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ΠερίληψηΣτο άρθρο που ακολουθεί επιχειρείται η προσέγγιση του ζητήματοςτης διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων υπό μια ασυνήθιστη οπτικήγωνία. Πρόκειται για την οπτική του Carl Rogers ο οποίος δεν κάνει τίποτεπερισσότερο από το να εφαρμόζει την ψυχοθεραπευτική θεωρία στον το-μέα της Εκπαίδευσης, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα στελέχη που α-σκούν διοίκηση στις εκπαιδευτικές μονάδες. Η δική μας προσπάθεια εστιά-ζεται όχι μόνο στην παρουσίαση του αντίστοιχου κειμένου αλλά κυρίως,από τη μια, στο να καταδείξουμε την αντιπαράθεση ανάμεσα σε δυο δια-φορετικές παιδαγωγικές  αντιλήψεις και στο να αναδείξουμε, από την άλ-λη, ένα πρωτοποριακό αξιακό σύστημα που πρέπει να διέπει την φιλοσο-φία και την πρακτική κατά την άσκηση εξουσίας μέσα στην εκπαιδευτικήκοινότητα. Ειδικά στις μέρες μας όπου ο όρος ‘’εκπαιδευτική μονάδα’’ α-ντικατοπτρίζει μια πολυμορφία  που χαρακτηρίζει τους διαφορετικούςτύπους, τη σκοπιμότητα, τις ανάγκες, τους στόχους της εκπαίδευσης σεπαγκόσμια κλίμακα.
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ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Μ.390 AbstractIn the following article we are going to approach the issue of the ad-ministration of the educational units from an unusual angle. It΄s about CarlRoger’s optics who does nothing more than applicate his psychotherapeu-tic theory to the field of education, and especially in the domain that con-cerns the executives who wield authority in educational units. Our effortfocuses not only on the presentation of the corresponding text, but also, onthe one hand on demonstrating the juxtaposition between two differentpedagogical perceptions, and on the other hand, on revealing an innovativesystem of principals that has to rule the ethics and the practice which touchthe wielding of authority in the educational community. Especially in ourdays that the term ‘’educational unit’’ reflects a multiformity which charac-terizes the different types, the purpose, the needs and the objectives ofeducation on a worldwide scale.
Key-words: administration, educational units, psychotherapeutic theory

ΕισαγωγήΓια πολλές δεκαετίες το εκπαιδευτικό σύστημα αναζητούσε στο πρό-σωπο του παλαιότερου σε χρόνια υπηρεσίας, και ως εκ τούτου σε ηλικία,διδάσκοντος τον ιδανικό διευθυντή σχολείου, αυτόν ο οποίος με μόνο εφό-διο την μεγάλη διδακτική του εμπειρία θα ήταν σε θέση να φέρει εις πέραςκάποια τυπικά καθήκοντα διεύθυνσης σχολικής μονάδας. Να σημειώσουμεβέβαια ότι τέτοιου είδους καθήκοντα περιορίζονταν κατά κύριο λόγο σεδυο πυλώνες: στην εφαρμογή κανόνων αυστηρότητας απέναντι στους μα-θητές, όπως επίσης στην άσκηση της όποιας μορφής πίεσης προς τον σύλ-λογο των διδασκόντων.Όμως, πόσο επίκαιρο μπορεί να είναι αυτό το πρότυπο διευθυντή ό-ταν η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα έχει να παρουσιάσει δυοκεφαλαιώδεις συνιστώσες, τις οποίες πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ό-ταν πρόκειται να ασχοληθεί με την διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων: απότη μια δεν μιλάμε πια για μαθητές αλλά για διδασκόμενους, από την άλλητο παραδοσιακό σχολείο έχει εξελιχθεί σε σχολική μονάδα- πολυδύναμο



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 391
πολιτισμικό εκπαιδευτικό κέντρο. Με άλλα λόγια, το σχολείο όπου οιπροηγούμενες γενιές μάθαιναν γράμματα, έχασε την γνωστή του ταυτότη-τα και την προσάρμοσε στο σύγχρονο περιβάλλον του, συμπαρασύρονταςφυσικά στην μετάλλαξη αυτή ιδεολογίες, ρόλους, αρμοδιότητες, αρχές καιγενικότερα την ευρύτερη εκπαιδευτική στοχοθεσία.Οι λόγοι αυτής της μετάλλαξης είναι λίγο πολύ γνωστοί. Εμείς θα έ-χουμε ως αφετηρία της ανάλυσής μας το γεγονός ότι υπάρχουν σήμεραπολλοί τύποι σχολείου και ότι η ιδιοσυστασία του διδασκόμενου στις μέ-ρες μας προσδιορίζεται από την υιοθέτηση της αντίληψης, σύμφωνα μετην οποία η γνώση μετασχηματίζεται μέσω του κριτικού στοχασμού, δεναποτελεί κτήμα κανενός πομπού, αλλά αντιθέτως ο κάθε δέκτης, ανάλογαμε το φύλο του, την ηλικία του, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του, τησχέση του με τον περιβάλλοντα χώρο του καθώς επίσης και με τον βαθμόαυτογνωσίας που έχει για αυτά που πραγματικά είναι σε θέση να επιτύχει ,μπορεί να πάρει μέρος στη διαμόρφωση αυτής της γνώσης, να της προσ-δώσει νέα χαρακτηριστικά, να τη βελτιώσει ή να την αντικαταστήσει, σετελική ανάλυση, να την καθιερώσει ή να την καταργήσει (Freire, 1987,σελ.83-84).Επομένως, είναι λογικό και αυτονόητο ότι από τη στιγμή που άλλαξαντα δεδομένα, η σημασιολογία και οι ρόλοι μέσα στο παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό πλαίσιο, η θέση του διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας απέ-κτησε νέα δυναμική, δεν χαρακτηρίζεται πλέον από τη στασιμότητα μιαςστείρας και άγονης διαχείρισης που στηριζόταν απλά και μόνο σε κανόνες,χωρίς την παρέμβαση του προσωπικού στοιχείου, η οποία στερούνταν ε-ναλλακτικών προτάσεων άσκησης εξουσίας, αλλά που απαιτεί τώρα πιανα τεθούν προοπτικές, δυνατότητες, σχεδιασμοί και στόχοι προς μια άλληκατεύθυνση τόσο εντός της εκπαιδευτικής μονάδας για ζητήματα που α-φορούν αυτή και μόνο όσο και σε σχέση με θέματα που τη συνδέουν με τοπεριβάλλον της.

Τι είδους “σχολείο’’ πρέπει ή θέλουμε να διοικήσουμε;Μιλώντας κάποιες φορές για το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα συ-νειδητοποιούμε ότι μια απλή περιγραφή του δεν αρκεί ούτε για να αποδώ-σουμε την πλήρη εικόνα του και ούτε βέβαια να κατανοήσουμε τις βαθύ-
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τερες και ουσιαστικότερες ανάγκες, επιθυμίες, αγωνίες, επιδιώξεις και α-ξιώσεις που απορρέουν από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα και η ο-ποία καλείται να δράσει και να εξελιχθεί σε ένα πολιτισμικό τοπίο πολύδιαφορετικό από αυτό προηγουμένων δεκαετιών.Και είναι φρόνιμο πλέον να αντιμετωπίζουμε το εκπαιδευτικό σύστη-μα σαν ένα ζωντανό οργανισμό, όχι σαν ένα διαχειριστικό όργανο εντε-ταλμένο από κάποιο είδος εξουσίας, ο οποίος ζει, κινείται, αισθάνεται, α-φουγκράζεται, συμβαδίζει, στοχάζεται, συμφωνεί ή διαφωνεί, αντικατο-πτρίζει, γεννά, τροφοδοτεί, αποδέχεται, επικοινωνεί, μεταμορφώνει, κατα-ξιώνει ή απαξιώνει, εν τέλει, αποτελεί τον καθρέφτη της ουσιαστικότερηςλειτουργίας του που φαίνεται να είναι η ενεργοποίηση και η αλληλεπίδρα-ση των κυττάρων του τα οποία τον διατηρούν στη ζωή και του διασφαλί-ζουν την εξέλιξη ως οργανισμό.Επομένως, αυτό που θα ήταν απαραίτητο είναι να επιχειρήσει κάποιοςόχι μόνο να περιγράψει επιφανειακά  αλλά να μιλήσει ενδελεχώς για τηνανατομία του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος προκειμένου να ανα-καλύψει την πολυμορφία και την ποικιλότητά του. Πραγματικά, ο πολλα-πλός τύπος σχολείου που έχει προκύψει από ανάγκες, επιθυμίες και αξιώ-σεις της ίδιας της κοινωνίας ερμηνεύεται από τις διευρυμένες σχολικές μο-νάδες, από τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ή κέντρα επιμόρφωσης,από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, από τις ευρέως διαδεδομένες  σχολέςμαθητείας και τις επαγγελματικές σχολές κ.λ.π. Αν σε αυτά προσθέσουμεκαι διάφορες μονάδες που υλοποιούν διαφόρων τύπων προγράμματα , πε-ριβαλλοντικά, πολιτιστικά, αγωγής υγείας, συμβουλευτικής, τότε διαπι-στώνουμε ότι η ποικιλομορφία της σύγχρονης εκπαιδευτικής  πραγματι-κότητας απαιτεί, τόσο σε επίπεδο απλής διαχείρισης όσο και σε επίπεδοουσιαστικής λειτουργίας επιδεκτικής στην ενσωμάτωση, στο μετασχημα-τισμό και την ανατροφοδότηση απέναντι στα νέα δεδομένα που απηχού-νται και στο κοινωνικό σύνολο, ρόλους αναθεωρημένους και αναδομημέ-νους  εις ό,τι αφορά στο πλαίσιο αρχών και στη θέσπιση και στο σχεδιασμόαρμοδιοτήτων.Είναι αλήθεια λοιπόν ότι αναπτύχθηκαν διαχρονικά δύο διαφορετικέςαντιλήψεις για το τι είδους σχολείο έχει ανάγκη η κοινωνία (Dewey, 1980σελ. 25). Πρόκειται για δυο διακριτά συστήματα  τα οποία διαδέχτηκαν μετο πέρασμα των δεκαετιών το ένα το άλλο, μέσα από μια εξελικτική διαδι-κασία η οποία σηματοδοτήθηκε από την αναγκαιότητα σύνδεσης της εκ-
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παίδευσης με την αγορά εργασίας, την ανάδειξή της σε παράγοντα κοινω-νικής συνοχής και την καθιέρωσή της ως καταλύτη και ρυθμιστή ευρύτε-ρων  κοινωνικών και πολιτισμικών διεργασιών.  Ως εκ τούτου, αυτά τα δυοσυστήματα αποτυπώνονται με περιχαρακωμένα ιδεολογικά υπόβαθρα καισαφώς προσδιορισμένες πρακτικές.Κατά συνέπεια, ποια η φύση των δυο φιλοσοφιών, ποια τα ιδιαίτεραχαρακτηριστικά  τους; Ας ξεκινήσουμε κατ’ αρχάς από τις λέξεις-κλειδιάπου συνιστούν τους ακρογωνιαίους λίθους τους και σηματοδοτούν τη ση-μασιολογία της ιδιοτυπίας τους. Από τη μια, βρίσκουμε την προσωπική ε-ξουσία, την πειθαρχία, τον έλεγχο, τον αυταρχισμό, την υποταγή , την αυ-θαιρεσία, την επιβολή κανόνων, τον απομονωτισμό, την καταπίεση, τον α-ποκλεισμό.  Από την άλλη, αναγνωρίζουμε την εμπειρία, την παρατήρηση,το στοχασμό, την πρωτοβουλία, τον διάλογο, την κοινωνικοποίηση, τηναλληλεπίδραση, την επικοινωνία, την κοινωνική συνείδηση, τον αμοιβαίοαλληλοσεβασμό, τη συμμετοχή, την δράση, την αυτογνωσία, την αποδοχήτης διαφορετικότητας,  την αυτοπεποίθηση, την ατομική βούληση, σε τε-λική ανάλυση, την ελευθερία προς τον αυτοπροσδιορισμό, την αυτοπραγ-μάτωση και την αυτοέκφραση (Kolesnik, 199 σελ. 106).Οι πιο πολλοί μελετητές έχοντας σαν αφετηρία τις παραπάνω έννοιεςπου οριοθετούν δυο αντίθετες εκπαιδευτικές αντιλήψεις επιχείρησαν ναπροβληματιστούν πέρα από τις γνωστές τους διαστάσεις-  για τις οποίεςήδη κάναμε λόγο - και να τις εντάξουν σε συγκεκριμένο φιλοσοφικό επίπε-δο την καθεμιά. Έτσι λοιπόν κοινωνιολόγοι, ιστορικοί, ψυχολόγοι, παιδα-γωγοί, ερευνητές της εκπαίδευσης συγκλίνουν στην διαπίστωση ότι εκείνοπου χαρακτηρίζει  την σύγχρονη εκπαίδευση είναι η επικράτηση ενός παι-δαγωγικού –γενικότερα- μοντέλου το οποίο ταυτίζεται με το αξιακό σύ-στημα αυτού που ονομαζόταν την εποχή της Αναγέννησης ως Ανθρωπι-σμός. Με άλλα λόγια, νιώθει κάποιος ότι η εκπαιδευτική κοινότητα βιώνειτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα εκείνης της ιστορικής  περιόδου που είχενα κάνει με μια πρωτόγνωρη για τα τότε δεδομένα αγωγή, αυτή του ναμάθει το άτομο να καταργεί τις αυθεντίες, να αυτοπροσδιορίζεται, να απο-δέχεται ή να απορρίπτει  κριτικά την πραγματικότητα που τον περιβάλλει,να την ανασκευάζει , να διεκδικεί αέναα το δικαίωμα  να  βελτιώνει και ναεξελίσσει την προσωπικότητά του, να δημιουργεί ο ίδιος την ταυτότητα ήτις ταυτότητες που θέλει να οικειοποιηθεί , να ανακαλύπτει τον εαυτό τουκαι να αποκαλύπτεται στο περιβάλλον του, να επιλέγει ο ίδιος τις συνθή-
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κες κάτω από τις οποίες θα σκέπτεται και θα δρα ως πραγματικά ελεύθεροκοινωνικοποιημένο άτομο, ως ελεύθερος ‘’ενεργός πολίτης’’ (Kolesnik,1992 σελ.76).Αν, δε, δεχτούμε το γεγονός ότι το σχολείο αντανακλά σε κάθε ιστορι-κή περίοδο τα δεδομένα αυτής, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι, μετά α-πό εναλλαγές  στην εξουσία και γενικότερα στην επικράτηση ως κυρίαρχηςτάσης στην κοινωνία, μεταξύ κλασικισμού και πιο φιλελεύθερων πολιτι-κών, κοινωνικών, οικονομικών κινημάτων και φιλοσοφικών -πολιτιστικώνρευμάτων, διαχρονικά, από την εποχή της Αναγέννησης μέχρι τις μέρεςμας, και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί παρά να έχει παρακολουθή-σει, αποτυπώσει και ενσωματώσει τέτοιου είδους εξελίξεις.Ωστόσο, είναι εντυπωσιακό ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ήτανπάντοτε έτοιμο να συμβαδίσει  με το γενικότερο γίγνεσθαι, πολύ δε περισ-σότερο να αποφασίσει ότι πρέπει να αποτελέσει μέρος αυτού, αλλά επίμακρόν πορευόταν ερήμην των εξελίξεων, στο περιθώριο δηλαδή, της δυ-ναμικής που αναπτυσσόταν δίπλα του, αμφισβητώντας την αναγκαιότητανα συμμετάσχει σε αυτήν την δυναμική και αρνούμενο την εναρμόνιση τηςιδεολογίας του, του ρόλου του, της συμπεριφοράς του, της στοχοθεσίαςτου με ό,τι κινείται κοντά του.Μπορεί βέβαια σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας να έχουν κατά καιρούςυιοθετηθεί  αποσπασματικά μέτρα που να ευνοούν την ανάπτυξη ενόςπροοδευτικού εκπαιδευτικού συστήματος ή πολύ συχνά να αγγέλλεται ηκαθιέρωση ενός σχολείου ελευθερίας και προσωπικής ολοκλήρωσης, όμωςστην πράξη το σχολείο παραμένει το πιο πρόσφορο εργαλείο επίτευξηςτου ενός και μοναδικού στόχου: η παραγωγή ή η αναπαραγωγή ‘’καλώνπολιτών’’, ηθικών και νομοταγών οι οποίοι θα προστατέψουν, θα διαφυ-λάξουν και θα διατηρήσουν τις υπάρχουσες κοινωνικές φόρμες και θα ε-ξασφαλίσουν τον απαραίτητο κοινωνικό έλεγχο προκειμένου το ζητούμενοτης κοινωνικής συνοχής να μην αποτελεί φυσική κατάληξη μιας αβίαστηςπαιδαγωγικής διαδικασίας  αλλά ένας τρόπος να χειραγωγούνται οι διά-φορες κοινωνικές ομάδες (Kolesnik, 1992 σελ. 39). Πρόκειται για έναν αυ-τοσκοπό στον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα ακόμη και σήμερα μοιάζειεγκλωβισμένο και όχι αρκετά αποφασισμένο να τον αποτινάξει. Ή μάλλον για να είμαστε ακριβοδίκαιοι κάνει κάποιες δειλές προσπά-θειες να προσεγγίσει το απέναντι πεδίο το οποίο ταυτίζεται με το στόχοτης διαμόρφωσης ‘’ενεργών πολιτών’’, δηλαδή αυτόνομων προσωπικοτή-
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των, με βαθιά επίγνωση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων τόσο του εαυτούτους όσο και του ευρύτερου κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος, ικα-νών να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους, την εμπειρία τους, την προ-σωπική τους κρίση, είτε για να μετασχηματίσουν την πραγματικότητα, είτεγια να κατασκευάσουν την δική τους υποκειμενική αλήθεια.Κατά συνέπεια, από την στιγμή που η εκπαιδευτική κοινότητα, στενό-τερη και ευρύτερη, καλείται να προβληματιστεί, να εμβαθύνει, να σχεδιά-σει και να αποφασίσει μεταξύ διαφορετικών παιδαγωγικών αντιλήψεων,προτάσεων, μοντέλων, πρέπει σε ένα πρώτο επίπεδο να αναγνωρίσει τονεαυτό της έτσι όπως πραγματικά είναι, να μην αρνηθεί την θετική ή τηναρνητική πλευρά του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται την εκπαιδευτικήδιαδικασία, να μην φοβηθεί τα λάθη της, να μην αμφισβητήσει τις δυνατό-τητες της, και κυρίως να μην διστάσει να πάρει το ρίσκο και την ευθύνηενδεχόμενων καινοτομιών  στο ιδεολογικό πεδίο της εκπαίδευσης , στηνπρακτική εφαρμογή του μέσα από  θεσμούς, αρμοδιότητες, καθήκοντα,αλλά και στην προσαρμογή του στις αξιώσεις και στις επιταγές μιας σύγ-χρονης εποχής η οποία και η ίδια αναζητά μια νέα ταυτότητα.

Ο ‘’ρόλος’’  του Διευθυντή Εκπαιδευτικής ΜονάδαςΈχοντας ως δεδομένο για την επιλογή του κατάλληλου προσώπου γιατη θέση του διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας, ότι η εκπαίδευση παρακο-λουθεί την εξέλιξη της κοινωνίας και κατά συνέπεια, ο εκπαιδευτικός σχε-διασμός στο σύνολό του πρέπει να εναρμονίζεται με την πραγματικότητα,είναι λογικό να τίθεται ένας προβληματισμός και κάποιοι περιορισμοί γιατα προσόντα και τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτει αυτό το άτομο.Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο της συνεχούς αναζήτησης προσόντωνκαι κριτηρίων αξιολόγησης από όλους τους ενδιαφερομένους, συχνά τόσοέντονης και ανταγωνιστικής ώστε καταλήγει να αποτελεί το μοναδικό κί-νητρο ή και αυτοσκοπό αυτή η κατάκτηση της συγκεκριμένης βαθμίδαςτης εκπαιδευτικής ιεραρχίας, χωρίς να θυμίζει σε τίποτε την αβίαστη δια-δικασία της ανάπτυξης, διαμόρφωσης και βελτίωσης της ανθρώπινηςπροσωπικότητας. Αυτή η φυσική πορεία προς την εκπλήρωση των βαθύ-τερων αναγκών και επιθυμιών του ατόμου για απόκτηση γνώσεων και δε-ξιοτήτων χάνεται κάτω από το βάρος και την πίεση τεχνητών και επιβαλ-
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λόμενων «θέλω» και «πρέπει»  για την επίτευξη ενός στόχου υπηρεσιακήςκαι κοινωνικής καταξίωσης που δεν αγγίζει το εσωτερικό του ατόμου επίτης ουσίας, ούτε πείθει  για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητά του τό-σο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και το περιβάλλον της.Με άλλα λόγια, αυτό που περισσεύει στη θέση του διευθυντή μιας εκ-παιδευτικής μονάδας είναι η τεχνοκρατική πλευρά των ανάλογων αρμο-διοτήτων, ενώ εκείνο που παρουσιάζει έλλειμμα είναι μια πραγματική καιεποικοδομητική  ενδοσκόπηση της φύσης και των απαιτήσεων του αντί-στοιχου ‘’ρόλου’’.Και κάτι τέτοιο συμβαίνει επειδή δεν έγινε ποτέ ουσιαστική ανάλυσητης φύσης του περιβάλλοντος χώρου γύρω από την εκπαιδευτική κοινότη-τα, κυρίως δε, επειδή το ‘’πρόσωπο’’ δεν θεώρησε ποτέ σκόπιμο να ταυτι-στεί με το πραγματικό ‘’εγώ’’ του, να πάρει μέρος στην διαμόρφωση τηςδικής του αλήθειας, αλλά και να προπαρασκευαστεί εσωτερικά για την α-ποδοχή της αλήθειας των άλλων. Κατά συνέπεια, ο ‘’ρόλος’’ του διευθυντήείναι, πάνω απ’ όλα και πριν απ’ όλα, ο ‘’ρόλος’’ του Ανθρώπου, του Υπο-κειμένου. Σαν Άνθρωπος πρέπει να εναρμονιστεί με τον εαυτό του και μετο κοινωνικό σύνολο, σαν Υποκείμενο ωθείται να δρα, να εξελίσσει και ναεξελίσσεται. Υπό αυτή την έννοια, η θέση ή ο ‘’ρόλος’’ του διευθυντή είναιαπαραίτητο να εκπληρώνει την θεμελιώδη αποστολή του: να συνιστά έναβήμα στην εσωτερικευμένη αναπτυξιακή ή εξελικτική διαδρομή του ατό-μου ως πρόσωπο – υποκείμενο και από κει και πέρα, ως ‘’ενεργός πολίτης’’,με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που συμβάλλει στη διάπλαση σε ‘’ενεργούς πο-λίτες’’ τους διδασκόμενους της εκπαιδευτικής του μονάδας.Από τη στιγμή που εκείνο το οποίο ενδιαφέρει πρωτίστως είναι ηπλευρά του Ανθρώπου, καλόν θα ήταν να αναρωτηθούμε  πόσο καλά γνω-ρίζει κάποιος τον εαυτό του, τι σχέση έχει με το πραγματικό  «εγώ», αν εί-ναι σε θέση να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί αυτό το πραγματικό «εγώ»,αν έχει μάθει να επεκτείνει, να εναρμονίζει, να αντικατοπτρίζει και να ταυ-τίζει τον αληθινό εαυτό του με τους άλλους μέσα από σχέσεις αμοιβαιότη-τας και αλληλεξάρτησης.Για να απαντήσουμε σε αυτούς τους προβληματισμούς γύρω από τοάτομο και την υπόθεση της εναρμόνισής του με τον εαυτό του και το περι-βάλλον του είναι χρήσιμο να ανατρέξουμε στο πως διαχειρίστηκε το συ-γκεκριμένο θέμα o ψυχολόγος Carl Rogers, οποίος το ανέδειξε σε ζήτημαυψίστης σημασίας για την διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας,
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μας έκανε να θέσουμε νέα κριτήρια στη συνύπαρξη με τον εαυτό μας, εντέλει δημιούργησε ένα ολόκληρο φιλοσοφικό σύστημα που ξεπερνά τα ό-ρια της ψυχολογίας και φαίνεται να διαπερνά και να διαπνέει όλες τις εκ-φάνσεις της δικής μας προσωπικής αλήθειας.Για τον Carl Rogers υπάρχουν ορισμένες λέξεις-κλειδιά όπως‘’mask’’(‘’μάσκα’’), ‘’role’’ (‘’ρόλος’’),‘’false’’ (‘’ψεύτικο’’), ‘’wall’’ (‘’τοιχίο’’),‘’front’’ (‘’προσωπείο’’), ‘’experience’’ (‘’εμπειρία’’), ‘’ feeling’’ (‘’συναίσθη-μα’’), οι οποίες προσδιορίζουν και στιγματίζουν, θετικά ή αρνητικά, όλεςτις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και συμπεριφοράς, ανάλογα με τοπώς τις προβάλουμε μέσα μας και στους άλλους, ανάλογα με το πώς τιςυιοθετούμε ή τις απορρίπτουμε. Η έρευνα τουRogers εστιάζεται στο ναμάθει το άτομο να απελευθερώνει τον εαυτό του από τα δεσμά ενός ψεύ-τικου «εγώ», μιας «μάσκας», ενός «προσωπείου» που τον αναγκάζει να υ-ποδυθεί «ρόλους» έξω και πέρα από την αληθινή του ταυτότητα και ταυ-τόχρονα τον δεσμεύει σε σχέσεις φοβικές και δυσλειτουργικές με το περι-βάλλον του.Ο μόνος τρόπος για να επιτύχει το άτομο να συμβιώνει με τον εαυτότου και να αποδέχεται τους άλλους είναι κατά τον Rogers να «γίνει ο εαυ-τός του» (Rogers, 1995 σελ.108), να παίζει δηλαδή τον πραγματικό, τον α-ληθινό «ρόλο» που του ταιριάζει, που του χάρισε η φύση και ο οποίος κα-ταπιεζόταν μέσα του και όχι έναν «ρόλο» ξένο προς τον ίδιο τον οποίο α-ναγκάστηκε να υιοθετήσει και να οικειοποιηθεί  εξαιτίας κάποιων ανα-γκών, συνθηκών, περιστάσεων, επιθυμιών.Είναι λοιπόν αναντίρρητη η προσφορά του Carl Rogers στην επιστήμητης Ψυχολογίας-Ψυχοθεραπείας και κυρίως μέσα από την θεωρία του γιατα «πρόσωπα» και τους ‘’ρόλους’’ έχει συμβάλει ουσιαστικά και στην εξέ-λιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης, για το πώς δηλαδή μπορεί να εφαρμο-στεί η κεντρική φιλοσοφία του ως ψυχολόγου στο παιδαγωγικό πεδίο καινα προσδώσει μια πολύ συγκεκριμένη μορφή και κατεύθυνση στο σχεδια-σμό ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Πρόκειται για ‘’ένα σχολείο μάθησηςπου ενδιαφέρει και αναπτύσσει το πρόσωπο’’ (Μουλαδούδης, 2003 σελ.114), όπου κυριαρχεί η ελεύθερη έκφραση, η υποκειμενικότητα, η αυτε-νέργεια, η αυθόρμητη επιλογή και το οποίο χαρακτηρίζεται επίσης από τηνδυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων.Στο πλαίσιο μιας τέτοιας παιδαγωγικής αντίληψης για το ποια πρέπεινα είναι η φιλοσοφία και η ιδεολογία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, φαί-
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νεται λογικό να αναρωτηθεί κάποιος, ποιος τελικά είναι ο ‘’ρόλος’’ του εκ-παιδευτικού, από όποια θέση κι αν υπηρετεί την εκπαίδευση. Πρωτίστωςκαι πάνω απ΄όλα μιλάμε βέβαια για τον ‘’ρόλο’’ του δασκάλου και για τογεγονός ότι από το είδος της ‘’μορφωτικής σχέσης’’ που θα οικοδομήσει μετο μαθητή του θα βοηθηθεί και ο ίδιος, αλλά και ο διδασκόμενος, στο να α-ποδεσμεύσουν τους εαυτούς τους από ‘’προσωπεία’’ που δεν τους επέτρε-παν να συνειδητοποιήσουν ότι μοιράζονται την ίδια ευθύνη, τα ίδια δικαι-ώματα, τις ίδιες επιλογές, τις ίδιες δυνατότητες όσον αφορά στην έρευνακαι στην ανακάλυψη της γνώσης. Κάτι τέτοιο τους καθιστά συνοδοιπό-ρους και όχι αντιπάλους μέσα στην παιδαγωγική σχέση και αναδεικνύειτην σχέση αμοιβαιότητας και αλληλεξάρτησης.  Για τον Georges Gusdorf έ-νας μόνο ρόλος υπάρχει: ‘’Να είσαι δάσκαλος της ανθρωπότητας’’(Postic,1998 σελ.83). Δηλαδή απαραίτητη προυπόθεση για να μπορεί να παίξεικάποιος το ‘’ρόλο’’ του διευθυντή θα πρέπει ήδη να έχει επιτύχει στο «ρό-λο» του «δασκάλου της ανθρωπότητας», κάτι που σημαίνει ότι ο δάσκαλοςδεν ‘’εμφανίζεται μόνο ως άνθρωπος της γνώσης, αλλά επιπλέον να είναιμάρτυρας της αλήθειας και επιβεβαιωτής αξιών’’ (Postic, 1998 σελ.83).Ήδη λοιπόν δίνονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει ναδιέπουν το «ρόλο» όχι απλώς του διευθυντή μιας εκπαιδευτικής μονάδαςκατά τα γνωστά και συνήθη πρότυπα, αλλά ενός διευθυντή που καλείταινα ασκήσει διοίκηση σε ένα ‘’σχολείο που ανοίγεται στον κόσμο’’(Unesco,1999 σελ.209). Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι ‘’… τα κοινωνικά προβλή-ματα δεν μπορούν πια να αφεθούν έξω από την πόρτα του σχολείου. Απότους εκπαιδευτικούς δεν αναμένεται μόνο να είναι σε θέση να αντιμετωπί-ζουν τα προβλήματα και να ενημερώνουν τους μαθητές τους για το σύνολοτων κοινωνικών ζητημάτων, αλλά και να έχουν επιτυχία εκεί όπου οι γο-νείς και οι θρησκευτικές ή οι κοσμικές αρχές συνήθως αποτυγχάνουν. Επι-πλέον, πρέπει να βρουν την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην παράδο-ση και στο νεωτερισμό, ανάμεσα στις ιδέες και στάσεις του παιδιού καιστο περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος.’’ (Unesco, 1999 σελ.210).Ή αλλιώς, «Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της εκπαίδευσης είναιη συνεισφορά της στη μετατροπή της αλληλεξάρτησης σε συνειδητή αλλη-λεγγύη.» (Unesco, 1999 σελ.70).Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ‘’ρόλος’’ του διευθυντή εκπαιδευτικήςμονάδας πρέπει να μετατοπισθεί από μια κοινότυπη σχέση υποτέλειας καιεξάρτησης σε μια σχέση πραγματικής αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 399ΚείμενοΤο κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο Libertépour apprendre   ( A freedom for Learning) του Carl Rogers και το οποίομας αποδίδει με τον πιο γλαφυρό τρόπο τις δυο αντιπαρατιθέμενες σχολέςή αντιλήψεις –την παραδοσιακή και την ανθρωπιστική, ή αλλιώς, την συ-ντηρητική και την ρομαντική - για την διοίκηση των εκπαιδευτικών μονά-δων και, κατά συνέπεια, έρχεται ως αρωγός της οπτικής κάτω από την ο-ποία εξετάσαμε το θέμα σχετικά με την διοίκηση των εκπαιδευτικών μο-νάδων και των απόψεων που εκθέσαμε σε αυτό το άρθρο.
Η παραδοσιακή άποψηΟ διευθυντής σχολικής μονάδας ο οποίος ακολουθεί το σύνηθες μο-ντέλο άσκησης διοίκησης σε εκπαιδευτική μονάδα, βλέπει το καθήκον τουκάτω από την οπτική του να προσπαθεί να διατηρήσει  υπό πίεση την ε-νέργεια των διδασκόντων και των διδασκομένων κατά τέτοιο τρόπο πουνα ικανοποιούνται οι στόχοι και οι απαιτήσεις του συστήματος. Σε έναπρώτο επίπεδο, θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο των οικονομικών, του ε-ξοπλισμού και του προσωπικού, απαραίτητων στοιχείων για να επιτευ-χθούν οι στόχοι έχει μπροστά του. Από κει πηγάζει και η δική του αναγκαι-ότητα να κινητοποιήσει και να κατευθύνει τους διδάσκοντες και διαμέσωαυτών και τους διδασκόμενους.  Αυτό σημαίνει επίσης ότι μια από τις αρ-μοδιότητές του είναι να ελέγξει τις δράσεις και να μεταβάλει την συμπερι-φορά του καθενός από τα μέλη της σχολικής μονάδας προκειμένου να εκ-πληρωθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Στο κέντρο της αντίληψής του, υπάρ-χει η πεποίθηση ότι αν οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι  αφήνονταν ναπράττουν κατά βούληση, θα γίνονταν απαθείς ή αντίθετοι σε σχέση με τονστόχο. Κατά συνέπεια, πρέπει να τους ανταμείψει, να τους τιμωρήσει, νατους πείσει – πρόκειται για την παλιά μέθοδο του καρότου και του μαστί-γιου – έτσι ώστε να εργάζονται προς μια και μόνο κατεύθυνση, αυτή που οπρόεδρος ή τα μέλη της διοίκησης, ή το Κράτος καθόρισε από την αρχή ως«στόχο της εκπαίδευσης».Αυτή η συνήθης αντίληψη διοίκησης στην εκπαίδευση περιέχει εμμέ-σως μια πολύ σαφή ιδέα για την ανθρώπινη φύση. Υπονοεί ότι τόσο ο δι-
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δάσκων όσο και ο διδασκόμενος είναι απαθείς από την φύση τους και ότιέχουν απαραιτήτων την τάση να αποφεύγουν κάθε σημαντική προσπά-θεια. Ο διδάσκων και ο διδασκόμενος θεωρούνται ότι ούτε ο ένας ούτε οάλλος δεν αγαπούν τις ευθύνες και ότι προτιμούν να είναι οδηγούμενοι καικαθοδηγούμενοι. Αυτή η αντίληψη παίρνει ως δεδομένο ότι τόσο ο διδά-σκων όσο και ο διδασκόμενος (και κυρίως ο διδασκόμενος) αδιαφορούνγια την επιτυχία του εκπαιδευτικού σκοπού και δεν θα κάνουν προσπά-θεια προς αυτή την κατεύθυνση παρά μόνο αν εγκαθιδρυθεί ένα κατάλλη-λο σύστημα ελέγχου.Θα προσθέσω ότι οι διευθυντές ή οι διδάσκοντες που στηρίζονταιστην πιο πάνω αντίληψη μπορούν να συγκαταλέγονται τόσο στους λεγό-μενους «σκληρούς» όσο και σε αυτούς που αποκαλούμε «μαλακούς». Αυ-τός που ανήκει στους αποκαλούμενους «σκληρούς» ασκεί έναν έλεγχο κα-τά βάση καταναγκαστικό , διατηρεί μιαν αυστηρή πειθαρχία και ανακαλύ-πτει ότι  ο τρόπος που βλέπει τους ανθρώπους, και από κει προέρχεται ηγενικότερη θεώρησή του για τα πρόσωπα, αποδεικνύεται και πιστοποιεί-ται από την εμπειρία του: οι υποτελείς του ετοιμάζονται πάντοτε να σα-μποτάρουν το σύστημα.Μου ανέφεραν πρόσφατα την περίπτωση ενός διευθυντή σχολείου οοποίος επέβαλε σε κάθε διδάσκοντα μια αριθμημένη θέση μέσα κατά τηνδιάρκεια των συνεδριάσεων του συλλόγου καθηγητών, για να μπορεί μεαυτόν τον τρόπο εύκολα να επαληθεύει την παρουσία του καθενός και ναασκεί πίεση και έλεγχο σε αυτούς που απουσιάζουν.  Δεν υπάρχει αμφιβο-λία ότι αυτός ο διευθυντής σχολικής μονάδας  ανακάλυψε ότι ο τρόποςπου βλέπει την ανθρώπινη φύση επιβεβαιώνεται από την στιγμή που δια-πίστωσε ότι, αν και επίσημα το σύστημά του υιοθετήθηκε, στην πραγματι-κότητα, όλοι έκαναν το παν για να το καταστρέψουν μέσα από υπόγειεςδιαδρομές.Από την άλλη, ο διευθυντής ο οποίος συγκαταλέγεται στους επονομα-ζόμενους «μαλακούς» και ο οποίος επιθυμεί όλος ο κόσμος να τα βρίσκει μεαρμονικό τρόπο και προσπαθεί να είναι ευγενικός και πειστικός, και αυτόςμε τη σειρά του ανακαλύπτει ότι το έχασε το παιχνίδι αν αφεθεί στην πα-ραδοσιακή θεωρία του και αν προσπαθήσει να την εφαρμόσει. Οι όρκοιτου δεν αγγίζουν κανένα. Θα διαπιστώσει ότι οι διδάσκοντες (και οι διδα-σκόμενοι) τον εκμεταλλεύονται. Αυτοί ζητούν όλο και περισσότερα εφό-σον στον ίδιο αρέσει να δίνει, ενώ οι ίδιοι παρέχουν όλο και μικρότερη
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προσπάθεια. Έτσι λοιπόν η αντίληψή του για την φύση των διδασκόντωνκαι των διδασκομένων επιβεβαιώνεται και κινδυνεύει να πέσει στον σκε-πτικισμό. Συχνά σε αυτό το σημείο στρέφεται προς μια πιο «σκληρή» συ-μπεριφορά.

Μια πιο σύγχρονη θεώρησηΣύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο διευθυντής των εκπαιδευτικών μονά-δων είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των ‘’πόρων’’ του ιδρύματος: δι-δάσκοντες, διδασκόμενοι, οικονομικά, εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδο-μή, στο μέτρο όπου όλα αυτά είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουν σε ό-λα τα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εργάζονται από κοινού γιατην πραγματοποίηση των στόχων που οι ίδιοι επέλεξαν για τους εαυτούςτους.  Η κυριότερη πλουτοπαραγωγική πηγή του οργανισμού βρίσκεταιστην ενεργοποίηση που ο καθένας βιώνει μέσα του ως προς το να ανα-πτύσσεται και να μαθαίνει.  Η προσπάθεια του διευθυντή συνίσταται στονα τακτοποιεί τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα πρόσωπα να μπο-ρούν να επιτύχουν τους προσωπικούς στόχους που έχουν θέσει αλλά καινα ευνοείται ταυτόχρονα η επίτευξη των στόχων που όλοι μαζί έθεσαν μέ-σα στον οργανισμό.  Η διοίκηση θεωρεί ότι η προσπάθειά της πρέπει να εί-ναι προς την κατεύθυνση πρωτίστως: να απομακρύνει τα ‘’διοικητικά’’ ε-μπόδια, να δημιουργεί ευκαιρίες όπου διδάσκοντες και διδασκόμενοι καιδιευθυντές οι ίδιοι μόνοι τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε βάθος τιςδικές τους δυνατότητες, να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την αλλαγή ναδημιουργήσουν ένα μέσα στο οποίο καθένας θα ξέρει ότι οι προσωπικέςτου δυνατότητες εκτιμώνται, ότι κρίνεται ικανός να εξασκήσει διάφορεςευθύνες που του ανατίθενται και ότι οι δημιουργικές του δεξιότητες αξιο-λογούνται.Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο από αυτά που προηγήθηκαν ότι η ευθύνηκαι η πρωτοβουλία πρέπει να διαχέονται σε όλη την ομάδα, προκειμένουνα επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή χρήση των γνώσεων, των ιδιαίτε-ρων δεξιοτήτων και της ιδιοσυγκρασίας του καθενός και με αυτό τον τρό-πο να εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η στιβαρότητα των αποφάσεων.Ακολουθώντας μια παρόμοια πολιτική, ευνοείται στο μέγιστο βαθμό η α-νάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός.



ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Μ.402
Ο διευθυντής έχει καθήκον να αναπτύσσει και ο ίδιος την προσωπικό-τητά του μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ακριβώς όπως πρέπεινα το καθιστά εφικτό για τους διδάσκοντες και τους διδασκόμενους. Δενπρέπει να αυτοακυρώνεται, αντιθέτως πρέπει να χρησιμοποιεί τα προσό-ντα του ως διευθύνων, την προσωπική οπτική του για την πραγματικότη-τα, την εκτεταμένη λήψη πληροφοριών που διαθέτει, όλα τα δεδομένα πουτον οδήγησαν σε αυτή τη θέση ευθύνης που κατέχει, ως εξέχοντα εργαλείαγια να εισχωρήσει σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι ζωντανός και μεταλ-λάσσεται. Κατά ένα μέρος, μέσα στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνε-ται το να απελευθερώσει τις δυνατότητες των άλλων , αλλά θα ήταν ελλι-πής η εκπλήρωση των καθηκόντων του αν δεν απελευθέρωνε επίσης καιτο δικό του αποθεματικό δυνατοτήτων και αν δεν το ανέπτυσσε.Όσον αφορά στην επιμόρφωση που προσφέρεται στα πλαίσια ενόςτέτοιου συστήματος, φαίνεται ότι το κυριότερο πρόβλημα πρέπει να είναιαυτό του να γνωρίζει κάποιος «πώς να παντρέψουμε και να συνδυάσουμεπερισσότερους παράγοντες που διευκολύνουν προς αυτή την κατεύθυν-ση». Ο βασικός στόχος θα ήταν να αναδειχθούν σε όλα τα επίπεδα άσκη-σης εξουσίας (διευθυντές, διδάσκοντες, διδασκόμενοι), πρόσωπα ικανά ναακούν, να καταλαβαίνουν, να αποδέχονται, να αποσαφηνίζουν, να επικοι-νωνούν, και που ξέρουν επίσης πώς να βοηθούν είτε άτομα είτε ομάδες α-τόμων να βιώνουν πιο καθαρά τους προσωπικούς τους στόχους, τις δυ-σκολίες τους, τους, τις απογοητεύσεις τους, τις αντιπαραθέσεις τους, κατάτέτοιο τρόπο που τα άτομα ή οι ομάδες να μπορούν να γίνουν ο εαυτόςτους και όλο και περισσότερο ικανά να αυτοπροσδιοριστούν. Αυτός ο τύπος επιμόρφωσης είναι δύσκολος, διότι δεν αρκεί να πε-ριοριστούμε σε μερικά σημεία και διαδικασίες ήσσονος σημασίας. Ο διευ-θυντής πρέπει να αναδεικνύεται σε πρόσωπο ικανό να καταλάβει  πραγ-ματικά και να αποδεχτεί πραγματικά γνώμες και συναισθήματα πολύ δια-φορετικά, πρέπει ακόμα να είναι ικανός να εκφράσει τις δικές του απόψειςκαι τα δικά του συναισθήματα χωρίς να τα επιβάλλει στους άλλους. Ναγιατί η επιμόρφωση που προσφέρεται σε παρόμοιους  οργανισμούς θα έ-πρεπε να έχουν ως ουσιαστικό αντικείμενο την παροχή ευκαιριών σε άτο-μα να αναπτύξουν την προσωπικότητάς τους, τα οποία με την σειρά τουςθα μπορούσαν να διευκολύνουν  την εξέλιξη άλλων ατόμων ή ομάδων.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 403ΕπίλογοςΔεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι από τυπικής απόψεως το σύγχρονοσχολείο πρέπει να αντιμετωπίζεται  όπως κάθε άλλος οργανισμός πουδιοικείται με βάση αυτά που προβλέπει κάποιο καταστατικό, τους επιδιω-κόμενους  στόχους, κάποια αντικειμενικά κριτήρια, και με βάση επίσηςπραγματικά αποτελέσματα.  Αναπόφευκτα, θεωρούνται απαραίτητοι κά-ποιοι αντικειμενικοί δείκτες μέτρησης για την πορεία του όποιου οργανι-σμού.Παρά ταύτα, όσο κι αν υιοθετήσει το σύγχρονο σχολείο επιτηδευμέναοργανογράμματα ή μεθόδους αξιολόγησης προσωπικού και παραγόμενουέργου, όσο και αν προσπαθήσει να δώσει την εντύπωση στο κοινωνικό σύ-νολο ότι δεν αποφεύγει την προσαρμογή του σε σχήματα που προσιδιά-ζουν  το σύγχρονο πολιτικό, οικονομικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό γί-γνεσθαι, εν τούτοις δεν πρέπει να ξεχνά ότι πέρα από τεχνοκρατικές  υπα-γορεύσεις και μετρήσεις απόδοσης, έχει σαν βασική αποστολή να προβείσε δυο ουσιώδεις επιλογές: κατά πρώτον, να απομακρυνθεί οριστικά απότη σπατάλη και την ισοπέδωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμι-κού του (διδασκόντων και διδασκομένων) και κατά δεύτερον, να συμβάλειστο να συμφιλιωθεί ο σύγχρονος άνθρωπος με το «εγώ» του και κατόπινμε το «εμείς», μέσω της εμπειρίας και του κριτικού στοχασμού.Και ίσως τελικά, ζώντας, δρώντας και δημιουργώντας, από ο-ποιαδήποτε θέση και με αφορμή το όποιο καθήκον στα πλαίσια του ό-ποιου εκπαιδευτικού συστήματος, αυτό που θα πρέπει να μας προβληματί-ζει και να αναζητούμε είναι το αν πραγματικά εκπληρώνεται και ικανο-ποιείται το βαθύτερο νόημα του όρου «εκπαίδευση», όπως το επισημαίνειο John Dewey:"Δεν θέλω να τελειώσω χωρίς να επαναλάβω τη σταθερή μου πίστη ό-τι το ακριβές σχήμα δεν είναι ΄΄προοδευτική εναντίον παραδοσιακής εκ-παίδευσης΄΄ ή ΄΄παλιά εναντίον νέας εκπαίδευσης ΄΄, αλλά το ερώτημα τιπρέπει να είναι κάτι για να τ’ ονομάζουμε ΄΄εκπαίδευση΄΄  (Dewey, 1980,σελ. 74).   
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