν από μερικές δεκαετίες η προβληματική που αναπτύχθηκε γύρω από τα Α. Π., έδωσε 
υποσχέσεις  πως  η  αναμόρφωση  θα  σήμαινε  την  πραγματοποίηση  της  εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης και την αναβάθμιση του σχολείου (Βρεττός & Καψάλης, 1999). Οι προσδοκίες 
διαψεύστηκαν  τόσο  από  παράγοντες  που  έχουν  σχέση  τόσο  με  τις  επιστημολογικές 
διαφωνίες, όσο και με την οικονομική και ιδεολογική κρίση των ημερών (Χρυσαφίδης, 2004).  
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Η  κρίση  στην  αναμόρφωση  του  Α.  Π.  αποδίδεται  εν  μέρει  και  στον  αποκλεισμό  των 
εκπαιδευτικών  από  τη  διαδικασία  σύνταξής  του.  Η  κυρίαρχη  ερευνητική  κουλτούρα  στα 
εκπαιδευτικά  πράγματα  κατεύθυνε  σε  τεχνοκρατικές,  θετικιστικού  τύπου  εργασίες,  με 
κυρίαρχο παράδειγμα το ποσοτικό, αγνοώντας τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Η κυρίαρχη 
θετικιστική  αντίληψη  για  την  έρευνα  και  τη  διδασκαλία,  θεωρεί  κριτήριο  επιτυχίας  την 
αποτελεσματικότητα ως προς την επίτευξη συγκεκριμένων, προκαθορισμένων στόχων. Την 
αξία της ομοιογένειας την ενισχύει το σύστημα με τη λογική που οργανώνει το Α. Π. Εξάλλου, 
η παραδοσιακή εκπαίδευση αντιστέκεται σε κάθε καινοτομία: ο εκπαιδευτικός οφείλει να 
έχει εξουσία απέναντι στους μαθητές του, να ασκεί πειθαρχία, να ελέγχει την τάξη του, να 
εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο Α. Π., αναπαράγοντας τις ιεραρχικές δομές του εκπαιδευτικού 
συστήματος.  Συνήθης πρακτική  των Α. Π.,  είναι  να αναπτύσσονται από μικρές ομάδες σε 
λίγους μήνες, να δοκιμάζονται πιλοτικά και να αξιολογούνται. Σύντομα η προχειρότητα και η 
βιασύνη διαφαίνονται  ξεκάθαρα, εξαιτίας  της συνθετότητας,  της πολυπλοκότητας και  της 
σπουδαιότητας του Α. Π. (Μπαγάκης, 2004).  

Στην  πραγματικότητα,  οι  μεταρρυθμιστικές  πολιτικές  αποσπασματικές  και  ανεπαρκείς, 
έχουν  αντισταθμιστικό  και  ρυθμιστικό  χαρακτήρα,  καθώς  δε  συνοδεύονται  από  μια 
αναδιαρθρωτική μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες, με ενιαία φιλοσοφία, περιεχόμενο και 
κατευθύνσεις.  Ο  «εθνοκεντρικός»  προσανατολισμός  των  Α.  Π.  είναι  εμφανής,  ενώ  οι 
διαφοροποιήσεις  μεταξύ  εκπαιδευτικών  σκοπών  και  στόχων,  αφορούν  τη  σειρά 
προτεραιότητας, στα προγράμματα σπουδών υπάρχει ένας πυρήνας βασικών μαθημάτων, η 
κλειστή  σχέση  μεταξύ  του  προγράμματος  σπουδών  και  του  ενός  βιβλίου,  ενισχύουν  τη 
συγκεντρωτική αντίληψη των διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας. Αποκαλύπτεται έτσι, 
πως  τα  Α.  Π.  λειτουργούν  ως  νομιμοποιητικός  μηχανισμός  επίτευξης  σκοπιμοτήτων, 
αναλαμβάνοντας να προσδώσουν στο σχολείο διαχειριστικό ρόλο. Το βασικό επιχείρημα που 
αιτιολογεί την παρουσία του Α. Π., είναι η ανάγκη ύπαρξης ενός σημείου αναφοράς που να 
διαμορφώνει τη διδακτική διαδικασία, διευκολύνοντας τον εκπαιδευτικό και παράλληλα, να 
μην αποκλείονται κάποια κοινωνικά στρώματα (Χρυσαφίδης, 2004).  

Βασικός  σκοπός  της  εργασίας  είναι  να  αναδείξει  τον  ρόλο  που  καλούνται  να 
διαδραματίσουν  οι  εκπαιδευτικοί  αναφορικά  με  τον  σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη  του 
Αναλυτικού Προγράμματος ή Προγράμματος Σπουδών (Π. Σ.), όπως έχει επικρατήσει πλέον. 
Σημείο εκκίνησης αποτελεί η ιστορική καταγραφή της εξέλιξης της έρευνας του Α. Π., από τον 
Dewey έως τις σύγχρονες μετανεωτερικές/ ολιστικές απόψεις. Οι προσεγγίσεις της κριτικής 
παιδαγωγικής  με  έμφαση  στην  οπτική  του  Paulo  Freire,  και  οι  θεωρίες  της  σχολής  της 
έρευνας‐ δράσης (Stenhouse, Carr & Kemmis), δίνουν μια νέα ερευνητική κατεύθυνση σε ένα 
ρόλο  περισσότερο  ενεργό,  δημιουργικό  και  συμμετοχικό,  για  τον  εκπαιδευτικό  που 
συνδιαμορφώνει το Α.Π. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται ένας νέος επαγγελματισμός των 
ανθρώπων  της  πράξης  και  το  κείμενο  στοχεύει  να  τον  προσδιορίσει,  παρέχοντας  τα 
θεωρητικά  εργαλεία  που  θα  συμβάλλουν  στην  επαγγελματική  τους  ανάπτυξη.  Μάλιστα, 
όπως περιγράφετα, η ανάπτυξη ενός παράλληλου, «άτυπου» προγράμματος στο σχολείο,  
προσδίδει   ουσιαστικές δυνατότητες παρέμβασης και νέα περιθώρια σχετικής αυτονομίας 
στους  εκπαιδευτικούς.  Παρότι  έχουμε  περάσει  από  την  περίοδο  των  παραδοσιακών 
αναλυτικών προγραμμάτων, στη φάση των νέων (curriculum) προγραμμάτων, φαίνεται πως 
η επιλογή της γνώσης στα Α. Π. ακολουθεί τεχνοκρατικές, κεντρικά καθοριζόμενες κατά βάση, 
αντιλήψεις και μοντέλα, με έμφαση στους διδακτικούς στόχους (Tyler, Bloom). Σε αυτό το 
πλαίσιο,  το  (επίκαιρο)  ερώτημα  στο  οποίο  επιχειρεί  να  απαντήσει  η  μελέτη,  είναι  αν 
υπάρχουν και ποια είναι τα περιθώρια των εκπαιδευτικών αναφορικά με το σχεδιασμό και 
την  εφαρμογή  του  προγράμματος  σπουδών,  σε  ένα  σύστημα  που  δεν  έχει  ιδιαίτερα 
αναπτυγμένα  αποκεντρωτικά  χαρακτηριστικά.  Γενικά,  υποστηρίζεται  πως  ο  τρόπος  που 
μπορούν  να  συμβάλλουν  ουσιαστικά στο πεδίο  των προγραμμάτων περνά μέσα από  ένα 
συλλογικό,  συνεργατικό  περιβάλλον  που  θα  αντιμετωπίζει  κριτικά  τις  πολιτικές  που 
εξαγγέλλονται και εφαρμόζονται.  
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Συνοπτική μελέτη της έρευνας του Α. Π. 
Ιστορικά προλεγόμενα  
Η ιστορική διαδρομή των μοντέλων ανάπτυξης Α. Π. ξεκινά με το εμπειρικό‐ βιωματικό 

μοντέλο  του  Dewey,  που  παρότι  εξέφραζε  το  όραμα  της  κοινωνικής  δικαιοσύνης  και 
συναίνεσης  για  μια  καλύτερη  κοινωνία,  σύντομα  αντικαταστάθηκε  από  ένα  αντίστοιχο 
συντηρητικό. Η εμφάνιση των πρώτων Α. Π., ως διακριτής γνωστικής περιοχής, τοποθετείται 
μετά  τον  Α  παγκόσμιο  πόλεμο  στις  Η.Π.Α.,  με  κύριο  προσανατολισμό  την 
αποτελεσματικότητα  και  την  παραγωγικότητα  (Ράσης,  1999).  Ένα  νέο  κίνημα,  το 
τεχνοκρατικής‐  επιστημονικής  κατεύθυνσης  Α.  Π., όπως  διατυπώθηκε  από  τον  Bobbit  και 
κυρίως  τον  Tyler,  οδήγησε  σε  αλλαγή  των  περιεχομένων  της  εκπαίδευσης,  μέσω  της 
προγραμματισμένης διδασκαλίας των προκατασκευασμένων πακέτων Α. Π. (Γρόλιος, 2005). 
Στη  δεκαετία  του  50,  η  εξειδίκευση  με  το  κίνημα  back  to  the  basics,  η  κυριαρχία  του 
θετικιστικού πνεύματος συντείνει στον κατακερματισμό της γνώσης και το Α. Π. μετατρέπεται 
σε  σύστημα  «διανομής».  Οι  προσεγγίσεις  αυτές  βλέπουν  το  ρόλο  του  εκπαιδευτικού  σε 
αντιστοιχία  με  αυτόν  του  τεχνικού  ή  του  γιατρού:  τους  αντικειμενικούς  νόμους  τους 
κατανοούν οι  ειδικοί,  που παίρνουν  τις αποφάσεις  για  την  εκπαίδευση. Οι  εκπαιδευτικοί 
θεωρούνται απλοί εφαρμοστές επιστημονικά τεκμηριωμένων, άρα αλάθητων μεθόδων. Στο 
τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, η θεωρία του επαναπροσδιορισμού του Α. Π., έρχεται σε 
μια περίοδο που ο κονστρουκτιβισμός συνδέεται με  τη γνωστική επανάσταση και δίνεται 
έμφαση στην κοινωνική απόκτηση της γνώσης. Είναι η περίοδος της αμφισβήτησης, όπου οι 
απόψεις  των  οπαδών  της  κριτικής  θεωρίας  έβρισκαν  γόνιμο  έδαφος.  Οι  τοποθετήσεις 
αναφορικά με τη δημοκρατική υπόσταση των Α. Π. εστιάστηκαν στο σημείο της ελευθερίας 
του εκπαιδευτικού να διαμορφώσει το μάθημα, δηλ., στον αποκεντρωτικό τους χαρακτήρα.  

Σήμερα,  η μετανεωτερική  ολιστική  θεωρία  για  το  Α.  Π.,  όπως  διατυπώνεται  από  τους 
οπαδούς της κριτικής παιδαγωγικής, της ανθρωπιστικής σχολής και από όσους πρεσβεύουν 
πως  η  νεωτερικότητα  αποτελεί  τον  σύγχρονο  καμβά  για  να  αναβιώσουν  οι  θεωρητικές 
παραδοχές  του Dewey,  τείνει  να  επικρατήσει  (Κουλουμπαρίτση,  2004). Ο Ματσαγγούρας 
(2004),  προτείνοντας  τρόπους  οργάνωσης  του  Α.  Π.,  κάνει  διάκριση  ανάμεσα  στην 
επιστημονική, σχολική και εμπειρικο‐ βιωματική γνώση: έργο του Α. Π. είναι να προσδιορίσει 
το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης και να καθορίσει τις σχέσεις της με τις άλλες δύο. Τα 
παραδοσιακά Α. Π. την αντιλαμβάνονται ως απλοποιημένη επιτομή της επιστημονικής, ενώ 
τα αντίστοιχα του εποικοδομισμού εκκινούν με τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Σε 
ότι  αφορά  το  περιεχόμενο  και  τη  φύση  της  σχολικής  γνώσης,  από  τα  περισσότερα  Α.  Π. 
επιχειρούνται λύσεις που αναζητούν τρόπους αναπλαισίωσης της επιστημονικής σε σχολική 
γνώση.  Για  τη  συσχέτιση  της  σχολικής  με  την  εμπειρικο‐  βιωματική  γνώση,  η  τελευταία 
αποτελεί σημείο  εκκίνησης  της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά  και  πλαίσιο αναφοράς  και 
συσχέτισης των δεδομένων της πρώτης.  

Στην ολιστική‐ οικολογική θεώρηση, η αντίληψη του κόσμου πως όλα τα φαινόμενα, τα 
γεγονότα  και  οι  ιδέες  αλληλοεξαρτώνται,  προσεγγίζει  το  Α.  Π.  σε  σχέση  με  ζητήματα 
κατακερματισμού  της  γνώσης  και  του  δυϊσμού  ανάμεσα  σε  μαθητή  και  Α.  Π.  και  της 
δυνατότητας τόσο για την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή, όσο και για κοινωνική δράση. 
Η  σύνθεση  της  ανθρωπιστικής  εκπαίδευσης  και  της  κριτικής  παιδαγωγικής,  οδηγεί  στην 
«προσωπική ενδυνάμωση». Προτάσσεται η συναισθηματική διάσταση της μάθησης, ενώ το 
ερώτημα  δεν  είναι  «ποιες  γνώσεις  και  δεξιότητες  έχουν  μεγαλύτερη  αξία»,  αλλά  «ποιες 
αξίες, στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες είναι απαραίτητες για την επιβίωση του ανθρώπου και 
για τη βελτίωση της ζωής στον πλανήτη» (Χατζηγεωργίου, 2004α). Ένα Α. Π. συμβατό με αυτή 
την  αντίληψη,  περιλαμβάνει  και  άλλες  διαστάσεις  (πέρα  από  τις  γνωστικές),  δίνει 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη σχέσεων και έμφαση στην «οικολογική» διάστασή του. 

Η κριτική σχολή,  αφετηρία της έρευνας‐ δράσης και του νέου ρόλου του εκπαιδευτικού 
Η κριτική παιδαγωγική θεμελιωμένη στην κριτική θεωρία της σχολής της Φρανκφούρτης, 

έρχεται να ανατρέψει την εντύπωση πως υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα, κάτι το 
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οποίο  περιόρισε  την  κριτική  σκέψη  των  ατόμων  και  την    πίστη  τους  πως  μπορούν  να 
αλλάξουν  τις  καταστάσεις.  Η  κριτική  έχει  την  έννοια  της  χειραφετικής  σκέψης  που  θα 
βοηθήσει  τους  ανθρώπους  να  καταλάβουν  τους  λόγους  για  τους  οποίους  δεν 
πραγματοποιούν τους στόχους τους και ποια δράση χρειάζεται. Η κριτική θεωρία στοχεύει 
στην  απελευθέρωση  του  ανθρώπου  διαμέσου  της  προσωπικής  συνειδητοποίησης  και 
δράσης,  επιχειρεί  δηλ.,  να  συμβάλλει  στην  άρση  της  ανισότητας  και  στη  δημιουργία 
ελεύθερων  πολιτών  που  θα  βελτιώσουν  την  κοινωνία.  Μια  τέτοια  διαδικασία  είναι 
αποτελεσματική μόνο όταν είναι συλλογική. Η κριτική λογική θεωρεί τον εκπαιδευτικό ως 
ερευνητή: η αλλαγή της πρακτικής του, η καινοτομία αποτελούν βασικό στοιχείο. 

Πάνω  σε  αυτές  τις  απόψεις  στηρίχτηκαν  τα  γραπτά  μιας  νέας  γενιάς  ερευνητών  της 
εκπαίδευσης,  που συνδέοντας  την  έρευνα δράσης με  την  κριτική θεωρία  της προσέδωσε 
έναν απελευθερωτικό  χαρακτήρα και  έναν κοινωνικοπολιτικό προσανατολισμό. Οι Carr & 
Kemmis (1997), απορρίπτουν την άποψη ότι η εκπαιδευτική έρευνα είναι αποκλειστικά πεδίο 
δράσης των ειδικών και ενισχύουν τη θέση ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
προϋποθέτει την υιοθέτηση από την πλευρά τους  μιας ερευνητικής στάσης σχετικά με την 
πρακτική τους. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών απαιτεί από τους ίδιους να 
οικοδομούν  εκπαιδευτική  θεωρία  μέσω  του  κριτικού  στοχασμού    πάνω  στη  δική  τους 
πρακτική  γνώση.  Οι  συγγραφείς,  ορίζοντας  την  εκπαιδευτική  έρευνα  ως  μορφή  κριτικής 
κοινωνικής  επιστήμης,  στηρίζουν  την  άποψη  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  μπορεί  να  αναλάβουν 
σημαντικό μέρος ως ερευνητές. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης που βασίζεται στο κριτικό 
παράδειγμα,  προσδιορίζει  αυτούς  στους  οποίους  απευθύνεται,  τους  βοηθά  στην  κριτική 
ανάλυση και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και αποσκοπεί στη βελτίωσή της. 

Ο ερευνητικός προσανατολισμός στην  ανάπτυξη του Α Π. 
Η  έρευνα‐  δράση  αποτελεί  μια  από  τις  πιο  διαδεδομένες  μεθόδους  επαγγελματικής 

ανάπτυξης  των  εκπαιδευτικών  (Altrichter  et  al,  2001∙  Πηγιάκη,  2001),  υποστηρίζει  την 
επαγγελματική μάθηση για μια συνεργατική και συμμετοχική εκπαίδευση (Αυγητίδου, 2014), 
το σημαντικό ωστόσο, είναι ότι αμφισβητείται η κυρίαρχη αντίληψη για το Α. Π. ως τεχνική 
και το κέντρο βάρους μεταφέρεται στον εκπαιδευτικό ως ενεργό υποκείμενο. Στις αρχές τις 
δεκαετίας του 70 ο Stenhouse, αμφισβητώντας τα παραδοσιακά προγράμματα διδασκαλίας 
και  την  εμμονή  στην  αξιολόγηση  στόχων,  πρόβαλε  την  κυρίαρχη  θέση  του 
στοχαστικοκριτικού  εκπαιδευτικού  στην  έρευνα  και  τη  διδασκαλία:  ήταν  ο  πρώτος  που 
μίλησε για εκπαιδευτικούς ως ερευνητές (Κατσαρού & Τσάφος, 2003∙ Πάσουλα, 2005). 

Ο Βρετανός επιστήμονας πιστεύει πως η βελτίωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας 
περνά μέσα από τη μελέτη της σχολικής τάξης και του τρόπου εργασίας των εκπαιδευτικών. 
Όπως τονίζει, «η έρευνα και ανάπτυξη του Α. Π., θα πρέπει να ανήκει στον εκπαιδευτικό», 
επειδή σε αυτόν εναπόκειται να το καταστήσει αποτελεσματικό στην πράξη. Θεωρεί μάλιστα 
ως προϋπόθεση «πως δεν αρκεί να μελετηθεί η δουλειά του εκπαιδευτικού, είναι ανάγκη οι 
ίδιοι  να  μελετήσουν  τη  δουλειά  τους»  (Stenhouse,  2003).  Οι  περισσότεροι  εκπαιδευτικοί 
υιοθετούν  μια  αντίληψη  για  τον  ρόλο  τους  που  τους  υποβιβάζει  σε  απλούς  μεταδότες 
πληροφοριών που περιέχονται σε σχολικά εγχειρίδια και άλλες πηγές γνώσης. Η διαδικασία 
ανάπτυξης  Α.  Π.  σε  επίπεδο  σχολείου  είναι  ο  τρόπος  αλλαγής  αυτής  της  αντίληψης.  Η 
εργασία του αποτέλεσε βασική μελέτη στο χώρο της έρευνας και της ανάπτυξης των Α. Π., 
δείχνοντας πως είναι δυνατόν να καταρτιστεί με τρόπο διαφορετικό από το μοντέλο του Tyler 
(Grundy,  2003).  Στο  πρώτο  μέρος,  ορίζει  το  curriculum  ως  διάρθρωση  κατευθύνσεων 
σχετικών με την πρακτική της διδασκαλίας (και όχι ως ένα πρόγραμμα σπουδών που δείχνει 
πόση ύλη πρέπει να καλυφθεί). Στο δεύτερο μέρος, υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες 
από  τη  χρήση  του στοχοθετικού μοντέλου,  το οποίο  ελέγχει  το Α. Π. ως προϊόν,  δηλ., ως 
αποτέλεσμα.  Εναλλακτικά  προτείνει  την  ολιστική  θεώρηση  του  Α.  Π.  που  βασίζεται  στο 
μοντέλο διαδικασίας.  

Σύμφωνα με αυτό, είναι πιο σημαντικό να εισάγεται ο μαθητής σε διάφορους τρόπους 
σκέψης,  παρά  να  μαθαίνει  συγκεκριμένα  πράγματα.  Στηρίζεται  στις  απόψεις  του  Bruner, 



International	Journal	of	Educational	Innovation	
 

IJEI	‐	Vol.	3(2021)‐Issue	5			–			ISSN: 2654‐0002	
 

73 

σύμφωνα με τις οποίες, αποστολή του σχολείου είναι να βοηθήσει τον μαθητή να αναπτύξει 
στρατηγικές μάθησης και λύσης προβλημάτων. Κομβική θέση, οι βασικές αρχές όλων των 
θεμάτων μπορούν να διδαχτούν σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, με 
κάποια μορφή. Το μοντέλο στηρίζεται στην άποψη πως η εκπαίδευση είναι η βοήθεια που 
πρέπει να προσφέρουμε στον μαθητή να αναπτύξει συγκεκριμένες νοητικές και γνωστικές 
ικανότητες  και  όχι  να  αποθηκεύει  γνώσεις  ή  να  αλλάξει  τη  συμπεριφορά  του  προς  μια 
συγκεκριμένη  κατεύθυνση.  Συνεπώς  ο  σχεδιασμός  του  Α.  Π.  πρέπει  να  ξεκινά  με  τον 
καθορισμό  των  διαδικασιών  που  θα  αποτελέσουν  τον  πυρήνα  των  επιδιώξεων  και  των 
δραστηριοτήτων  του  σχολείου.  Πρόκειται  για  ένα  μοντέλο  διαρκούς  ανάπτυξης, 
αξιολόγησης,  προσαρμογής  και  βελτίωσης  του  Α.  Π.  σε  επίπεδο  σχολείου,  σε  ένα 
αποκεντρωμένο  εκπαιδευτικό  σύστημα.  Αυτό  το  μοντέλο  σχεδιασμού,  αντιμετωπίζει  την 
εκπαίδευση ως δυναμική διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές αναπτύσσουν την αυτονομία 
τους, επιδιώκουν τη διερεύνηση γνωστικών περιοχών που τους ενδιαφέρουν, ενώ αρνούνται 
τον παραδοσιακό ρόλο και την αυθεντία του δασκάλου, που αναλαμβάνει ρόλο σοβαρό και 
υπεύθυνο, εφόσον είναι αυτός που αναπτύσσει και αξιολογεί το Α. Π. Γίνεται εκπαιδευτικός‐ 
ερευνητής, θέση με την οποία ο Stenhouse (2003), φανερώνει την πίστη του ότι η βελτίωση 
της διδασκαλίας και της μάθησης μπορεί να έρθει ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της κριτικής 
ικανότητας και της δημιουργικής δύναμης των εκπαιδευτικών. 

Επεκτείνοντας  τις  απόψεις  του  Stenhouse,  οι  ερευνητές  διεθνώς,  αντιτίθενται  στην 
τεχνοκρατική αντίληψη ότι  το Α. Π.  είναι  οδηγίες  για  τον  έλεγχο  και  την  τυποποίηση  της 
σχολικής  εκπαίδευσης  και  υποστηρίζουν  πως  είναι  υποθετικά,  προβληματικά  και  πάντα 
ατελή:  είναι  υποθετικές  διαδικασίες  που  δοκιμάζονται  μέσα  στη  σχολική  αίθουσα.  Η 
προσέγγιση  του  Α.  Π.  ως  προβληματικού  είναι  το  κλειδί  για  τη  βελτίωση  της  τέχνης  της 
διδασκαλίας  (Κατσαρού  &  Τσάφος,  2003).  Η  ιδέα  εκπαιδευτικών  που  αναπτύσσει  Α.  Π., 
αμφισβήτησε την αντίληψη πως μια ομάδα ειδικών μπορεί να σχεδιάζει το Α. Π. κεντρικά, 
μακριά  από  τη  σχολική  τάξη,  απορρίπτοντας  τις  μορφές  της  μεταρρύθμισης  που 
κατευθύνονται από την κεντρική διοίκηση προς τη βάση. Σε αυτά τα πλαίσια, το Α. Π. δεν 
είναι ένα αυστηρά προκαθορισμένο σύνολο, ένα προϊόν έτοιμο για κατανάλωση, αλλά ένα 
εργαλείο που ουσιαστικά κινητοποιεί το δυναμικό του μαθητή και τον οδηγεί σε ενεργητική 
μάθηση, γι’ αυτό πρέπει να έχει και τη μορφή προτάσεων. Ο ερευνητικός προσανατολισμός 
ανάπτυξης του Α. Π. όταν γίνεται από τους διδάσκοντες, στηρίζεται στις αληθινές ανάγκες 
της τάξης και μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαρκής διαδικασία προσαρμογής και βελτίωσης. 
Προβάλλει μια «από κάτω προς τα πάνω» άποψη τόσο για την ανάπτυξη προγράμματος και 
την παραγωγή θεωρίας, όσο και για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Η διαπίστωση πως τα 
Α. Π. καθώς διαμορφώνονται στο επίπεδο της σχολικής πρακτικής, είναι  τελικά αυτό που 
βιώνουν  οι  μαθητές,  δείχνει  ορθή,  τη  στιγμή  που  το  αληθινό  Α.  Π.  αναπτύσσεται  στις 
διαδράσεις μέσα στη σχολική τάξη. Η Grundy (2003), στη βάση της φιλοσοφικής  θεωρίας 
του  Habermas,  υποστηρίζει  πως  το  Α.  Π.  δεν  αποτελεί  δόγμα,  αλλά  πεδίο  δράσης  του 
διδάσκοντα, που εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη διδασκαλία. Το 
βασικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει είναι πως, το Α. Π. προσεγγίζεται ως προϊόν, ως 
πρακτική και ως πράξη. Ως προϊόν αντιστοιχεί στο τεχνικό ενδιαφέρον (Tyler), ως πρακτική 
στο πρακτικό (Stenhouse) και ως πράξη στο χειραφετικό ενδιαφέρον (Freire). 

Η θεώρηση του Paulo Freire για το Α. Π. 
Στα πλαίσια ενός νέου προσανατολισμού στο Α. Π., ο βραζιλιάνος Freire, αντιτίθεται στην 

εξουσία  των  ειδικών  στη  λήψη  των  αποφάσεων,  μιλώντας  για  συνεργατικές  διαδικασίες 
σχεδιασμού που αναπτύσσονταν συλλογικά. Για τον Freire, ο σχεδιασμός του Α. Π. δεν είναι 
τεχνικό,  αλλά  ιδεολογικό  ζήτημα,  μέσα  από  τον  κριτικό  στοχασμό  της  πραγματικότητας 
(Γρόλλιος,  2004).  Τα  περιεχόμενα πρέπει  να προσδιοριστούν με  βάση  τις  αντιλήψεις  των 
εκπαιδευόμενων για την κοινωνική πραγματικότητα, να συνδεθούν με το κοινωνικό πλαίσιο, 
να  απορριφθεί  κάθε  αποκλεισμός  απόψεων  και  να  οργανωθούν  με  βάση  παραγωγικά 
θέματα.  Η  διαδικασία  του  σχεδιασμού  αρθρώνεται  στις  φάσεις  της  διερεύνησης  του 
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θεματικού σύμπαντος  των  εκπαιδευόμενων  και  της  κοινότητας  στην  οποία  μετέχουν,  της 
επιλογής και κωδικοποίησης των θεμάτων και της σύνδεσής τους με συναφείς γνώσεις των 
επιστημονικών περιοχών. Η επιχειρηματολογία του για την κριτική εκπαίδευση περιλαμβάνει 
την τοποθέτηση ενός προβλήματος προς συζήτηση στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να 
αναθεωρήσουν  και  να  αναδημιουργήσουν  την  πρότερη  γνώση  τους.  Το  περιεχόμενο  της 
εκπαίδευσης  για  κριτική  συνειδητοποίηση,  πρέπει  να  αναπτύσσεται  σε  μια  διαδικασία 
συνέρευνας δασκάλων με μαθητές για ιδέες και εμπειρίες που δίνουν νόημα στη ζωή τους. 
Παράλληλα, οι μέθοδοι δεν μπορούν να διχοτομηθούν από το περιεχόμενο και τους στόχους 
τους, καθώς δεν είναι ούτε ουδέτερες ούτε κατάλληλες για απελευθέρωση ή για κυριαρχία.  

Στην  οπτική  του  Freire,  το  Α.  Π.  δεν  νοείται  αποκομμένο  από  τους  πολιτικούς  και 
κοινωνικούς αγώνες. Η εκπαίδευση βέβαια, δεν είναι το μοναδικό κλειδί για τον κοινωνικό 
μετασχηματισμό,  αλλά  κανένας  μετασχηματισμός  δε  θα  μπορούσε  να  γίνει  χωρίς  αυτή. 
Ουσιαστικά ο Freire μελετά  τη σχέση εκπαίδευσης και κοινωνικής αλλαγής μέσα από την 
ανάπτυξη  της  κριτικής  συνείδησης.  Άλλωστε,  κεντρική  ιδέα  της  φιλοσοφίας  του  είναι  η 
«συνειδητοποίηση» μέσα από  την παιδεία. Η διαδικασία αυτή  εμπεριέχει  την ενεργητική 
συμμετοχή των υποκειμένων: η παιδεία ως «άσκηση ελευθερίας» έχει ως υποκείμενα τους 
καταπιεζόμενους,  τα  πλήθη  των  αναλφάβητων.  Η  απελευθέρωση  για  τον  βραζιλιάνο 
δάσκαλο  αρχίζει  με  τον  αλφαβητισμό.  Ταυτόχρονα  ισχύει  και  το  αντίστροφο,  ο 
αλφαβητισμός  των  αναλφάβητων  έχει  νόημα  μόνο  ως  κίνημα  απελευθέρωσης:  ο 
εξανθρωπισμός  των  ανθρώπων,  δηλ.,  η  αδιάκοπη  απελευθέρωσή  τους  πραγματοποιείται 
μέσα στην ιστορία που οφείλουν συνεχώς να (ανα)διαμορφώνουν (Γρόλλιος, 2005).  

 Συμπερασματικά,  η  επιστημολογία  του  είναι  εμφανώς  αντίθετη  προς  το  θετικιστικό 
παράδειγμα  που  θεωρεί  τη  γνώση  ουδέτερη:  ο  ίδιος  πιστεύει  πως  δεν  είναι  στατική, 
διαμορφώνεται  συνεχώς  καθώς  οι  άνθρωποι  ζουν  και  στοχάζονται  πάνω  στον  κόσμο.  Η 
εργασία του βραζιλιάνου παιδαγωγού, που αποτέλεσε κινητήρια δύναμη στην ανάπτυξη της 
κριτικής παιδαγωγικής παραμένει επίκαιρη, καθώς δεν έχει αποδειχτεί πως έχει αλλάξει ο 
χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών, όπως διακηρύττουν τα ιδεολογήματα της κοινωνίας 
της γνώσης και της πληροφορίας, της μεταμοντέρνας εποχής και του τέλους της  ιστορίας. 
Κατά  συνέπεια,  η  προσέγγιση  αυτή  είναι  χρήσιμη,  γιατί  αντιτίθεται  στη  μηχανιστική‐ 
ντετερμινιστική  κατανόηση  της  Ιστορίας,  γιατί  δε  θεωρεί  την  εκπαίδευση  ως  τον  βασικό 
θεσμό  που  διαμορφώνει  την  κοινωνία,  παρότι  αποδέχεται  ότι  διαμορφώνεται  από  τα 
συμφέροντα  των  κυρίαρχων  τάξεων.  Η  τάση  να  ερμηνευτεί  το  έργο  του  με  όρους 
τεχνοκρατικούς,  αποτελεί  μάλλον  έκφραση  της  προσπάθειας  να  τεθεί  στο  περιθώριο  της 
συζήτησης για την εκπαίδευση, σχεδόν σε απαγόρευση (Γρόλλιος, 2005).  

Ο ιδεολογικός ρόλος των σχολικών γνώσεων και του Α.Π. 
Η θεωρία που υποστηρίζει πως η γνώση είναι κοινωνικό κατασκεύασμα που μπορεί να 

αμφισβητηθεί και να μεταβληθεί ενισχύθηκε τον περασμένο αιώνα, λόγω της έκρηξης των 
γνώσεων.  Οι  σύγχρονες  προσεγγίσεις  αντιμετωπίζουν  τη  γνώση  όχι  ως  μόνιμη,  αλλά  ως 
κοινωνικό  κατασκεύασμα. Πρόσωπα  και  ομάδες,  επιβάλλουν αντιλήψεις  σχετικά με  το  τι 
συνιστά αλήθεια και γνώση, με συνέπεια αυτό που θεωρείται ως γνώση να σχετίζεται με 
αυτούς που έχουν την εξουσία να το παρουσιάζουν ως τέτοιο. Υπάρχει δηλ., η τάση το Α. Π. 
να παρουσιάζεται ως μια ορθολογική, αμερόληπτη επιλογή από γνώσεις και δεξιότητες με 
βάση γενικά αποδεκτά κριτήρια, που είναι ανεξάρτητα από τοπικές, κοινωνικές, πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες  και  επιλογές.  Αυτό  έχει  σημαντικές  επιπτώσεις  στα  παιδιά  χαμηλότερων 
κοινωνικών τάξεων και εθνικών μειονοτήτων, που μπαίνουν σε ένα σχολικό σύστημα όπου 
οι  προσφερόμενες  γνώσεις  και  οι  συνθήκες  επικοινωνίας  τους  είναι  δυσπρόσιτες,  σε 
αντίθεση με τα παιδιά υψηλότερης κοινωνικής προέλευσης.  

Η  σχολική  γνώση  αναμφίβολα  σχετίζεται  στενά  με  την  κοινωνία  και  τους  κυρίαρχους 
τρόπους επικοινωνίας. Παλαιότερα, η εκπαίδευση στόχευε στην κοινωνικοποίηση των νέων, 
τελευταία  καλείται  διαρκώς  να  ανταποκριθεί  στο  αίτημα  για  οικονομική  ανάπτυξη.  Στην 
περίπτωση  που  τονίζεται  ο  οικονομικός  ρόλος  της  εκπαίδευσης  σε  βάρος  αυτού  της 
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κοινωνικοποίησης,  πολλά  Α.  Π.  τείνουν  να  προάγουν  μορφές  μάθησης  που  θεωρούνται 
εποικοδομητικές  από  άποψη  μελλοντικής  επαγγελματικής  χρήσης  όσο  και  οικονομικής 
προόδου.  Έτσι,  η  γνώση  που  κυριαρχεί  σε  σύγχρονα  Α.  Π.  είναι  αυτή  που  θεωρείται 
αμεσότερα χρήσιμη από οικονομική άποψη (Πάσουλα, 2005). Η επιλογή της σχολικής γνώσης 
συνδέεται με τις αντιλήψεις του τι κρίνεται σημαντικό για μια κοινωνία και το μέλλον. Γενικά, 
η γνώση που οι κοινωνίες δίνουν στην επόμενη γενιά είναι αυτή που θεωρούν πιο αξιόλογη, 
το ερώτημα βέβαια είναι πως καταλήγει να θεωρείται ως τέτοια.  Στις θεωρήσεις αυτές, το 
σχολείο εμφανίζεται ως θεσμός κατάρτισης, υπηρέτης της οικονομίας, φορέας  ιδεολογικά 
ουδέτερος, αν και η ιδεολογία του αναγορεύει σε υπέρτατη αξία την αγορά, το άτομο και τις 
ανάγκες τους. Καλείται να διαμορφώσει κριτικά μυαλά και ταυτόχρονα, να καταρτίσει άτομα 
εξειδικευμένα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς. Η εργασία του Apple (1986), 
εξετάζει ακριβώς τον ιδεολογικό ρόλο των σχολικών γνώσεων: το σχολείο, αποτελώντας έναν 
εκ των κύριων θεσμών που αναπαράγουν τα κοινωνικά πρότυπα, συμβάλλει στη δημιουργία 
και ενίσχυση της ιδεολογικής ηγεμονίας. 

Η  επικρατούσα  τεχνοκρατική  αντίληψη  για  το  Α.  Π.  προβάλλει  διαρκώς  την 
«αντικειμενικότητα» της γνώσης και την «ουδετερότητα» της εκπαίδευσης. Οι απόψεις αυτές 
έχουν  ένα  νομιμοποιητικό  χαρακτήρα  για  τον  ρόλο  του  σχολείου:  τα  προγράμματα 
εκφράζουν  τον  κυρίαρχο  συσχετισμό  πολιτικών  και  κοινωνικών  δυνάμεων,  την  κυρίαρχη 
πολιτική  κουλτούρα  και  ιδεολογία.  Οι  στόχοι  των  Α.  Π.  προβάλλονται  στα  βιβλία  και  σε 
συνάρτηση  με  τις  μεθόδους,  μεταφράζονται  σε  εκπαιδευτική  πράξη.  Το  γεγονός  πως  τα 
διδακτικά βιβλία εκφράζουν τους κυρίαρχους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις 
κυρίαρχες ιδεολογικο‐ πολιτικές αντιλήψεις, δεν αμφισβητείται ούτε από προσεγγίσεις που 
τονίζουν  τη  σχετική αυτονομία  των  εκπαιδευτικών  θεσμών. Η  έμφαση στους διδακτικούς 
στόχους ισχυροποιήθηκε με την πρακτική χρήση της ταξινομίας του Bloom στην κατάρτιση 
των Α. Π. της δεκαετίας του 80 (που προϋπόθετε την αποδοχή των βασικών προϋποθέσεων 
του μοντέλου του Tyler). Η λογική αυτή τοποθετεί το ζήτημα σε καθαρά τεχνικό επίπεδο, έτσι 
ώστε  τις  αποφάσεις  να  πρέπει  να  τις  λάβουν  ειδικοί  με  εξειδικευμένη  γνώση.  Στην 
πραγματικότητα,    καμία  απόφαση  για  το  Α.  Π.  δεν  μπορεί  να  είναι  τεχνικού  χαρακτήρα, 
καθώς εμπλέκονται ιστορικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά ζητήματα. Η ρητορική 
που αναπτύσσεται στο σχεδιασμό των προγραμμάτων με το όραμα ενός μαθητοκεντρικού, 
δημιουργικού  και  βιωματικού  σχολείου,  δεν  μπορεί  να  συγκαλύψει  το  ότι  το  μοντέλο 
σχεδιασμού  του  Α.  Π.  που  χρησιμοποιείται  δεν  άλλαξε.  Τα  αναλυτικά  προγράμματα, 
θεμελιώνονται πάνω σε συγκεκριμένους διατυπωμένους διδακτικούς στόχους, γεγονός που 
δείχνει ότι οι βασικές υποθέσεις του μοντέλου του Tyler, που συνιστούν μια συντηρητική‐ 
τεχνοκρατική αντιμετώπιση, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εκπαίδευσης, 
συνεχίζουν να είναι κυρίαρχες (Γρόλλιος, 2004; 2005). 

Δομικά χαρακτηριστικά των Α. Π. (curriculum) και το ελληνικό παράδειγμα 
Τα παραδοσιακά Α. Π., αποτελώντας κατάλογο συνοπτικών, δεσμευτικών διαγραμμάτων 

των περιεχομένων διδασκαλίας, δεν προωθούσαν τη διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας, 
έδιναν προβάδισμα στο γνωστικό τομέα και η γενικευμένη εφαρμογή τους γίνονταν χωρίς 
προηγούμενη πειραματική εφαρμογή. Η ελευθερία που προσέφεραν στους εκπαιδευτικούς 
από  πλευράς  μεθοδολογίας  και  διδακτικής  ήταν  μόνο  κατ’  επίφαση.  Στο  curriculum  η 
διαδικασία  μάθησης  δεν  παίρνει  μια  «τελική»  μορφή  (Βρεττός  &  Καψάλης,  1999).  Άλλο 
χαρακτηριστικό των παραδοσιακών Α. Π. είναι πως τα περιεχόμενά τους ισχύουν επί πολλά 
χρόνια και δεν αναθεωρούνται τακτικά. Τα curricula αντίθετα, τα ανανεώνουν διαρκώς και 
τα  προσαρμόζουν  στις  συνθήκες  του  παρόντος  και  στις  απαιτήσεις  του  μέλλοντος.  Ο 
Westphalen (1982), θεωρεί ότι στα παραδοσιακά δεν υπάρχουν σαφείς και τεκμηριωμένοι 
στόχοι, κάτι που γίνεται με έμφαση στα curricula. Μια επίσης βασική διαφορά είναι ότι τα 
παραδοσιακά Α. Π. συντάσσονται από μια «κλειστή» επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας. Στη 
διαδικασία σύνταξης του curriculum παίρνουν μέρος όχι μόνο εκπρόσωποι των διαφόρων 
επιστημονικών κλάδων αλλά και εκπαιδευτικοί.  
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Τα Α. Π. (curriculum), περιλαμβάνουν τέσσερα δομικά στοιχεία: τη διατύπωση σκοπών και 
στόχων,  τα  περιεχόμενα  διδασκαλίας  και  μάθησης,  τις  μεθοδολογικές  υποδείξεις  για  τη 
διδασκαλία και τα απαραίτητα μέσα για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων (αξιολόγηση). 
Οι σκοποί ενός μαθήματος καθορίζουν τη μορφωτική του αξία, την επιλογή της διδακτέας 
ύλης και διαφοροποιούνται σε γενικούς σκοπούς και ειδικούς στόχους. Οι πρώτοι αφορούν 
τις  κύριες  επιδιώξεις  του  μαθήματος  και  συγγενεύουν  με  τους  σκοπούς  της  αγωγής 
γενικότερα, ενώ οι δεύτεροι συνδέονται με τη διδασκαλία και μπορεί να αναφέρονται σε 
συγκεκριμένη διδακτική ενότητα. Σύμφωνα με τη θεωρητική εξέλιξη των Α. Π. (Westphalen, 
1982∙ Βρεττός &  Καψάλης, 1999), οι στόχοι δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται από αοριστία και 
αμφισημία  και  είναι  σύμφωνοι  με  τη  θεωρία  των  curriculum  εφόσον  περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες  μαθητών,  συνθήκες  επίτευξης  και  κριτήρια  αξιολόγησης.  Οι  σκοποί 
επομένως, είναι γενικότεροι των στόχων με τους πρώτους να συγκεκριμενοποιούνται από 
τους δεύτερους. Οι στόχοι πρέπει  να προηγούνται και να καθορίζουν τα περιεχόμενα,  τις 
μορφές εργασίας, το έργο των δασκάλων.  

Το  δεύτερο  χαρακτηριστικό  των  curriculum  είναι  τα  περιεχόμενα  της  διδασκαλίας,  η 
θεματική οριοθέτηση μιας περιοχής, από την οποία θα αντλήσουμε όλα όσα απαιτούνται για 
την  εκπλήρωση  του  επιδιωκόμενου  στόχου  μάθησης.  Οι  αποφάσεις  σχετικά  με  το  ποια 
γνώση θα προσφερθεί με ένα Α. Π. είναι από τις πρώτες που αφορούν στο σχεδιασμό του 
προγράμματος  και  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  Τρίτο  δομικό  χαρακτηριστικό  είναι  η 
μεθόδευση  της  διδασκαλίας,  που  περιλαμβάνει  τον  τρόπο  οργάνωσης  αυτής,  δηλ.,  την 
εξωτερική  της μορφή  (παρ. μετωπική),  την κυρίως μεθοδολογία  (παρ. επαγωγή),  τα μέσα 
διδασκαλίας  και  τις  προτάσεις  για  χρονοδιάγραμμα.  Τέλος,  η  αξιολόγηση  της  διδακτικής 
ενότητας,  όρος  ευρύτερος  από  τη  βαθμολόγηση,  περιλαμβάνει  την  ερμηνεία  των 
αποτελεσμάτων σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Το σύστημα που επικρατεί ωστόσο, 
επικρίνεται για την αντικειμενικότητα, την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του. 

Σε ότι αφορά την εφαρμογή αυτών των δεδομένων στην ελληνική περίπτωση, το 1913 και 
το  1982,  είναι  οι  περίοδοι  εισαγωγής  νέων  Α.  Π.  που  κατόρθωσαν  να  επιβιώσουν.  Στο 
μεσοδιάστημα έχουμε παρεμβάσεις που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αλλαγή. Τα Α. Π. 
του  1913  είναι  δείγματα  παραδοσιακών  Α.  Π.,  ενώ  με  τη  μεταρρύθμιση  του  1982 
μεταφερόμαστε στην κατηγορία των curricula (Χρυσαφίδης, 2004). Με αφετηρία το 1982, τα 
Α. Π. επωφελούνται από τη διεθνώς καθιερωμένη διαδικασία σύνταξης, α: επιχειρείται να 
ξεπεραστεί η γενικότητα και αοριστία των σκοπών του Α. Π. με τη διατύπωση συγκεκριμένων 
στόχων, β: περιλαμβάνουν νύξεις για τον τρόπο πραγμάτωσης των στόχων της διδασκαλίας 
και γ: συντάσσονται ερωτήσεις‐ τεστ στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας για να ελέγχεται ο 
βαθμός επίτευξης των στόχων (Βρεττός & Καψάλης, 1999).  

Επίσημο και «άτυπο» Α. Π.: τα όρια της αυτονομίας εκπαιδευτικών και σχολείου 
Είναι προφανές πως η ποιότητα, το ιδεολογικό περιεχόμενο, ο κριτικός ή ο παραδοσιακός 

χαρακτήρας των Α. Π., αντανακλούν τους γενικότερους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Στην πράξη ωστόσο, οι γραφειοκρατικές δομές, οι κοινωνικές σχέσεις μέσα στο σχολείο, το 
επίπεδο  κατάρτισης  των  εκπαιδευτικών,  έχουν  άμεσες  επιπτώσεις  στο  περιεχόμενο  της 
γνώσης  και  «αναδιαμορφώνουν»  το  επίσημο  Α.  Π.  σε  αυτό  που  έχει  ονομαστεί 
«παραπρόγραμμα». Θεωρητικοί της κριτικής παιδαγωγικής (Apple, Giroux), ταύτισαν τον όρο 
«κρυφό»  Α.  Π.  με  τη  σιωπηλή  διδασκαλία  αξιών,  αντιλήψεων  και  συμπεριφορών,  προς 
στήριξη του κοινωνικού συστήματος. Η πολιτιστική και κοινωνική αναπαραγωγή επιτελείται 
με  τη  μεταβίβαση  στους  μαθητές  αξιών,  στάσεων  και  πεποιθήσεων,  ώστε  αυτοί  να 
αποδέχονται τρόπους και τύπους κοινωνικής οργάνωσης. Το «παραπρόγραμμα» αποτελείται 
από  μαθήσεις  που  δεν  προκαλεί  ηθελημένα  ο  δάσκαλος  ή  από  άλλες  που  τις  προκαλεί 
σκόπιμα,  χωρίς  να  τις  εκλαμβάνουν  ως  τέτοιες  οι  μαθητές.  Πολλές  δραστηριότητες  της 
σχολικής ζωής ούτε προγραμματίζονται ούτε ελέγχονται: έτσι το «κρυφό» Α. Π. αποτελεί μια 
σημαντική  πλευρά  της  εκπαίδευσης,  αν  και  όχι  πάντα  αναγνωρισμένη.  Η  προσπάθεια 
μελέτης του άτυπου Α. Π. είναι σημαντική, καθώς αφορά σχολικές πραγματικότητες όπου 
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γνώσεις, αξίες, αντιλήψεις και συμπεριφορές καλλιεργούνται ίσως όχι πολύ εμφανώς, αλλά 
διαρκώς (Πάσουλα, 2004).  

Ο  Μαυρογιώργος  (1996),  όταν  μιλάει  για  «παραπρόγραμμα»,  τονίζει  όχι  μόνο  την 
«παράλληλη» λειτουργία του προγράμματος αυτού, αλλά και την ανατρεπτική του δράση σε 
βάρος του επίσημου Α. Π. Η διαρρύθμιση του σχολικού χώρου, η κατανομή του χρόνου, η 
επιλεκτική λειτουργία του σχολείου και ο ανταγωνισμός των μαθητών, η εκλογίκευση και 
καταπίεση των συναισθημάτων, τα σχολικά πρότυπα γλωσσικής χρήσης, δραστηριοποιούν 
τους  μηχανισμούς  του  «κρυφού»  Α.  Π.  και  συμβάλλουν  στην  επίτευξη  σκοπών  που  δεν 
εναρμονίζονται με αυτούς του επίσημου Α. Π. Γενικά, το πρόγραμμα όσο λεπτομερές κι αν 
είναι στη διατύπωση στόχων, περιεχομένων, δραστηριοτήτων και μεθόδων, αναπτύσσεται 
και  μεταλλάσσεται  στην  πράξη.  Η  ανάπτυξή  του,  παρόλο  που  δίνεται  ένα  «έτοιμο» 
πρόγραμμα, περιέρχεται στη δικαιοδοσία του κάθε εκπαιδευτικού (Πάσουλα, 2005).   

Οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν το έργο τους σε ένα πλαίσιο σχετικής αυτονομίας, καθώς 
το σύστημα δεν μπορεί να ελέγχει όλες τις πτυχές της εργασίας τους και τις επιλογές που 
κάνουν.  Παρά  ταύτα,  με  τα  μέτρα  που  διαρκώς  επιβάλλονται  και  τις  πρακτικές  που 
υιοθετούνται,  η  καθημερινή  διδακτική  τους  πράξη  βιώνεται  συνήθως  ως  εξωτερική 
δραστηριότητα,  που  αποκτά  τα  χαρακτηριστικά  αλλοτριωμένης  εργασίας.  Επιπρόσθετα, 
παρατηρείται  και  η  ακόλουθη  αντίφαση:  από  τη  μια  τους  ζητείται  να  επανεξετάσουν  τις 
διδακτικές τους πρακτικές, να είναι ανοικτοί στις αλλαγές και καινοτομίες και από την άλλη, 
δεν τους αναγνωρίζονται αξιόλογες εμπειρίες και ιδέες ή αποξενώνονται από αυτά που οι 
ίδιοι πράττουν. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, δεν αισθάνονται ικανοποίηση και καταφεύγουν 
σε πρακτικές απόσυρσης και συμμόρφωσης στις τυπικές υποχρεώσεις: «όσο η εργασία που 
προσφέρουμε δε συνδέεται με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, έχουμε κάνει 
την επιλογή της θυσίας, της απώλειας …» (Μαυρογιώργος, 2005).  

Η  απάντηση  σε  όλα  αυτά  σχετίζεται  με  τις  ευκαιρίες  και  δυνατότητες  που  μπορεί  να 
αξιοποιήσει η σχολική μονάδα για να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελέσει φορέα 
διαμόρφωσης  και  άσκησης  εκπαιδευτικής  πολιτικής  (Μαυρογιώργος,  1999).  Ο 
συγκεντρωτικός  χαρακτήρας  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  δε  συμβάλλει  σημαντικά  σε 
αυτή  την  κατεύθυνση.  Ωστόσο,  γίνεται  όλο  και  πιο  πολύ  αποδεκτό  ότι  οι  αλλαγές  και 
καινοτομίες  δεν  μπορούν  να  προχωρήσουν  αν  δεν  γίνουν  κατανοητές  σε  επίπεδο 
εκπαιδευτικής μονάδας. Για να εκπληρώσει το σχολείο το νέο ρόλο του απαιτείται ένας νέος 
οργανωτικός σχεδιασμός, ένα νέο διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας με έμφαση σε θέματα 
συλλογικότητας,  συμμετοχής,  έρευνας  και  δράσης,  που  θα  δημιουργεί  μια  κουλτούρα 
συνεργασίας.  Ο  νέος  χαρακτήρας  της  σχολικής  μονάδας  ως  φορέα  διαμόρφωσης  και 
άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής διευρύνει το ρόλο των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα 
αναπτύσσεται ένας επαγγελματισμός αλληλεπίδρασης.  

 Συμπεράσματα‐ προεκτάσεις 
Ο εκπαιδευτικός και η σχολική μονάδα βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο οποιασδήποτε 

ουσιαστικής μεταρρυθμιστικής και μετασχηματιστικής παρέμβασης για αλλαγή (Hargreaves 
& Fullan, 1995). Όπως διαπιστώνεται, την έρευνα απασχολεί η φύση του επαγγελματισμού, 
η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη και το πλαίσιο που λαμβάνει χώρα, καθώς και το 
πώς το προσωπικό και επαγγελματικό περιβάλλον προάγει ή παρεμποδίζει τη βελτίωση της 
διδασκαλίας (Day, 2003). Η σύγχρονη διεθνής βιβλιογραφία για τη διδακτική μεθοδολογία 
υιοθετεί  μια  νέα  αντίληψη  του  εκπαιδευτικού  ως  ερευνητή  του  ίδιου  του  έργου  του 
(Altrichter  κ.  ά.,  2001∙ Πηγιάκη,  2001∙  Κατσαρού & Τσάφος,  2003∙ Μπαγάκης,  2002), που 
αναπροσαρμόζει συνεχώς τους στόχους, τη μεθοδολογία, κατανοεί το εξελισσόμενο πλαίσιο 
και δρα ώστε να είναι αποτελεσματικός και άρα ικανοποιημένος από την παρέμβασή του. 
Ένα  τέτοιο  σχήμα  παρέμβασης  έχει  ως  αφετηρία  την  αναστοχαστική  μέθοδο 
(Καλαϊτζοπούλου, 2001∙ Αυγητίδου, 2014), σε μια διαδρομή που ταρακουνά βεβαιότητες και  
ασφάλειες,  προκαλεί  δυσκολίες  και  αναταράξεις,  ωστόσο  τονώνει  το  αίσθημα 
αυτοεκτίμησης και συμβάλλει στην χειραφέτηση και αυτονομία. 
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Ένα  δεύτερο  συμπέρασμα  της  εργασίας,  σχετικά  με  την  ανάπτυξη  του  Α.  Π.  ή 
προγράμματος  σπουδών,  είναι  πως  μια  καινοτομία  δεν  πρέπει  να  επιβληθεί  ως  τελικό 
προϊόν,  αλλά  ως  διαδικασία  που  αναπτύσσεται  και  ανανεώνεται.  Πρέπει  να  δίνει  τη 
δυνατότητα στους άμεσα εμπλεκόμενους να την αναπτύσσουν στις συνθήκες της τάξης τους, 
μέσα  από  δράση  που  οδηγεί  στην  αναμόρφωση  και  αξιολόγησή  της.  Οι  εκπαιδευτικοί 
συνήθως  αντιδρούν  σε    οποιαδήποτε  καινοτομία  κληθούν  να  εφαρμόσουν,  και  δύσκολα 
αντιλαμβάνονται  τις  ανάγκες  που  έρχεται  να  καλύψει.  Παράλληλα,  υπάρχει  διάσταση 
ανάμεσα σε όσα καταθέτουν οι ειδικοί επί των Α. Π. και σε όσα κατανοούν και είναι σε θέση 
να  εφαρμόσουν  οι  άνθρωποι  της  πράξης  (Κουλουμπαρίτση,  2004).  Αναμφίβολα,  μια 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (και η αναμόρφωση των Α. Π.) έχει πιθανότητες να πετύχει αν 
ξεκινά  από  τους  εκπαιδευτικούς,  όμως  και  οι  τελευταίοι  πρέπει  να  αυξήσουν  την 
υπευθυνότητα, την κριτική σκέψη και την επαγγελματική κρίση (Κατσαρού &  Τσάφος, 2003), 
να αντικρίζουν τον εαυτό τους ως υπεύθυνο επαγγελματία, που διαμορφώνει την εργασία 
του  και  γι’  αυτό πρέπει  να  την  ερευνούν συστηματικά  και  να δρουν  για  τη βελτίωσή  της 
(Βρεττός & Καψάλης, 1999∙ Πάσουλα, 2005).  

Η  εμπλοκή  του  εκπαιδευτικού  είναι  αναγκαία  και  αναπόφευκτη,  ωστόσο  ο  νέος 
επαγγελματισμός, όπως περιγράφηκε παραπάνω με την κριτική προσέγγιση στις (κυρίαρχες) 
τεχνοκρατικές  αντιλήψεις,  είναι  η  μία  όψη  του  νομίσματος.  Ταυτόχρονα  χρειάζεται  να 
αλλάξει  η  εσωτερική  οργάνωση  των  σχολείων,  χρειάζεται  να  δημιουργηθούν 
αποκεντρωμένες καταστάσεις λειτουργίας σχολείου, που τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν 
στο  σχεδιασμό,  στην  οργάνωση,  στη  διεξαγωγή  και  την  αξιολόγηση  του  μαθήματος.  Τα 
προγράμματα σπουδών  πρέπει να δίνουν την ευκαιρία στα μέλη της σχολικής κοινότητας να 
αναπτύξουν  τις  δυνάμεις  τους,  να  πάρουν  πρωτοβουλίες  (Χρυσαφίδης,  2004).  Η 
αναμόρφωση του προγράμματος  προϋποθέτει μια συστημική προσέγγιση κατά την οποία 
λαμβάνεται υπόψη η οικολογία της εκπαίδευσης (Χατζηγεωργίου 2004β). «Είναι καιρός να 
υιοθετηθούν εκπαιδευτικά κριτήρια, στηριγμένα θεωρητικά και μεθοδολογικά, κοντά στην 
καθημερινότητα του εκπαιδευτικού, των μαθητών» (Μπαγάκης, 2004).  

Καταληκτικά,  τα  σχολεία  πρέπει  να  προχωρήσουν  σε  αλλαγές  στην  υπάρχουσα 
κουλτούρα  της  διδασκαλίας  και  της  μάθησης  (Posch,  2004),  που  είναι  σχεδιασμένη  να 
εξυπηρετεί  τις ανάγκες μιας στατικής κοινωνίας, στην οποία οι γνώσεις, οι δεξιότητες και 
αξίες,  είναι  προκαθορισμένες  και  αποθηκευμένες  σε  Α.  Π.  και  εγχειρίδια.  Το  κυρίαρχο 
παράδειγμα της μάθησης, βασίζεται στο διαχωρισμό γνώσης και δράσης και στην ελπίδα πως 
η μετάδοση της γνώσης θα επιτρέψει στους μαθητές να δράσουν υπεύθυνα στο μέλλον. Η 
διευρυμένη  έννοια  της  μάθησης,  την  αντιλαμβάνεται  ως  διαδικασία  κοινής  αναζήτησης, 
κοινού πειραματισμού. Η Simons (2004), επαναλαμβάνοντας την άποψη του Stenhouse πως 
«η  εκπαίδευση  ως  μύηση  στη  γνώση,  είναι  επιτυχής  εφόσον  κάνει  απρόβλεπτη  τη 
συμπεριφορά των μαθητών», υποστηρίζει πως «το Α. Π. και ο τρόπος διδασκαλίας πρέπει να 
δίνει χαρά, οι αξίες είναι η ψυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας …».  
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