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Έχουµε όλοι και όλες πια τη βεβαιότητα ότι ζούµε σε µια εποχή συναρπαστικών 

αλλαγών. Ότι στον αιώνα που µόλις άρχισε η ιστορία προχωρά πιο γρήγορα. Και ξέρουµε 

πως βασικός παράγοντας γι αυτή την πορεία είναι η εξέλιξη της ΓΝΩΣΗΣ. 

Η τεχνολογική επανάσταση, η επιστηµονική πρόοδος, οι νέες ταχύτητες στη διάχυση της 

πληροφορίας τα αλλάζουν όλα. Οδηγούν σε ένα κόσµο χωρίς σύνορα. Σ’ αυτόν τον κόσµο 

ο άνθρωπος βοµβαρδίζεται καθηµερινά από εκατοµµύρια µηνύµατα. Τα περισσότερα δεν 

αντέχουν στο χρόνο. Είναι εφήµερα. Αλλά και τα πιο ουσιαστικά µεταβάλλονται πολύ 

σύντοµα. Ο «χρόνος ηµιζωής» της γνώσης –όποιας γνώσης- έχει µειωθεί εξαιρετικά, 

λόγω της µεγάλης ταχύτητας των εξελίξεων.  

Τι πρέπει να µάθουµε τα παιδιά µας και εµείς µέσα σ’ αυτό το περιβάλλον;  

Το ερώτηµα αυτό είναι στη ρίζα των ανακατατάξεων που συντελούνται στο χώρο της 

εκπαίδευσης σ’ όλο τον κόσµο.  

Το ερώτηµα συνοψίζει ανησυχίες, ανασφάλειες, αλλά και προσδοκίες εκατοµµυρίων 

ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη. Καλύπτει επίσης και πληθώρα από αυταπάτες. ∆εν είναι 

λίγοι εκείνοι που εναποθέτουν στην εκπαίδευση ελπίδες συνολικής αλλαγής της 

κοινωνίας και εξάλειψης των ανισοτήτων. Εκείνοι που, µε τα όνειρά τους, τροφοδοτούν 

τη χίµαιρα ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, που θα δώσει δήθεν σ’ όλα τα παιδιά, όλη τη 

διαθέσιµη γνώση και κυρίως όλο το διαθέσιµο πλούτο. Που θα δηµιουργήσει µια 

κοινωνία που θα απαρτίζεται µόνο από επιστήµονες και µάλιστα ευκατάστατους, µε 

οικονοµική επιφάνεια και καταναλωτική άνεση.  

Εµείς που καταγράφουµε τις σκέψεις µας στις παρακάτω σελίδες δεν έχουµε παρόµοιες 

αυταπάτες. Γνωρίζουµε ότι οι κοινωνικές αντιθέσεις και ανησυχίες είναι δοµικά 

στοιχεία συγκρότησης της κοινωνίας που ζούµε. Πιστεύουµε όµως στη γνώση ως 

αυταξία και ως δηµοκρατικό δικαίωµα του κάθε πολίτη.  Μας ενδιαφέρει να υπάρχει στη 

χώρα µας ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που δεν θα οξύνει, αλλά αντίθετα θα αµβλύνει τις 

κοινωνικές διακρίσεις και θα αντιµάχεται τους αποκλεισµούς: δίνοντας ευκαιρίες 

πρόσβασης στη  ΓΝΩΣΗ σε όλους και όλες (ή τουλάχιστον σε δυνατόν περισσότερους-

ες) και κοιτάζοντας κατάµατα τους νέους κινδύνους που αναδεικνύονται από το ψηφιακό 

χάσµα, δηµιουργώντας νέες απειλές στην κοινωνική συνοχή.  
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Μας ενδιαφέρει να µπορέσει η Ελλάδα να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, να µην 

περιθωριοποιηθεί στη διάρκεια αυτής της νέας εποχής της γνώσης και της τεχνολογίας. 

Να µην µένει πίσω, απρόθυµη να τρέξει ή να βαδίσει, προβάλλοντας τα γνωστά άλλοθι 

της εθνικής (εθνικιστικής;) περιχαράκωσης. Στις σελίδες που ακολουθούν 

προσπαθούµε να αποτυπώσουµε σκέψεις για το βασικό υποχρεωτικό σχολείο, που είναι 

ο πυρήνας της δηµόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (και σε κάθε άλλη χώρα).  

Μας ενδιαφέρει να προτείνουµε αλλαγές που θα ανοίξουν δρόµους, αλλά θα κινούνται µε 

ρεαλισµό. Που θα έχουν δυνατότητα εφαρµογής σε χρονικό ορίζοντα µικρότερο της 

δεκαετίας. Μας ενδιαφέρει ένα δηµόσιο υποχρεωτικό σχολείο για όλα τα παιδιά, τους 

νέους και τις νέες. Ένα δηµόσιο σχολείο που κάνει επιλογές. Που δεν αποζητά να τα 

διδάξει ΟΛΑ -εξουθενώνοντας τα παιδιά και τους νέους-, αλλά ζητά να διδάξει µέθοδο 

και εργαλεία, ώστε οι νεότεροι-ες να µπορούν να ταξιδέψουν στην απέραντη θάλασσα 

της γνώσης χωρίς να χαθούν. Που έχει τελικό στόχο πολίτες ενηµερωµένους, 

ανθρωπιστικά και κοινωνικά ενεργούς, ικανούς να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις και 

τις προκλήσεις του σηµερινού περιβάλλοντος. Ένα δηµόσιο σχολείο που θα κερδίσει τη 

µάχη της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της.  

Ένα τέτοιο δηµόσιο σχολείο απαιτεί σήµερα να γίνουν ριζοσπαστικές αλλαγές, τοµές και 

µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο σύστηµα της χώρας. 

Οι αλλαγές αυτές ωριµάζουν µέσα στην κοινωνία. Όλες οι τελευταίες δηµοσκοπήσεις 

δείχνουν ότι οι πολίτες ιεραρχούν την Παιδεία αµέσως µετά την οικονοµία, ως το πιο 

σηµαντικό πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας. Και µάλιστα ιεραρχούν τον εκσυγχρονισµό 

του περιεχοµένου της ως το πιο επείγον πρόβληµα που χρειάζεται άµεση αντιµετώπιση.  

 

Βεβαίως, στα αιτήµατα για εκσυγχρονισµό και αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήµατος 

συγκλίνουν ετερογενείς επιδιώξεις και αλληλοαποκλειόµενες προσδοκίες. Εµείς έχουµε 

επιλέξει την οπτική της ανταγωνιστικής Ελλάδας µε κοινωνική ανοχή. Στα πλαίσια αυτά 

µας ενδιαφέρει η ΠΟΙΟΤΗΤΑ του εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά και η ισοτιµία 

ευκαιριών πρόσβασης στο σύστηµα. Η αναβάθµιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι 

ο πρώτος στόχος για την υπηρέτηση αυτής της λογικής. Το Ανοιχτό στην Κοινωνία 

Σχολείο συνοψίζει λοιπόν αυτή την πρόταση. Εγγυάται µε όρους κοινωνικής ισοτιµίας 

και διαφάνειας την ουσιαστική συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων στη σχολική ζωή, 

αλλά και τη σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνία. Το Ανοικτό Σχολείο στηρίζεται στη 

δηµοκρατική συµµετοχή, την αποκέντρωση και την κοινωνική λογοδοσία. Συναρτάται 

λοιπόν µε τις αντίστοιχες πολιτικές προτάσεις για τη διαχείριση των τοπικών 

υποθέσεων, της ανάπτυξης µε αειφορία και της συνολικής προοπτικής της χώρας. 

Ιαν. ’06 



Το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο  -6- 
 
 

 

Το Ανοιχτό στην Κοινωνία Σχολείο είναι µια µεγάλη ιδέα εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. 

Γι αυτό άλλωστε θα στηριχθεί στη συλλογική και προσωπική ευθύνη όλων των 

κοινωνικών δυνάµεων που εµπλέκονται στη λειτουργία του. Οι εκπαιδευτικοί, οι 

εκπαιδευόµενοι, οι γονείς έχουν τον πρώτο λόγο. Αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι 

τοπικές παραγωγικές δυνάµεις, ευρύτερα η κοινωνία ενδιαφέρονται και µετέχουν.  

Γι αυτό ακριβώς χρειάζεται πριν από την εφαρµογή του Ανοιχτού στην Κοινωνία 

Σχολείου σοβαρός διάλογος, διαβούλευση,  αντιπαράθεση, συναίνεση. Αυτά είναι ανάγκη 

να ξεκινήσουν εγκαίρως.  
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Κεφάλαιο 1 

Τα όρια του παραδοσιακού σχολείου και 

η ανάγκη για το ανοικτό στην κοινωνία σχολείο1

1.1 Εισαγωγή 

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η διερεύνηση των συνθηκών, οι οποίες οδηγούν στη 

διαπίστωση ότι το παραδοσιακό σχολείο έχει εξαντλήσει τα όριά του και άρα ότι 

απαιτείται η διατύπωση ενός νέου σχεδίου για τον τρόπο, µε τον οποίο πρέπει να 

οργανωθεί και να λειτουργήσει το σχολείο στη σύγχρονη εποχή. Το κεφάλαιο 

αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα (1.2), αφού αρχικά τίθεται το 

πλαίσιο των προκλήσεων που θέτει η ανάδυση της σύγχρονης κοινωνίας της Γνώσης 

στο θεσµό του Σχολείου, εν συνεχεία καταγράφονται οι ιστορικές επιτυχίες του 

παραδοσιακού σχολείου. Στη δεύτερη ενότητα (1.3), µε βάση τις περιγραφές της πρώτης 

διατυπώνεται η άποψη ότι το παραδοσιακό σχολείο, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να 

απαντήσει µε σχετική επάρκεια στα κοινωνικά αιτήµατα της προηγούµενης εποχής 

(µαζικοποίηση της πρόσβασης και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδοµών), δεν είναι 

κατάλληλο για να οδηγήσει την κοινωνία στις σύγχρονες συνθήκες, όπου ο ρόλος και το 

ειδικό βάρος της Γνώσης έχει αλλάξει δραµατικά. Η άποψη αυτή τεκµηριώνεται µε 

αναφορά στις βασικότερες αδυναµίες του υφιστάµενου παραδοσιακού σχολείου. Τέλος, η 

τρίτη ενότητα (1.4) περιγράφει τους τρεις εναλλακτικούς δρόµους που διανοίγονται σε 

σχέση µε το µέλλον του σχολικού θεσµού και προαναγγέλλει την επιλογή ενός από 

αυτούς ως το δρόµο που θα πρέπει να βαδίσουµε για να διατυπώσουµε το σχέδιο για την 

αναµόρφωση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.  

 

1.2 Η εκπαίδευση µπροστά στις προκλήσεις της Κοινωνίας της Γνώσης 

Η προσφορά και ζήτηση νέας γνώσης λειτουργούν πλέον υπό τους όρους που θέτει ο 

ανταγωνισµός σε παγκόσµιο επίπεδο. Στην υπό ανάδυση «Κοινωνία της Γνώσης» οι 

πολίτες θα πρέπει δια βίου να ενθαρρύνονται και να διευκολύνονται µε κάθε τρόπο 

προκειµένου να κατακτούν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να 

προσαρµόζονται στις ταχύτατες οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις. 

                                                 
1 Με τον όρο «σχολείο» στο παρόν κείµενο εννοούνται όλα τα ιδρύµατα του επίσηµου εκπαιδευτικού 
συστήµατος εκτός από αυτά της µεταδευτεροβάθµιας (ΙΕΚ και Ανώτερες Σχολές) και της ανώτατης 
εκπαίδευσης (Πανεπιστήµια και ΤΕΙ).   
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Ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της Κοινωνίας της Γνώσης είναι η αύξηση του 

όγκου της παραγόµενης νέας γνώσης. Ωστόσο, η διαθεσιµότητα µεγάλων ποσοτήτων 

γνώσης δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει συνθήκες ισοτιµίας στην πρόσβαση 

στα αγαθά αυτά σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος. Αν οι σύγχρονες κοινωνίες δεν 

επιτύχουν να εξασφαλίσουν συνθήκες ισότιµης πρόσβασης στη γνώση και στην απόκτησή 

της, τότε κινδυνεύουν να βρεθούν αντιµέτωπες µε ένα διευρυµένο κοινωνικό χάσµα, µία 

µείζονα κοινωνική απειλή. Για παράδειγµα, ο νέος «τεχνολογικός αναλφαβητισµός», που 

συνδέεται µε την έλλειψη τεχνολογικών δεξιοτήτων, δεν αναµένεται να επηρεάσει µόνο 

τις προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης ολόκληρων κοινωνικών οµάδων, αλλά 

και να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ίδια τη συνοχή των κοινωνιών. Μεγάλα 

τµήµατα του πληθυσµού, ηλικιακές, πολιτισµικές, αλλά και γεωγραφικές οµάδες θα 

κινδυνεύουν να οδηγηθούν στον αποκλεισµό από τη µη-συµµετοχή σε κοινωνικές και 

πολιτικές δραστηριότητες, και έτσι να αποτελέσουν «νησίδες αποµόνωσης». 

Οι µετασχηµατισµοί που οδηγούν στην Κοινωνία της Γνώσης δεν περιορίζονται στον 

τοµέα της οικονοµίας. Η ευηµερία µιας κοινωνίας εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από 

την ικανότητά της να παράγει και να διαχέει µε αποτελεσµατικό τρόπο τη γνώση  στις 

διάφορες µορφές της. Η γνώση συνδέεται µε κάθε ατοµική και συλλογική πρακτική σε 

όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Αποτελεί θεµελιακό πολιτιστικό πρότυπο – 

διακύβευµα, που µπορεί να εξασφαλίζει την πολιτιστική και κοινωνική νοµιµότητά της, 

εφόσον συνδέεται θεµελιακά µε τους προσανατολισµούς της κοινωνίας και εφόσον 

εξασφαλίζονται οι συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης για την απόκτησή της. 

Αυτή η κοινωνική αντίληψη για τη γνώση επηρεάζει τους προσανατολισµούς της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Η κατάκτηση της γνώσης και του µηχανισµού απόκτησής της 

δεν αποτελούν ατοµική επιλογή ή µοναχική επιδίωξη. Συνδέονται µε την οργάνωση, ως 

κοινωνικού αγαθού, ενός σύγχρονου, υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού συστήµατος, που 

θα µπορεί να αντεπεξέρχεται στις απαιτητικές συνθήκες του διεθνούς ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος και θα παρέχει ίσες δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες σε όλους: όχι µόνο 

στους έχοντες, τους ικανούς και τους προικισµένους, αλλά σε κάθε πολίτη σύµφωνα µε 

τις δυνατότητες, τις κλίσεις και τις δεξιότητές του.  

Οι διαδικασίες, µέσα από τις οποίες οι κοινωνίες µας θα επιδιώξουν να ανταποκριθούν 

στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται, συνδέονται στενά µε το νέο ρόλο του βασικού 

εκπαιδευτικού θεσµού που διαθέτουµε, του σχολείου. ∆εν µπορεί κανείς πλέον να 

αγνοήσει στοιχεία που υποδεικνύουν το «τέλος εποχής» για το µοντέλο του 

«παραδοσιακού σχολείου». Βασικό αίτιο είναι η απαξίωση, µε γοργούς ρυθµούς, του 
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κυρίαρχου µοντέλου, µε βάση το οποίο λειτουργούσε το σχολείο µέχρι σήµερα, η οποία 

καθίσταται ολοένα και πιο ορατή στις νέες κοινωνικές συνθήκες, και συγκεκριµένα: 

• τον υποχωρούντα ρόλο του Σχολείου, ως κύριας πηγής γνώσης, στο σύγχρονο 

και ραγδαία αναπτυσσόµενο επικοινωνιακό περιβάλλον,  

• τη γοργά αυξανόµενη αξία της γνώσης, 

• την ταχύτατη σώρευση τεράστιου όγκου πληροφορίας και την εξίσου ραγδαία 

απαξίωση µέρους της, ως παρωχηµένης, 

• την εµπέδωση παγκοσµιοποιηµένων ταυτοτήτων, και  

• την πίεση για κοινωνική ανταποδοτικότητα του αγαθού της γνώσης. 

 

Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι σε περιόδους όπου βασικό σηµείο αναφοράς για την 

πολιτική λειτουργία υπήρξε το εθνικό κράτος, το «παραδοσιακό σχολείο» είχε ιστορικά 

σηµαντική συµβολή στην άµβλυνση πιεστικών κοινωνικών προβληµάτων, όπως: 

α) στη µαζικοποίηση της συµµετοχής στις δοµές του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε 

τη βελτίωση των διαθέσιµων µέσων και πόρων 

β) στην προσπάθεια για διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών των µαθητών από 

τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα. 

 

Τo «παραδοσιακό σχολείο» στην Ελλάδα µπορεί να θεωρηθεί ότι σε µεγάλο βαθµό έχει 

επιτύχει τους παραπάνω δύο σκοπούς. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι, τις 

τελευταίες δεκαετίες, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µηχανισµό ενίσχυσης της κοινωνικής 

κινητικότητας στην ελληνική κοινωνία, όπως και σε πολλές κοινωνίες της ∆ύσης.  

Συχνά, όµως, η έµφαση στους στόχους της πρόσβασης και της µαζικοποίησης έτεινε να 

περιορίζει τη συζήτηση περί ποιότητας της εκπαίδευσης και να την επικεντρώνει στην 

προσπάθεια αναβάθµισης των υλικοτεχνικών υποδοµών και των πόρων που διατίθενται 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς και στο σύστηµα πρόσβασης στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Όπως µπορεί να διαπιστώσει κανείς, µε βάση όλα τα διαθέσιµα στοιχεία 

τόσο από διεθνείς όσο και από εθνικές πηγές, τα αιτήµατα της διεύρυνσης των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών και της αναβάθµισης των υλικοτεχνικών υποδοµών έχουν ήδη 

αντιµετωπιστεί µε αρκετή επιτυχία από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα τα τελευταία 

χρόνια.  

Όσον αφορά τη διάσταση της µαζικοποίησης της πρόσβασης στις δοµές του 

εκπαιδευτικού συστήµατος, τα ποσοστά εγγραφής εκπαιδευοµένων σε όλες τις βαθµίδες 
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των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ για το έτος 2003, 

αποδεικνύονται ικανοποιητικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο (OECD, 2005, πίνακας C1.2). 

Για την ηλικιακή οµάδα 5 – 14 ετών οι εγγραφές στο σχολείο Ελλήνων µαθητών, 

ανέρχονται στο 96,7% κατατάσσοντας την Ελλάδα σε πολύ ικανοποιητική θέση σε σχέση 

µε τον αντίστοιχο µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (98,3%). 

Οι εγγραφές στο σχολείο Ελλήνων µαθητών ηλικίας 15 – 19 ετών ανέρχονται σε 

ποσοστό 82,6%, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 79,1%.  

Αλλά και τα στοιχεία σχετικά µε τη µαθητική διαρροή φαίνεται ότι είναι αρκετά 

ικανοποιητικά. Συγκεκριµένα, ενδεικτικά αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε το Κέντρο 

Εκπαιδευτικής Έρευνας (Σταµέλος, 2002), στη γενιά µαθητών που ξεκίνησε το σχολείο 

το έτος 1986-87 η συνολκή διαρροή µέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γ’ 

Γυµνασίου) ήταν 5.9%, ενώ µέχρι το τέλος του Λυκείου (Γ’ Λυκείου) ήταν 18%.  

Επιπλέον, τo 2003, οι εγγραφές Ελλήνων νέων ηλικίας 20 - 29 ετών σε δηµόσια και 

ιδιωτικά ιδρύµατα έφθασαν το 25,8%, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος των χωρών του 

ΟΟΣΑ ήταν 23,6%. Κατά το ίδιο έτος, το 81.7%  της ηλικιακής οµάδας 20-24 ετών 

στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ήταν απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου (OECD 2004, 

πίνακας C1.2). Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι οι νεώτερες ηλικίες µορφώνονται 

ολοένα και περισσότερο, γεγονός που θα πρέπει να αποδοθεί στη συνεχή βελτίωση του 

εκπαιδευτικού µας συστήµατος.  

Ειδικά όσον αφορά στην ανώτατη εκπαίδευση, στην Ελλάδα, µετά το 1996, σηµειώθηκε 

αλµατώδης διεύρυνση τόσο σε ό,τι αφορά τον αριθµό των Τµηµάτων, όσο και, κυρίως, 

σε ό,τι αφορά τον αριθµό των φοιτητών. Το 2002, για την ηλικιακή οµάδα 18 έως 21 

ετών, ο φοιτητικός πληθυσµός έφθασε το 58% έναντι 29% που ήταν το 1996 και 27% 

που ήταν το 1993. Συνολικά, για το διάστηµα 1993 έως 2002, η αύξηση του αριθµού 

των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ κυµάνθηκε γύρω στο 32%, ενώ ο αριθµός των 

εισακτέων στην ανώτατη εκπαίδευση αυξήθηκε κατά 98% (Education Research, 2004). 

Επιπλέον, η αύξηση του φοιτητικού πληθυσµού στην Ελλάδα µεταξύ 1995 και 2001, 

έφθασε το 61%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του µέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ 

(31%), καταλαµβάνοντας την υψηλότερη θέση µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Education Research Center, 2004). 

Σχετικά µε την πληροφορική και την εκπαίδευση, κατά τη χρονική περίοδο 1995-2004 

υλοποιήθηκε µε ταχύτατους ρυθµούς ένα εντατικό πρόγραµµα εξοπλισµού των σχολείων 

µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αναπτύσσοντας µέχρι το τέλος του 2002, 6.534 
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εργαστήρια πληροφορικής (2.405 στα Γυµνάσια, 1.235 στα Λύκεια, 692 στα ΤΕΕ - ΣΕΚ 

και 2.202 στα ∆ηµοτικά) (Education Research Center, 2004). Για το έτος 2004, 

σύµφωνα µε στοιχεία του έργου «Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε επίπεδο 

σχολικών µονάδων» το οποίο διεξήχθη από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, το µέσο 

ποσοστό των σχολικών µονάδων που διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ανέρχεται σε 

86,2%, µε τα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (98,2% των γυµνασίων, 94% 

των λυκείων και 98,4% των ΤΕΕ) να υπερτερούν έναντι των σχολείων της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (79,1%) (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2005). Η 

αναλογία µαθητών ανά υπολογιστή στα Γυµνάσια είναι 12,6 µαθητές ανά υπολογιστή, 

ενώ το 2000 η αντίστοιχη αναλογία, σε µαθητές ηλικίας 15 ετών, ήταν 27,8 µαθητές 

ανά Η/Υ (Eurydice, 2004).  

 

1.3 Τα όρια του «παραδοσιακού σχολείου» 

Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα ως αποτέλεσµα των πολλαπλών αλλά συχνά ασύνδετων 

µεταξύ τους αλλαγών εµφανίζει σήµερα µια αντιφατική εικόνα. Περιλαµβάνει αφενός 

πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών που σε δύσκολες συνθήκες πλουτίζουν τη σχολική ζωή 

και αφετέρου τη µάστιγα των φροντιστηρίων. Περιλαµβάνει τη λειτουργία  σχολείων σε 

αποµονωµένες περιοχές, µε µεγάλο οικονοµικό κόστος, αλλά ταυτόχρονα τις ελλείψεις 

στην προσχολική εκπαίδευση. Η ίδια αντίφαση προβάλλεται από την αποτυχία των 

µαθητών µας σε διαγωνισµούς τύπου PISA που όµως δεν συµβιβάζεται µε το µεγάλο 

αριθµό ελλήνων επιστηµόνων  (και φοιτητών) που διαπρέπουν στο εξωτερικό - είµαστε 

η χώρα µε τον µεγαλύτερο αναλογικά αριθµό καθηγητών σε αµερικανικά πανεπιστήµια. 

Τέλος, η εικόνα της αντιφατικότητας του εκπαιδευτικού µας συστήµατος αναδεικνύεται 

και εάν εξετάσει κανείς την κοινωνική διάσταση της λειτουργίας του, αφού από τη µια 

πλευρά κατάφερε µέσω του παραδοσιακού σχολείου να διευρύνει κατά πολύ την 

πρόσβαση της συντριπτικής πλειοψηφίας των µαθητών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 

ιδιαίτερα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ από την άλλη πλευρά, µέσω της 

εγκαθίδρυσης µιας «πολυδάπανης» παρά-παιδείας έξω από αυτό, φαλκιδεύει την 

πραγµατική ισότητα στις ευκαιρίες που δίνει.   

Φαίνεται λοιπόν πως παρά τις επιτυχίες που αναµφίβολα έχει σηµειώσει στην ιστορική 

του πορεία το «παραδοσιακό σχολείο», σήµερα είναι ανάγκη να πραγµατοποιήσει ένα 

άλµα ποιότητας, ώστε µε βάση τις θετικές κατακτήσεις του παρελθόντος να αναιρέσει 

όλες τις αρνητικές πτυχές της σηµερινής λειτουργίας του. 
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Το κυρίαρχο µοντέλο του σχολείου, καθηλωµένο από δυνάµεις ιδεολογικής αδράνειας 

και σε φάση βαθιάς κρίσης που αποκαλύπτεται στις διαδικασίες και τα αποτελέσµατά 

του, φαίνεται σήµερα ανήµπορο να µετατοπισθεί από στόχους που, ενώ έχουν ήδη σε 

µεγάλο βαθµό επιτευχθεί, εξακολουθούν ωστόσο να τίθενται ως βασικά ή ακόµη και ως 

µοναδικά στοιχεία ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

Έτσι, παρότι σε µεγάλο βαθµό διασφαλίσθηκαν οι βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας 

του σχολείου, δηλαδή το ανθρώπινο δυναµικό και οι υλικοτεχνικές υποδοµές, χωρίς να 

αρνείται κανείς ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης (π.χ. επιµορφώσεις εκπαιδευτικού 

προσωπικού, περισσότερο υποστηρικτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, 

µεγαλύτεροι αύλιοι χώροι, χώροι πρασίνου), το «παραδοσιακό σχολείο» απέτυχε να 

εξασφαλίσει την ποιότητα σε άλλες ουσιώδεις πτυχές της λειτουργίας του. 

Σήµερα, το ζήτηµα της ποιότητας στην εκπαίδευση παραµένει ένα µεγάλο αιτούµενο για 

το παραδοσιακό µοντέλο της εκπαίδευσης, το οποίο ενώ όπως ήδη αναφέρθηκε 

κατοχύρωσε τους τυπικούς όρους κοινωνικής ισότητας (πρόσβαση και συµµετοχή στο 

σύστηµα) εντούτοις δεν τα κατάφερε εξίσου και στην κατοχύρωση της ουσιαστικής 

ισότητας στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η ποιότητα εδώ ορίζεται µε βάση την παράµετρο 

της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προσφοράς στους µαθητές όλων των κοινωνικών 

στρωµάτων, όχι απλά της «πρόσβασης στο σύστηµα» αλλά της δυνατότητας όλοι να 

«επωφελούνται εξίσου» από τη συµµετοχή τους σε αυτό. Κρίσιµες παραµέτρους σε 

σχέση µε το συγκεκριµένο αιτούµενο αποτελούν: η διάρθρωση του περιεχοµένου 

σπουδών, οι παιδαγωγικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του σχολείου, το 

εκπαιδευτικό υλικό, η καλλιέργεια δεξιοτήτων για τη ζωή και η διοικητική οργάνωση 

των εκπαιδευτικών µονάδων.  

Τις σηµαντικότερες αδύνατες πτυχές του µοντέλου του παραδοσιακού σχολείου µπορεί 

κανείς να εντοπίσει είτε ανακαλώντας κοινά αποδεκτές διαπιστώσεις και συµπεράσµατα 

που αφορούν στη λειτουργία του συστήµατος (θέσεις κοµµάτων, κοινωνικών φορέων, 

Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, εµπειρογνωµόνων) είτε εξετάζοντας τη σύγκριση του 

ελληνικού συστήµατος µε άλλα αντίστοιχα επιτυχηµένα κατά γενική οµολογία συστήµατα, 

µε βάση δείκτες διεθνών οργανισµών όπως ο ΟΟΣΑ, η Ε.Ε και η UNESCO. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι βασικές αδυναµίες του κυρίαρχου εκπαιδευτικού συστήµατος, 

εντοπίζονται στο επίπεδο των διαδικασιών και των αποτελεσµάτων. Ειδικότερα, οι 

διαδικασίες µπορούν να εξετασθούν στο επίπεδο  

α) της διοίκησης και οργάνωσης του συστήµατος 

β) της εκπαίδευσης και διδασκαλίας,  

γ) της διαχείρισης της σχολικής ζωής. 
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Όσον αφορά τις διοικητικές - οργανωτικές αδυναµίες του συστήµατος, παρατηρεί 

κανείς: 

1) Συγκεντρωτισµό των πόρων και των αποφάσεων που σχετίζονται µε τη 

λειτουργία των εκπαιδευτικών µονάδων σε κεντρικό επίπεδο,  

2) Έλλειψη διαδικασιών δηµοκρατικής συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων που 

σχετίζονται µε θέµατα: α) λειτουργίας των εκπαιδευτικών µονάδων, β) 

κατάρτισης προγράµµατος σπουδών, γ) χρηµατοδότησης σχολικών υποδοµών 

µέχρις ένα ορισµένο οικονοµικό επίπεδο, δ) επιλογή βοηθητικού διδακτικού 

προσωπικού ή εκπαιδευτικού υλικού, ε) αξιοποίησης των υποδοµών και του 

ανθρώπινου δυναµικού της σχολικής µονάδας για την εξυπηρέτηση της τοπικής 

κοινωνίας κ.α. 

3) Ανεπάρκεια συντονισµού και θεσµών οριζόντιας διασύνδεσης µεταξύ των 

σχολικών µονάδων για την εξασφάλιση της διεπιστηµονικότητας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και την ορθολογικότερη διαχείριση ανθρώπινων, υλικών 

και οικονοµικών πόρων. 

4) Απουσία ενός αξιόπιστου συστήµατος κοινωνικής λογοδοσίας που θα διασφάλιζε 

τη διαφάνεια της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος, αναδεικνύοντας 

θετικές όψεις και αδυναµίες, την ορθότητα ιεράρχησης αναγκών και την 

αποτελεσµατικότητα στο σχεδιασµό συγκεκριµένων παρεµβάσεων. 

 

Αναφορικά µε τις εκπαιδευτικές-διδακτικές διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν τον 

πυρήνα της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος (αφού αφορούν µια από τις πιο 

σηµαντικές διαστάσεις του σχεδιασµού και της υλοποίησης του Αναλυτικού 

Προγράµµατος) φαίνεται πως οι σηµαντικότερες αδυναµίες εστιάζονται: 

 

1) Στον άξονα της επιλογής συγκεκριµένων γνωστικών περιεχοµένων που 

διαµορφώνουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα και στη σχέση των κυρίαρχων µορφών 

γνώσης που συνθέτουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα µε την καθηµερινή πρακτικο-

βιωµατική γνώση, που ο µαθητής συναντά εκτός του σχολείου. 

2) Στον άξονα των κανόνων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως πεδίου 

συνάντησης και συνεργασίας διαφορετικών συµβαλλοµένων (εκπαιδευτικοί, 

µαθητές, γονείς, κ.τ.λ.) που υπεισέρχονται στις σχέσεις που διαµορφώνονται στο 

εσωτερικό της εκπαιδευτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για θέµατα που 

αφορούν: 
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i. στην επιλογή του περιεχοµένου προς διδασκαλία 

ii. στην αλληλουχία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  

iii. στο ρυθµό µε τον οποίο εξελίσσεται η  εκπαιδευτική διαδικασία 

(βηµατισµός) και 

iv. στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων. 

 

Στον άξονα του γνωστικών περιεχοµένων του Αναλυτικού Προγράµµατος και τη 

σχέση τους µε την πρακτικο-βιωµατική γνώση, µπορεί κανείς να παρατηρήσει 

αδυναµίες του συστήµατος όπως: 

• Υπερφόρτωση των αναλυτικών προγραµµάτων µε γνωστικά αντικείµενα όπου 

απουσιάζει η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης (ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση) και διδακτέα ύλη η οποία σε πολλές περιπτώσεις επικαλύπτεται 

µε ύλη συγγενών µαθηµάτων. Η υπερφόρτωση αυτή δηµιουργεί πιεστικές 

συνθήκες «κάλυψης της ύλης» εις βάρος της ποιότητας διδασκαλίας.  

• Έλλειψη συστηµατικής ενσωµάτωσης στη διδακτική διαδικασία δραστηριοτήτων 

που θα θέτουν τη θεωρία σε εφαρµογή (σχέδια έρευνας, µελέτες περίπτωσης 

κ.α.) και θα βοηθούν το µαθητή να «ανακαλύπτει» τη γνώση και όχι απλά να 

την αποµνηµονεύει. 

• Έλλειψη σύνδεσης της σχολικής γνώσης µε την καθηµερινή εµπειρία ζωής, 

καθώς οι λεγόµενες «δεξιότητες ζωής» (δεξιότητες επικοινωνίας, 

κοινωνικότητα, συνεργασία, ανάπτυξη διερευνητικών ικανοτήτων κ.α.) και 

κυρίως το να «µάθει κανείς πώς να µαθαίνει» δεν εµπίπτουν στους 

διδακτικούς στόχους.  

• Αδυναµία του αναλυτικού προγράµµατος και εν γένει των καθιερωµένων 

διδακτικών πρακτικών να ενθαρρύνουν κατευθύνσεις σπουδών ανάλογα µε τις 

κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του µαθητή και να ανταποκριθούν µε την 

απαιτούµενη ευελιξία σε εξατοµικευµένες προτιµήσεις. 

• Ιδιαίτερη έλλειψη σύνδεσης της γνώσης µε εµπειρίες και δεδοµένα τµηµάτων 

του πληθυσµού που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό. 

• Την έλλειψη προσανατολισµού του τυπικού προγράµµατος σπουδών σε 

περιεχόµενο που αντλείται από τις τοπικές οικονοµικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές συνθήκες.   
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Στον άξονα των κανόνων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των σχέσεων που 

διαµορφώνονται στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής κοινότητας παρατηρεί κανείς 

αδυναµίες του συστήµατος όπως: 

• Εµµονή σε δασκαλοκεντρικά και συµπεριφοριστικά διδακτικά µοντέλα τα οποία 

αποξενώνουν τους µαθητές από την εκπαιδευτική διαδικασία και αποστερούν 

το δάσκαλο από το δηµιουργικό του ρόλο.  

• Έλλειψη συστηµατικής συνεργασίας µεταξύ του διδακτικού προσωπικού που 

διδάσκει είτε το ίδιο, είτε διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα, µε αποτέλεσµα 

την απουσία διαθεµατικής προσέγγισης στη διδασκαλία, την έλλειψη 

συντονισµού στην παιδαγωγική κατεύθυνση, στη διαχείριση των πόρων του 

σχολείου, στο φόρτο εργασίας των µαθητών, αλλά και την αποµόνωση του 

εκπαιδευτικού. 

• Περιορισµένη και τυποποιηµένη επικοινωνία εντός του βασικού εκπαιδευτικού 

τριπτύχου «εκπαιδευτικού – µαθητή – γονέα», η οποία χαρακτηρίζεται από 

σχέσεις, που είναι επιφανειακές, µη γόνιµες και σε κάποιες περιπτώσεις ακόµα 

και τεταµένες, µε αποτέλεσµα να µειώνονται σηµαντικά οι δηµιουργικές 

δυνατότητες της σχολικής ζωής (π.χ. συνεργασία γονιού και εκπαιδευτικού για 

τη βοήθεια και στήριξη του µαθητή, συµβουλευτική σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ 

µαθητή και εκπαιδευτικού κ.ο.κ.).  

• Απουσία πολλαπλών πηγών πληροφόρησης για αποτελεσµατική κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και άλλων εκπαιδευτικών πόρων ή 

εκπαιδευτικού υλικού που µπορεί να διατίθεται εύκολα στους διδάσκοντες 

(βίντεο, ιστοσελίδες, µουσειοσκευές, αποσπάσµατα από Τύπο, περιοδικά, 

κ.τ.λ.).  

• Περιορισµένο ρεπερτόριο διδακτικών τεχνικών από τον εκπαιδευτικό (π.χ. 

λείπουν η οργανωµένη συζήτηση, οι παρουσιάσεις στην τάξη, η εργασία σε 

οµάδες, τα εκπαιδευτικά projects, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, η αναζήτηση 

πηγών, κ.α.) και απουσία των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 

από την καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική. 

• Έλλειψη µεθόδων και εφαρµογών που προωθούν την εκπαιδευτική ένταξη και 

ισότιµη συµµετοχή των λιγότερο προνοµιούχων κοινωνικά µαθητών. 

• Μικρός χρόνος παραµονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο (που συχνά 

περιορίζεται µόνο στο ωράριο διδασκαλίας τους). 
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• Σχολικό κλίµα µη πρόσφορο για την επαγγελµατική ανάπτυξη του 

επιστηµονικού προσωπικού (απουσία κινήτρων για επιµόρφωση, διάθεσης για 

διάχυση της γνώσης σε επίπεδο συναδέλφων κ.ά.) 

 

Σε σχέση µε τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την οργάνωση και τη διαχείριση της 

σχολικής ζωής οι σηµαντικότερες αδυναµίες του υφιστάµενου συστήµατος είναι: 

 

1) Η έλλειψη ανοίγµατος του σχολείου στη ζωή και τις δραστηριότητες της τοπικής ή 

της ευρύτερης κοινωνίας, όπως γίνεται φανερή ειδικότερα µέσα από: 

• τη µονοδιάστατη χρήση του σχολείου που αφιερώνεται στις «τυπικές» 

σχολικές υποχρεώσεις, 

• την αποµόνωση του σχολείου απέναντι στις ανάγκες του τοπικού πληθυσµού 

για µόρφωση, κατάρτιση, πολιτισµό και αθλητισµό. 

• την έλλειψη ειδικής µέριµνας για τους ενήλικες και τις λιγότερο προνοµιούχες 

κοινωνικές οµάδες, µε τη λειτουργία προγραµµάτων και την οργάνωση 

εκδηλώσεων εκτός σχολικού ωραρίου (π.χ. αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις 

για το σύνολο του πληθυσµού, προγράµµατα για ενήλικες αναλφάβητους, ή 

ανάπηρους ή αλλοδαπούς (π.χ. διδασκαλία της µητρικής τους γλώσσας), 

προγράµµατα για γυναίκες κλπ)  

2) Η µη-ορθολογική χρήση και κατανοµή των φυσικών και υλικών πόρων και η έλλειψη 

λειτουργικότητας των σχολικών χώρων, για παράδειγµα: 

• Κτίρια τα οποία δεν πληρούν τους όρους µιας βιώσιµης ανάπτυξης, 

κατασπαταλάται ενέργεια, απουσιάζει πλήρως το φυσικό στοιχείο και οι 

ελεύθεροι χώροι, αλλά και βασικά στοιχεία αισθητικής. Ένα χαµηλής 

αισθητικής και ποιότητας σχολικό περιβάλλον συνηγορεί ώστε το σχολικό έργο 

να αντιµετωπίζεται ως «εξαναγκασµός» ή «υποχρέωση» όχι µόνον για το 

µαθητή αλλά και για τον εκπαιδευτικό λειτουργό. 

• Αίθουσες µη οργανωµένες µε τη λογική της βιωµατικής µάθησης. 

• Ελλιπής ασφάλεια, συντήρηση και καθαριότητα των σχολικών µονάδων. 

• Απουσία εξειδικευµένου υποστηρικτικού προσωπικού που θα παρέχει στους 

µαθητές υπηρεσίες πρωτοβάθµιας περίθαλψης και πρόληψης, σίτισης, 

επαγγελµατικού προσανατολισµού, ψυχολογικής υποστήριξης και διαχείρισης 

κρίσεων. 
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3) Έλλειψη ρητά διατυπωµένου κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας των σχολικών 

µονάδων που να περιγράφει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όλων όσων 

συµµετέχουν στη σχολική ζωή. 

 

Στο επίπεδο των αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί από το «παραδοσιακό 

σχολείο», σηµαντικά δεδοµένα µπορούν να αντληθούν από το πρόγραµµα PISA του 

ΟΟΣΑ, το οποίο έχει ως βασικό στόχο να προσδιορίσει το βαθµό ικανότητας που 

διαθέτουν οι µαθητές ηλικίας 15 ετών στην εφαρµογή, σε συνθήκες πραγµατικής ζωής, 

των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει στο σχολείο. Τα πεδία που 

εξετάζονται στο πρόγραµµα PISA είναι ο αναγνωστικός εγγραµµατισµός, ο µαθηµατικός 

εγγραµµατισµός και ο επιστηµονικός εγγραµµατισµός, µέσα από την κατανόηση κοµβικών 

εννοιών. 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν δεν είναι ενθαρρυντικά για τους Έλληνες µαθητές. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πρώτου κύκλου του προγράµµατος PISA που 

διεξήχθη το 2000 σε 32 χώρες, µε έµφαση στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης 

Κειµένου (OECD, 2000):  

• Οι έλληνες µαθητές δε φαίνεται να διαθέτουν ικανοποιητικές δεξιότητες 

αναγνωστικού εγγραµµατισµού. Με µέσο όρο επίδοσης τις 474 µονάδες, η 

Ελλάδα κατατάσσεται στην χαµηλότερη κατηγορία των χωρών του ΟΟΣΑ. 

• Σχετικά µε το µαθηµατικό εγγραµµατισµό, οι έλληνες µαθητές εµφανίζουν 

χαµηλές επιδόσεις.  

• Στο φυσικο-επιστηµονικό εγγραµµατισµό, οι έλληνες µαθητές χαρακτηρίζονται 

από περιορισµένη γνώση και δεξιότητες. Οι επιδόσεις τους βρίσκονται πιο κοντά 

στο χαµηλότερο επίπεδο του επιστηµονικού εγγραµµατισµού, τοποθετώντας την 

Ελλάδα στην τρίτη και τελευταία οµάδα των χωρών-µελών του ΟΟΣΑ. 
 

Το 2003 διεξήχθη η κύρια έρευνα του δεύτερου κύκλου του Προγράµµατος PISA, σε 

συνεργασία µε 47 χώρες, η οποία περιλάµβανε την ικανότητα αξιοποίησης γνώσης 

προερχόµενης από τα µαθηµατικά, τη µητρική γλώσσα και τις φυσικές επιστήµες στην 

αντιµετώπιση πραγµατικών αναγκών της καθηµερινής ζωής (OECD, 2003b). Η έρευνα 

αυτή τη φορά εστίασε στη λογική του «µαθηµατικού εγγραµµατισµού». Σύµφωνα µε τα 

πρώτα στοιχεία από το δεύτερο κύκλο του προγράµµατος: 

• Όσον αφορά στη συνολική σχολική επίδοση στα µαθηµατικά, η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην 27η θέση µεταξύ 29 χωρών και βρίσκεται σε 
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πλεονεκτικότερη θέση µόνο από την Τουρκία και το Μεξικό. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι οι έλληνες µαθητές αισθάνονται µη «αποτελεσµατικοί» (ανεπαρκείς) ως προς 

τη διεκπεραίωση µαθηµατικών προβληµάτων, σε σχέση µε άλλες χώρες όπως ο 

Καναδάς, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Ελβετία, οι Η.Π.Α. κ.ά. Περισσότεροι από 

το 66,6% των µαθητών στην Ελλάδα ανησυχούν ότι θα αντιµετωπίσουν 

δυσκολίες στα µαθηµατικά, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος των χωρών του 

ΟΟΣΑ είναι 50% για τα αγόρια και 60% για τα κορίτσια. 

• Όσον αφορά στις επιδόσεις για την επίλυση προβλήµατος, ένας στους πέντε 

15χρονους είναι ικανός να επιτύχει την επίλυση δύσκολων προβληµάτων, όπως 

ορίζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση 

µεταξύ 29 χωρών του ΟΟΣΑ. 

• Όσον αφορά στην ικανότητα στις φυσικές επιστήµες, η Ελλάδα κατέχει την 21η 

θέση µεταξύ 29 χωρών του ΟΟΣΑ, σηµειώνοντας ωστόσο στατιστικά σηµαντική 

αύξηση σε σχέση µε την αντίστοιχη επίδοση στην έρευνα PISA 2000. 

 

Η πραγµατικότητα αυτή, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσµατα της έρευνας PISA, 

καταδεικνύει την αδυναµία του σηµερινού εκπαιδευτικού συστήµατος να ενισχύσει την 

κριτική σκέψη και να εµπνεύσει αυτοπεποίθηση στο µαθητή. Τα αποτελέσµατα αυτά 

συµβαδίζουν µε την υποβάθµιση του Λυκείου σε προπαρασκευαστική φάση για την 

εισαγωγή των µαθητών στο Πανεπιστήµιο. Το σχολείο αυτό όχι µόνον δεν κατορθώνει 

να προετοιµάσει αποτελεσµατικά τους αποφοίτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για 

επιτυχή είσοδο στην αγορά εργασίας, λόγω βασικών ελλείψεων δεξιοτήτων 

επαγγελµατικού χαρακτήρα, αλλά ούτε κατορθώνει να εξοπλίσει το άτοµο µε γνώση και 

δεξιότητες χρήσιµες και απαραίτητες στην καθηµερινή ζωή του. 

 

1.4 Οι ανοικτές προκλήσεις για το µέλλον 

Ανακύπτει λοιπόν το ερώτηµα, ποιο θα είναι το µοντέλο του σχολείου το οποίο µπορεί 

να εγγυηθεί ισότιµη, ισόρροπη, ποιοτική και αποτελεσµατική συµµετοχή στην παιδεία και 

τη µόρφωση. 

Στον προβληµατισµό για τη διατύπωση πιθανών σεναρίων για την προοπτική του 

σχολείου ως θεσµού, ο ΟΟΣΑ έχει διαµορφώσει τρία σενάρια (OECD, 2003a):   

 

1. ∆ιατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης. Το σενάριο αυτό διαµορφώνεται από την 

επιφυλακτικότητα µπροστά στην καινοτοµία και στην αλλαγή που καθηλώνουν την 

ευρύτερη κοινωνία και το εκπαιδευτικό σύστηµα σε συντηρητικές πολιτικές αποφάσεις 
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και στην αποφυγή των τοµών. Το σενάριο προβλέπει συγκρούσεις στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα οι οποίες θα επιλύονται µε περιορισµένου βεληνεκούς παρεµβάσεις 

«πυροσβεστικού τύπου», µε στόχο την εφήµερη απορρόφηση των κραδασµών από 

χρονίζοντα προβλήµατα. Οι παρεµβάσεις αυτές θα έχουν βραχυπρόθεσµο αποτέλεσµα, 

εφόσον δεν θα αποτελούν µέρος ενός συνολικότερου σχεδίου για ουσιαστική αναβάθµιση 

του συστήµατος εκπαίδευσης.  

 

2. Επανασχεδιασµός για την αναδιαµόρφωση του σχολείου (re-schooling). Στο 

σενάριο αυτό, το σχολείο ανοίγει στην κοινωνία για να αποτελέσει τον πόλο 

συσπείρωσης του κοινωνικού ιστού. Αποτελεί σηµαντικό σηµείο αναφοράς του µαθητή 

για την ανάπτυξη µιας συνεκτικής ταυτότητας, µεριµνώντας για τις προσωπικές του 

επιδιώξεις και ενδιαφέροντα, για τη σχέση του µε τον κόσµο αλλά και την τοπική 

κοινωνία. Ταυτόχρονα, συνιστά θεσµό που τροφοδοτείται και ταυτόχρονα 

νοηµατοδοτείται µέσα από µια αµφίδροµη σχέση µε τις πολιτιστικές, µορφωτικές και 

κοινωνικές ανάγκες του πολίτη ως γονέα αλλά και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου: το 

σχολείο συνδέεται µε τους συλλόγους γονέων, τις επιτροπές πρωτοβουλίας για µεγάλα 

καθηµερινά προβλήµατα, το περιβάλλον, τα ναρκωτικά κ.α. Με λίγα λόγια, το ανοικτό 

στην κοινωνία σχολείο αποτελεί την απάντηση στον κατακερµατισµό της οικογένειας και 

της κοινωνίας. 

 

3. Εγκατάλειψη των οµαδικών µορφών µάθησης (de-schooling). Το τρίτο σενάριο 

περιγράφει το «τέλος» του παραδοσιακού σχολείου, όπου η διδασκαλία εξέρχεται από 

τη σχολική αίθουσα και ακολουθεί δρόµους ατοµικής µάθησης. ∆εν υπάρχει συλλογικό 

µάθηµα. Η αίσθηση της οµάδας υποχωρεί κάτω από το βάρος ενός κυριαρχούντος 

ατοµικισµού που αναπόφευκτα οδηγεί στην εξατοµίκευση της γνώσης. 

 

Είναι φανερό ότι το πρώτο σενάριο διαπνέεται από την αίσθηση του εγκλωβισµού στην 

προϋπάρχουσα κατάσταση και δεν επιτρέπει αισιόδοξες σκέψεις για σηµαντικές 

βελτιώσεις. Το τρίτο σενάριο, µε εµφανείς ιδεολογικές αναφορές στο νεο-συντηρητικό 

χώρο, συνδέεται µε την απαξίωση της συλλογικότητας και την απώλεια κοινωνικών 

κεκτηµένων και δικαιωµάτων, όπως η ισότιµη πρόσβαση στη γνώση. 

Τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, το άνοιγµα του σχολείου προς την κοινωνία, δηλαδή 

η προοπτική του δεύτερου σεναρίου, αποτελεί ήδη κοµβικό σηµείο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στη δηµόσια συζήτηση για το σύγχρονο ρόλο και χαρακτήρα του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Μόνον η ανα-διοργάνωση του θεσµού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο 
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πρότυπο του ανοικτού στην κοινωνία σχολείου εγγυάται, µε όρους κοινωνικής ισοτιµίας 

και διαφάνειας, την ουσιαστική συµµετοχή στο σχολείο και στη σχολική ζωή, στοιχεία 

που αποτελούν προϋπόθεση για την εξάσκηση του ατοµικού δικαιώµατος του κάθε 

πολίτη στην παιδεία και τη µόρφωση και γίνονται ζήτηµα κεντρικό για το µέλλον των 

κοινωνιών µας. 
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Κεφάλαιο 2 
 

Το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο: Απόπειρα απάντησης στις 
νέες προκλήσεις 
 
2.1 Εισαγωγή 
Στόχος του κεφαλαίου είναι η περιγραφή των βασικών αρχών πάνω στις οποίες 

αρθρώνεται το σχέδιο για το νέο σχολείο, το «Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο». 

Ειδικότερα στην πρώτη ενότητα (2.2) περιγράφονται συνοπτικά το σύνολο αυτών των 

αρχών, ενώ στις ενότητες που ακολουθούν αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο 

σχεδιάζεται να υλοποιηθεί η εφαρµογή κάθε µιας αρχής. Συγκεκριµένα στην ενότητα 2.3 

περιγράφεται ο τρόπος εφαρµογής της αρχής της αποκέντρωσης και της δηµοκρατικής 

συµµετοχής, στην ενότητα 2.4 της αρχής της κοινωνικής λογοδοσίας και της 

αξιολόγησης, στην ενότητα 2.5 της αρχής της νέας παιδαγωγικής, στην ενότητα 2.6 της 

αρχής της σύνδεσης του Ανοικτού Σχολείου µε τις τοπικές κοινωνίες και στην ενότητα 

2.7 της αρχής της διασφάλισης της ουσιαστικής κοινωνικής δικαιοσύνης µέσω της 

διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.   

 

2.2 Τι είναι το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο 
Το αίτηµα της δηµιουργίας του Ανοικτού Σχολείου, που αλληλεπιδρά απρόσκοπτα και 

δηµιουργικά µε την κοινωνία, έχει όπως τονίστηκε προηγουµένως, τεθεί προς συζήτηση 

εδώ και αρκετό καιρό. Η ιδέα του Ανοικτού στη κοινωνία Σχολείου έχει εµφανισθεί στο 

πεδίο του δηµόσιου διαλόγου σε διαφορετικές εκδοχές, οι οποίες αντανακλούν κάθε 

φορά την ιδεολογική τοποθέτηση των φορέων που τις εκφέρουν. 

Σύµφωνα µε µια προοδευτική αντίληψη, όπου το «προοδευτική» σηµαίνει και 

ανθρωποκεντρική, στο σχολείο πρέπει να παρασχεθούν από την κοινωνία όλα τα εφόδια 

(θεσµικά, οικονοµικά, παιδαγωγικά) που θα του επιτρέψουν να αντιµετωπίσει µε 

επιτυχία τις προκλήσεις του κρατισµού και της ανεξέλεγκτης δράσης δυνάµεων της 

αγοράς. Αποφασιστικό στοιχείο της επιτυχίας αυτής της αναµέτρησης είναι η ανάθεση 

σηµαντικού µέρους της ουσιαστικής ευθύνης της λειτουργίας του εκπαιδευτικού 

συστήµατος στις ίδιες τις κοινωνικές δυνάµεις που εµπλέκονται στη λειτουργία του 

(εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόµενοι, γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικές παραγωγικές 

δυνάµεις, κ.τ.λ.).  

Κεντρικές πολιτικές επιλογές, στις οποίες στηρίζεται η ιδέα του Ανοικτού Σχολείου 

είναι η δηµοκρατική συµµετοχή και η αποκέντρωση. Μέσω της δηµοκρατικής 
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συµµετοχής διασφαλίζεται η κοινωνική συναίνεση που αποτελεί προϋπόθεση των 

µεγάλων τοµών σε ένα πεδίο όπως αυτό της Παιδείας, όπου η φύση των συγκρουόµενων 

επενδυµένων συµφερόντων προκαλεί έντονες κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Από την άλλη 

πλευρά, µέσω της αποκέντρωσης το εκπαιδευτικό σύστηµα συνδέεται πολύ καλύτερα µε 

τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας. 

Οι βασικές συνιστώσες των πολιτικών αυτών αφορούν: 

i. Στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των εκπαιδευτικών 

µονάδων, αλλά και του προγράµµατος σπουδών, σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, 

ii. Στη διασφάλιση της διαφάνειας της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος 

µέσω ενός αξιόπιστου συστήµατος κοινωνικής λογοδοσίας του, 

iii. Στις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που δίνουν έµφαση στη σύνδεση της 

γνώσης µε τη ζωή αλλά και στην ίδια τη διαδικασία της µάθησης,  

iv. Στη σύνδεση του περιεχοµένου σπουδών µε τις ανάγκες της κοινωνίας (τοπικής 

και ευρύτερης), 

v. Στην προώθηση της ουσιαστικής κοινωνικής δικαιοσύνης µέσω της ποιότητας 

του εκπαιδευτικού έργου. 

 

Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια να εξειδικευθούν οι επιµέρους αυτοί άξονες. 

 

 

2.3 Αποκέντρωση και δηµοκρατική συµµετοχή: Το «άνοιγµα» στη λήψη 

αποφάσεων, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 
 

Η ανάγκη της αποκέντρωσης των αποφάσεων  

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά 

εκπαιδευτικά συστήµατα ανάµεσα στις χώρες της Ευρώπης (Eurydice, 2002). Οι 

εκπαιδευτικές πολιτικές διαµορφώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ το σχολείο 

αποτελεί τον τελικό αποδέκτη αποφάσεων, αναλαµβάνοντας ως µόνη υποχρέωσή του 

την υλοποίησή τους. 

Το µοντέλο αυτό αποτελεί τη βάση πολλών κακοδαιµονιών, καθιστώντας τον πυρήνα του 

εκπαιδευτικού σχεδιασµού κατ’ ουσία «απροσπέλαστο» για τους άµεσα εµπλεκόµενους 

και ενδιαφερόµενους για την επιτυχή του έκβαση, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, τους 

γονείς και τις τοπικές κοινωνίες. Ο σχεδιασµός όµως και, πολύ περισσότερο, η 

υλοποίηση καινοτοµικών λύσεων, δεν ευνοείται από ένα κλίµα µονολόγου.  
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Το ζητούµενο είναι η διαµόρφωση πολιτικών για την εκπαίδευση όχι κεντρικά και «από 

τα πάνω» σχεδιασµένων, αλλά ως αποτέλεσµα διεργασιών κοινωνικής διαβούλευσης 

όπου οι άµεσα ενδιαφερόµενοι θα αισθάνονται «συνιδιοκτήτες» ιδεών. 

Η διασύνδεση του σχολείου µε άλλους φορείς της εκπαίδευσης, της τοπικής κοινωνίας, 

οµάδες γονέων, και οµάδες της Κοινωνίας των Πολιτών: 

α) εµπλουτίζει το µαθησιακό περιβάλλον προσφέροντας πολλαπλάσιες ευκαιρίες και 

ερεθίσµατα (π.χ. ανάδειξη της συνάφειας της γνώσης στο σχολείο µε την καθηµερινή 

ζωή, µέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραµµάτων που έχουν ως βάση αυθεντικά 

προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας), 

β) κινητοποιεί τους ενδιαφερόµενους για την εκπαιδευτική διαδικασία και µε µέσο την 

κοινωνική λογοδοσία της εκπαιδευτικής µονάδας, διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για την 

αναβάθµιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου µε όρους διαφάνειας και 

συµµετοχής, 

γ) συνεισφέρει στη διαµόρφωση τοπικών και περιφερειακών κοινωνικών δικτύων 

παιδείας και πολιτισµού τα οποία αναζωογονούν τόσο το ίδιο το σχολείο όσο και τις 

τοπικές κοινωνίες που πλέον αποκτούν µια ακόµη δυνατότητα συναρµογής των 

δυνάµεων που περιλαµβάνουν, προς την επίτευξη κοινά αποφασισµένων στόχων. 

 

Τα πεδία αποφάσεων µε διαδικασίες δηµοκρατικής συµµετοχής 

Οι διαδικασίες κοινωνικής διαβούλευσης και συµµετοχικής λήψης αποφάσεων µπορούν 

να βρουν εφαρµογή σε πεδία όπως η συµµετοχή: 

• Στον καθορισµό συγκεκριµένου µέρους των προγραµµάτων σπουδών ιδιαίτερα σε 

ό,τι αφορά την τοπική διάσταση, όπως για παράδειγµα: τοπική ιστορία, µαθήµατα 

συνδεδεµένα µε ιδιαιτερότητες του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

ή της τοπικής παραγωγικής βάσης. 

• Στη δυνατότητα χρηµατοδότησης σχολικών υποδοµών, µέχρις ένα ορισµένο 

οικονοµικό επίπεδο (π.χ. αγορά εξοπλισµού, ανέγερση πτερύγων σχολικής µονάδας). 

• Στην επιλογή του βοηθητικού, µη επιστηµονικού προσωπικού, ιδιαίτερα αυτό που 

απασχολείται στην πρόσθετη διδακτική στήριξη και στις δραστηριότητες εκτός του 

τυπικού προγράµµατος. 

• Στην επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού, για παράδειγµα επιλογή εγχειριδίων και 

υλικού για τη βιβλιοθήκη του Σχολείου από εγκεκριµένο κατάλογο, καθώς και 

κατάλληλων εγκεκριµένων παιδαγωγικών προσεγγίσεων.  

• Στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου µέσω του συστήµατος της αυτο-

αξιολόγησης της κάθε σχολικής µονάδας. 
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• Στην αξιοποίηση των υποδοµών και του ανθρώπινου δυναµικού της σχολικής 

µονάδας, για την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας και τη διεύρυνση των 

ευκαιριών για εκπαίδευση και πολιτισµό σε ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα και 

ηλικιακές οµάδες. 

 

Οι κοινωνικοί εταίροι 

Στο Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο µεγάλο µέρος των αποφάσεων λαµβάνεται έπειτα 

από θεσµικά κατοχυρωµένη δηµοκρατική διαβούλευση µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 

Ένα ενδεικτικό πλαίσιο του τρόπου µε τον οποίο οι εταίροι θα συµµετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων, καθώς και ορισµένα παραδείγµατα πεδίων στα οποία ο καθένας από αυτούς 

θα έχει βαρύνοντα λόγο, µε βάση την επιστηµονική ή κοινωνική του εµπειρογνωµοσύνη, 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

Οι εκπαιδευτικοί 

Στο νέο µοντέλο λήψης αποφάσεων, οι εκπαιδευτικοί παύουν να είναι διεκπεραιωτές 

των αποφάσεων που λαµβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Αναβαθµίζεται ο ρόλος τους και 

ανατίθεται στους ίδιους να λειτουργήσουν ως ενεργοί, αναστοχαζόµενοι πάνω στο έργο 

τους, επαγγελµατίες και να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Προβλέπεται συστηµατική 

συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών από διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθµίδες και 

επιστηµονικές ειδικότητες (π.χ. µέσα από την εκπόνηση διεπιστηµονικών εργασιών από 

τους µαθητές). Οι συνεργασίες αυτές καθίστανται απαραίτητες από τη στιγµή που ένα 

µεγάλο µέρος του εκπαιδευτικού σχεδιασµού περνάει στα χέρια του συλλόγου 

διδασκόντων και θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση για να τεθούν οι στόχοι 

του σχεδιασµού αυτού, αλλά και να προγραµµατιστούν οι φάσεις της υλοποίησής του ανά 

σχολική µονάδα. Με τον τρόπο αυτό εγκαταλείπεται το µοντέλο του εκπαιδευτικού που 

λειτουργεί ουσιαστικά «κατά µόνας» και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις ενός 

ουσιώδους παιδαγωγικού επιστηµονικού διαλόγου ανάµεσα στους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς. Ο διάλογος αυτός αποτελεί τη βάση της αυτοδέσµευσής τους στους 

σχεδιασµούς της κάθε σχολικής µονάδας. 

Προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν µε επάρκεια στις απαιτήσεις που 

έχουν οι νέες αρµοδιότητες που τους ανατίθενται, η επιµόρφωσή τους είναι διαρκής και 

υλοποιείται σε συνεργασία µε συµπράξεις φορέων από τον εκπαιδευτικό, ερευνητικό και 

πολιτιστικό χώρο, οι οποίοι καλούνται µέσα από διαφανείς διαδικασίες να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους (βλέπε αναλυτική αναφορά στην ενότητα 4.5).  
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Με βάση τις πολιτικές αυτές, οι εκπαιδευτικοί, µέσα στο πλαίσιο που θέτουν οι 

εκπαιδευτικές αρχές, είναι σε θέση να αποφασίζουν για όλα τα στάδια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να 

αποφασίζουν για: 

α) τη συγκρότηση προκαθορισµένου µέρους των προγραµµάτων σπουδών  

β) τους στόχους, σε σχέση µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας  

γ) το ρυθµό κάλυψης των κεφαλαίων της διδακτέας ύλης αλλά και τη βαρύτητα που 

δίδεται σε καθένα από αυτά 

δ) τις µεθόδους διδασκαλίας 

ε) άλλες δραστηριότητες, όπως η διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων, οι παιδαγωγικές–

πολιτιστικές δραστηριότητες που διοργανώνονται στο σχολείο, οι δραστηριότητες 

κοινωφελούς χαρακτήρα κτλ.  

Για όλα τα παραπάνω ζητήµατα, οι εκπαιδευτικοί έχουν βαρύνοντα λόγο, καθώς 

λόγω των σπουδών τους αλλά και της επαγγελµατικής τους εµπειρίας είναι οι 

πλέον ειδικοί σε αυτά.  

 

Εκτός όµως από τους εκπαιδευτικούς, οργανική σχέση µε τη σχολική κοινότητα 

αναπτύσσουν και οι ακόλουθοι κοινωνικοί εταίροι.  

 

Η Μαθητική Κοινότητα στο επίπεδο του Λυκείου 

Στο Λύκειο ενισχύεται ο ρόλος των µαθητών. Οι µαθητές επιδιώκεται να λαµβάνουν 

µέρος στις διαδικασίες κοινωνικής διαβούλευσης µε στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ενεργητικής συµµετοχής σε συλλογικούς θεσµούς, κυρίως για αποφάσεις που αφορούν 

θέµατα όπως: 

α) τα µαθήµατα επιλογής που προσφέρονται από κάθε σχολική µονάδα 

β) τη διαχείριση και την οργάνωση των σχολικών χώρων 

γ) τη διοργάνωση των σχολικών εκδηλώσεων 

δ) τις προσφερόµενες εξω-διδακτικές υπηρεσίες προς τους µαθητές (γεύµατα, 

µετακινήσεις, κ.τ.λ.). 

 

Οι Σύλλογοι Γονέων  

Η οικογένεια των µαθητών η οποία βιώνει µε τον πιο άµεσο τρόπο τον αντίκτυπο της 

λειτουργίας του σχολείου, και ενδιαφέρεται άµεσα για αυτή, αποκτά βαρύνοντα λόγο στο 
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Ανοικτό Σχολείο. Οι σύλλογοι γονέων, εφοδιασµένοι µε περισσότερες αρµοδιότητες, θα 

αποτελέσουν το βήµα για την ανάπτυξη απόψεων και θέσεων για: 

α) τις υλικοτεχνικές υποδοµές της σχολικής µονάδας 

β) τις προσφερόµενες εξω-διδακτικές υπηρεσίες προς τους µαθητές (γεύµατα, 

µετακινήσεις, κ.τ.λ.) 

γ) τις προσλήψεις πρόσθετου διδακτικού προσωπικού 

δ) την αξιολόγηση του έργου της σχολικής µονάδας. 

 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεισφέρει µε πόρους και συµµετέχει σε αποφάσεις που 

αφορούν: 

α) στο ζήτηµα των υποδοµών  

β) στα ζητήµατα αγοράς εκπαιδευτικών µέσων 

γ) στις παρεχόµενες στους µαθητές εξω-διδακτικές υπηρεσίες (γεύµατα, µεταφορές 

κ.τ.λ.) 

δ) στην αξιοποίηση των υποδοµών και του ανθρώπινου δυναµικού της σχολικής µονάδας 

για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών της τοπικής 

κοινωνίας 

ε) τη διασύνδεση και συνεργασία τοπικών δοµών και υπηρεσιών (π.χ. συµβουλευτικής 

στήριξης, κέντρα πρόληψης κλπ) 

 

Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς της περιοχής 

Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς της περιοχής (συνδικάτα, συνεταιρισµοί, 

επαγγελµατικές και επιστηµονικές ενώσεις και επιµελητήρια, εργοδοτικές οργανώσεις, 

πολιτιστικοί φορείς, ΜΚΟ κ.α.) συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν:  

α) τη σύνδεση της διδακτέας ύλης µε ορισµένα γνωστικά αντικείµενα ή και τµήµατα 

γνωστικών αντικειµένων (π.χ. συγκεκριµένες διδακτικές ενότητες) που άπτονται των 

ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων τους και σχετίζονται µε τις συνθήκες της τοπικής 

κοινωνίας 

β) τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απαιτούν τη συνεργασία του 

σχολείου µε τους συγκεκριµένους φορείς (π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις και πρακτικές 

ασκήσεις των µαθητών) 

γ) το πρόγραµµα δράσεων επαγγελµατικού προσανατολισµού του µαθητικού πληθυσµού 

για τη σύνδεση της σχετικής πληροφόρησης µε την πραγµατικότητα στην αγορά εργασίας 
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(π.χ. επισκέψεις, σχέδια εργασιών (projects) σε συνεργασία µε φορείς επαγγελµατικής 

δραστηριότητας κ.ά.) 

δ) τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή/και εκδηλώσεων ενηµερωτικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα για τις ανάγκες του τοπικού πληθυσµού. 

 

Η αποκέντρωση της διοίκησης και της παιδαγωγικής καθοδήγησης στο επίπεδο του 

νοµού υλοποιείται µε τη δηµιουργία Ειδικών Συντονιστικών Συµβουλίων που 

απαρτίζονται από εκπαιδευτικούς, εκλεγµένους µε καθολική ψηφοφορία, εκπροσώπους 

των γονέων και των µαθητών Λυκείου, εκλεγµένους εκπροσώπους των παραγωγικών 

και κοινωνικών φορέων, και εκπρόσωπο του ΥΠΕΠΘ. 

Το Ειδικό Συντονιστικό Συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις για το µοντέλο διοίκησης και 

παιδαγωγικής καθοδήγησης που θεωρείται κατάλληλο για τον κάθε νοµό, για την 

επιλογή των προσώπων που θα στελεχώσουν το διοικητικό µηχανισµό, τη διάρκεια της 

θητείας τους, τις αρµοδιότητες, την κατανοµή αρµοδιοτήτων και την επιλογή των 

διοικητικών οργάνων στο επίπεδο του νοµού, που θα υποστηρίζουν τα σχέδια 

εκπαιδευτικής ανάπτυξης που διαµορφώνει κάθε σχολική µονάδα για δεδοµένη περίοδο 

προγραµµατισµού. Τέλος, το Συντονιστικό Συµβούλιο αναλαµβάνει την ευθύνη για την 

εξειδίκευση και εφαρµογή των εθνικών κριτηρίων στο επίπεδο του νοµού, µε τα οποία 

θα πραγµατοποιείται η στοχευµένη κατανοµή πόρων. Τα κριτήρια αυτά είναι πολλαπλά 

και σύνθετα, όπως η ενίσχυση και διάδοση των καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, οι 

στόχοι περιφερειακής ανάπτυξης, η υποστήριξη εισαγωγής καινοτόµων δράσεων κά. 

Τη λήψη των πιο πάνω αποφάσεων συνεπικουρούν κατά περίπτωση και όπου κριθεί 

απαραίτητο, οργανισµοί Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η Γενική Γραµµατεία 

της Περιφέρειας και τα τοπικά τριτοβάθµια ιδρύµατα. 

Ειδικά, οι πολιτιστικοί φορείς και σύλλογοι συνεισφέρουν στην αξιοποίηση των 

υποδοµών και του ανθρώπινου δυναµικού της σχολικής µονάδας προς όφελος της 

τοπικής κοινωνίας, για τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων ή/και εκδηλώσεων ενηµερωτικού χαρακτήρα. 

 

 

2.4 Η κοινωνική λογοδοσία και η αξιολόγηση: Το σχολείο και ο κοινωνικός 

έλεγχος 
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Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στη λογική της κοινωνικής λογοδοσίας , του 

κοινωνικού ελέγχου και της διαφάνειας στη λειτουργία του σχολείου, αποτελεί ίσως µια 

από τις πιο βασικές συνιστώσες του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου.  

Η αξιολόγηση νοούµενη ως διαδικασία που οδηγεί:  

• στην ανάδειξη θετικών όψεων και σχετικών αδυναµιών συγκεκριµένων 

εκπαιδευτικών δράσεων,  

• στην ιεράρχηση αναγκών και  

• στο σχεδιασµό στοχευµένου χαρακτήρα παρεµβάσεων,  

µπορεί να διαµορφώσει τους όρους σύνδεσης και εµπέδωσης µιας σχέσης εµπιστοσύνης 

ανάµεσα στο σχολείο και τον κοινωνικό του περίγυρο. 

Αυτό µπορεί να γίνει µέσω της κινητοποίησης και της συλλογικής δέσµευσης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας, η οποία µε βάση το µοντέλο 

που προτείνεται είναι συνυπεύθυνη για ένα µεγάλο εύρος θεµάτων που αφορούν τη 

λειτουργία του σχολείου προς την κατεύθυνση της υλοποίησης στόχων κοινά 

αποφασισµένων έπειτα από διεξοδική ανάλυση και αποτύπωση της κατάστασης.  

Με τον τρόπο αυτό, η λειτουργία του σχολείου και τα προβλήµατά του παύουν να 

αποτελούν πεδίο άγονων αντιπαραθέσεων και µετάθεσης ευθυνών ανάµεσα σε Πολιτεία, 

Εκπαιδευτικούς, Μαθητές και Γονείς και γίνονται πεδίο συνεργασίας όλων µε στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας. Η συζήτηση περί της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας 

του εκπαιδευτικού έργου δεν θα είναι πλέον ιδεολογικά φορτισµένη, καθώς η συµµετοχή 

των κοινωνικών δυνάµεων θα καθιστά διαφανείς τους όρους λειτουργίας του σχολείου 

και άρα κοινωνικά ελέγξιµη την επίτευξη των στόχων που η λειτουργία αυτή θέτει. Η 

διαδικασία της κοινωνικής λογοδοσίας ξεκινά µε πρωτοβουλία της σχολικής κοινότητας 

που δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατα της δουλειάς της και συνεπικουρείται από τη 

λειτουργία των υπηρεσιών του ΥπΕΠΘ, της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

της Περιφέρειας, καθώς και των τοπικών ή κεντρικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.  

 

2.5 Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο και Νέα Παιδαγωγική 
Η παιδαγωγική φυσιογνωµία του κάθε σχολείου προσδιορίζεται από δυο βασικές 

διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αφορά στη διαρρύθµιση των γνωστικών πεδίων που 

συγκροτούν το Αναλυτικό Πρόγραµµα, ενώ η δεύτερη αφορά στη διαρρύθµιση των 

κανόνων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.2  

                                                 
2 Οι δύο αυτές διαστάσεις περιγράφονται από τις έννοιες της ταξινόµησης (classification) και της 
περιχάραξης (framing) αντίστοιχα σύµφωνα µε τον κοινωνιολόγο της εκπαίδευσης Basil Bernstein. 
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Η διάσταση της διαρρύθµισης των διαφόρων µορφών της γνώσης στο σχολικό 

πρόγραµµα µε τη σειρά της µπορεί να διακριθεί περαιτέρω σε δυο επιµέρους διαστάσεις. 

Στην πρώτη από αυτές τις επιµέρους διαστάσεις αντιστοιχεί το ερώτηµα της σχέσης 

µεταξύ των κυρίαρχων µορφών γνώσης που εκπροσωπούνται στο Αναλυτικό 

Πρόγραµµα, ενώ στη δεύτερη αντιστοιχεί το ερώτηµα της σχέσης όλων µαζί αυτών των 

κυρίαρχων µορφών γνώσης µε την καθηµερινή πρακτικο-βιωµατική γνώση που ο 

µαθητής συναντά εκτός του σχολείου. 

Επιπλέον, η διάσταση της διαρρύθµισης των κανόνων της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

αναφέρεται στις σχέσεις που διαµορφώνονται στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, µε βάση το βαθµό ελέγχου που διαθέτουν οι διάφοροι παράγοντες που 

αποτελούν αυτή την κοινότητα, οι οποίες αφορούν σε µια σειρά κρίσιµων επιλογών για 

τη διδακτική διαµεσολάβηση της γνώσης.  

Συγκεκριµένα, οι επιλογές αυτές αφορούν: 

• στην επιλογή του περιεχοµένου προς διδασκαλία 

• στην αλληλουχία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

• στο ρυθµό εξέλιξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

• στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων. 

Στο βαθµό που οι κανόνες που αφορούν τα στοιχεία αυτά της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

είναι ρητοί και διαφανείς σε όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες, υφίστανται 

συνθήκες ορατής παιδαγωγικής ενώ στην αντίθετη περίπτωση υφίστανται συνθήκες µη-

ορατής παιδαγωγικής. 

Μια επιπλέον πτυχή της ρύθµισης των κανόνων τής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφορά 

στην ιεράρχηση των σχέσεων που διαµορφώνονται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η πτυχή αυτή σε σηµαντικό βαθµό διαµορφώνεται από: 

• τη διαµόρφωση του σχολικού χώρου και 

• την οργάνωση της σχολικής ζωής 

Στις υπο-ενότητες που ακολουθούν, εκτίθεται η νέα παιδαγωγική του Ανοικτού στην 

Κοινωνία Σχολείου, σε αντιδιαστολή µε την παιδαγωγική του παραδοσιακού σχολείου και 

σε συνάρτηση µε τις επιλογές που αφορούν τις διαστάσεις της διαρρύθµισης της 

σχολικής γνώσης και της διαρρύθµισης των κανόνων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

2.5.1 Σχολείο ανοικτό ως προς την οργάνωση της γνώσης και τις διδακτικές 

µεθόδους 
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Η µάθηση στο Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων που αφορούν µόνο το τυπικό σχολικό περιβάλλον, αλλά επεκτείνονται και σε 

αυτές που αφορούν στην καθηµερινή εµπειρία ζωής (ικανότητες ζωής). Στο σχολικό 

πρόγραµµα και τη διδακτική µεθοδολογία ενσωµατώνονται στοιχεία προσωπικής 

ανάπτυξης, τα οποία ενισχύουν την αυτογνωσία και τη συνειδητοποίηση του σχολικού 

και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος από το µαθητή. Συγκεκριµένα, 

επιδιώκεται η ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η ικανότητα προγραµµατισµού και σχεδιασµού 

δράσεων, η ικανότητα επεξεργασίας εναλλακτικών λύσεων, δηµιουργικής συµµετοχής σε 

οµάδα και χρήσης πολλαπλών πηγών άντλησης πληροφορίας. Γενικότερα επιδιώκεται η 

ανάπτυξη ικανοτήτων οι οποίες συνδέονται µε την επικοινωνία και τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, καθώς και µε την αποτελεσµατική διαχείριση προβληµάτων. 

Όµως, πάνω από όλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη της βασικής ικανότητας «να µάθει κανείς 

πώς να µαθαίνει». Είναι αδύνατον να συγκεντρωθούν στα σχολικά εγχειρίδια ή στα 

εξωσχολικά αναγνώσµατα οι γνώσεις που θα ήταν απαραίτητες για τη µελλοντική ζωή 

του µαθητή στην κοινωνία. Ακόµη και η πλούσια ροή δεδοµένων που εισβάλλει στην 

τάξη, στις βιβλιοθήκες, ή ακόµη και στον προσωπικό χώρο του µαθητή, µε τη βοήθεια 

των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, δεν αρκεί εάν το νέο άτοµο δεν έχει 

αποκτήσει τη βασική ικανότητα να συνθέτει γνώση από τις πληροφορίες. Η βασική αυτή 

ικανότητα είναι πολύτιµη δια βίου, διότι η µάθηση δεν σταµατά στη σχολική περίοδο αλλά 

συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, στο Ανοιχτό στην Κοινωνία Σχολείο, τα θεωρητικά 

µαθήµατα αντιστοιχίζονται µε βιωµατικές ενδοσχολικές, αλλά και εξωσχολικές δράσεις 

ενταγµένες οργανικά στο σύνολο της σχολικής ζωής. Παραδείγµατα τέτοιων δράσεων 

αποτελούν οι επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού, τεχνολογικού ή οικολογικού 

ενδιαφέροντος, η αναζήτηση γνώσης στο εξωσχολικό βιβλίο, η διερεύνηση πρόσθετων 

πόρων πληροφορίας (εφηµερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο), η εξερεύνηση µέσων έκφρασης 

και επικοινωνίας από το χώρο της τέχνης (Θέατρο, Κινηµατογράφος). 

Ο συνδυασµός θεωρίας και βιωµατικής εµπειρίας επιτρέπει στο µαθητή να µπορεί να 

συνειδητοποιεί την αλληλεξάρτηση των πραγµάτων, να αναπτύσσει σφαιρική άποψη για 

τον κόσµο, να αποκτά ενδιαφέρον για συµµετοχή, ενώ παράλληλα περιορίζει τις 

ανταγωνιστικές τάσεις µεταξύ σχολείου και λοιπών κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

Τέλος, σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε παιδαγωγικά µέσα και επιλογές, οι µαθητές 

µπορούν να ακολουθούν κατευθύνσεις σπουδών ανάλογα µε τις κλίσεις και τα 

ενδιαφέροντά τους. Η πλούσια σε ερεθίσµατα επαφή µε το κοινωνικό περιβάλλον στο 

πλαίσιο της σχολικής δραστηριότητας, οι αναβαθµισµένες δραστηριότητες 
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επαγγελµατικού προσανατολισµού, το εύρος των επιλογών που καλείται ο µαθητής να 

ακολουθήσει µε βάση την ατοµική του στοχοθεσία και προοπτικές, συµβάλλουν στην 

αυτογνωσία, ενθαρρύνουν την αυτενέργεια και την ανάληψη πρωτοβουλίας από µέρους 

του. Με τον τρόπο αυτό, ο µαθητής «εκπαιδεύεται» στην επιλογή, η οποία αποτελεί 

βασικό στοιχείο συγκρότησης της ταυτότητας του σύγχρονου ανθρώπου σε ένα κόσµο 

ανοικτών συνόρων και πολλαπλών ευκαιριών και δυνατοτήτων. 

Κατά συνέπεια, στο Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο η σχολική γνώση παρουσιάζεται 

µε τρόπο που να αναδεικνύεται τόσο ο ολιστικός και συστηµικός της χαρακτήρας 

όσο και η σύνδεσή της µε τη γνώση που συναντούν οι µαθητές στο ευρύτερο -εκτός 

του σχολείου- κοινωνικό περιβάλλον. 

Η αλλαγή ωστόσο στο επίπεδο του χαρακτήρα της γνώσης που προσφέρει το Ανοικτό 

Σχολείο δεν αρκεί εάν δεν συνοδεύεται και από αλλαγές στη δεύτερη κρίσιµη 

παιδαγωγική διάσταση που αναφέρθηκε παραπάνω, δηλαδή στη διαρρύθµιση των 

κανόνων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αναφορικά  µε τη διάσταση αυτή το Ανοιχτό 

στην Κοινωνία Σχολείο θέτει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας το µαθητή, 

όχι πλέον ως «δέκτη» προεπιλεγµένης γνώσης, την οποία µεταδίδει ο εκπαιδευτικός, 

αλλά ως δηµιουργό νέας γνώσης, ως ενεργητικό συµµέτοχο στις  σχολικές 

δραστηριότητες εντός, αλλά και εκτός τάξης.  

Η συµµετοχή στα σχολικά δρώµενα µετατρέπεται από δυσάρεστη υποχρέωση, σε 

ευχάριστη δραστηριότητα. Μέσα σε ένα κλίµα µάθησης που χαρακτηρίζεται από την 

αναζήτηση, την ελεύθερη έκφραση, τη δηµιουργικότητα, την ενίσχυση της πρωτοβουλίας 

και την ενθάρρυνση της κριτικής προσέγγισης των ζητηµάτων, ο µαθητής αποκτά 

κίνητρο συµµετοχής στις σχολικές διαδικασίες και αισθάνεται υπεύθυνος για την πρόοδό 

του. Η µάθηση, µεταβάλλεται από γραµµική σε διαδραστική, µη-γραµµική εκπαιδευτική 

διαδικασία, όπου ο µαθητής µπορεί και πρέπει να κινείται µε ευελιξία ανάµεσα σε 

διαφορετικές πηγές πληροφόρησης και µορφές γνώσης. 

Ο εκπαιδευτικός από την πλευρά του, από «ποµπός» γνώσης, µετεξελίσσεται σε 

«εµψυχωτή» της τάξης, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος 

εξατοµικευµένης µάθησης, όπου ο µαθητής µπορεί να µαθαίνει ενεργώντας, µε άµεση 

εµπλοκή του σε δραστηριότητες που απαιτούν ανακάλυψη, ανάλυση και σύνθεση.  

Παράλληλα ο εκπαιδευτικός εµπλουτίζει το ρεπερτόριο των διδακτικών του τεχνικών 

µε τη χρήση µεθόδων όπως η οργανωµένη συζήτηση, η εργασία σε οµάδες, τα 

εκπαιδευτικά projects, οι µελέτες περίπτωσης, οι προσοµοιώσεις πραγµατικών 

καταστάσεων, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, κ.α.. Οι µέθοδοι αυτές δεν συνιστούν όπως 

µέχρι σήµερα, την αποκλίνουσα παιδαγωγική καινοτοµία κάποιων πρωτοπόρων 
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εκπαιδευτικών, αλλά καταβάλλονται συστηµατικές προσπάθειες, ώστε να ενταχθούν 

οργανικά στην καθηµερινή πρακτική των σχολείων, για παράδειγµα µε την  πλατιά και 

συστηµατική επιµόρφωση εκπαιδευτικών, την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, την 

εφαρµογή προγραµµάτων - πιλότων στις πρώτες φάσεις εφαρµογής. 

Με βάση τα προηγούµενα προκύπτει ότι το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο καθιστά 

εφικτή τη δηµιουργία συνθηκών ορατής παιδαγωγικής, µε βάση τις οποίες µέρος 

του έλεγχου των επιµέρους πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκχωρείται από 

τον εκπαιδευτικό στο µαθητή, στη λογική µιας ’µαθητοκεντρικής‘ προσέγγισης. 

 

2.5.2 Η αναδιοργάνωση του σχολικού χώρου  

Το σχολικό κτίριο δεν αποτελεί έναν αδρανή χώρο εντός του οποίου υλοποιείται το 

εκπαιδευτικό έργο. Αντίθετα, αποτελεί το χώρο του οποίου η διαρρύθµιση εµπεριέχει 

παιδαγωγικού τύπου αξιακές φορτίσεις και άρα διαµορφώνει ενεργητικά τον 

παιδαγωγικό προσανατολισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας που φιλοξενεί. Με την 

έννοια αυτή δεν νοείται η νέα παιδαγωγική του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου χωρίς 

παρεµβάσεις και αλλαγές του σχολικού χώρου. 

Οι χώροι του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου γίνονται ευχάριστοι, ελκυστικοί, 

λειτουργικοί, µε πολλαπλές δυνατότητες χρήσης από τους ίδιους τους κοινωνικούς 

πρωταγωνιστές του σχολείου, έτσι ώστε µαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό να 

νοιώθουν το σχολικό χώρο δικό τους. Το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο ενσωµατώνει 

µια ορθολογική κατανοµή και διάθεση του χώρου και των φυσικών και υλικών πόρων 

του, ανά είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας (πολιτιστικές, επιµορφωτικές, 

κοινωνικές, αθλητικές κ.α.) σύµφωνα µε το σχολικό πρόγραµµα αλλά και τις ανάγκες της 

τοπικής κοινωνίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού συνεργάζονται αρχιτέκτονες, 

καλλιτέχνες, γονείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, µαθητές και εκπαιδευτικοί. 

Στα σχολεία γίνεται πρόβλεψη για ατοµικό χώρο για το µαθητή και τον εκπαιδευτικό 

ώστε οι καθηµερινοί ‘κάτοικοι’ του σχολικού χώρου να αισθάνονται οικεία και να 

αποφεύγονται επίπονες µετακινήσεις αντικειµένων, ιδιαίτερα για τους µαθητές της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο προσωπικός αυτός χώρος µπορεί να περιλαµβάνει 

επίπλωση για αποθήκευση προσωπικών αντικειµένων, βιβλίων, άλλων εκπαιδευτικών 

υλικών και ρουχισµού, καθώς και µικρών χώρων προσωπικής µελέτης. 

Τέλος, τα σχολεία που είναι εγκατεστηµένα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (κοντά 

σε γραµµές υπερ-υψηλής τάσης, σε περιοχές υψηλής ρύπανσης, σε πρατήρια κ.οκ.), 

σταδιακά µετεγκατασταθίστανται. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα σχολεία που φιλοξενούνται 

σε παλαιάς κατασκευής κτίρια που δεν πληρούν όρους βιώσιµης ανάπτυξης, όπου 
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κατασπαταλάται ενέργεια, απουσιάζει πλήρως το φυσικό στοιχείο και οι ελεύθεροι 

χώροι, ενώ κυριαρχούν ακαλαίσθητα αρχιτεκτονικά στοιχεία και υλικά (τσιµέντο, 

σκουριασµένα κιγκλιδώµατα κ.ο.κ.). 

 

2.5.3 Τόνωση της ζωής µέσα και γύρω από το σχολείο 

Το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο είναι σε θέση να εξυπηρετεί, αλλά και να 

ενθαρρύνει, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, οι οποίες αναδεικνύουν τον ευρύ 

µορφωτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα του και την κοινωνική του επιρροή. 

Βασική εκδήλωση του δυναµισµού του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου αλλά και καίριο 

«παιδαγωγούν» χαρακτηριστικό του αποτελούν οι σχολικές εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται µε βάση τις πρωτοβουλίες και τη συνεργασία µαθητών και 

εκπαιδευτικών, αλλά και των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Οι εκδηλώσεις αυτές 

µπορεί να έχουν πολιτιστικό, ενηµερωτικό, επετειακό, αθλητικό, κοινωνικό ή οικολογικό 

χαρακτήρα, και απευθύνονται είτε στο εσωτερικό της σχολικής µονάδας, είτε στο 

ευρύτερο περιβάλλον της (σχολεία της ευρύτερης περιοχής, τοπική κοινωνία).  

Εκτός όµως από τις εκδηλώσεις, η βελτίωση της σχολικής ζωής προωθείται και από 

ένα νέο πλαίσιο σχέσεων µεταξύ εκπαιδευτικών-µαθητών. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε 

µαθητή αντιστοιχεί ο εκπαιδευτικός-σύµβουλός του. Η καθιέρωση του θεσµού του 

εκπαιδευτικού-συµβούλου συµβάλλει στην καλλιέργεια µιας περισσότερο προσωπικής 

σχέσης του µαθητή µε το σχολείο του, προετοιµάζοντας ένα περιβάλλον καλύτερης 

ένταξης και λειτουργίας στη σχολική ζωή. Επιπλέον, δηµιουργεί τις συνθήκες για 

ανάπτυξη εµπιστοσύνης και σύµπνοιας µεταξύ µαθητή και εκπαιδευτικού προσωπικού, 

αµβλύνοντας τα συναισθηµατικά εµπόδια που δυσχεραίνουν τη µαθησιακή διαδικασία και 

ασκώντας ένα διαµεσολαβητικό ρόλο στο τρίπτυχο σχολείο- µαθητής-γονέας.  

 

2.6 Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο και τοπικές κοινωνίες 
Το άνοιγµα του σχολείου στις συνθήκες αλλά και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας 

επιτυγχάνεται µε τρεις βασικούς τρόπους: 

• Την προσαρµογή του περιεχοµένου σπουδών του  

• Τον προσανατολισµό σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του τυπικού 

προγράµµατος σπουδών, οι οποίες φέρνουν τους µαθητές σε επαφή µε τις 

τοπικές οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες 

• Τη διάθεση των πόρων και των υποδοµών του στις ανάγκες του τοπικού 

πληθυσµού για την εκπαίδευση των ενηλίκων, την κατάρτιση και τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες. 
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Με βάση αυτό το τρίπτυχο κατευθύνσεων, το σχολείο αναµένεται να συνδεθεί µε τις 

τοπικές κοινωνίες, να αποτελέσει µέρος του συνολικού σχεδίου για την πρόοδό τους και 

να επωφεληθεί πολλαπλά από την κινητοποίηση των τοπικών δυνάµεων που προκαλεί. 

Η σύνδεση του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου µε τις τοπικές κοινωνίες γίνεται µε 

όρους ισοτιµίας και διαφάνειας τους οποίους εξασφαλίζουν οι αρχές της δηµοκρατικής 

συµµετοχής και της κοινωνικής λογοδοσίας. 

 

 

 

2.6.1 Προσαρµογή µέρους του περιεχοµένου σπουδών στις τοπικές συνθήκες 

Το περιεχόµενο των σπουδών δεν αποτελεί ένα δεδοµένο σώµα γνώσης προορισµένο για 

µετάδοση σε ένα ιδεατό σχολικό κοινό-στόχο, αλλά ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων, 

µεθόδων και τεχνικών, των οποίων η ερµηνευτική-θεωρητική ή πρακτική χρησιµότητα 

δοκιµάζεται καθηµερινά, στο πλαίσιο συνθηκών που σε µεγάλο βαθµό ορίζουν η τοπική 

και η ευρύτερη κοινωνία.  

Για το λόγο αυτό, τα προγράµµατα σπουδών, εκτός από ένα κορµό διδασκόµενων 

µαθηµάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, περιλαµβάνουν και ορισµένα γνωστικά αντικείµενα 

που άπτονται των ιδιαίτερων στοιχείων που συγκροτούν τη φυσιογνωµία κάθε τοπικής 

κοινωνίας. Στοιχεία µε τοπική διάσταση µπορούν να ενσωµατωθούν και στα µαθήµατα 

κορµού του εθνικού Αναλυτικού Προγράµµατος µέσα από διδακτικές ενότητες που 

δίνουν έµφαση σε χαρακτηριστικά του τοπικού φυσικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος. Για 

παράδειγµα, ένα σχολείο που βρίσκεται σε µια περιοχή µε αυξηµένη περιβαλλοντική 

µόλυνση (π.χ. Θριάσιο πεδίο) µπορεί να ενσωµατώνει ως ξεχωριστό µάθηµα ή ως σειρά 

ενοτήτων σε συναφή µαθήµατα του εθνικού Αναλυτικού Προγράµµατος (π.χ. Φυσικές 

Επιστήµες) την ανάλυση των τοπικών ρύπων και των επιπτώσεών τους, καθώς και 

τρόπων προστασίας από τις επιπτώσεις αυτές.  

 

2.6.2 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του τυπικού προγράµµατος σπουδών 

Πέρα από ένα ορισµένο αριθµό µαθηµάτων που συγκροτούν ένα εθνικά σχεδιασµένο 

Αναλυτικό Πρόγραµµα το οποίο καλύπτει, όπως σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ένα 

σηµαντικό ποσοστό του διδακτικού χρόνου (πχ. γύρω στο 70%), προτείνεται να υπάρχει 

η δυνατότητα προσθήκης µαθηµάτων τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

σχολικής µονάδας. 

Επίσης, στο πλαίσιο του διδακτικού χρόνου προβλέπονται ζώνες δραστηριοτήτων πέραν 

του τυπικού προγράµµατος σπουδών, οι οποίες διασυνδέουν τους µαθητές µε την 
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κοινωνία και τις δραστηριότητές της. Παραδείγµατα τέτοιων δραστηριοτήτων αποτελούν 

η συγκρότηση οµίλων ειδικών ενδιαφερόντων (π.χ. τέχνη, επιστήµη, αθλητισµός) και η 

διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού ή άλλου χαρακτήρα (παραστάσεις, διαγωνισµοί 

εκθέσεις, κ.τ.λ.). 

Ανάµεσα σε αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντάσσονται και προγράµµατα 

κοινωνικής προσφοράς εντός της κοινότητας, όπου ο µαθητής σε εθελοντική βάση 

αφιερώνει µέρος του ελεύθερου χρόνου του σε µία ή περισσότερες δραστηριότητες τις 

οποίες επιλέγει µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του.  

Το σύνολο των σχετικών δραστηριοτήτων που προτείνονται στους µαθητές, 

προεπιλέγεται και οργανώνεται µε τη συνεργασία εκπαιδευτικών, µαθητών, γονέων, της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων τοπικών κοινωνικών φορέων. Η κοινωνική εργασία 

προάγει το αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και επιβεβαιώνει την αξία 

του εθελοντισµού ο οποίος αποτελεί τη βάση µιας κοινωνίας αλληλεγγύης και 

προσφοράς, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί βασικό «µάθηµα ζωής» για τους µαθητές που 

συµµετέχουν.  

 

2.6.3 Το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο: πόλος µόρφωσης και πολιτισµού της 

τοπικής κοινωνίας 

Το σχολείο από κλειστή δοµή που εξυπηρετεί µόνο για µερικές ώρες της ηµέρας τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, µεταβάλλεται σε τοπικό πολυδύναµο κέντρο 

Γνώσης, µε εργαστήρια, βιβλιοθήκες, χώρους πολιτισµού, αθλητικές υποδοµές, χώρους 

αναψυχής, µικρά βιβλιοπωλεία κ.τ.λ. Ο σχολικός χώρος µε τις υποδοµές του µπορεί, 

λειτουργώντας απογευµατινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα, να αξιοποιεί τον ελεύθερο 

χρόνο των µαθητών αλλά και να εξυπηρετεί τις ανάγκες για πολιτιστικές 

δραστηριότητες και εκπαίδευση ενηλίκων της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας 

(προγράµµατα επιµόρφωσης, ενηµερωτικές διαλέξεις, αναψυχή, πολιτισµός, άθληση). 

Πρόκειται για µια νέα αντίληψη για την εκπαιδευτική µονάδα και το ρόλο της, µε στόχο 

τη συσπείρωση των τοπικών κοινωνιών γύρω από το σχολείο και την αξιοποίησή του για 

τις δικές τους ανάγκες. Με αυτό τον τρόπο το σχολείο µπορεί να δράσει καταλυτικά για 

την επανασύνδεση του κατακερµατισµένου κοινωνικού ιστού των σύγχρονων αστικών 

πολεοδοµικών συγκροτηµάτων, αλλά και για την αποτελµάτωση των µικρότερων 

κοινωνιών της περιφέρειας.  

Προϋπόθεση υλοποίησης του άξονα αυτού αποτελεί η σύνδεση κάθε σχολικής µονάδας 

µε όλες τις οµάδες που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αντίστοιχης τοπικής 

κοινωνίας, οι οποίες έχουν στο επίκεντρο της λειτουργίας τους τη διοργάνωση 
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εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών προγραµµάτων καθώς και προγραµµάτων 

κοινωνικού εθελοντισµού (µη-κυβερνητικές οργανώσεις και οµάδες πολιτών, ενώσεις 

προστασίας του περιβάλλοντος, οµάδες νέων, δηµοτικά συµβούλια νεολαίας, ενώσεις 

καταναλωτών, συµπράξεις φορέων κ.τ.λ.). Τα τοπικά αυτά εκπαιδευτικά-πολιτιστικά 

δίκτυα µπορούν να αποτελέσουν τη σταθερή βάση επάνω στην οποία θα αναπτυχθούν οι 

πρωτοβουλίες για να επιτευχθεί ο στόχος του να αποτελέσουν οι σχολικές µονάδες της 

κάθε περιοχής κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και πολιτισµού για όλες τις οµάδες του 

τοπικού πληθυσµού (βλέπε και στην ενότητα 4.4). 

 

2.7 Ποιότητα εκπαίδευσης και Κοινωνική ∆ικαιοσύνη  
Ιστορικά, το ζήτηµα της εκπαίδευσης που συµβάλλει στην κοινωνική δικαιοσύνη, όπως 

τονίσθηκε στο Κεφάλαιο 1, αντιµετωπίστηκε µε όρους διεύρυνσης της πρόσβασης στις 

δοµές του εκπαιδευτικού συστήµατος και βελτίωσης των διαθέσιµων µέσων και πόρων. 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι τόσο το ζήτηµα της πρόσβασης στις δοµές του συστήµατος, όσο 

και της βελτίωσης των διαθέσιµων µέσων και πόρων έχουν ήδη αντιµετωπιστεί µε 

αρκετή επιτυχία από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα κατά τα τελευταία χρόνια µε την 

ραγδαία µαζικοποίησή του.  

Το ζήτηµα ωστόσο της κοινωνικής δικαιοσύνης παραµένει ακόµα ένα αίτηµα. Αυτό σε 

µεγάλο βαθµό οφείλεται στο ότι από τη σχετική συζήτηση των προηγούµενων ετών 

έλειψε η παράµετρος της «ποιότητας και της πρόσβασης στην εκπαίδευση», η οποία 

διασφαλίζει ουσιαστικά την κοινωνική δικαιοσύνη προσφέροντας στους µαθητές από όλα 

τα κοινωνικά στρώµατα όχι απλά  τη δυνατότητα να «βρίσκονται µέσα στο σύστηµα» 

αλλά να «επωφελούνται εξίσου» από τη συµµετοχή τους σε αυτό. Κατά συνέπεια, 

ακριβώς επειδή η ποιότητα της εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για την ουσιαστική 

εξάσκηση του ατοµικού δικαιώµατος του κάθε πολίτη στην παιδεία και τη µόρφωση, το 

Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο είναι προσανατολισµένο προς την επίτευξη αυτού του 

στόχου. 

Το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο εισάγει µε σύγχρονους και δηµοκρατικούς όρους, την 

ιδέα της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης, συνδυάζοντας την 

αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού έργου και της ουσιαστικής κοινωνικής 

δικαιοσύνης. 

Το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο επιδιώκει την απόκτηση νέων ικανοτήτων, οι οποίες 

θα βοηθούν τους µαθητές διά βίου να προσαρµόζονται στις αλλαγές, να βρίσκουν λύσεις 

και να εξελίσσονται. Ειδικότερα επιδιώκεται, όπως ήδη τονίστηκε, οι µαθητές να: 
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• Έχουν καλή συγκρότηση σε ορισµένα βασικά γνωστικά αντικείµενα όπως π.χ. 

γλώσσα και ξένες γλώσσες, µαθηµατικά, πληροφορική, εκπαίδευση για τον πολίτη 

κ.α. 

• Εξοικειωθούν µε µεθόδους ενεργητικής αναζήτησης της γνώσης και συσχέτισής 

της µε όλα όσα µαθαίνει και µε όλα όσα ζει,  

• Αναπτύξουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα προγραµµατισµού 

και σχεδιασµού δράσεων, επεξεργασίας εναλλακτικών λύσεων, δηµιουργικής 

συµµετοχής σε οµάδα, καλής επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων κ.ά. 

 

Η συµµετοχή όλων των φορέων που εµπλέκονται στην εκπαιδευτική λειτουργία και στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά µε την ίδια τη φύση της παιδαγωγικής λειτουργίας 

(συγκρότηση αναλυτικού προγράµµατος, διδακτική µεθοδολογία, εκπαιδευτικά υλικά, 

κ.τ.λ.), αναµένεται να µετατοπίσει τη θεµατολογία της κοινωνικής διαβούλευσης από τα 

ζητήµατα υλικοτεχνικής υποδοµής, που όπως προαναφέρθηκε αποτελούν µέρος µόνον 

του ζητήµατος της ποιότητας, στα κεντρικά ζητήµατα της βελτίωσης της ποιότητας 

της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 

Με τον τρόπο αυτό, η εγγύηση για τη διασφάλιση της ποιότητας δεν αποτελεί 

προνοµιακό πεδίο της δραστηριότητας του κράτους ή των δυνάµεων της ελεύθερης 

αγοράς, όπως επίµονα προτείνουν συντηρητικές ή νέο-συντηρητικές φωνές, αλλά 

αντίθετα αποτελεί πεδίο κοινωνικής κινητοποίησης για όλους τους εµπλεκόµενους στο 

σχεδιασµό και την εφαρµογή του συστήµατος. Έτσι, όταν τίθεται επί τάπητος το ζήτηµα 

της διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος, διασφαλίζονται οι 

απαραίτητες συνθήκες κοινωνικής συναίνεσης, οι οποίες συνήθως στη χώρα µας 

ελλείπουν λόγω ιστορικών ή ιδεολογικών καχυποψιών. 

Η συµµετοχή και η αποκέντρωση παρέχουν αυξηµένες δυνατότητες στην κοινωνία και 

τις δυνάµεις της να οργανώσουν τοπικά και περιφερειακά «εκπαιδευτικά σχέδια» 

ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες τους. Ζητήµατα όπως, ποια γνώση 

αναδεικνύεται, µε ποιους όρους οργανώνεται η δόµηση και η παροχή της, καθώς και 

ποιες σκοπιµότητες εξυπηρετεί, γίνονται σε σηµαντικό βαθµό αντικείµενα διεργασιών 

κοινωνικής διαβούλευσης. Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται ο παραδοσιακός και εν πολλοίς 

ξεπερασµένος από τα πράγµατα ρόλος του σχολείου ως εγγυητή της αναπαραγωγής µιας 

«εθνικής ιδεολογίας» και παράλληλα αποκρούεται ο κίνδυνος µετατροπής του σε 

µηχανισµό παραγωγής ανθρώπινου δυναµικού µε µοναδικό κριτήριο τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. 
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Το όλο εγχείρηµα στηρίζεται στην υπόθεση πως η συµµετοχή δηµιουργεί συνθήκες 

κοινωνικής κινητοποίησης, οι οποίες µε τη σειρά τους δηµιουργούν όρους και 

προϋποθέσεις αναβάθµισης της ποιότητας. Αντίστοιχα, θεωρείται ότι δηµιουργούνται οι 

προϋποθέσεις ουσιώδους άµβλυνσης των σύγχρονων κινδύνων κοινωνικής ανισότητας 

ανάµεσα στους ‘έχοντες και κατέχοντες’ και τους ‘µη-έχοντες’ παιδεία. Η  δεύτερη αυτή 

οµάδα ίσως αποτελεί την πλέον σύγχρονη εκδοχή των µη-προνοµιούχων.  

 

Ειδικά µέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης στο Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο  

Πέρα από το γενικό στόχο της προώθησης της ουσιαστικής κοινωνικής δικαιοσύνης 

µέσω της διασφάλισης της ποιότητας το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο στοχεύει και σε 

επιµέρους δράσεις µε στόχο τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών και µορφωτικών 

ευκαιριών συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού. Τέτοιες οµάδες είναι: 

• Άτοµα µε διαφορετική εθνική ή / και πολιτισµική ταυτότητα 

• Τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

• Οι µαθησιακά αδύναµοι µαθητές 

• Οι µαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και χρειάζονται ιδιαίτερη 

µέριµνα για την επανένταξή τους στην εκπαίδευση 

• Οι ενήλικοι πολίτες που αναζητούν µια δεύτερη εκπαιδευτική ευκαιρία. 

 

Άτοµα µε διαφορετική εθνική ή / και πολιτισµική ταυτότητα 

Στη σηµερινή, πολυπολιτισµική κοινωνία οι µαθητές βιώνουν την κοινωνική και 

πολιτισµική ιδιαιτερότητα ως αναπόσπαστο µέρος της σχολικής και ευρύτερης 

κοινωνικής ζωής, η οποία δεν επιβαρύνει αλλά εµπλουτίζει την κοινωνική εµπειρία. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι µαθητές µε πολιτισµική ή άλλη ιδιαιτερότητα δεν περιθωριοποιούνται 

αλλά, αντίθετα, αναγνωρίζεται ότι συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας συνθετικής και  

συνεργατικής θεώρησης της ζωής. Το σχολείο αναλαµβάνει να αναδείξει µέσω των 

εκπαιδευτικών του προγραµµάτων, αλλά και των εκδηλώσεων της σχολικής ζωής, την 

ιδιαιτερότητα σηµαντικών τµηµάτων του µαθητικού του πληθυσµού, καθώς και τους 

δεσµούς ανάµεσα στις πολλαπλές κουλτούρες που εκπροσωπούνται σε κάθε σχολικό 

περιβάλλον.   

Παράλληλα, λαµβάνεται κεντρικά µέριµνα, ώστε το σύνολο του εγκεκριµένου διδακτικού 

υλικού να είναι απαλλαγµένο από στερεοτυπικές ή ρατσιστικές αναφορές και να 

διασφαλίζεται διαπολιτισµική διάσταση τόσο στο υλικό όσο και στα Αναλυτικά 

Προγράµµατα.  Αξιοποιούνται βοηθητικά συγγράµµατα και άλλο εποπτικό υλικό που 

έχουν παραχθεί ειδικά για τις ανάγκες συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων (π.χ. 
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δίγλωσσα βοηθήµατα γεωγραφίας ή φυσικής για αλβανόφωνους ή ρωσόφωνους µαθητές, 

γλωσσικό υλικό για την εκπαίδευση των Ρόµα κ.ά.) και ενισχύεται η παραγωγή επιπλέον 

υλικού για συγκεκριµένες κατηγορίες µαθητών.  Με βάση τη σύσταση του πληθυσµού 

προσλαµβάνονται εκπαιδευτικοί, ειδικά επιµορφωµένοι στην εκπαίδευση των 

αλλοδαπών, των τσιγγάνων κλπ. και εφαρµόζονται ειδικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις 

για την ισότιµη συµµετοχή των µαθητών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Για τη 

µείωση των πιθανοτήτων σχολικής αποτυχίας συστήνεται µηχανισµός σταθερής 

επικοινωνίας µε τους γονείς ή κηδεµόνες των µαθητών µε διαφορετική πολιτισµική ή / 

και εθνική ταυτότητα. 

Για τους ενήλικες που εµπίπτουν στην κατηγορία των ατόµων µε διαφορετική 

πολιτισµική ή / και εθνική ταυτότητα οργανώνονται προγράµµατα διδασκαλίας της 

Ελληνικής ως ∆εύτερης Γλώσσας, καθώς και σεµινάρια ενηµέρωσης για τα δικαιώµατα 

και της υποχρεώσεις τους απέναντι στην πολιτεία.  Παράλληλα, ενισχύεται η ταυτότητά 

τους παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναδεικνύουν στοιχεία του πολιτισµού τους µε 

τη διοργάνωση στο χώρο του σχολείου εκδηλώσεων που απευθύνονται στην τοπική 

κοινωνία (π.χ. επίδειξη µαγειρικής, παραδοσιακών χωρών, ζωγραφικής, µουσική 

έκφραση των Ρόµα, κ.ά.) 

 

Τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Για την ισότιµη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία εξασφαλίζονται κατ’ αρχήν οι συνθήκες πρόσβασης σε κτίρια, 

εξοπλισµό και εκπαιδευτικό υλικό για όλους ανεξαιρέτως τους µαθητές.  Με την 

ενίσχυση των Κ.∆.Α.Υ. (Κέντρα ∆ιάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Μαθητών 

µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες) σε προσωπικό και πόρους γίνεται η έγκαιρη 

διάγνωση, καταρτίζεται το Εξατοµικευµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για κάθε µαθητή 

και παρακολουθείται και υποστηρίζεται ολόκληρη η πορεία του στη σχολική εκπαίδευση 

ή τµήµα της ανάλογα µε τις ανάγκες του µαθητή.  Αυτή η πορεία περιλαµβάνει την 

αξιοποίηση των νέων αναλυτικών προγραµµάτων που εκπονήθηκαν ειδικά για κάθε 

κατηγορία αναπηρίας µε ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το 2004, τη δηµιουργία 

διδακτικού υλικού βασισµένου στα προγράµµατα αυτά, την κατά περίπτωση πρόσληψη 

ειδικά εκπαιδευµένου επιστηµονικού και άλλου υποστηρικτικού προσωπικού (για 

τυφλούς, κωφούς, µαθητές µε αυτισµό, µε νοητική υστέρηση κ.ά.), τη χρήση ειδικών 

προσαρµογών στη διδασκαλία (π.χ. διερµηνέας κωφών, µηχανή Braille για τυφλούς κ.ά.), 

την εφαρµογή ειδικών εκπαιδευτικών παρεµβάσεων (π.χ. απόσπαση από την τάξη για 
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συγκεκριµένες ώρες την ηµέρα ή την εβδοµάδα µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες ή / 

και προβλήµατα λόγου κλπ). 

 

Οι µαθησιακά αδύναµοι µαθητές 

Είναι αναγκαίο να παρέχονται διευρυµένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους τους 

µαθητές, µε ιδιαίτερη µέριµνα για την εξασφάλιση της φοίτησης εκείνων που απειλούνται 

µε εγκατάλειψη σπουδών. Το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο θεωρεί ως εσωτερικό 

πρόβληµα την ύπαρξη αδύναµων µαθητών και µεριµνά ώστε να λαµβάνει, κατά 

περίπτωση, κατάλληλα µέτρα φροντίδας προς αυτούς (π.χ. ενισχυτικές τάξεις, 

εξατοµικευµένη διδασκαλία, παροχή ιδιαιτέρων µαθηµάτων µε την ευθύνη του συλλόγου 

των διδασκόντων).  

 

Οι µαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που εκτέθηκαν στο κεφάλαιο 1, η µαθητική διαρροή κατά τη 

διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη χώρα µας είναι γύρω στο 6%. Με άλλα 

λόγια, από τα 100 παιδιά που ξεκινούν το σχολείο, περίπου 6 το εγκαταλείπουν πριν 

ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Με δεδοµένο ότι σε µια σύγχρονη κοινωνία 

της Γνώσης δεν περισσεύει κανείς, αναλαµβάνονται δράσεις αντιµετώπισης του 

προβλήµατος τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της κάθε σχολικής µονάδας. 

Έτσι σε εθνικό επίπεδο ολοκληρώνεται ένα σύστηµα παρακολούθησης και ανάλυσης του 

προβλήµατος (monitoring) το οποίο τροφοδοτεί τις περιφερειακές αρχές µε στοιχεία 

σχετικά µε τις πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, καθώς και τους λόγους του 

φαινοµένου, ενώ παράλληλα αξιοποιεί τη διεθνή εµπειρία για την αντιµετώπισή του. 

Επιπλέον σε επίπεδο σχολικών µονάδων παίρνονται µέτρα τόσο για την αποτροπή της 

µαθητικής διαρροής, όπως για παράδειγµα η  παροχή οικονοµικών βοηθηµάτων και οι 

εκστρατείες ενηµέρωσης σε τοπικές οµάδες του πληθυσµού, όσο και για την επανένταξη 

των µαθητών που αποχώρησαν για κάποιο διάστηµα από το σύστηµα, όπως για 

παράδειγµα τάξεις υποδοχής, ενισχυτική διδασκαλία, κλπ. 

 

Οι ενήλικοι πολίτες που αναζητούν µια δεύτερη εκπαιδευτική ευκαιρία 

Το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο, όπως προαναφέρθηκε, µε το άνοιγµα του στις 

τοπικές κοινωνίες γίνεται µοχλός για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Προσφέρει την υποδοµή και τις συνθήκες για µια δεύτερη 

εκπαιδευτική ευκαιρία σε υπο-προνοµιούχα στρώµατα του πληθυσµού (π.χ. 

προγράµµατα επιµόρφωσης στις νέες τεχνολογίες, προγράµµατα επαγγελµατικής και 
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κοινωνικής ένταξης ανέργων, προγράµµατα επιχειρηµατικότητας µε βάση τις τοπικές 

συνθήκες και ευκαιρίες) και για εκπαίδευση µε στόχο την κοινωνική ενσωµάτωση 

µειονεκτουσών κοινωνικών οµάδων (π.χ. τσιγγάνοι, χρήστες ναρκωτικών, 

αποφυλακισµένοι). 

Παράλληλα, είναι αναγκαίο να προσφέρονται κίνητρα και διευκολύνσεις ώστε οι πολίτες 

να συµµετέχουν σε αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως: µείωση ωραρίου, 

επαγγελµατικές προαγωγές, δυνατότητα παροχής εκπαιδευτικών αδειών καθώς και η 

δανειοδότηση µε ευνοϊκούς όρους. 
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Κεφάλαιο 3 

Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο: Όροι Εφαρµογής 
 

3.1 Εισαγωγή 
Το Ανοικτό Σχολείο, όπως αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, αποτελεί τον 

καταλύτη για να επιτευχθεί το άλµα ποιότητας που έχει ανάγκη το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Μετά τις κατακτήσεις των τελευταίων δεκαετιών, µε τη 

διεύρυνση της πρόσβασης στο σύστηµα της επίσηµης εκπαίδευσης και τη βελτίωση των 

υποδοµών, το Ανοικτό Σχολείο αποτελεί βασικό µοχλό για την ανάπτυξη και την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κοινωνίας.  

Υπενθυµίζεται ότι βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται αυτή η προσπάθεια 

αποτελούν: 

• η σύνδεση του σχολείου µε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών,  

• η αποκέντρωση των αποφάσεων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των 

εκπαιδευτικών µονάδων και του προγράµµατος σπουδών σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, µε διαδικασίες κοινωνικής διαβούλευσης και συµµετοχής 

• η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος µέσω 

ενός συστήµατος κοινωνικής λογοδοσίας 

• η εφαρµογή νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων που συνδέουν τη γνώση µε τη 

ζωή αλλά και την ίδια τη διαδικασία της µάθησης 

• η µετατροπή του σχολείου σε εστία πολιτισµού και γνώσης για όλους 

 

Το ερώτηµα ωστόσο που προκύπτει είναι κατά πόσο το ανοικτό στην κοινωνία σχολείο 

αποτελεί ένα εφικτό και εφαρµόσιµο σχέδιο για την ποιοτική αναβάθµιση του 

εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Το ερώτηµα αυτό πραγµατεύεται η επόµενη ενότητα 

όπου τεκµηριώνεται το εφικτό του σχεδίου µε βάση την εµπειρία των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών συστηµάτων. Στην ενότητα 3.3 παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

για την εφαρµογή του Ανοικτού Σχολείου µε βάση τη µέχρι στιγµής ελληνική εµπειρία, 

καθώς και µία εκτίµηση πιθανών ανασχετικών παραγόντων.  
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3.2 Το εφικτό του σχεδίου: Αποτύπωση του ευρωπαϊκού τοπίου 

Με βάση τη διατύπωση των βασικών αρχών του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου οι 

οποίες περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 2, εδώ θα διερευνηθεί κατά πόσο η πρόταση ενός 

ανοικτού στην κοινωνία σχολείου, αποτελεί εφικτό σχέδιο. Η πρώτη απάντηση στο 

ερώτηµα αυτό προκύπτει και από τη µελέτη κρίσιµων ποιοτικών στοιχείων που 

χαρακτηρίζουν µερικά από τα επιτυχηµένα εκπαιδευτικά συστήµατα της Ευρώπης. 

Ως «επιτυχηµένα εκπαιδευτικά συστήµατα» εννοούνται τα εκπαιδευτικά συστήµατα τα 

οποία παράγουν τα υψηλότερα µαθησιακά αποτελέσµατα. Παρότι µε βάση τους 

σχετικούς δείκτες (βλ. Κεφάλαιο 1) η χώρα µας διαθέτει πλέον ένα από τα ευρύτερης 

πρόσβασης εκπαιδευτικά συστήµατα στην Ευρώπη, εντούτοις δεν επιδεικνύει 

αντίστοιχες επιδόσεις ως προς τα µαθησιακά αποτελέσµατα που παράγει το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα (βλ. για παράδειγµα τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού PISA 

2000 και PISA 2003). 

Σύµφωνα µε µια κυριαρχούσα αντίληψη στη χώρα µας, το ζήτηµα της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού συστήµατος συνδέεται κυρίως -αν όχι αποκλειστικά- µε την επάρκεια της 

δηµόσιας χρηµατοδότησής του. Πράγµατι, η Ελλάδα καταλαµβάνει µια από τις 

χαµηλότερες θέσεις ανάµεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, όσον αφορά τους πόρους ως 

ποσοστού του ΑΕΠ που διαθέτει για την Εκπαίδευση. Ειδικότερα για τις βαθµίδες της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (∆ηµοτικό και Γυµνάσιο) και της ανώτερης δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (Λύκειο), το ποσοστό αυτό ανέρχεται συνολικά στο 2.6% (1.1% για την 

υποχρεωτική εκπαίδευση και 1.5% για το Λύκειο) όταν ο αντίστοιχος µέσος όρος των 

χωρών του ΟΟΣΑ είναι 3.8% (2.6% για την πρωτοβάθµια και την κατώτερη 

δευτεροβάθµια  εκπαίδευση και 1.2% για την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 

(OECD, 2004, πίνακας Β2.1c). 

Ωστόσο, η χρηµατοδότηση δεν αποτελεί τον αποκλειστικό και ίσως ούτε τον κυριότερο 

παράγοντα που οδηγεί σε βελτιωµένα ποιοτικά µαθησιακά αποτελέσµατα. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της ∆ανίας η οποία ενώ δαπανά το 4,3% του ΑΕΠ 

για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευσή συνολικά, γεγονός που την 

κατατάσσει ανάµεσα στις 2-3 πρώτες χώρες στην Ευρώπη, εντούτοις οι µαθητές της 

κατατάσσονται ως προς την αναγνωστική τους ικανότητα στη δέκατη θέση και ως προς 

τις επιδόσεις τους στις Φυσικές Επιστήµες, µόλις στη δέκατη έκτη θέση ανάµεσα σε 

δεκαεννέα ευρωπαϊκές χώρες. 

Από τα στοιχεία του διαγωνισµού PISA του 2003 φαίνεται πως σε βελτιωµένα 

µαθησιακά αποτελέσµατα συµβάλλουν µε θετικό τρόπο παράγοντες πέραν της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης, όπως (OECD, 2003b):  
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α) Ο βαθµός εµπλοκής των µαθητών στη λειτουργία του σχολείου. Ο παράγοντας αυτός 

προσεγγίζεται µε βάση δυο δείκτες: ο πρώτος αποτυπώνει το βαθµό στον οποίο οι 

µαθητές αισθάνονται µέλη της σχολικής κοινότητας (sense of belonging), ο δεύτερος 

αποτυπώνει το βαθµό στον οποίο συµµετέχουν οι µαθητές στη σχολική ζωή 

(participation). Ως προς τον πρώτο δείκτη, η Ελλάδα σήµερα κατατάσσεται δέκατη 

έκτη, ενώ ως προς το δεύτερο κατατάσσεται δέκατη όγδοη, δηλαδή προτελευταία 

ανάµεσα σε δεκαεννέα ευρωπαϊκές χώρες µέλη του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπάρχουν 

σχετικά στοιχεία. O παράγοντας αυτός σχετίζεται ευθέως µε τις στοχεύσεις του 

Ανοικτού Σχολείου προς την κατεύθυνση των νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων που 

θέτουν το µαθητή, τις ανάγκες του και τις κλίσεις του, στο κέντρο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, δίνοντας έµφαση στη δηµιουργία ενός γόνιµου και δηµιουργικού κλίµατος 

σχολικής ζωής µέσα από την αναδιοργάνωση του σχολικού χώρου και της 

δραστηριότητας µέσα και γύρω από το σχολείο. 

 

β) Ο βαθµός αποκέντρωσης στη διαχείριση των οικονοµικών πόρων που διοχετεύονται 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο παράγοντας αυτός εκτιµάται µε βάση το συνολικό ποσοστό 

των οικονοµικών πόρων των οποίων η διαχείριση διεξάγεται είτε σε περιφερειακό είτε 

σε τοπικό επίπεδο. Με βάση αυτόν τον παράγοντα, επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα 

διαθέτει το πιο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα στην Ευρώπη, αφού η διαχείριση 

µόνο 1% των σχετικών πόρων διεξάγεται σε αυτό το επίπεδο. 

 

γ) Ο βαθµός αποκέντρωσης των αποφάσεων που αφορούν στην εκπαιδευτική 

λειτουργία. Ο παράγοντας αυτός αντιστοιχεί στο ποσοστό των αποφάσεων σχετικά µε 

την οργάνωση της διδασκαλίας, τη διοίκηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, τις 

υποδοµές και τα εκπαιδευτικά µέσα που λαµβάνονται είτε σε τοπικό επίπεδο είτε ακόµα 

και στο επίπεδο της κάθε σχολικής µονάδας. Και ως προς αυτή την παράµετρο, το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα φαίνεται ότι αποτελεί το πιο συγκεντρωτικό από τα 

εκπαιδευτικά συστήµατα στην Ευρώπη. Οι αποφάσεις για όλα τα ζητήµατα λαµβάνονται 

κεντρικά και µόνον οι αποφάσεις που αφορούν στη διάσταση της οργάνωσης της 

διδασκαλίας (σειρά και ρυθµός κάλυψης της ύλης, µέθοδος διδασκαλίας, τρόποι 

αξιολόγησης, κ.λ.π) λαµβάνονται κατά 63% στο επίπεδο της σχολικής µονάδας. Όπως 

φαίνεται, τη µεγαλύτερη συγκριτικά επίπτωση στην επίτευξη ποιοτικών µαθησιακών 

αποτελεσµάτων φαίνεται να έχει η αποκέντρωση των αποφάσεων. 

Η Φινλανδία και η Σουηδία κατατάσσονται δεύτερη και τρίτη ανάµεσα στις ευρωπαϊκές 

χώρες, ως προς τις δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστού του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, 
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οι µαθητές στις δύο αυτές χώρες κατατάσσονται αντίστοιχα στην πρώτη και στην τρίτη 

θέση στην αναγνωστική ικανότητα, στην πρώτη και στην έβδοµη θέση στις µαθηµατικές 

ικανότητες και στην πρώτη και στην τέταρτη θέση στις ικανότητες στις Φυσικές 

Επιστήµες, ανάµεσα σε όλους τους ευρωπαίους µαθητές πους συµµετείχαν στον 

τελευταίο διαγωνισµό PISA. ∆εν αποτελεί τυχαίο γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά 

συστήµατα της Φινλανδίας και της Σουηδίας χαρακτηρίζονται από τους δύο παράγοντες 

που προαναφέρθηκε ότι συµβάλλουν θετικά σε υψηλού επιπέδου µαθησιακά 

αποτελέσµατα.  

Συγκεκριµένα, µπορεί να θεωρηθεί ότι οι δύο χώρες διαθέτουν τα πιο αποκεντρωµένα 

εκπαιδευτικά συστήµατα στην Ευρώπη, αφού στη µεν Φινλανδία το 91% των αποφάσεων 

που αφορούν τη διαχείριση των πόρων του εκπαιδευτικού συστήµατος λαµβάνονται σε 

τοπικό επίπεδο, ενώ το 98% των αποφάσεων που αφορούν την καθαυτό εκπαιδευτική 

λειτουργία λαµβάνονται σε τοπικό επίπεδο ή στο επίπεδο της κάθε σχολικής µονάδας. 

Στη δε Σουηδία το ποσοστό των αποφάσεων που αφορούν εκπαιδευτικά θέµατα και 

λαµβάνονται σε τοπικό επίπεδο ή ανεξάρτητα από την κάθε σχολική µονάδα φθάνει στο 

82.5%. Τέλος, η Σουηδία είναι πρώτη και η Φινλανδία ενδέκατη ως προς το δείκτη που 

εκφράζει την αίσθηση του ανήκειν στη σχολική κοινότητα των µαθητών.  

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις του 

Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου όπως περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 2, όχι µόνο 

αποτελούν τις βασικές γραµµές επάνω στις οποίες κινούνται σήµερα τα πιο προηγµένα 

εκπαιδευτικά συστήµατα των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν 

προϋποθέσεις επίτευξης ενός ποιοτικού επιπέδου εκπαίδευσης που είναι σε θέση να 

παράγει υψηλής στάθµης µαθησιακά αποτελέσµατα. Οι προσανατολισµοί του Ανοικτού 

στην Κοινωνία Σχολείου υπαγορεύονται τόσο από τη θετική εµπειρία άλλων 

ευρωπαϊκών συστηµάτων, όσο και από την ανάγκη η χώρα µας να συγκλίνει και να γίνει 

ανταγωνιστική στο επίπεδο της εκπαίδευσης µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. 
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3.3 Όροι και Προϋποθέσεις για την εφαρµογή του Ανοικτού στην Κοινωνία 

Σχολείου 
Εκτός από την ευρωπαϊκή εµπειρία, τα τελευταία χρόνια και στη χώρα µας έχουν 

εφαρµοσθεί µε ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσµατα πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράµµατα µε στόχο την προώθηση καινοτοµικών εκπαιδευτικών εφαρµογών, τα 

οποία εµπεριέχουν στοιχεία της ιδέας του ανοικτού στην κοινωνία σχολείου. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων πρωτοβουλιών αποτελούν το πρόγραµµα 

«ΜΕΛΙΝΑ», τα «Σχολεία Εφαρµογής Πειραµατικών Προγραµµάτων Εκπαίδευσης 

(ΣΕΠΠΕ)», η «Ευέλικτη Ζώνη», τα Προγράµµατα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, κά.  

Τα προγράµµατα αυτά διέθεταν στοιχεία που ταυτίζονται σε σηµαντικό βαθµό µε τις 

βασικές κατευθύνσεις του ανοικτού στην κοινωνία σχολείου, όπως την ενεργό 

συµµετοχή της ίδιας της εκπαιδευτικής κοινότητας στη διαθεµατική ή τη θεµατική 

αναδιοργάνωση των προγραµµάτων σπουδών, την έµφαση στην προσπάθεια σύνδεσης 

των προγραµµάτων σπουδών µε στοιχεία από το τοπικό πολιτιστικό, κοινωνικό και 

οικονοµικό περιβάλλον, την προώθηση νέων παιδαγωγικών στρατηγικών και την 

αναµόρφωση των παιδαγωγικών σχέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του 

σχολικού θεσµού. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά εγχειρήµατα αποδείχτηκαν 

ιδιαίτερα θετικά όσον αφορά τόσο τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τις στάσεις των 

µαθητών όσο και την ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών 

κοινωνιών. 

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του σχεδίου για το ανοικτό στην κοινωνία σχολείο θα 

προχωρήσει µε επιτυχία εφόσον ληφθεί υπόψη η µέχρι στιγµής εµπειρία της χώρας, 

αλλά και πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες που τυχόν παρουσιασθούν στην πορεία του 

εγχειρήµατος.  

Οι βασικότεροι από τους ανασταλτικούς παράγοντες µπορεί να είναι: 

• Ο τοπικισµός 

• Η έλλειψη παράδοσης κοινωνικής διαβούλευσης στην Ελλάδα 

• Η «αµυντική» διάθεση που µπορεί να αναπτυχθεί από εκπαιδευτικούς που θα 

αισθανθούν ότι η πρόσκληση για συµµετοχή άλλων φορέων στη λήψη αποφάσεων 

για τη λειτουργία της κάθε σχολικής µονάδας θέτει υπό αµφισβήτηση την 

επαγγελµατική τους εµπειρογνωµοσύνη. 
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Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι ιδιαίτερα κρίσιµοι για την επιτυχία του εγχειρήµατος, 

εφόσον πιθανόν εκδηλωθούν στη φάση εκκίνησης και µπορούν να επιδράσουν στη 

δηµιουργία κοινωνικού κλίµατος αποδοχής ή επιφυλακτικότητας της όλης προσπάθειας. 

Ένας πρόσθετος παράγοντας, σχετικός µε την εφαρµογή του σχεδίου για το Ανοικτό 

στην Κοινωνία Σχολείο, είναι η λιγότερο ή περισσότερο ευνοϊκή θέση στην οποία 

τοποθετούνται διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα στο πεδίο της σχετικής κοινωνικής 

διαβούλευσης. Είναι αναµενόµενο να διαπιστωθεί ευνοϊκότερη θέση από κοινωνικά 

στρώµατα µε µεγαλύτερο µορφωτικό και κοινωνικό κεφάλαιο, συµπεριλαµβανοµένων και 

ισχυρών οµάδων συµφερόντων. Στο επίπεδο γενικών αρχών, θα λέγαµε ότι απέναντι 

στους παραπάνω παράγοντες η επιτυχία του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου µπορεί 

να διασφαλιστεί εάν: 

 

• Η διαδικασία κοινωνικής διαβούλευσης στηριχτεί στην αυστηρή οριοθέτηση της 

δικαιοδοσίας των διαφόρων εταίρων µε γνώµονα την εµπειρία και τη γνώση τους, 

ώστε οι διαφορετικές προσεγγίσεις και ο υποκειµενισµός να µη γίνονται αιτίες για 

τριβές και συγκρούσεις ή ακόµη και για αγκύλωση του έργου, ιδιαίτερα στη φάση 

εκκίνησης. 

• Η συνεργασία των κοινωνικών φορέων προχωρήσει προγραµµατισµένα και 

συντεταγµένα, ώστε το σχολείο να διατηρεί την αυτοτέλειά του και να τηρεί τις 

επιβεβληµένες αποστάσεις από τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους. 

• ∆ιασφαλισθεί η φωνή των «σιωπηλών» πλειοψηφιών έναντι οργανωµένων 

µειοψηφιών. 

• Γίνει πλατιά ενηµέρωση και επιµόρφωση όλων των ενδιαφεροµένων κοινωνικών 

οµάδων σχετικά µε τους στόχους και τη λειτουργία του Ανοικτού στην Κοινωνία 

Σχολείου. 

 

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτικότερη αναφορά σε κάθε έναν από τους δυνάµει 

ανασταλτικούς παράγοντες και διατυπώνονται ειδικότερες αρχές µε βάση τις οποίες 

επιχειρείται η αποφυγή τους. 

 

Ο τοπικισµός 

Το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο εξαρτά µεγάλο µέρος της επιτυχίας του από τη 

λειτουργική σύνδεσή του µε τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες τους, τόσο µέσω της 

κοινωνικής διαβούλευσης σχετικά µε τη λειτουργία του, όσο και µέσω του σχεδιασµού 

µέρους των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων ώστε να εναρµονίζονται µε τις τοπικές 
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συνθήκες. Παράλληλα, η επιτυχία του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου εξαρτάται από 

την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος κοινωνικής λογοδοσίας.  

Στην πορεία του δηµοσίου βίου της χώρας δεν έλειψαν φαινόµενα κακής εφαρµογής της 

αποκέντρωσης σε τοπικό επίπεδο αρµοδιοτήτων ως προς τη λήψη αποφάσεων. Στις 

περιπτώσεις αυτές, αποφάσεις λαµβάνονταν µε κριτήριο κυρίως το τοπικό συµφέρον ή 

ακόµη και το συµφέρον ολίγων ισχυρών τοπικών οµάδων πίεσης, σε βάρος του 

ευρύτερου κοινωνικού συµφέροντος. Παρόµοια φαινόµενα µπορούν να αποφευχθούν µε 

τη δηµιουργία ενός ξεκάθαρου κανονιστικού, θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα: 

 

α) προβλέπει συγκεκριµένα πεδία συναπόφασης, ενιαία για όλη τη χώρα (π.χ. ορισµός 

συγκεκριµένης ηµερήσιας διάταξης για την κοινωνική διαβούλευση) 

β) αναγνωρίζει σε κάθε παράγοντα που εµπλέκεται συγκεκριµένες υποχρεώσεις και 

ρόλους ανάλογα µε την εξειδίκευσή του και τη γνώση του στα εκάστοτε ζητήµατα που 

τίθενται σε κοινωνική διαβούλευση. 

 

Στο επίπεδο του σχεδιασµού των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ο τοπικισµός 

αποφεύγεται µέσω: 

 

α) της θέσπισης ανώτατου -σε κάθε περίπτωση µειοψηφικού- ποσοστού επί του Εθνικού 

Αναλυτικού Προγράµµατος, το οποίο θα µπορεί να προσαρµοστεί στις τοπικές συνθήκες  

β) ανάθεσης της αποκλειστικής ευθύνης των σχετικών αποφάσεων, στην εκπαιδευτική 

κοινότητα της κάθε σχολικής µονάδας. 

 

Η έλλειψη παράδοσης κοινωνικής διαβούλευσης στη χώρα µας 

Η ελληνική κοινωνία στερείται θεσµών και κουλτούρας κοινωνικής διαβούλευσης. Ο 

βαθµός κινητοποίησης της ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών (συνδικαλιστικό κίνηµα, 

οικολογικό κίνηµα, καταναλωτικό κίνηµα, εθελοντισµός, κ.τ.λ.) δεν είναι αρκετά 

ανεπτυγµένος σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Εύκολα µπορεί να 

διαπιστωθεί ότι µια σειρά πεδίων του δηµόσιου βίου λειτουργεί µε βάση κεντρικές 

ρυθµίσεις, ενώ στοιχεία κοινωνικής διαβούλευσης στην Ελλάδα εντοπίζονται σε πεδία 

συνήθως ελάσσονος σηµασίας. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ιδιαίτερα έντονα και στο πεδίο της εκπαίδευσης. Σύµφωνα 

µε πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD, 2003b), η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο 

συγκεντρωτικά συστήµατα στην Ευρώπη.  
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Το ανοικτό στην κοινωνία σχολείο στοχεύει στη συλλογική κινητοποίηση των τοπικών 

κοινωνιών στη βάση της πεποίθησης ότι η εκπαίδευση αποτελεί υψηλή προτεραιότητα 

για τους έλληνες πολίτες, όπως υποδεικνύει το υψηλότατο επίπεδο δαπανών των 

νοικοκυριών για παροχή υπηρεσιών στον τοµέα αυτό. Συγκεκριµένα αυτό το ποσοστό 

δαπανών στην Ελλάδα φθάνει το 6.9% όταν ο αντίστοιχος µέσος όρος των χωρών του 

ΟΟΣΑ είναι 6.1% (OECD, 2005, πίνακας Β.3.2α). Εξάλλου, την κινητοποίηση µπορεί 

περαιτέρω να εξασφαλίσει το γεγονός ότι εκχωρούνται κρίσιµης σηµασίας αρµοδιότητες 

για σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε τη λειτουργία του σχολείου. 

 

Το αίσθηµα αµφισβήτησης της επαγγελµατικής εµπειρογνωµοσύνης των 

εκπαιδευτικών 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει υποχωρήσει το κοινωνικό κύρος που σε άλλες 

εποχές συνόδευε το επάγγελµα του εκπαιδευτικού στη χώρα µας. Μια από τις βασικές 

αιτίες για αυτή την υποχώρηση είναι ότι σε ένα έντονα κεντρικό-γραφειοκρατικό 

σύστηµα όπως το ελληνικό, οι εκπαιδευτικοί έχουν ουσιαστικά απογυµνωθεί από κάθε 

αρµοδιότητα για αποφάσεις που σχετίζονται άµεσα µε την εργασία τους. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα, µαζί µε την Ισλανδία και την Τουρκία, είναι οι χώρες της 

Ευρώπης όπου οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες, 

ούτε καν σε ότι αφορά την επιλογή του διδακτικού εγχειριδίου. Το αποτέλεσµα αυτής 

της αποστέρησης αρµοδιοτήτων για λήψη αποφάσεων σε επαγγελµατικό επίπεδο έχει 

οδηγήσει σε µια προϊούσα «αποεπαγγελµατικοποίηση» των ελλήνων εκπαιδευτικών. 

Το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο στοχεύει στην ανύψωση του επαγγελµατικού και άρα 

και του κοινωνικού κύρους τους, µέσω: 

α) της δραστικής διεύρυνσης των πεδίων στα οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

λάβουν επαγγελµατικού τύπου αποφάσεις, 

β) της ανάθεσης στους εκπαιδευτικούς της ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων που 

σχετίζονται µε τον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

γ) της καίριας εµπλοκής των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης της 

σχολικής µονάδας, µέσω των οποίων οι τελευταίοι αποτιµούν το εκπαιδευτικό έργο που 

παράγουν, αποκαλύπτουν τις ιδιαίτερες εσωτερικές ανάγκες του σχολείου και 

καθορίζουν τις αναγκαίες παρεµβάσεις.  

Οι παραπάνω τρεις δέσµες δραστηριοτήτων ενισχύουν τα κίνητρα και τη δέσµευση των 

εκπαιδευτικών για υλοποίηση προγραµµάτων βελτίωσης του έργου τους, ενώ 

ταυτόχρονα τους οχυρώσουν απέναντι σε ισοπεδωτικές λογικές που µόνο σκοπιµότητες 
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µετάθεσης ευθυνών άλλων παραγόντων του συστήµατος (π.χ. κεντρική διοίκηση, τοπική 

αυτοδιοίκηση) στον εκπαιδευτικό κόσµο υπηρετούν. 

Ωστόσο για να µπορέσουν να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί στο νέο αναβαθµισµένο 

ρόλο τους θα πρέπει απαραιτήτως οι προηγούµενες θεσµικές τοµές να συνοδευτούν 

από: 

• Σηµαντική αύξηση των αποδοχών τους, καθώς σήµερα υπολείπονται ως προς 

αυτό από τους ευρωπαίους συναδέλφους τους. 

• Τη θέσπιση ενός εκτεταµένου και αποτελεσµατικού δικτύου για την επιµόρφωση 

και την επαγγελµατική τους ανάπτυξη, όπως θα αναλυθεί λεπτοµερώς στη 

συνέχεια. 

 

Η ευνοϊκότερη θέση των κοινωνικών στρωµάτων µε µεγαλύτερο µορφωτικό και 

κοινωνικό κεφάλαιο στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευσης 

Τα άτοµα που προέρχονται από τα κοινωνικά στρώµατα µε µεγαλύτερο µορφωτικό και 

κοινωνικό κεφάλαιο είναι σε θέση να εκµεταλλευτούν πιο αποτελεσµατικά τις 

δυνατότητες που τους παρέχονται στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευσης, ώστε να 

προσανατολίσουν τη λειτουργία του σχολείου προς την κατεύθυνση των δικών τους 

επιδιώξεων. Το ενδεχόµενο αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι, όπως αρκετές έρευνες 

υποδεικνύουν, οι ανήκοντες στα ισχυρότερα στρώµατα διαθέτουν  µεγαλύτερη εµπειρία 

συµµετοχής σε εκπαιδευτικούς θεσµούς και, επενδύοντας σε µεγαλύτερο βαθµό στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους, διαθέτουν µεγαλύτερη σχετική γνώση. Οι κοινωνικές 

αυτές οµάδες χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη κινητοποίηση και ετοιµότητα να 

εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες για συµµετοχή που τους παρέχει το Ανοικτό στην 

Κοινωνία Σχολείο.  

Προκειµένου να διασφαλιστεί η συµµετοχή στην κοινωνική διαβούλευση όλων των 

κοινωνικών στρωµάτων σε ισότιµη βάση, το θεσµικό πλαίσιο του Ανοικτού στην 

Κοινωνία Σχολείου: 

 

α) προβλέπει θετικές διακρίσεις υπέρ των κοινωνικά ασθενέστερων, ειδικά σε ό,τι 

σχετίζεται µε τις διαδικασίες αξιοποίησης του σχολείου για τις µορφωτικές ανάγκες της 

τοπικής κοινωνίας, καθώς και µε τις διαδικασίες στήριξης των πιο αδύναµων µαθητών 

και όσων προέρχονται από τα πιο στερηµένα κοινωνικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα, 

β) εξασφαλίζει τη συµµετοχή κοινωνικών φορέων ενός ευρέως φάσµατος και, µέσω της 

απαίτησης για διαµόρφωση υψηλής συναίνεσης για τη λήψη αποφάσεων, δηµιουργεί ένα 
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πεδίο δηµιουργικού συγκερασµού απόψεων και εφαρµογής πολλαπλών ελέγχων και 

εξισορροπητικών µηχανισµών (check and balances), 

γ) προβλέπει διαδικασίες συνεχούς ενηµέρωσης-επιµόρφωσης σχετικά µε το ρόλο και τη 

λειτουργία του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου. 

 

Στο επίπεδο της πολιτικής εφαρµογής του σχεδίου για το Ανοικτό στην Κοινωνία 

Σχολείο, µεγάλο µέρος των εµποδίων µπορεί να αποφευχθεί εάν υιοθετηθεί µια µεικτή 

στρατηγική αφενός γενικευµένων σταδιακών αλλαγών µε βάση συγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο προτάσσονται οι τοµές που κρίνονται ως 

περισσότερο κοινωνικά ώριµες και αφετέρου µιας προσπάθειας συνολικής υλοποίησης 

του σχεδίου σε πιλοτική βάση σε επιλεγµένες σχολικές µονάδες, όπου οι συνθήκες είναι 

πιο πρόσφορες (π.χ. έχουν αναπτυχθεί σε µεγαλύτερο βαθµό άτυπες µορφές κοινωνικής 

διαβούλευσης, έχει συσσωρευτεί µεγαλύτερη εµπειρία σε καινοτοµικές εκπαιδευτικές 

δράσεις). 

Για να αποβεί, όµως, επιτυχής η παραπάνω στρατηγική, θα πρέπει επίσης να έχει 

ενσωµατώσει ένα σύστηµα διαρκούς παρακολούθησης, αξιολόγησης και 

ανατροφοδότησης της φάσης υλοποίησης του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου. 
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Κεφάλαιο 4  
Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο: Σχέδια Παραδειγµατικών 
Πολιτικών  
 

4.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικά σχέδια πολιτικών σε συγκεκριµένους 

τοµείς που ενσωµατώνουν τις αρχές του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου. Πρόκειται 

για έναν εισαγωγικό σχεδιασµό µε βάση τον οποίο οι συγκεκριµένες ιδέες που 

κατατίθενται θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και να αποτελέσουν 

αντικείµενο κοινωνικής διαβούλευσης. Αναλυτικότερα, τα προτεινόµενα σχέδια πολιτικής 

καλύπτουν τις ενότητες: 

• Λύκειο και εισαγωγικές εξετάσεις για την ανώτατη εκπαίδευση (ενότητα 4.2.),  

• Το Ολοήµερο Σχολείο στο πλαίσιο του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου (ενότητα 

4.3.), 

• Εκπαίδευση Ενηλίκων (ενότητα 4.4.), 

• Επαγγελµατική ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών (ενότητα 4.5.). 

Όπως καθίσταται φανερό, οι τοµείς που επιλέχθηκαν είναι µεν ιδιαιτέρως κρίσιµοι, όµως 

δεν εξαντλούν τα πεδία του εκπαιδευτικού µας συστήµατος όπου απαιτούνται 

παρεµβάσεις µε βάση τις αρχές του Ανοικτού Σχολείου. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ειδικά για τον τοµέα της Τεχνικής-

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ο οποίος είναι ιδιαίτερα κρίσιµος για τη διαµόρφωση της 

φυσιογνωµίας του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, δε θεωρήθηκε σκόπιµο να 

συµπεριληφθούν συγκεκριµένες προτάσεις στο κεφάλαιο αυτό καθώς ακριβώς λόγω της 

σηµασίας του, εκτιµήθηκε ότι θα πρέπει να αποτελέσει το αντικείµενο επεξεργασίας µιας 

ολόκληρης ξεχωριστής εξειδικευµένης µελέτης.    

 

4.2 Το Λύκειο και οι εισαγωγικές εξετάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση 
4.2.1 Οργανωτική ανασυγκρότηση του συστήµατος και ο νέος ρόλος του Λυκείου 

Κεντρικός πυρήνας της προτεινόµενης οργανωτικής ανασυγκρότησης του υπάρχοντος 

εκπαιδευτικού συστήµατος είναι η ιδέα του ανοικτού σε νέες ιδέες και στην κοινωνία 

σχολείου, η οποία µπορεί να αναπροσανατολίσει τη συνολική µαθησιακή διαδικασία και να 

αναδείξει την ουσία της µάθησης. Όπως έχει τονιστεί (βλ. κεφάλαιο 2), το Ανοικτό στην 

Κοινωνία Σχολείο αντικαθιστά τα συστηµικά στοιχεία της κεντρικής απόφασης και 

επιβολής µε αυτά της αποκέντρωσης, της συµµετοχής και της επιλογής, αφού 

κατοχυρώνει και, ταυτόχρονα, οριοθετεί ορθολογικά τις πρωτοβουλίες όλων των 
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εµπλεκόµενων παραγόντων (κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, εκπαιδευτικών, 

µαθητών, γονέων, τοπικών φορέων κ.τ.λ.).  

Είναι προφανές ότι οι συχνές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα δηµιουργούν συγχύσεις 

και ανασφάλειες στην κοινωνία, µε αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως για όσους δεν µπορούν 

να τις αφοµοιώσουν γρήγορα και να προσαρµοσθούν. Οι κοινωνικές οµάδες που 

απαρτίζουν τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα αντιµετωπίζουν, συνήθως, τα µεγαλύτερα 

προβλήµατα προσαρµοστικότητας και, τελικά, αυτές επωµίζονται συνήθως το κόστος των 

συχνών αλλαγών. Από την άλλη µεριά όµως, όταν διαπιστώνονται δυσλειτουργίες και 

προβλήµατα στο υφιστάµενο εκπαιδευτικό σύστηµα ή όταν η ραγδαία εξελισσόµενη 

κοινωνική πραγµατικότητα απαιτεί αλλαγές, οι πολιτικοί οργανισµοί οφείλουν να µελετούν 

την κατάσταση και να προτείνουν µεταρρυθµίσεις, κατά το δυνατόν ρεαλιστικές και 

αποδεκτές από τους λειτουργούς του εκπαιδευτικού συστήµατος και την κοινωνία. 

Οι προτεινόµενες αλλαγές πρέπει να συζητηθούν εξαντλητικά µε τα πολιτικά κόµµατα και 

όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς (γονείς, εκπαιδευτικούς κ.τ.λ.), ώστε, µέσα από 

ουσιαστική διαβούλευση, να αναδειχθούν πιθανές αδυναµίες και να διατυπωθούν 

βελτιωτικές προτάσεις. Μετά από αυτή τη φάση κοινωνικής διαβούλευσης, και αφού 

εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, θα πρέπει να αρχίσει η υλοποίηση των 

προτάσεων, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των κλυδωνισµών του συστήµατος και τη 

µεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. 

 

Υποστηρίζεται ότι το νέο οργανωτικό σχήµα, λαµβάνοντας υπόψη: 

- τις ανάγκες της εξελισσόµενης και απαιτητικής σύγχρονης κοινωνίας, 

- τις εκπαιδευτικές ανισότητες που δηµιουργούνται όταν οι µαθητές καλούνται να 

κάνουν τις επιλογές τους σε µικρές ηλικίες, 

- τις δυσλειτουργίες και τα προβλήµατα που ανέδειξε και αναδεικνύει το υπάρχον 

εκπαιδευτικό σύστηµα, 

θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

Ι. Ένα έτος υποχρεωτικής φοίτησης στο Νηπιαγωγείο3. 

Ι Ι. Έξι έτη υποχρεωτικής φοίτησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο. 

Ι Ι Ι. Τρία έτη υποχρεωτικής φοίτησης στο Γυµνάσιο. 

Ι V. ∆ύο + ένα έτη υποχρεωτικής φοίτησης στο Λύκειο. 

 

                                                 
3 Το παιδί, κατά τη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας, διανύει κρίσιµα στάδια νοητικής και συναισθηµατικής 

ανάπτυξης και, εποµένως, κρίνεται απαραίτητη η οργανωµένη και υπεύθυνη εκπαιδευτική παρέµβαση, 
ιδιαίτερα για παιδιά που αναπτύσσονται σε λιγότερο ευνοϊκό οικογενειακό περιβάλλον. 
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Στην παρούσα πρόταση, η ενίσχυση της αυτονοµίας της εκπαιδευτικής βαθµίδας του 

Λυκείου, η αποδέσµευσή της, κατά το δυνατόν, από τη λογική της προετοιµασίας των 

µαθητών για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και η σύνδεσή της µε την 

ουσία της µάθησης, προϋποθέτει: 

1. Τον επαναπροσδιορισµό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διεύρυνση των 

ποιοτικών στόχων, κατ’ αρχήν των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου4. 

2. Την καθιέρωση του τρίτου χρόνου φοίτησης στο Λύκειο ως έτους προετοιµασίας 

των µαθητών, είτε για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, είτε για συνέχιση 

των σπουδών τους σε µια αναβαθµισµένη µετα-δευτεροβάθµια τεχνική και 

επαγγελµατική εκπαίδευση, ή και για άµεση δραστηριοποίησή τους σε τοµείς της 

αγοράς εργασίας. 

 

4.2.2 Επαναπροσδιορισµός της εκπαιδευτικής λειτουργίας των δύο πρώτων τάξεων 

του Λυκείου 

Η αποδέσµευση των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου από τη λογική της προετοιµασίας 

των µαθητών για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τον 

επαναπροσδιορισµό της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας, αναµένεται να απεγκλωβίσει το 

Λύκειο από την αποκλειστική ενασχόληση µε την αποµνηµόνευση και την αναπαραγωγή 

«ξερών» γνώσεων που όµως σήµερα θεωρούνται απαραίτητες για την εισαγωγή των 

µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Είναι αυτονόητο ότι η πρόταση αυτή δηµιουργεί 

προϋποθέσεις για την ανάδειξη τόσο ποιοτικών στόχων όσο και του στόχου του 

περιορισµού των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Μία από τις επιδιώξεις του προτεινόµενου 

συστήµατος είναι και η εξασφάλιση προϋποθέσεων ώστε όλοι οι µαθητές, ιδιαίτερα οι 

µαθητές που προέρχονται από µη ευνοϊκά περιβάλλοντα, να ολοκληρώνουν τη φοίτηση 

στο Λύκειο (π.χ. παροχή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, δεύτερης ευκαιρίας κ.τ.λ.). Η 

ουσιαστική ενίσχυση της αυτονοµίας των δύο τάξεων του Λυκείου, µε παράλληλη 

προσπάθεια διασφάλισης της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο 

περιβάλλον του παγκόσµιου ανταγωνισµού, προϋποθέτει: 

• Παροχή γενικού τύπου παιδείας, µε τον ορισµό ενός µικρού αριθµού µαθηµάτων 

κορµού, υποχρεωτικών για όλους τους µαθητές, τα οποία θα εξασφαλίζουν την 

παροχή µιας στέρεης γενικής µόρφωσης. Ο αριθµός των µαθηµάτων κορµού είναι  

                                                 
4 Η απαίτηση για ποιοτική διεύρυνση των στόχων του σχολείου αναφέρεται ασφαλώς σ’ όλες τις βαθµίδες 

της εκπαίδευσης, αφού τα αιτούµενα για το Λύκειο ποιοτικά στοιχεία µπορεί να προκύψουν µόνο αν 
εξασφαλιστεί η επιτυχία των ποιοτικών στόχων στις άλλες βαθµίδες. Η έµφαση για επαναπροσδιορισµό 
της εκπαιδευτικής λειτουργίας των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου έχει στόχο την αποδέσµευση των 
δύο αυτών τάξεων από τη λογική της προετοιµασίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια. 
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τρία για κάθε τάξη, προκειµένου η έννοια της επιλογής για τα υπόλοιπα µαθήµατα 

να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόµενο. 

• Τον ορισµό ενός πολυδύναµου πλέγµατος µαθηµάτων επιλογής, όπου οι επιλογές 

των µαθητών θα αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντά τους. Τα µαθήµατα επιλογής τα 

οποία προτείνονται είναι τουλάχιστον διπλάσια του αριθµού που ο κάθε µαθητής 

είναι υποχρεωµένος να επιλέξει (ο κάθε µαθητής επιλέγει πέντε µαθήµατα) και 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόντων, συµπεριλαµβανοµένων και των 

τεχνικών-επαγγελµατικών. ∆εν προτείνεται ο τυπικός διαχωρισµός των 

µαθηµάτων σε κύκλους ή κατευθύνσεις, προκειµένου να εξασφαλισθεί τόσο η 

ισοτιµία των µαθηµάτων, όσο και να αποφευχθεί η επικόλληση «ετικέτας» στους 

µαθητές που επιλέγουν µαθήµατα σχετικά µε την τεχνική-επαγγελµατική 

κατεύθυνση, µε βάση τα στερεότυπα που υπάρχουν και λειτουργούν σε όλες τις 

κοινωνίες. Ο κάθε µαθητής, εκτός από τα υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού, θα έχει 

τη δυνατότητα να οργανώνει τους δικούς του συνδυασµούς µαθηµάτων και στις δύο 

τάξεις του Λυκείου. Με τον τρόπο αυτό, σταδιακά, θα αρχίσουν να 

σταθεροποιούνται, χωρίς να οριστικοποιούνται, οι προσανατολισµοί των µαθητών. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι µαθητές θα αποκτούν πολυµερείς βασικές γνώσεις, ενώ 

παράλληλα θα διατηρούν τη δυνατότητα οριζόντιας µετακίνησης προσανατολισµού, 

όταν τα ενδιαφέροντά τους ή άλλοι λόγοι επιβάλλουν την αλλαγή. Με βάση τα 

παραπάνω προκύπτει ότι ο κάθε µαθητής παρακολουθεί οκτώ (8) µαθήµατα (3 

κορµού και 5 επιλογής) σε κάθε µία από τις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου. 

• Λειτουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος επαγγελµατικού προσανατολισµού, 

ώστε οι µαθητές να µπορούν να επιλέγουν µε ωριµότητα τον γενικότερο 

προσανατολισµό τους. 

• Καθιέρωση δραστηριοτήτων εκτός τυπικού προγράµµατος και στο πλαίσιο του 

ισχύοντος διδακτικού χρόνου, όπως: αθλητικές, πολιτισµικές (µουσική, εικαστικά, 

θέατρο), δραστηριότητες σχετικές µε την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των 

µαθητών, δραστηριότητες αγωγής υγείας, βιώσιµης ανάπτυξης, περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης κ.τ.λ., οι οποίες καλλιεργούν τη δηµιουργικότητα των µαθητών, 

προσφέρουν ευκαιρίες ανάληψης πρωτοβουλιών και, κυρίως, συµβάλλουν στη 

δηµιουργία άτυπων οµάδων ενδιαφερόντων, στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσονται 

ποικίλες κοινωνικές δεξιότητες. 

Οι δυνατότητες επιλογής µαθηµάτων και δραστηριοτήτων, σε συνδυασµό µε αλλαγές στο 

περιεχόµενο σπουδών και στη µέθοδο διαχείρισής του, δηµιουργούν προϋποθέσεις 
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σταδιακής µετατροπής του σχολείου σε ένα χώρο περισσότερο ευχάριστων και 

δηµιουργικών ενασχολήσεων. 

 

4.2.3 Καθιέρωση του τρίτου χρόνου φοίτησης στο Λύκειο ως έτους προετοιµασίας 

των µαθητών 

Η καθιέρωση αξιόπιστων, κοινωνικά δίκαιων και αξιοκρατικών διαδικασιών εισαγωγής 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, 

προτείνεται ο τρίτος χρόνος φοίτησης στο Λύκειο να είναι χρόνος προετοιµασίας των 

µαθητών είτε για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ), είτε για 

συνέχιση των σπουδών τους σε µια αναβαθµισµένη µετα-δευτεροβάθµια τεχνική και 

επαγγελµατική εκπαίδευση ή και για άµεση δραστηριοποίησή τους σε τοµείς της αγοράς 

εργασίας.  

Στο προτεινόµενο σχέδιο, ιδιαίτερα κατά το τρίτο έτος φοίτησης στο Λύκειο, η συνολική 

οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει τους παρακάτω τέσσερις βασικούς 

στόχους: 

1. Την οργανική σύνδεση της µαθησιακής διαδικασίας της τρίτης τάξης του Λυκείου 

µε την τριτοβάθµια και την αναβαθµισµένη µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 

καθώς και µε την αγορά εργασίας. 

2. Την εξασφάλιση πολλών επιλογών στους µαθητές χωρίς αυτό να µειώνει τη 

δυνατότητα προσαρµογής τους στο πεδίο που θα επιλέξουν. 

3. Την κατοχύρωση της τυπικής και ουσιαστικής ισοτιµίας του απολυτηρίου 

Λυκείου, ανεξάρτητα από τους συνδυασµούς που θα πραγµατοποιεί ο κάθε 

µαθητής στις επιλογές των µαθηµάτων. 

4. Την καταπολέµηση της παραπαιδείας, αφού, η καλύτερη οργάνωση της 

µαθησιακής διαδικασίας, η παροχή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, η διάταξη των 

προσφερόµενων µαθηµάτων, η µείωση του συνολικού αριθµού τους, καθώς και η 

πολλαπλότητα των επιλογών σταδιοδροµίας, θα προσφέρουν νέες δυνατότητες 

στους µαθητές. 

 

Αναλυτικότερα, προτείνεται: 

• Ο ορισµός ενός ικανού αριθµού ισότιµων µαθηµάτων, ενδεικτικά αναφέρουµε 

δεκατεσσάρων (14), από τα οποία ο κάθε µαθητής µπορεί να επιλέγει τα έξι (6).  

Τα 14 µαθήµατα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επιλογών και ενδιαφερόντων και 

από το τεχνικό-επαγγελµατικό πεδίο. Ωστόσο, και στο έτος αυτό, δεν 

προτείνεται ο τυπικός διαχωρισµός των µαθηµάτων σε κύκλους ή κατευθύνσεις. 
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Πέρα από τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν, η µη υποχρεωτική ένταξη των 

µαθητών σε κάποιο κύκλο ή κατεύθυνση εξασφαλίζει δυνατότητα για 

περισσότερες επιλογές, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

• Οι µαθητές παίρνουν το απολυτήριο του Λυκείου ύστερα από πανελλαδικές 

εξετάσεις στα έξι (6) µαθήµατα που, µε δική τους επιλογή, θα έχουν διδαχθεί. 

Τα θέµατα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι κλιµακούµενης δυσκολίας και 

επιλέγονται από τράπεζα θεµάτων, προκειµένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία 

του συστήµατος επιλογής. 

• Οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν από την πρώτη τάξη του Λυκείου (και 

ασφαλώς, πριν προβούν στην επιλογή των έξι µαθηµάτων της τρίτης τάξης), τις 

απαιτήσεις των τµηµάτων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Τα τµήµατα, µε βάση τη 

φυσιογνωµία του προγράµµατός τους, ορίζουν τα µαθήµατα που κρίνουν 

απαραίτητα για την εισαγωγή ενός υποψήφιου, επιλέγοντας τρία έως τέσσερα 

(3-4) το πολύ, από τα 14 περίπου που θα προσφέρονται στην τρίτη Λυκείου, 

καθώς και το συντελεστή βαρύτητας του κάθε µαθήµατος5. Με τις ρυθµίσεις 

αυτές αυξάνονται περισσότερο οι επιλογές των µαθητών, αφού θα µπορούν να 

κάνουν ποικίλους συνδυασµούς επιλέγοντας τα 3 ή 4 µαθήµατα µε την καλύτερη 

βαθµολογία, από τα 6 στα οποία θα έχουν εξεταστεί. 

Τέλος, εκτός από τον περιορισµό των µαθηµάτων, πρόσθετες ρυθµίσεις που µπορούν να 

περιορίσουν την παραπαιδεία, αποτελούν: 

- Ο αξιοκρατικός τρόπος επιλογής των καθηγητών που θα διδάσκουν στο Λύκειο. 

- Η χορήγηση επιδόµατος στους εκπαιδευτικούς της τρίτης Λυκείου. 

- Η κατά προτεραιότητα συστηµατική επιµόρφωσή τους. 

- H παροχή οργανωµένης πρόσθετης διδακτικής στήριξης εκτός διδακτικού 

ωραρίου από καθηγητές που θα επιλέγονται µε βάση το βιογραφικό τους, από 

διευρυµένο και υποκείµενο σε κοινωνικό έλεγχο όργανο. 

- Η ουσιαστική αξιολόγηση της όλης µαθησιακής διαδικασίας. 

 

Τα µαθήµατα που θα διαχειρίζονται γνώσεις και δεξιότητες τεχνικού και 

επαγγελµατικού χαρακτήρα6, στην τρίτη τάξη του Λυκείου, θα επιλέγουν µαθητές που 

θα έχουν στόχο: 

 Την άµεση δραστηριοποίησή τους σε τοµείς της αγοράς εργασίας. 
                                                 
5 Τα οµοειδή τµήµατα θα ορίζουν σε ποσοστό τουλάχιστο 50% τα ίδια µαθήµατα. 
6 Η απόκτηση πολλών γνώσεων και δεξιοτήτων τεχνικού-επαγγελµατικού χαρακτήρα µπορεί να 

πραγµατοποιείται στα εργαστήρια του σχολείου, αλλά και στο χώρο επιχειρήσεων της περιοχής, οι 
οποίες παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, κάτι που θα αποβεί προς όφελος των µαθητών. 
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 Τη συνέχιση των σπουδών τους σε ιδρύµατα µετα-δευτεροβάθµιας τεχνικής και 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης, όπου θα αποκτούν εξειδίκευση. Η αναγκαία 

αναβάθµιση των ιδρυµάτων αυτών µπορεί να δίνει τη δυνατότητα σε έναν 

αριθµό µαθητών, µε ειδικές εξετάσεις, να καταλαµβάνουν έναν αριθµό θέσεων 

σε ορισµένα ΑΤΕΙ. 

 

4.3 Το Ολοήµερο Σχολείο στο πλαίσιο του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου 
4.3.1 Εισαγωγικά Σχόλια 

Το παραδοσιακό σχολείο, επιδιώκοντας αποκλειστικά γνωστικούς στόχους, έχει φθάσει 

στα όριά του, αφού: αποθαρρύνει τη συµµετοχή, περιορίζει τις επιλογές των 

εµπλεκόµενων φορέων και προσώπων, δεν ενισχύει την ανάπτυξη των επικοινωνιακών 

σχέσεων στο σχολείο και υπονοµεύει την καλλιέργεια των απαραίτητων µετα-γνωστικών 

ικανοτήτων-δεξιοτήτων των µαθητών. Αντίθετα, όπως προαναφέρθηκε (βλ. Κεφάλαιο 2), 

το Ανοιχτό στην Κοινωνία Σχολείο δηµιουργεί όρους και προϋποθέσεις για µια 

διαφορετική δόµηση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. 

Η επιτυχία των στόχων του Ανοιχτού Σχολείου απαιτεί την ουσιαστική διεύρυνση του 

εκπαιδευτικού χρόνου και καθιστά αναγκαία συνθήκη την οργάνωση και λειτουργία ενός 

ολοήµερου σχολείου σε όλες τις βαθµίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η διεύρυνση 

του διδακτικού χρόνου θα συµβάλλει σε µια συνολική και πολύ πιο ουσιαστική αλλαγή του 

τρόπου λειτουργίας του σχολείου, η οποία, πέρα από την αλλαγή του παιδαγωγικού 

κλίµατος, την κατοχύρωση της συµµετοχής και της επιλογής και την ανάδειξη των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αγγίζει και το κρίσιµο ζήτηµα 

των υπαρκτών σήµερα εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

 

4.3.2 Η ελληνική εµπειρία και η δυναµική που προκύπτει από τη λειτουργία του 

θεσµού του ολοήµερου σχολείου 

Η λειτουργία των πρώτων ολοήµερων σχολείων στην Ελλάδα ξεκίνησε στα µέσα της 

δεκαετίας του ’90. Στην πράξη, οι προτάσεις για ίδρυση ολοήµερων σχολείων συνδέθηκαν 

περισσότερο µε την ανάγκη δηµιουργίας ενός προστατευµένου παιδαγωγικού 

περιβάλλοντος για τα παιδιά των εργαζόµενων γονέων. Αυτό οδήγησε στην ίδρυση των 

ονοµαζόµενων Ολοήµερων Σχολείων ∆ιευρυµένου Ωραρίου (Ο. Σ. ∆. Ω.) στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση, τα οποία αποτελούσαν και αποτελούν τµήµατα κάποιου 

«µητρικού» σχολείου. Τα σχολεία αυτά, παρά τα οργανωτικά προβλήµατα και τις ελλείψεις 

στις υποδοµές, έδωσαν και δίνουν κάποια λύση στους εργαζόµενους γονείς. Όµως, πέρα 

από το γεγονός ότι στα Ο.Σ.∆.Ω. φοιτά µόνο ένα µικρό ποσοστό µαθητών από το 
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«µητρικό» σχολείο, οι δοµές αυτές απαντούν µονοσήµαντα στο πρόβληµα και δεν δίνουν 

τις εκπαιδευτικά ορθές λύσεις, οι οποίες συνδέονται µε την ανάδειξη και υλοποίηση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός σύγχρονου σχολικού προγράµµατος. 

Τα προβλήµατα αυτά οδήγησαν την τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στην ψήφιση του 

Νόµου 2525/97 για την ίδρυση και πιλοτικών ολοήµερων σχολείων για όλους τους 

µαθητές του σχολείου. Έτσι, παράλληλα µε τα Ο. Σ. ∆. Ω., ιδρύθηκαν είκοσι οκτώ (28) 

πιλοτικά ολοήµερα δηµοτικά σχολεία, τα οποία άρχισαν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους 1999-2000. Στα 28 αυτά πιλοτικά ολοήµερα σχολεία έχουν 

πραγµατοποιηθεί δοµικές αλλαγές στο πρόγραµµα και στη µεθοδολογία διδασκαλίας και 

φοιτούν όλοι οι µαθητές του σχολείου από τις 8 το πρωί µέχρι τις 4 το απόγευµα.  

Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες προσπάθειες για την ανάδειξη των ποιοτικών 

στόχων και το άνοιγµα των σχολείων αυτών στην κοινωνία, αφού: 

• Εµπλέκουν, σε κάποιο βαθµό, στις διαδικασίες λειτουργίας τους και άλλους 

παράγοντες της τοπικής κοινωνίας (συλλόγους γονέων, αυτοδιοίκηση κ.τ.λ.). 

• Γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης της οµαδο-συνεργατικής διδασκαλίας και της 

µεθόδου των σχεδίων εργασίας και επιδιώκεται η ενεργή συµµετοχή του µαθητή, η 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης κ.τ.λ. 

• Σταδιακά δηµιουργούνται διαφοροποιηµένα προγράµµατα, µε βάση και τις ανάγκες 

και επιλογές των τοπικών κοινωνιών. 

 

4.3.3 ∆υνατότητες και πεδία παρέµβασης του ολοήµερου σχολείου 

Όπως έχει τονιστεί, τα προβλήµατα του παραδοσιακού σχολείου συνδέονται περισσότερο 

µε την αποκλειστική σχεδόν προβολή του γνωστικού στόχου. Υποστηρίζουµε επίσης ότι, 

επειδή η εγκυρότητα του γνωστικού στόχου στις σηµερινές κοινωνίες δεν µπορεί να 

αµφισβητηθεί, οφείλουµε να αναζητήσουµε λύσεις για την παράλληλη επιδίωξη των άλλων 

ποιοτικών στόχων, που ένα σύγχρονο σχολείο πρέπει να θέτει και να υλοποιεί. Εκτιµούµε 

λοιπόν ότι η ανάγκη διεύρυνσης του εκπαιδευτικού χρόνου και η δηµιουργία ενός τύπου 

ολοήµερου σχολείου για όλους τους µαθητές καθίσταται επιβεβληµένη. Ωστόσο, είναι 

σαφές ότι ο διευρυµένος χρόνος πρέπει, κυρίως, να ανασυγκροτεί το χώρο των 

εκπαιδευτικών πρακτικών, αφού οι εκπαιδευτικοί θα έχουν το χρόνο να εφαρµόζουν νέες 

ιδέες, νέες µεθοδολογίες, να πειραµατίζονται και, τελικά, να βελτιώνουν τις πρακτικές 

τους. Τελικά, το ολοήµερο σχολείο µπορεί να συµβάλλει: 

• Στην ποιοτική διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, µέσα από τη 

χρήση εναλλακτικών µεθόδων διδασκαλίας, στην ανάδειξη διαφοροποιηµένων 

εκπαιδευτικών πρακτικών και τρόπων µάθησης. Είναι σαφές ότι οι εναλλακτικοί 
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τρόποι µάθησης συµβάλλουν στην αποσαφήνιση και στην πληρέστερη κατανόηση 

των γνωστικών αντικειµένων ακόµη και από µαθητές που αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες. 

• Στη δηµιουργία εσωτερικών κινήτρων µάθησης. 

• Στην αντιµετώπιση του ευαίσθητου ζητήµατος των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

Σε κάθε περίπτωση, οι γενικότερες αλλαγές ποιοτικού χαρακτήρα, πάνω στις αρχές του 

Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου, απαιτούν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

προσφέρει ο διευρυµένος εκπαιδευτικός χρόνος του ολοήµερου σχολείου. Η χρήση των 

νέων µορφών της παιδαγωγικής γνώσης, καθώς και των διδακτικών µεθοδολογιών που 

απορρέουν απ’ αυτές, µπορεί να οδηγήσει σε µια πολύπλευρη αξιοποίηση των βασικών 

γνώσεων που διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό σύστηµα και να συµβάλει: 

1. Στην ενίσχυση της συµµετοχής και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του 

µαθητή, ώστε αυτός να αναζητά όλες τις πιθανές λύσεις ενός προβλήµατος. 

2. Στην καλλιέργεια της δηµιουργικότητας του µαθητή και στην παραγωγή 

πρωτότυπων ιδεών. 

3. Στην εξοικείωση του µαθητή µε τις πολυδύναµες µεθόδους των σχεδίων εργασίας 

και της οµαδο-συνεργατικής διδασκαλίας. 

4. Στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες θα περιορίζουν τις 

εκπαιδευτικές ανισότητες κ.λπ. 

 

Πιο συγκεκριµένα, ο διευρυµένος χρόνος µπορεί να καλυφθεί: 

Α. Με την απλή «προσθήκη» µαθηµάτων ειδικότητας, τα οποία θα επιδιώκουν τη δική 

τους αυτόνοµη παρουσία και την παράλληλη ανάπτυξη ενός πλέγµατος εξειδικευµένων 

εννοιών, ενταγµένων στην επικρατούσα λογική της αποκλειστικής εξυπηρέτησης του 

γνωστικού στόχου του παραδοσιακού σχολείου. Στην περίπτωση αυτή, τα νέα γνωστικά 

αντικείµενα, αντί να συµβάλλουν, µέσα από εναλλακτικού χαρακτήρα προσεγγίσεις, στην 

αποσαφήνιση και επεξεργασία του ήδη επιβαρηµένου επίσηµου «πακέτου» γνώσεων του 

σχολείου, θα απαιτούν την εκµάθηση από τους µαθητές νέων εξειδικευµένων 

εννοιολογικών πλεγµάτων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η παρέµβαση στο ζήτηµα της 

υλοποίησης των ποιοτικών στόχων του σχολείου θα είναι περιορισµένη. 

 

Β. Με την οργανική ενσωµάτωση των νέων µαθηµάτων και των νέων πρακτικών, στο 

σύστηµα γνώσεων που ήδη λειτουργεί στο σχολείο. Τα νέα µαθήµατα, µετά την απόκτηση 

από όλους τους µαθητές ενός απαραίτητου για την αξιοποίησή τους εννοιολογικού 

πλέγµατος, µπορούν να προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και 
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αποσαφήνισης της γνώσης του κλασικού σχολικού προγράµµατος (εναλλακτικές 

πρακτικές). Για παράδειγµα: 

 Η δραµατοποίηση µπορεί να αποσαφηνίσει, µε όρους καθηµερινής γνώσης και σ’ 

ένα χαλαρότερο πλαίσιο, ένα ιστορικό γεγονός, ένα µαθηµατικό πρόβληµα ή ακόµα 

και ένα αφηρηµένο γραµµατικό φαινόµενο. 

 Η χρήση του H/Y µπορεί να διαφοροποιήσει ποιοτικά τη διδασκαλία των 

µαθηµατικών ή της γεωγραφίας κ.λ.π. 

Επιπλέον, το ολοήµερο σχολείο, ιδίως σε επίπεδο ∆ηµοτικού, θα είναι χώρος όπου το 

παιδί θα έρχεται σε επαφή µε τις Τέχνες (Μουσική, Θέατρο, Χορός, Εικαστικά, κλπ), µε 

το δηµιουργικό παιχνίδι, µε σχέδια έρευνας (projects), µε εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

κλπ. 

Στο δεύτερο αυτό πλαίσιο, το ολοήµερο σχολείο, µέσα από τη διεύρυνση του διαθέσιµου 

εκπαιδευτικού χρόνου, δηµιουργεί χώρο, τόσο για την αξιοποίηση νέων επιστηµονικών 

απόψεων και µεθοδολογιών, όσο και για την κατοχύρωση αποτελεσµατικών συµµετοχικών 

διαδικασιών. 
 

4.4 Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Σήµερα είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η εκπαίδευση δεν σταµατά στο τέλος του σχολείου ή 

του πανεπιστηµίου. Ο σύγχρονος πολίτης χρειάζεται να µαθαίνει συνεχώς, σε πολλά 

επίπεδα, ώστε να προσαρµόζεται στις αλλαγές και στις εξελίξεις του επαγγελµατικού του 

χώρου, αλλά και ταυτόχρονα να διαθέτει τις γνώσεις που χρειάζονται για να συµµετέχει 

ενεργά στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.  

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ανάγεται σε µια από τις βασικές συνιστώσες της οικονοµικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 10% των ενηλίκων 

παρακολουθούν κάθε χρόνο προγράµµατα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ωστόσο στην 

Ελλάδα το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει το 2%. Ο τοµέας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

παρουσιάζει πολλά προβλήµατα, όπως η έλλειψη συνολικής στρατηγικής, η έλλειψη 

σύνδεσης της κατάρτισης µε το εκπαιδευτικό σύστηµα και τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας, η χαµηλή της ποιότητα και αποτελεσµατικότητα, το χαµηλό κύρος των 

παρεχοµένων υπηρεσιών, καθώς και η έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών.  

Είναι αναγκαία η εξ’ υπαρχής διαµόρφωση ενός συστήµατος Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

ελκυστικού στους πολίτες το οποίο θα συντείνει ώστε να εκπληρώνονται σύγχρονοι 

κοινωνικοί στόχοι, οι οποίοι αφορούν τη στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας, την 

καταπολέµηση της ανεργίας, την ανάπτυξη της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής 

συνοχής.  
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Η δηµιουργία ενός ελκυστικού αλλά και αποτελεσµατικού συστήµατος Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων σε ανοικτή σχέση µε την κοινωνία, βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράµµιση µε τη 

λογική του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου. Η ουσιαστική και διαρκής σχέση του ατόµου 

µε τη γνώση βρίσκεται στον πυρήνα του ανοικτού στην κοινωνία σχολείου, και εντοπίζεται 

κατ’αρχήν στην προσέγγιση της διδακτικής µεθοδολογίας, που επιδιώκει τη σύνδεση του 

σχολείου µε την καθηµερινή ζωή, την ενθάρρυνση δεξιοτήτων ζωής (όπως είναι η 

επικοινωνία, η συνεργατικότητα, η διαχείριση των αλλαγών και των αντιξοοτήτων, το να 

µαθαίνω πώς να µαθαίνω, κ.ά), την έκθεση του εκπαιδευόµενου σε αυθεντικά θέµατα και 

προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας. 

Στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης και διεύρυνσης υπηρεσιών της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο διαδραµατίζει ενεργό ρόλο. Ο σχολικός 

χώρος και οι υποδοµές του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου αξιοποιούνται τις 

απογευµατινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα για την εξυπηρέτηση των αναγκών για 

εκπαίδευση, επιµόρφωση και κατάρτιση της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. 

Ειδικότερα, το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο, συµπληρωµατικά προς άλλες µορφές και 

φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,  µπορεί να υποστηρίξει ενεργά την εκπλήρωση ορισµένων 

βασικών και αλληλοσυµπληρούµενων αναπτυξιακών και κοινωνικών στόχων της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων που συνοπτικά αναφέρονται πιο κάτω: 

Στόχος 1: Ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων και της γενικής κουλτούρας  

 Προσφέρονται δυνατότητες για προσωπική καλλιέργεια, ανάπτυξη ενδιαφερόντων, 

επαφή µε την τέχνη, ευαισθητοποίηση για σηµαντικά κοινωνικά ζητήµατα. Η 

εκπαίδευση ενηλίκων συµβάλει ώστε οι πολίτες να µπορούν να διαχειρίζονται 

κριτικά και ισορροπηµένα τις πληροφορίες και τις νέες τεχνολογίες, να βρίσκουν 

και να αξιοποιούν πηγές µάθησης, να ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους, για 

τη λειτουργία των θεσµών του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς 

και για τις οικονοµικοκοινωνικές εξελίξεις που τους αφορούν. Μέσα από αυτές τις 

διεργασίες οι πολίτες ενεργοποιούνται, µοιράζονται τις ευθύνες της 

διακυβέρνησης, και συµµετέχουν στις συλλογικές διαβουλεύσεις. Επίσης, 

αναπτύσσουν τις δεξιότητες ζωής που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Στόχος 2: Συµβολή στην αντιµετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων 

 Η Εκπαίδευση Ενηλίκων µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην αντιµετώπιση του 

κοινωνικού αποκλεισµού, παρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

συµβουλευτικής σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες όπως οι αναλφάβητοι, οι 
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παλιννοστούντες, τα άτοµα µε διαφορετική εθνική ή πολιτισµική ταυτότητα, οι 

φυλακισµένοι και αποφυλακισµένοι, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι (πρώην) 

χρήστες ναρκωτικών κ.ά. 

 

Στόχος 3: Επικαιροποίηση και ανάπτυξη των επαγγελµατικών ικανοτήτων 

• Μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχουν στόχο την προκατάρτιση και 

απλές µορφές κατάρτισης, είναι δυνατόν οι υποδοµές του Ανοικτού στην 

Κοινωνία Σχολείου να αξιοποιούνται και για την βελτίωση ή ανανέωση των 

επαγγελµατικών ικανοτήτων των ανέργων ή εργαζοµένων, ώστε να είναι σε θέση 

να ανταποκρίνονται καλύτερα στις τεχνολογικές αλλαγές, να βελτιώνουν την 

εργασιακή τους κατάσταση, να αποκτούν εφόδια τα οποία διευκολύνουν την 

ένταξή τους στην απασχόληση. 

 

Για να προσεγγιστούν οι παραπάνω στόχοι, 

 Ιδρύονται Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε κάθε Νοµό, µε Παραρτήµατα σε 

όλα τα σχολεία. 

 Στο πλαίσιο µιας αποκεντρωτικής στρατηγικής, προσφέρεται ευρύ πεδίο 

πρωτοβουλιών στους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς. 

 Αξιοποιείται δίκτυο εθελοντών επιµορφωτών στους οποίους παρέχεται 

πρώτα σχετική επιµόρφωση. 

 Επίσης, µπορεί να µελετηθεί η δηµιουργία εθνικής δικτυακής πύλης για τη 

συνεχιζόµενη εκπαίδευση, µέσω της οποίας θα µπορεί να παρέχεται σε 

όλους τους πολίτες εύληπτη και αξιόπιστη πληροφόρηση, ανάλογα µε τα 

ενδιαφέροντά τους, τις γραµµατικές τους γνώσεις και την περιοχή που 

διαµένουν (π.χ. ολιγόωρα σεµινάρια, πολυετή δοµηµένα προγράµµατα 

σπουδών κ.α.). 

 

Γενικές ρυθµίσεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, που αφορούν και τις σχετικές 

δραστηριότητες που προσφέρουν τα Ανοικτά στην Κοινωνία Σχολεία 

• ∆ηµιουργείται ένας εθνικός συντονιστικός φορέας µε ρυθµιστικές αρµοδιότητες.  

• Αναβαθµίζεται ποιοτικά η Εκπαίδευση Ενηλίκων µέσα από τη συνεχιζόµενη 

επιµόρφωση και αξιολόγηση των στελεχών και των εκπαιδευτών των αρµόδιων 

φορέων, την αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραµµάτων, τη διεξαγωγή 

πιλοτικών καινοτοµικών προγραµµάτων, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και 
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έρευνας, την παραγωγή πρότυπου διδακτικού υλικού, τη διάδοση καλών 

πρακτικών, τον εκπαιδευτικό προσανατολισµό των ενδιαφεροµένων. 

• Αξιοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων οι ενεργητικές 

εκπαιδευτικές µέθοδοι µε στόχο την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας των 

συµµετεχόντων, της κριτικής τους ικανότητας, καθώς και της ικανότητας να 

παίρνουν πρωτοβουλίες και να αντιµετωπίζουν προβλήµατα. 

• Λαµβάνεται συνεχής µέριµνα ώστε να αποκτούν πρόσβαση στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων  κυρίως οι πολίτες που χρειάζονται περισσότερο τις υπηρεσίες της. 

Στους ανέργους χορηγείται Κάρτα (Κουπόνι), µε βάση την οποία µπορούν να 

επιλέγουν το φορέα και το είδος εκπαίδευσης ή κατάρτισης που αντιστοιχεί στις 

ανάγκες τους. 

 

Οι στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων συµπλέουν αρµονικά µε το νέο ρόλο της σχολικής 

δοµής ως πυρήνα αναζωογόνησης της τοπικής κοινωνίας. Το Ανοικτό στην Κοινωνία 

Σχολείο, χάρις στον κοµβικό του ρόλο στη διαµόρφωση τοπικών και περιφερειακών 

κοινωνικών δικτύων, είναι σε θέση να υποβοηθήσει το συντονισµό των προσφερόµενων 

προγραµµάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε τοπικό επίπεδο, διευκολύνοντας τις συνέργιες 

και την καλύτερη εξειδίκευση των προγραµµάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων ανά 

εκπαιδευτική δοµή. Επίσης, το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο είναι σε θέση να 

δηµιουργήσει πολλαπλάσιες ευκαιρίες επαγγελµατικών πρακτικών ασκήσεων, να 

διοργανώσει επιµορφωτικές επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις, και να εντοπίσει 

κατάλληλους επιµορφωτές µε την απαραίτητη, αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώσεις σε 

επί µέρους τοµείς επαγγελµατικής ή κοινωνικής δραστηριότητας. Επίσης, το Ανοικτό 

στην Κοινωνία Σχολείο µπορεί να αναλάβει ενεργό ρόλο στην επιµόρφωση των 

εκπαιδευτών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, να αναζητήσει εθελοντές από την τοπική 

δεξαµενή ανθρώπινου δυναµικού, τους οποίους θα αναλάβει να τους εντάξει στο 

σύστηµα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο, εξαιτίας της στενής σχέσης του µε την τοπική 

κοινωνία µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στο σχεδιασµό τοπικών προγραµµάτων 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων που δεν θα είναι απρόσωπα και γενικής εφαρµογής, αλλά θα 

έχουν διαµορφωθεί κατ’ αντιστοιχία µε πραγµατικές ανάγκες του τοπικού πληθυσµού. 

Επίσης, η διασύνδεσή του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου µε άλλους κοινωνικούς, 

εκπαιδευτικούς και παραγωγικούς φορείς, οµάδες ενηλίκων και εν γένει οµάδες της 

Κοινωνίας των Πολιτών, δηµιουργεί θετική προδιάθεση και ουσιαστικά προετοιµάζει την 

τοπική κοινωνία για προγράµµατα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, χαρτογραφώντας την τοπική 
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παράδοση και τα ενδιαφέροντα που συχνά διαµεσολαβούν τις προτιµήσεις, τις 

πεποιθήσεις, ακόµη και τις ατοµικές κλίσεις του τοπικού πληθυσµού.  

Το Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο µπορεί να συµβάλλει στη διαµόρφωση µέτρων 

θετικής διάκρισης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο που προβλέπει η 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, για ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες ή και για άτοµα χρήζοντα 

υποστήριξης και να ασκεί συµβουλευτικό – ενηµερωτικό ρόλο ως προς την ορθολογική 

και βέλτιστη χρήση από τον τοπικό πληθυσµό των ευρύτερων προγραµµάτων και 

υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

 

4.5 Η επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών  
Η ανάγκη ουσιαστικής αναβάθµισης του συστήµατος επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 

επιβάλλεται όχι µόνο ως αυτόνοµη προτεραιότητα, αλλά και από το νέο αναβαθµισµένο 

ρόλο που καλούνται οι τελευταίοι να παίξουν στο Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο. 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή της κατάστασης στο χώρο της επιµόρφωσης, στο 

ελληνικό και διεθνές τοπίο και βασικές επισηµάνσεις. Στη συνέχεια, κατατίθενται γενικές 

κατευθύνσεις προτάσεων ως αντικείµενο προβληµατισµού που θα πρέπει να τύχει 

επεξεργασίας και συλλογικών διαβουλεύσεων προκειµένου να εξειδικευθούν σε επί 

µέρους µέτρα και πολιτικές. 
 

4.5.1 Συνοπτική σκιαγράφηση της υπάρχουσας κατάστασης στην ελληνική και διεθνή 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών  

Η επιµόρφωση αποτελεί σηµαντικό αίτηµα και διεκδίκηση των εκπαιδευτικών από τη 

γένεση του νεοελληνικού κράτους, καθώς και αναγκαιότητα µε ευρύτατη κοινωνική 

συναίνεση και αποδοχή ελληνική, ευρωπαϊκή  και διεθνή. Παρότι την τελευταία δεκαετία 

έχουν διατεθεί από το 2ο και 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1ο και 2ο  ΕΠΕΑΕΚ 

αντίστοιχα) σηµαντικοί πόροι και έχουν πραγµατοποιηθεί βήµατα σε ότι αφορά την 

επιµόρφωση στην Ελλάδα, υπάρχει ακόµη µεγάλο περιθώριο προόδου.  ∆ιαφαίνονται, 

ωστόσο, σηµαντικοί κίνδυνοι απαξίωσης της επιµόρφωσης στους εκπαιδευτικούς εξαιτίας 

της πληθώρας µορφών επιµόρφωσης που «πραγµατοποιήθηκαν για να 

πραγµατοποιηθούν» και υπό την πίεση για απορρόφηση πόρων από τα διαρθρωτικά 

ταµεία, χωρίς όµως να υπάρξουν ορατά αποτελέσµατα στην ελληνική εκπαίδευση. 

Την τελευταία δεκαετία, το ζήτηµα της επιµόρφωσης αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον και 

επίκαιρο χαρακτήρα, εξαιτίας εξελίξεων και ανακατατάξεων σε ευρωπαϊκό (Λευκή 

βίβλος, Μάαστριχτ, πρόγραµµα Comenius) αλλά και σε διεθνές επίπεδο 

(παγκοσµιοποίηση, εξελίξεις µε τις νέες τεχνολογίες κ.τ.λ.). Η τάση που αναδύεται 
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διεθνώς για µεταφορά αρµοδιοτήτων και αποφάσεων στη σχολική µονάδα παρέχει νέες 

δυνατότητες για σηµαντικές εξελίξεις στο τοπίο της επιµόρφωσης. Η θεωρία και η 

µεθοδολογία της επιµόρφωσης διεθνώς εµπλουτίζεται και ισχυροποιείται. Σε ερευνητικό 

επίπεδο, σε επίπεδο πειραµατισµών αλλά και ευρύτερων πολιτικών, εµφανίζονται νέες 

µορφές επιµόρφωσης στο διεθνές τοπίο, µε την εισαγωγή συµπράξεων σχολείων ή 

πανεπιστηµίου και σχολείου, νέων σχηµάτων δικτυώσεων, δράσεων αυτό-αξιολόγησης 

κ.τ.λ. 

 
Κρίσιµες επισηµάνσεις 

Παρά τις εξελίξεις που επιτελέστηκαν στο ελληνικό τοπίο της επιµόρφωσης, αρκετές 

δοµές της µπορούν ήδη να χαρακτηριστούν ως αναχρονιστικές, δύσκαµπτες, 

αναποτελεσµατικές, δαπανηρές, καθηλωµένες σε άγονη θεωρητικολογία και συχνά  εκτός 

πραγµατικότητας των εκπαιδευτικών πρακτικών. Οι διαπιστώσεις αυτές προκαλούν τη 

δυσφορία και κάποιες φορές την αγανάκτηση των εκπαιδευτικών που αισθάνονται ότι οι 

ανάγκες του κλάδου για επιµόρφωση δεν αντιµετωπίζονται µε την προσήκουσα 

σοβαρότητα. 

Μετά την έλευση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που 

χρηµατοδοτούνται από πόρους διαρθρωτικών ταµείων, όπως τα ΕΠΕΑΕΚ και το 

Comenius, αλλά και µετά τη θεσµοθέτηση των προαιρετικών εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων (περιβαλλοντικά, πολιτιστικά κ.α.), υπάρχει πλέον µια πληθώρα 

προγραµµάτων επιµόρφωσης, η οποία παραµένει κατακερµατισµένη, ασυντόνιστη, χωρίς 

να εγγράφεται σε ένα πλαίσιο εθνικής στρατηγικής και πολιτικής. 

Σηµαντικά προβλήµατα παραµένουν ανεπίλυτα, όπως του συντονισµού, της εποπτείας και 

παρακολούθησης (monitoring) της επιµόρφωσης, της αξιολόγησης υφισταµένων 

επιµορφωτικών προγραµµάτων και δοµών, η πραγµατοποίηση  ερευνών πάνω σε 

εκπαιδευτικές ανάγκες, η ανάδειξη, ενίσχυση, χρηµατοδότηση και διασπορά καλών 

πρακτικών, η σύνδεση του θεωρητικού και µεθοδολογικού επιπέδου µε την 

καθηµερινότητα των εκπαιδευτικών, η πιλοτική εφαρµογή πολιτικών µε τη χρήση νέων 

µεθοδολογιών. 
Παρά το ελπιδοφόρο εγχείρηµα της ίδρυσης του Οργανισµού Επιµορφώσεως 

Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) στις αρχές του 2000 για να ερευνήσει, συντονίσει, 

εκσυγχρονίσει και βελτιώσει την ποιότητα της επιµόρφωσης, ο οργανισµός αυτός είτε δεν 

πρόλαβε, είτε δεν στελεχώθηκε κατάλληλα, είτε δεν είχε τη δέουσα στρατηγική για να 

επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. Παραµένει ένας σχεδόν άγνωστος οργανισµός στην 

εκπαιδευτική κοινότητα! 
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4.5.2 Ένα σχέδιο πολιτικής για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

Όπως είναι φανερό, ένα από τα βασικά ζητήµατα που απασχολεί στο σχεδιασµό για το 

Ανοικτό Σχολείο, αποτελεί η διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης και συνεκτικής 

στρατηγικής για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργών. Το στρατηγικό αυτό 

πλαίσιο θα πρέπει να αναπτυχθεί γύρω από κρίσιµα ζητήµατα, όπως η σύνδεση των 

σχεδιαζόµενων δοµών µε επιµορφωτικές ανάγκες, η παρακολούθηση, ο συντονισµός και η 

αξιολόγηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων, η ανάδειξη, ενίσχυση, χρηµατοδότηση και 

διασπορά καινοτόµων και επιτυχηµένων µορφών επιµόρφωσης. 

Λαµβάνοντας υπόψη το γενικό πλαίσιο που περιγράφηκε προηγουµένως, προτείνονται: 

• Γενικές πολιτικές δράσεις  

• Ειδικότερες πολιτικές κατά επιµορφωτικό φορέα και επίπεδο σχολικής µονάδας. 

 

Γενικές Πολιτικές ∆ράσεις 

• Συστηµατική παρακολούθηση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης και των 

διατυπωµένων συλλογικών προτάσεων όσον αφορά στην επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών της χώρας και σύνδεση µε επιµορφωτικές ανάγκες. 

• ∆ιερεύνηση των ελληνικών και διεθνών δεδοµένων στο χώρο της έρευνας γύρω από 

την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και συνεργασία µε τη διεθνή εκπαιδευτική 

κοινότητα για την αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών. 

• Προπαρασκευαστική µελέτη γύρω από τις επιδιωκόµενες αλλαγές στο πεδίο της 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, η οποία θα συνεκτιµά το κόστος του εγχειρήµατος 

και τους διαθέσιµους πόρους, την υπάρχουσα τεχνογνωσία, τις επικρατούσες 

αντιλήψεις και πιθανούς παράγοντες αδράνειας που τυχόν ενυπάρχουν στο σχολικό 

σύστηµα. 

• ∆ηµόσιες διαβουλεύσεις για τα θέµατα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και 

έναρξη διαδικασιών δηµιουργίας συναντίληψης µεταξύ επίσηµων και ανεπίσηµων 

φορέων, οµάδων, περιοδικών, ειδικών της εκπαίδευσης. 

• Αξιοκρατική στελέχωση των οργανισµών επιµόρφωσης από άτοµα µε παιδαγωγική 

κατάρτιση, διαπιστωµένο έργο και εµπειρία στην επιµόρφωση για τη σχολική 

εκπαίδευση. 

• Ανάδειξη, ενίσχυση, χρηµατοδότηση και διασπορά καινοτόµων και επιτυχηµένων 

µορφών επιµόρφωσης. 
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Ειδικότερες Πολιτικές κατά Επιµορφωτικό Φορέα και  Επίπεδο Σχολικής Μονάδας 

Σε ό,τι αφορά τις ειδικότερες πολιτικές κατά επιµορφωτικό φορέα και επίπεδο της 

σχολικής µονάδας, παρατίθεται µια σειρά κατευθύνσεων που στη συνέχεια θα πρέπει να 

εξειδικευθούν περαιτέρω: 

• Αναβάθµιση του θεσµικού πλαισίου και των αρµοδιοτήτων του ΟΕΠΕΚ ώστε, σε 

σύνδεση µε την εκπαιδευτική κοινότητα και τα παιδαγωγικά τµήµατα των 

πανεπιστηµίων, να διαδραµατίσει συντονιστικό ρόλο για την επιµόρφωση και σταδιακά 

να αναπτύξει µια περιφερειακή στρατηγική επιµόρφωσης, στο πλαίσιο ενός εθνικού 

σχεδίου, που σήµερα απουσιάζει. 

• Επανεξέταση του ρόλου φορέων, θεσµών και υψηλόβαθµου προσωπικού επιµόρφωσης 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής ΄Ερευνας, ΠΕΚ, παραδοσιακά 

διδασκαλεία, σχολικοί σύµβουλοι, υπεύθυνοι προαιρετικών προγραµµάτων) στο 

πλαίσιο µιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής επιµόρφωσης, µε στόχο την 

απογραφειοκρατικοποίηση των υφιστάµενων δοµών, την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας και των συνεργιών. 
• Ενίσχυση επιµορφωτικών δραστηριοτήτων στο επίπεδο της σχολικής µονάδας, που 

βασίζονται στην αλληλοµόρφωση (µεταξύ εκπαιδευτικών ίδιας ή διαφορετικής 

ειδικότητας, µεταξύ εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε ίδιο ή διαφορετικό επίπεδο 

µαθητών), στις εξωτερικές συνεργασίες (πανεπιστηµιακοί, σχολικοί σύµβουλοι, 

υπεύθυνοι προγραµµάτων, άλλοι ειδικοί), και τέλος στη συνεργασία διαφορετικών 

σχολικών µονάδων (διαµόρφωση συµπράξεων, και σχολικών δικτύων). 

• Στήριξη διαδικασιών στη σχολική µονάδα, οι οποίες συµβάλλουν στην επαγγελµατική 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, όπως έρευνες, δράσεις αυτό-αξιολόγησης σχολικής 

µονάδας, δράσεις µετεξέλιξης της σχολικής µονάδας σε κοινότητα µάθησης. 

 

Η έγκαιρη, γοργή και αποτελεσµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών διευκολύνεται τα 

µέγιστα εάν υιοθετηθεί το µεικτό σύστηµα της εξ αποστάσεως και της «πρόσωπο µε 

πρόσωπο» εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθούν πολλοί φορείς εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και έχει ήδη εφαρµοστεί στην Ελλάδα µε µεγάλη επιτυχία 

σε ό,τι αφορά την επιµόρφωση των εκπαιδευτών της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης.  

Σύµφωνα µε το µεικτό αυτό σύστηµα, περίπου 75% των ωρών επιµόρφωσης 

πραγµατοποιούνται µε τη µέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (µελέτη ειδικά 

διαµορφωµένου διδακτικού υλικού, εκπόνηση γραπτών εργασιών, τακτική επικοινωνία 
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των σπουδαστών µε εκπαιδευτή – σύµβουλο) και 25% πραγµατοποιούνται σε αίθουσες 

(Σαββατοκύριακα) µε την µορφή σεµιναρίων.  

Με τον τρόπο αυτό αφενός εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των επιµορφωτικών 

προγραµµάτων, αφετέρου γίνεται εφικτή η δυνατότητα της παρακολούθησής τους από 

όλους τους εκπαιδευτικούς. 

Συγκεκριµένα, προτείνονται οι ακόλουθες µορφές επιµόρφωσης. 

 

Μορφές προσφερόµενης επιµόρφωσης 

Προσφέρονται κάθε χρόνο: 

Α. Προγράµµατα Επιµόρφωσης, διάρκειας 400 ωρών, που πραγµατοποιούνται µε µεικτή 

µέθοδο (εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και σεµινάρια). Τα σεµινάρια εκτείνονται, 

τµηµατικά, µέσα σε 12 µήνες και συνολικά καλύπτουν 100 ώρες, ενώ η κατ΄ ιδίαν 

µελέτη καλύπτει άλλες 300 ώρες.  

Β. Σεµινάρια Επιµόρφωσης, µικρής διάρκειας (20-40 ωρών), που πραγµατοποιούνται µε 

µεικτή µέθοδο (σεµινάριο και κατ' ιδίαν µελέτη). 

 

Α. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οργάνωση των σπουδών 

1. Προσφέρονται 6-8 Θεµατικές Ενότητες (Θ.Ε.) από τις οποίες οι 

επιµορφωνόµενοι µπορούν να επιλέξουν τις 4 (όλες µέσα σε ένα έτος ή µέσα σε 

δύο έτη). Για την απόκτηση του πιστοποιητικού σπουδών απαιτείται 

παρακολούθηση 4 Θ.Ε.  

2. Κάθε µία Θ.Ε. περιλαµβάνει εκπαιδευτικό υλικό (συµβατικό ή ψηφιακό) που 

µελετούν οι επιµορφωνόµενοι κατ' ιδίαν. Το υλικό είναι αλληλεπιδραστικό, 

περιέχει ασκήσεις, ανατροφοδοτήσεις, συνόψεις, οδηγούς για περαιτέρω µελέτη, 

συνδέσεις µε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, κλπ.    

3. Ταυτόχρονα οι επιµορφωνόµενοι υποστηρίζονται από συµβούλους σπουδών. Οι 

σύµβουλοι: α) επικοινωνούν µε τους συµµετέχοντες (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά) 

β) σχολιάζουν τις γραπτές εργασίες  που παραδίδει κάθε επιµορφωνόµενος στο 

τέλος κάθε Θ.Ε.  

 

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι 

Ακολουθούνται οι µέθοδοι ενεργητικής µάθησης (σύντοµες εισηγήσεις που 

ακολουθούνται από ευρύ διάλογο, µελέτες περίπτωσης, οµαδικές εργασίες, 

προσοµοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, µέθοδοι “να µαθαίνουµε πώς να µαθαίνουµε” κ.ά). Με 
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αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί οικειοποιούνται πρώτοι αυτοί τον συµµετοχικό και 

βιωµατικό τρόπο εκπαίδευσης που µε τη σειρά τους θα κληθούν να προσφέρουν στους 

µαθητές.  

 

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα ανά Θ.Ε. 

Αρχές Μαΐου: ∆ιήµερη συνάντηση συµβούλων – επιµορφωνοµένων. Γίνεται 

αλληλογνωριµία, εξηγούνται οι όροι της επιµόρφωσης και γίνεται µια πρώτη εισαγωγή σε 

όλες τις Θ.Ε. 

Μάιος – Ιούλιος: Μελέτη του υλικού. 

Τέλος Ιουλίου: Πενθήµερο καλοκαιρινό σεµινάριο, όπου οι επιµορφωνόµενοι συζητούν 

µε τους συµβούλους σπουδών όλα τα θέµατα που αφορούν τις Θ.Ε. 

Σεπτέµβριος – ∆εκέµβριος: Μελέτη του υλικού. 

Μέσα ∆εκεµβρίου: Νέο διήµερο σεµινάριο. 

Ιανουάριος – Μάρτιος εποµένου έτους: α) Τελευταία φάση µελέτης του υλικού, β) 

εκπόνηση των γραπτών εργασιών. 

Απρίλιος: Τελική τριήµερη συνάντηση, όπου παρουσιάζονται ενώπιον όλων οι 

διπλωµατικές εργασίες, εξάγονται συµπεράσµατα και γίνεται αξιολόγηση του 

προγράµµατος. 

 

Β. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Θεµατολογία  

Τα θέµατα των σεµιναρίων είναι ποικίλα, τόσο γενικού ενδιαφέροντος όσο και, 

ενδεχοµένως, τοπικού ενδιαφέροντος.   

Οργάνωση των Σεµιναρίων 

• Αποστέλλεται στους συµµετέχοντες ενηµερωτικό σηµείωµα, υλικό προς µελέτη 

(αλληλεπιδραστικό, έντυπο, CD-ROM κλπ) και οδηγίες για τη µελέτη. 

• Οι συµµετέχοντες πρώτα µελετούν επί είκοσι ηµέρες το υλικό (αφιερώνουν 

περίπου 20 ώρες). 

• Συµµετέχουν στο Σεµινάριο, που διαρκεί 20-40 ώρες. 

 

Ακολουθούνται οι ίδιες εκπαιδευτικές µέθοδοι που ισχύουν και για τα προγράµµατα 

επιµόρφωσης. 
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Κεφάλαιο 5 

Παρουσίαση παραδειγµατικών πολιτικών προτάσεων για το 
Ανοικτό Σχολείο 

 

5.1 Εισαγωγή 

Η προτεινόµενη οργανωτική ανασυγκρότηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήµατος, 

µέρος µιας µεγάλης κλίµακας εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης µε ορίζοντα δεκαετίας που 

θα προκύψει µετά από ευρύ  διάλογο, βασίζεται στην ιδέα του ανοικτού σχολείου, ενός 

θεσµού ανοικτού σε νέες αντιλήψεις και –κυρίως- στην ίδια την κοινωνία, ο οποίος 

µπορεί να αναπροσανατολίσει τη συνολική µαθησιακή διαδικασία και να αναδείξει την 

ουσία της µάθησης. 

Το ανοικτό στην κοινωνία σχολείο, προοδευτικό και ανθρωποκεντρικό, µπορεί να 

απαντήσει στο σύγχρονο ιδεολογικό δίληµµα µεταξύ του κρατισµού και της  

ανεξέλεγκτης δράσης των δυνάµεων της αγοράς. Η αναδιοργάνωση του θεσµού της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο πρότυπο του ανοικτού στην κοινωνία σχολείου, 

εγγυάται, µε όρους κοινωνικής ισοτιµίας και διαφάνειας, την ουσιαστική συµµετοχή στο 

σχολείο και στη σχολική ζωή, την αποτελεσµατική σύνδεση της παιδείας µε την 

κοινωνία, και αργότερα µε την εργασία, καθώς και την εξασφάλιση ολοκληρωµένης 

παιδείας για όλους τους πολίτες, µε όρους όχι µόνον γνώσης, αλλά προσωπικής 

καλλιέργειας και ανάπτυξης µιας δηµοκρατικής και ανθρωπιστικής κοινωνικής 

συνείδησης. 

Βασικό στοιχείο της επιτυχίας θα αποτελέσει η ανάθεση σηµαντικού µέρους της 

ουσιώδους ευθύνης της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος στις κοινωνικές 

δυνάµεις που εµπλέκονται στη λειτουργία του (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόµενοι, γονείς, 

τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικές παραγωγικές δυνάµεις, κλπ).  

Οι έννοιες κλειδιά πάνω στις οποίες στηρίζεται η ιδέα του ανοικτού σχολείου είναι η 

δηµοκρατική συµµετοχή, η αποκέντρωση και η κοινωνική λογοδοσία. Μέσω της 

δηµοκρατικής συµµετοχής διασφαλίζεται η κοινωνική συναίνεση που αποτελεί 

προϋπόθεση των µεγάλων τοµών σε ένα πεδίο όπως αυτό της Παιδείας όπου η φύση 

των αντιπαρατιθέµενων επενδυµένων συµφερόντων προκαλεί σφοδρές κοινωνικές 

αντιπαραθέσεις. Από την άλλη πλευρά, µέσω της αποκέντρωσης το εκπαιδευτικό 

σύστηµα συνδέεται πολύ καλύτερα µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τής κάθε 

περιφέρειας. Η κοινωνική λογοδοσία εξασφαλίζει την επανατροφοδότηση του 

συστήµατος µε την αναγκαία πληροφορία για την αποδοτική του λειτουργία. 
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5.2 Βασικοί Άξονες Πολιτικής ∆ράσης 
Οι βασικοί άξονες της πολιτικής δράσης, όπως έχουν αναλυθεί στα προηγούµενα 

κεφάλαια, οι οποίοι πλαισιώνουν το ιδεολογικό υπόβαθρο, τη φάση της υλοποίησης και 

επιτυχούς λειτουργίας του ανοικτού στην κοινωνία σχολείου, είναι οι ακόλουθοι: 

• Συµµετοχική ∆ιοίκηση & Καθοδήγηση 

• Πόροι & Χρηµατοδότηση στην υπηρεσία της αποκέντρωσης και της ποιότητας 

• Αξιολόγηση και Κοινωνική Λογοδοσία  

• Νέα ανοικτή παιδαγωγική: Για την Κοινωνία της Γνώσης 

• Ανοικτό Σχολείο: Εστία Γνώσης και Πολιτισµού  

• Ποιότητα Εκπαίδευσης και Κοινωνική δικαιοσύνη  

• Υποχρεωτική Εκπαίδευση: Θεσµός Ουσιαστικής Μόρφωσης  

 Οργανωτική ανασυγκρότηση του συστήµατος και ο νέος ρόλος του 

Λυκείου 

 Το Ολοήµερο Σχολείο κατά το πρότυπο του ανοικτού στην κοινωνία 

σχολείου  

 Υποστήριξη και επέκταση των δοµών της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης.  

• Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 

Στη συνέχεια, παρατίθενται συνοπτικά οι βασικές κατευθύνσεις για τα επί µέρους πεδία 

που συνιστούν οι άξονες πολιτικής δράσης. 

 

Συµµετοχική διοίκηση & καθοδήγηση 

• ∆ιαβούλευση µε κοινωνικούς παράγοντες (συνδικάτα, συνεταιρισµούς, εκπροσώπους 

των εργαζοµένων, εργοδοτικές οργανώσεις, επαγγελµατικά επιµελητήρια κ.ο.κ.) για 

θέµατα όπως: ο καθορισµός µέρους των προγραµµάτων σπουδών µε τοπική 

διάσταση, δυνατότητα χρηµατοδότησης σχολικών υποδοµών, µέχρις ένα ορισµένο 

οικονοµικό επίπεδο, επιλογή του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, επιλογή του 

εκπαιδευτικού υλικού και κατάλληλων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας και βέλτιστη αξιοποίηση των υποδοµών 
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και του ανθρώπινου δυναµικού της σχολικής µονάδας για τους εκπαιδευόµενους, την 

τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 

• Αποκέντρωση της διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης στο επίπεδο του νοµού 

µε τη δηµιουργία Ειδικών Συντονιστικών Συµβουλίων που απαρτίζονται από 

εκπαιδευτικούς, εκλεγµένους µε καθολική ψηφοφορία εκπροσώπων των γονέων και 

των µαθητών (οι τελευταίοι µόνο στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση), εκλεγµένων 

εκπροσώπων των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, εκπροσώπου του ΥΠΕΠΘ. 

 

Πόροι & Χρηµατοδότηση στην υπηρεσία της αποκέντρωσης και της ποιότητας 

• Στοχευµένη κατανοµή πόρων στη βάση πολλαπλών, σύνθετων κριτηρίων όπως η 

ενίσχυση και διάδοση των καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, οι στόχοι 

περιφερειακής ανάπτυξης, η υποστήριξη εισαγωγής καινοτόµων δράσεων κα. 

• Ανάληψη από το Συντονιστικό Συµβούλιο της ευθύνης για την εξειδίκευση και 

εφαρµογή των εθνικών κριτηρίων στο επίπεδο του νοµού. 

• Η αναζήτηση πρόσθετων πόρων από τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

Αξιολόγηση και κοινωνική λογοδοσία 

• ∆ιαµόρφωση από κάθε σχολική µονάδα, σχεδίου εκπαιδευτικής ανάπτυξης για 

δεδοµένη περίοδο προγραµµατισµού. 

• Υποστήριξη των σχεδίων ανάπτυξης από διοικητικά όργανα επιλεγµένα από το 

Συντονιστικό Συµβούλιο. 

• Κρίση της σχολικής µονάδας µε βάση την πορεία υλοποίησης των σχεδίων αυτών. 

• Υποστηρικτική παρέµβαση και έλεγχος σε εθνικό επίπεδο από το ΥΠΕΠΘ, της 

προσαρµογής των σχεδίων ανάπτυξης στη βάση των εθνικών στρατηγικών στόχων. 

 

Νέα ανοικτή παιδαγωγική: Για την Κοινωνία της Γνώσης 

• Συµµετοχή όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας και κοινωνίας 

(εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς, παραγωγικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί φορείς) 

στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία των σχολικών µονάδων.  

• ∆ηµιουργία διευρυµένου ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ανά σχολική µονάδα. 

• Απαλλαγή των προγραµµάτων από την επουσιώδη λεπτοµέρεια – χρόνος θα 

αφιερώνεται στη οικειοποίηση δοµών γνώσης και την εξοικείωση του µαθητή µε  
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µεθόδους ενεργητικής αναζήτησης της γνώσης και κυρίως στην ανάπτυξη της 

βασικής ικανότητας να µάθει κανείς «πώς να µαθαίνει».  

• Εκµετάλλευση των καινοτόµων παιδαγωγικών µεθόδων και διδακτικών τεχνικών: 

οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, έµφαση στα σχέδια εργασίας (projects),  µελέτες 

περίπτωσης, κ.ά.  

• Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και πληροφορίας, ως εργαλείου 

µελέτης και κατασκευής νέας γνώσης και όχι ‘νεκρής’ γνώσης. 

• Σύνδεση των γνώσεων και ικανοτήτων µε την καθηµερινή εµπειρία ζωής. 

• Έµφαση στη χαρά της δηµιουργίας και υιοθέτηση αντίστοιχων τεχνικών διδασκαλίας 

(παιχνίδι, δραµατοποίηση κτλ). 

• Ενθάρρυνση της διαφορετικότητας µε την προσφορά εναλλακτικών επιλογών 

προαιρετικών µαθηµάτων π.χ. έµφαση στις ξένες γλώσσες ή στις νέες τεχνολογίες. 

 

Ανοικτό Σχολείο: Εστία Γνώσης και Πολιτισµού  

• Μετατροπή των σχολικών εγκαταστάσεων σε ασφαλείς, πολυλειτουργικούς χώρους 

ευχάριστους, ελκυστικούς, που µπορούν να εξυπηρετούν και τις ανάγκες για 

πολιτισµό και δια-βίου εκπαίδευση της τοπικής ή ευρύτερης κοινωνίας. 

• Ενσωµάτωση στα προγράµµατα σπουδών, γνωστικών αντικειµένων ή σχολικών 

εκδηλώσεων που συνδέονται µε τη φυσιογνωµία ή τις ανάγκες της κάθε τοπικής 

κοινωνίας.  

• Καθιέρωση προγραµµάτων εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς, εντός της 

κοινότητας, µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του κάθε µαθητή. 

 

Ποιότητα Εκπαίδευσης και Κοινωνική δικαιοσύνη  

• ∆ιεύρυνση των εκπαιδευτικών και µορφωτικών ευκαιριών σε ευάλωτες οµάδες του 

πληθυσµού, όπως οι µειονότητες, οι µαθησιακά αδύναµοι µαθητές και οι ενήλικοι 

πολίτες που αναζητούν µια δεύτερη εκπαιδευτική ευκαιρία. 

 
Υποχρεωτική εκπαίδευση: θεσµός ουσιαστικής µόρφωσης 
 
• Επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από τα 9 στα 12+1 χρόνια καθιερώνοντας 

ένα χρόνο υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο που ακολουθείται από έξι έτη 

φοίτησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο, τρία έτη φοίτησης στο Γυµνάσιο και δύο + ένα έτη 

υποχρεωτικής φοίτησης στο Λύκειο. 
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• Αναµόρφωση του περιεχοµένου σπουδών όλων των γνωστικών πεδίων και σε όλες 

τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, καθώς και του τρόπου διαχείρισής του. 

• Κατοχύρωση της δυνατότητας καλλιέργειας των ιδιαίτερων ταλέντων των µαθητών 

και καθιέρωση δραστηριοτήτων εκτός τυπικού προγράµµατος και στο πλαίσιο του 

ισχύοντος διδακτικού χρόνου.. 

• Λειτουργία ολοκληρωµένου συστήµατος επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

∆ιεύρυνση των προγραµµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού τα οποία ξεκινούν 

ήδη από τις δύο τελευταίες τάξεις του Γυµνασίου. 

 
 Οργανωτική ανασυγκρότηση του συστήµατος και ο νέος ρόλος του Λυκείου 

• Αποδέσµευση των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου από τη λογική της 

προετοιµασίας για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε στόχο τη 

στήριξη της ποιότητας και τον περιορισµό των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων. 

• Κατάργηση κύκλων ή κατευθύνσεων σπουδών προκειµένου να εξασφαλισθεί η 

ισοτιµία των µαθηµάτων και καθιέρωση δυνατότητας εξατοµικευµένης 

οργάνωσης µαθηµάτων και στις δύο τάξεις του Λυκείου από τον ίδιο το 

µαθητή. 

• Παρακολούθηση οκτώ (8) µαθηµάτων σε κάθε µία από τις δύο πρώτες 

τάξεις του Λυκείου, µεταξύ των οποίων 3 υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού 

στο Λύκειο και 5 µαθήµατα επιλογής από ένα πλέγµα µαθηµάτων σε ένα 

ευρύτατο φάσµα ενδιαφερόντων, συµπεριλαµβανοµένων και των τεχνικών-

επαγγελµατικών. 

• Καθιέρωση του τρίτου χρόνου φοίτησης στο Λύκειο ως έτους προετοιµασίας 

είτε για εισαγωγή σε επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης είτε για την αγορά 

εργασίας. 

• Κατοχύρωση της τυπικής και ουσιαστικής ισοτιµίας του απολυτηρίου 

Λυκείου, το οποίο θα λαµβάνεται ύστερα από πανελλαδικές εξετάσεις στην 

Τρίτη Λυκείου, στα έξι (6) µαθήµατα που ο µαθητής θα έχει διδαχθεί, µε 

δική του επιλογή. 
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• Εξασφάλιση πολλών επιλογών για την πορεία των µαθητών µετά το Λύκειο, 

ακόµη και την τελευταία στιγµή. 

• Σύνδεση της τρίτης τάξης του Λυκείου µε αξιόπιστες, κοινωνικά δίκαιες, 

ευέλικτες και αξιοκρατικές διαδικασίες για την εισαγωγή των µαθητών στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση ή την αναβαθµισµένη µεταδευτεροβάθµια τεχνική-

επαγγελµατική εκπαίδευση. 

• Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ένα ελάχιστο όριο επάρκειας 

θα είναι απαραίτητο, αλλά θα ποικίλει µε βάση τις απαιτήσεις των ίδιων των 

ιδρυµάτων. Τα τµήµατα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, µε βάση την ιδιαίτερη 

φυσιογνωµία του προγράµµατός τους, ορίζουν τα µαθήµατα που κρίνουν 

απαραίτητα για την εισαγωγή ενός υποψήφιου, επιλέγοντας τρία έως τέσσερα 

(3-4) το πολύ, από τα µαθήµατα που διδάσκονται στην τρίτη Λυκείου, καθώς 

και το συντελεστή βαρύτητας του κάθε µαθήµατος. 

• Καταπολέµηση της παραπαιδείας µε αξιοκρατική επιλογή των καθηγητών που 

θα διδάσκουν στο Λύκειο, χορήγηση επιδόµατος στους εκπαιδευτικούς, κατά 

προτεραιότητα συστηµατική επιµόρφωσή τους, παροχή οργανωµένης 

πρόσθετης διδακτικής στήριξης εκτός διδακτικού ωραρίου, ουσιαστική 

αξιολόγηση της όλης µαθησιακής διαδικασίας. 

 

 Το Ολοήµερο Σχολείο κατά το πρότυπο του Ανοικτού στην κοινωνία 

Σχολείου. 

• Επένδυση στο θεσµό του ολοήµερου σχολείου, το οποίο µπορεί να 

διασφαλίζει την ουσιαστική συµµετοχή όλων των µαθητών στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες, µέσα από τη χρήση εναλλακτικών πρακτικών που επιτρέπουν 

την πληρέστερη κατανόηση της επίσηµης σχολικής γνώσης από όλους τους 

µαθητές. 

• Επαγγελµατική, κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών.  

• Εµπλουτισµός της εκπαιδευτικής λειτουργίας εκπαιδευτικών µονάδων µέσα 

από την επαφή µε τους περιφερειακούς παραγωγικούς φορείς, η οποία 

αποκτά αυξηµένη συνάφεια µε τις συνθήκες της απασχόλησης. 
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 Υποστήριξη και επέκταση των δοµών της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

• ∆ιαµόρφωση ενός γενικού πλαισίου κανόνων λειτουργίας για τα προγράµµατα 

ΣΕΚ, µε στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, του καινοτοµικού χαρακτήρα 

και της λειτουργικότητας του θεσµού της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

• Επέκταση των υπηρεσιών ΣΕΚ στο κέντρο και την περιφέρεια, µε έµφαση 

στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες. 

• Εµπλοκή στη δια βίου εκπαίδευση και των Πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ και του 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου. 

• Κατά προτεραιότητα πρόσβαση στη ΣΕΚ πολιτών που χρειάζονται 

περισσότερο τις υπηρεσίες της και δηµιουργία κινήτρων για συµµετοχή στα 

προγράµµατα. 

• Αξιοποίηση σε όλα τα επίπεδα της ΣΕΚ, νέων εκπαιδευτικών µεθόδων 

ενεργητικής συµµετοχής και ανάπτυξης της δηµιουργικότητας και 

προσωπικότητας των συµµετεχόντων. 

• Ανάληψη ενεργού ρόλου από το Ανοικτό Σχολείο, στα προγράµµατα ΣΕΚ, 

αξιοποιώντας τις υποδοµές του αλλά και τον κοµβικό του ρόλο στη 

διαµόρφωση τοπικών και περιφερειακών κοινωνικών δικτύων, για τον 

πολλαπλασιασµό ευκαιριών εξάσκησης για τους εκπαιδευόµενους, την 

ανεύρεση κατάλληλων επιµορφωτών ΣΕΚ και εθελοντών, χάραξη 

προγραµµάτων ΣΕΚ ειδικού, περιφερειακού ενδιαφέροντος, εξοικείωση των 

τοπικών κοινωνιών µε τις υπηρεσίες της ΣΕΚ. 

 

Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

• Συστηµατική παρακολούθηση της κατάστασης και των διατυπωµένων συλλογικών 

προτάσεων όσον αφορά στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της χώρας και 

σύνδεση µε επιµορφωτικές ανάγκες, 

• Μελέτη των διεθνών δεδοµένων στο χώρο της επιµόρφωσης και συνεργασία µε τη 

διεθνή εκπαιδευτική  κοινότητα στον τοµέα της επιµόρφωσης. 

• Αξιολόγηση επιµορφωτικών προγραµµάτων. 
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• ∆ηµόσιες διαβουλεύσεις για τα πιο θέµατα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και 

διαδικασίες δηµιουργίας συναντίληψης µεταξύ επίσηµων και ανεπίσηµων φορέων, 

οµάδων, περιοδικών, διανοούµενων της εκπαίδευσης. 

• Ανάδειξη, ενίσχυση, χρηµατοδότηση και διασπορά καινοτόµων και επιτυχηµένων 

µορφών επιµόρφωσης. 

• Αξιοκρατική στελέχωση των οργανισµών επιµόρφωσης 

• Επανεξέταση του ρόλου φορέων, θεσµών και υψηλόβαθµου προσωπικού 

επιµόρφωσης (ΟΕΠΕΚ, ΠΙ, σχολικοί σύµβουλοι, ΠΕΚ) στο πλαίσιο µιας συνεκτικής 

εθνικής στρατηγικής επιµόρφωσης και απογραφειοκρατικοποίηση των υφιστάµενων 

δοµών µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και των συνεργιών τους. 

• Ενίσχυση και χρηµατοδότηση πρωτοβουλιών επιµόρφωσης, αυτοµόρφωσης και 

αλληλοµόρφωσης των εκπαιδευτικών, µε αφετηρία τη σχολική µονάδα, η οποία 

λειτουργεί σταδιακά σε µια κοινότητα µάθησης. 
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