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Δημοσιοποίηση της αξιολόγησης των μαθητών
και κατασκευή της αποτυχίας. Προς μια 

πολιτισμική ανάλυση

Benincasa Luciana1

Περίληψη

Στην εργασία αυτή διερευνώ τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις διε-
ξαγωγής μιας πολιτισμικής ανάλυσης μορφών δημοσιοποίησης της αξιολό-
γησης στο ελληνικό σχολείο. Η δημοσιοποίηση της αξιολόγησης μπορεί να 
θεωρηθεί τρόπος κατασκευής της αριστείας και, επομένως, της αποτυχίας. 
Μετά από μια σύντομη συζήτηση των βασικών όρων παρουσιάζω μια επι-
σκόπηση πρακτικών και τελετουργιών στο πλαίσιο του ελληνικού σχολεί-
ου, όπου κάθε χρόνο διεξάγονται ποικίλες εκδηλώσεις αυτού του είδους. 
Ισχυρίζομαι ότι, κηρύσσοντας ορισμένους μαθητές πετυχημένους, αυτές 
οι πρακτικές ταυτόχρονα κηρύσσουν πολλούς άλλους αποτυχημένους και 
ότι η τεράστια έμφαση που δίνεται στους υψηλούς βαθμούς μεταφράζε-
ται σε αίσθηση απογοήτευσης για πολλούς μαθητές και σε άγχος για τους 
περισσότερους. Μια πολιτισμική ανάλυση επιμέρους μορφών δημοσιοποί-
ησης της αξιολόγησης στο σχολείο αναμένεται να προσφέρει βαθύτερη 
κατανόηση αυτών των πολιτισμικών μορφών και να αναδείξει νέες διαστά-
σεις του φαινομένου της σχολικής επιτυχίας/ αποτυχίας. Ο αναστοχασμός 
γύρω από τις εδραιωμένες πολιτισμικές πεποιθήσεις που εμπνέουν αυτές 
τις πρακτικές αναμένεται να οδηγήσει στην αμφισβήτησή τους, συμβάλλο-
ντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην τάξη.

Λέξεις κλειδιά: Πολιτισμική ανάλυση, Δημοσιοποίηση της αξιολόγησης 
των μαθητών, Πολιτισμικές πρακτικές και τελετουργίες, Κατασκευή της 
σχολικής επιτυχίας και αποτυχίας

1. Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Το-
μέας Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.



214

Abstract

Practices that make school assessment public may be viewed as ways 
of fabricating excellence and, therefore, of constructing school success and 
failure. In this paper I explore the possibilities and the presuppositions for 
carrying out a cultural analysis of such practices in Greek education, where 
several such events take place yearly. After a brief overview of relevant 
ceremonies in the context of Greek school I argue that, by declaring certain 
students or pupils successful, at the same time they declare many other 
students a failure. The enormous emphasis placed on high grades causes 
disappointment in many pupils and anxiety in most of them. A cultural 
analysis of specific cultural forms designed to make assessment public is 
likely to highlight new dimensions of school success and failure. Reflection 
on the cultural values and beliefs that underpin these practices shall 
hopefully lead to questioning their “taken-for-grantedness”, thus mitigating 
the emphasis given to school success and improving the quality of everyday 
life in school.

Keywords: cultural analysis, school assessment made public, cultural prac-
tices and ceremonies, fabrication of school success and failure. 

1. Εισαγωγή

Ανησυχητικό φαινόμενο αποτελούν στην Ελλάδα οι απόπειρες αυτο-
κτονίας μαθητών και μαθητριών, τις οποίες οι επιστήμονες αποδίδουν σε 
μεγάλο βαθμό στο άγχος, στην πίεση γονέων και καθηγητών για επιτυ-
χία και στο φόβο στιγματισμού σε περίπτωση αποτυχίας (Κάτσικας, 2000). 
Σχολιάζοντας την αυτοκτονία μιας μαθήτριας, ο ψυχίατρος Μ. Μυλωνάκης 
(1997), σημειώνει ότι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη του περιβάλ-
λοντός της: «Των πεποιθήσεων και των αντιλήψεων αυτού του περιβάλ-
λοντος. Για το καλό και το κακό. Το δίκαιο και το άδικο. Το σωστό και το 
λάθος. Την επιτυχία και την αποτυχία στη ζωή.[. . .] Θα ήταν πολύ χρήσιμο 
να το μελετούσαμε». 

Σε αυτό το άρθρο διερευνώ τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις δι-
εξαγωγής μιας πολιτισμικής ανάλυσης μορφών δημοσιοποίησης της αξι-
ολόγησης των μαθητών στο ελληνικό σχολείο ως τρόπων κατασκευής 
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της επιτυχίας και της αποτυχίας. Στο θεωρητικό πλαίσιο, που στηρίζεται 
σε πρόσφατο έργο του ανθρωπολόγου Ray McDermott και των συνεργα-
τών του (1993, 1999, 2001, 2003, 2006), προσπαθώ να αποσαφηνίσω την 
έννοια «πολιτισμική ανάλυση». Από τη σκοπιά μιας τέτοιας ανάλυσης, η 
δημοσιοποίηση της αξιολόγησης στο σχολείο μπορεί να θεωρηθεί τρόπος 
κατασκευής της αριστείας και, επομένως, της επιτυχίας και της αποτυχί-
ας. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζω μια σύντομη επισκόπηση πρακτικών 
και τελετουργιών που, κηρύσσοντας ορισμένους μαθητές πετυχημένους, 
ταυτόχρονα κηρύσσουν πολλούς άλλους αποτυχημένους. Τέλος, υποστη-
ρίζω ότι μια πολιτισμική ανάλυση επιμέρους μορφών δημοσιοποίησης της 
αξιολόγησης των μαθητών στο σχολείο αναμένεται να αναδείξει νέες δια-
στάσεις του φαινομένου της σχολικής επιτυχίας/ αποτυχίας. Μια βαθύτερη 
κατανόηση αυτών των πρακτικών και τελετουργιών μπορεί να διευκολύνει 
τον αναστοχασμό γύρω από τις εδραιωμένες πολιτισμικές πεποιθήσεις που 
τις εμπνέουν και να οδηγήσει στην αμφισβήτησή τους, ώστε να μη δίνεται 
τόση έμφαση στη σχολική επιτυχία και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στην 
τάξη.

2. Εννοιολογικό Πλαίσιο

1.1 Πολιτισμός και πολιτισμική ανάλυση

1.1.1 Τι είναι ο πολιτισμός;
Στις περιπτώσεις που η έννοια του πολιτισμού έχει αξιοποιηθεί ερευ-

νητικά στην εκπαίδευση, συνήθως έχει χρησιμοποιηθεί απλώς ως μια με-
ταβλητή που περιορίζεται σε πληροφορίες υπόβαθρου γύρω από τον τόπο 
γέννησης, τη μητρική γλώσσα και την εθνοτική προέλευση των συμμετε-
χόντων και σε δήθεν πολιτισμικής προέλευσης χαρακτηριστικά της συ-
μπεριφοράς τους. Οι Ray McDermott και Hervé Varenne προτείνουν να 
υιοθετήσουμε τον πολιτισμό ως κρίσιμη μονάδα ανάλυσης στην έρευνα 
στην εκπαίδευση. Δύο είναι οι ορισμοί του πολιτισμού που κυριαρχούν σε 
πρόσφατα έργα τους: «ο πολιτισμός είναι γνώση» και «ο πολιτισμός είναι 
σύνολο πρακτικών» (Duranti, 1997). Με λίγα λόγια, ο πολιτισμός γίνεται 
αντιληπτός αντίστοιχα (α) ως «η γνώση που οι άνθρωποι χρειάζονται για 
να ζήσουν μαζί» (McDermott & Varenne, 2003) και (β) ως σύνολο από συ-
ντονισμένες πρακτικές που είναι κοινές στα μέλη μιας ομάδας. Κατά κά-
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ποιον τρόπο μοιάζει με μια όπερα ή ένα χορό, με την έννοια ότι παρουσι-
άζεται κυρίως σε μη-λεκτική μορφή (McDermott & Varenne, 2006). Στο 
πλαίσιο μιας εποικοδομιστικής προσέγγισης οι δύο ορισμοί μπορούν να 
θεωρηθούν συμπληρωματικοί: η πολιτισμική γνώση αποτελείται από προϊ-
όντα της κοινωνικής κατασκευής, τα οποία συντηρούνται, αναπαράγονται 
και, πιο σπάνια, ανασκευάζονται, μέσα από καθημερινές κοινωνικές αλλη-
λεπιδράσεις και συντονισμένες πρακτικές. Πολιτισμική γνώση και πρακτι-
κές διαπλέκονται στην καθημερινή ζωή. 

1.1.2 Τι κάνει ο πολιτισμός;
Κάθε πολιτισμός θέτει για τα μέλη στόχους που θα έπρεπε να επιδιώ-

κουν στη ζωή τους. Επίσης, διαθέτει ένα σύστημα μέτρησης της ανταπό-
κρισης των ατόμων σε αυτούς τους στόχους, βάσει της οποίας τα άτομα 
αξιολογούνται. Όσα άτομα θεωρείται ότι ανταποκρίθηκαν λαμβάνουν δη-
μόσια αναγνώριση και προβάλλονται ως πρότυπα προς μίμηση. Αντίστρο-
φα, όσα δε στάθηκαν στο ύψος των στόχων στιγματίζονται και θεωρούνται 
παραδείγματα προς αποφυγήν. 

Κάθε πολιτισμός διαθέτει (α) ένα σύστημα από θέσεις, στις οποίες το-
ποθετούνται οι άνθρωποι ανάλογα με το βαθμό στον οποίο ανταποκρί-
νονται στους πολιτισμικά αξιοδοτούμενους στόχους και (β) πρακτικές 
που παράγουν κατηγορίες ανθρώπων, ταξινομήσεις και ερμηνείες. Κάθε 
σύστημα ταξινόμησης προσφέρει ορισμένες δυνατότητες στα άτομα και 
παράλληλα τα αποκλείει από άλλες (McDermott, Goldman & Varenne, 
2001). Τα ταξινομητικά σχήματα είναι ουσιαστικά ιεραρχίες, όπου ορισμέ-
νες θέσεις θεωρούνται καλύτερες, ανώτερες και αντικειμενικά πιο επιθυ-
μητές από κάποιες άλλες. Θεωρείται ότι με τη θέση που καταλαμβάνει κά-
ποιος σε αυτό το ιεραρχικό σύστημα ταξινόμησης αποδεικνύει αν κατέχει 
ή όχι ορισμένα χαρακτηριστικά και ικανότητες, στις οποίες προσδίδεται 
μεγάλη αξία στα πλαίσια της ομάδας. Σύμφωνα με τον κοινό νου, η παρου-
σία ή η έλλειψη αυτών των χαρακτηριστικών και ικανοτήτων εξηγεί γιατί 
υπάρχουν έχοντες και μη έχοντες, κατά αυτόν τον τρόπο νομιμοποιώντας 
σε κάθε κοινωνία την υπάρχουσα κοινωνική διαστρωμάτωση. 

1.1.3 Μια πολιτισμική ανάλυση
Εστιάζοντας ταυτόχρονα στην αλληλεπίδραση πρόσωπο-με-πρόσωπο 

και στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο, στο οποίο αυτή εντάσσεται, μια πο-
λιτισμική ανάλυση επιτρέπει την αποδόμηση του συστήματος πολιτισμι-
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κών διευθετήσεων και την ανάδειξη των αρχών που το δομούν. Στη βάση 
της παραδοχής ότι οι άνθρωποι δείχνουν στην καθημερινότητα τα στοιχεία 
που είναι για αυτούς πιο σημαντικά, μια πολιτισμική ανάλυση προσδίδει 
μέγιστη σημασία στην ανθρώπινη συμπεριφορά και στις ρουτίνες της κα-
θημερινής ζωής. Παράλληλα, όμως, επεκτείνεται πέρα από τα άτομα, στη 
μελέτη του (πολιτισμικού) κόσμου που αποτελεί το σκηνικό της καθημερι-
νής τους ζωής (McDermott & Varenne, 2006). 

Μια ανάλυση είναι πολιτισμική, εάν περιγράφει τα πολιτισμικά υλικά 
που οι άνθρωποι καθιστούν διαθέσιμα ο ένας στον άλλο κατά το έργο κοι-
νωνικής κατασκευής του κόσμου της καθημερινής ζωής. Ο όρος «πολιτι-
σμικά υλικά» αναφέρεται αφενός στην πολιτισμική γνώση και αφετέρου 
στις πρακτικές μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. 

Πεποιθήσεις, αξίες και αφαιρέσεις, όπως οι ιδέες της επιτυχίας και των 
γνωστικών ικανοτήτων αποτελούν την πολιτισμική γνώση μιας ανθρώ-
πινης ομάδας. Πρόκειται για όλα όσα θεωρούνται δεδομένα στα πλαίσια 
της ομάδας από την πολύ διαδεδομένη (αλλά όχι οικουμενική) πεποίθη-
ση ότι η ανθρωπότητα χωρίζεται σε άνδρες και γυναίκες μέχρι την πολύ 
πιο περιορισμένης εμβέλειας πεποίθηση ότι ο άνθρωπος μετενσαρκώνε-
ται. Μεθοδολογικά, μια πολιτισμική ανάλυση απαιτεί να αμφισβητήσουμε 
έννοιες που φαίνονται αυτονόητες, όπως ακαδημαϊκή επίτευξη, φύλο και 
φυλή, καθώς και κάθε ερευνητικό πρόβλημα που τίθεται με αυτούς τους 
όρους. Πολύ οικείες διχοτομίες, όπως άντρας/ γυναίκα, λευκός/ μαύρος, 
αυτοί/ εμείς, ικανός/ ανίκανος και αποτυχημένος/ πετυχημένος δεν είναι 
αυθύπαρκτες κατηγορίες, διότι ο κόσμος δεν τέμνεται από τη φύση του 
κατά μήκους αυτών των γραμμών. Μια πολιτισμική ανάλυση επιδιώκει να 
φέρει στο φως τις διαδικασίες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυ-
τές οι διχοτομίες καθίστανται κυρίαρχες στο λόγο και επηρεάζουν τη ζωή 
των ανθρώπων (McDermott, 1999, σελ. 166). Πώς καταφέρνουν οι άνθρω-
ποι να αναπτύξουν κατηγορίες που επιτρέπουν με συστηματικό τρόπο να 
προσδίδονται χαρακτηριστικά σε άτομα και να κατασκευάζονται έτσι είδη 
ατόμων, όπως ο «καλός μαθητής» και ο «αριστούχος»; Πρόκειται για κο-
λοσσιαίο έργο, το οποίο απαιτεί τις συντονισμένες προσπάθειες όλων των 
ανθρώπων σε έναν πολιτισμό (McDermott & Varenne, 2006. McDermott, 
Goldman & Varenne, 2001). 

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας ξεχωριστό ενδιαφέρον μεταξύ των 
πρακτικών παρουσιάζουν οι τελετουργίες, δηλαδή πρακτικές ή σχήματα 
συμπεριφοράς που λαμβάνουν χώρα σε τακτικά διαστήματα, ακολουθώ-
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ντας συγκεκριμένο τυπικό. Μια πολιτισμική ανάλυση οφείλει να θέσει με-
ταξύ άλλων τα εξής ερωτήματα: Ποιες πρακτικές ή τελετουργίες προβάλ-
λουν ορισμένα είδη ατόμων; Από πού προέρχονται; Από πού αντλούν την 
αυθεντία τους; Πώς συντηρούνται; 

1.2 Η δημοσιοποίηση της αξιολόγησης

1.2.1 Σχολική επιτυχία και αποτυχία
Σύμφωνα με τους McDermott και Varenne οι δραστηριότητες όλων των 

ατόμων στις ΗΠΑ καθιστούν τη σχολική αποτυχία μια πανταχού παρούσα 
δυνατότητα για τον καθένα. Από τη σκοπιά μιας πολιτισμικής ανάλυσης 
το σωστό ερώτημα δεν είναι τι συμβαίνει με τα παιδιά που αποτυγχάνουν. 
Επιτυχία και αποτυχία είναι λέξεις που χρησιμοποιούμε, για να επισημά-
νουμε συγκεκριμένα «ζητήματα διαδικασίας»1 σε «ενορχηστρωμένες» δρα-
στηριότητες που εμπλέκουν εκατομμύρια ανθρώπους (McDermott, 1999, 
σελ. 164). Εφόσον οι συνηθισμένες σχολικές διαδικασίες και καταστάσεις 
είναι πολιτισμικά κατασκευάσματα, θα έπρεπε να ρωτήσουμε: Πώς ο πολι-
τισμός οργανώνει καταστάσεις στις οποίες τόσο πολλά παιδιά φαίνονται 
να αποτυγχάνουν; Ο πολιτισμός «κανονίζει»2, ώστε πολλά παιδιά να βρε-
θούν στο σχολείο σε δυσάρεστες καταστάσεις (McDermott & Varenne, 
2006. McDermott, Goldman & Varenne, 2001). 

1.2.2 Η σχολική αποτυχία ως «πρόβλημα»
Όλα τα άτομα που δεν καταλαμβάνουν τις ανώτερες θέσεις που το 

σχολικό σύστημα διαθέτει αποτελούν εν δυνάμει προβλήματα. πράγμα που 

1. Η κοινοβουλευτική μεταφορά που έχει επιλέξει ο McDermott («η ζωή μιας 
πολιτισμικής ομάδας είναι μια συνεδρίαση του κοινοβουλίου») προβάλλει τη 
«νομοθετική» διάσταση της κοινωνικής ζωής.
2. Η διατύπωση των McDermott & Varenne (2006) αποδίδει στον πολιτισμό 
ιδιότητες που συνδυάζουμε με ανθρώπους. Κοινωνικοί επιστήμονες όλων των 
προσανατολισμών και παραδόσεων έχουν χρησιμοποιήσει άφθονα τέτοιες 
προσωποποιήσεις, αν και μπορεί να διαφωνούσαν μεταξύ τους γύρω από το 
ποιες ακριβώς ιδιότητες αποδίδονται σε τι. Όπως όλες οι μεταφορές και αυτή έχει 
τα όριά της. Για παράδειγμα, τονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτισμοί 
λειτουργούν ως μονάδες, επισκιάζει την εσωτερική τους διαφοροποίηση. Ωστόσο, 
όπως παρατηρεί ο Alexander Wendt, σε σχέση με την προσωποποίηση του κράτους 
(2004) η αντίληψη του πολιτισμού ως οντότητας που λειτουργεί ως μονάδα έχει σε 
κάποιο επίπεδο νόημα και λογική.
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από μια σκοπιά είναι παράλογο, διότι η αποτυχία είναι απαραίτητη για να 
υπάρξει η επιτυχία. Όταν η δυαδική αυτή λογική εφαρμόζεται στο σχο-
λείο, όσοι δεν επιτυγχάνουν υψηλές σχολικές επιδόσεις αντιμετωπίζονται 
ως πρόβλημα από τους άλλους και συχνά από τον ίδιο τους τον εαυτό: 
αν δεν έχεις επιτύχει, τότε έχεις αποτύχει. Σύμφωνα με τους McDermott 
& Varenne (2006), χρειάζονται οι συντονισμένες προσπάθειες ενός ολό-
κληρου λαού, «ώστε να κατασκευαστούν και να συντηρούνται θεσμοί που 
μπορούν συστηματικά να διαχωρίζουν έναν πληθυσμό σε πετυχημένους 
και αποτυχημένους, ώστε ένα πρόβλημα να συναρμολογηθεί και έπειτα να 
αποκτήσει μια ακόμη γενιά παιδιών» (σελ. 30). Ετυμολογικά το πρόβλημα 
δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας πράξης προβολής. Τελικά, πρόβλημα 
είναι ό,τι στα πλαίσια μιας ομάδας προβάλλεται ως τέτοιο από τα ίδια τα 
μέλη, ή από άτομα στα οποία αναγνωρίζεται κάποια αυθεντία στην ανάδει-
ξη προβλημάτων, π.χ. τους επιστήμονες.

1.2.3 Η σχολική επιτυχία ως ερευνητικό πρόβλημα
Κάθε πολιτισμός διαθέτει ένα σύστημα θέσεων που οδηγεί στην τα-

ξινόμηση ανθρώπων βάσει διχοτομιών, οι οποίες μας είναι τόσο οικείες, 
ώστε να μας φαίνονται αυτονόητες. Τα ερευνητικά «προβλήματα» είναι 
και αυτά προϊόντα τέτοιων συστημάτων και ορίζονται εκ των έσω από ένα 
τέτοιο σύστημα θέσεων. Συντονισμένες δραστηριότητες σε διάφορα επί-
πεδα και τομείς της κοινωνικής ζωής συμβάλλουν, ώστε ένα πρόβλημα να 
αναγνωρίζεται ως τέτοιο, να τεκμηριωθεί, να τεθεί σε παρατήρηση, να του 
δοθεί μια εξήγηση και μια ερμηνεία και να ληφθούν μέτρα για την επίλυσή 
του (McDermott & Varenne, 2006).

Φαινόμενα σχετικά με τη σχολική επίδοση, και κυρίως τη χαμηλή, έχουν 
ερευνηθεί εντατικά. Σε αυτό το πλαίσιο έχει αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο η 
έννοια της σχολικής αποτυχίας. Αν και ο όρος παίρνει διαφορετικές συν-
δηλώσεις από χώρα σε χώρα (Auduc, 1998), είναι φανερό ότι η έννοια της 
σχολικής αποτυχίας έχει νόημα σε σχέση με ό,τι δε θεωρείται αποτυχία, και 
ειδικά σε σχέση με ό,τι θεωρείται σχολική επιτυχία. Επιτυχία και αποτυχία 
κατασκευάζονται αμοιβαία και ταυτόχρονα από τα ίδια πολιτισμικά υλικά. 
Είναι προϊόν πολιτισμικών «δομών», πρακτικών και σχημάτων της γλώσ-
σας. Η παραγωγή της αριστείας αποτελεί την άλλη όψη της παραγωγής 
της σχολικής αποτυχίας, διότι χωρίς τους μαθητές που χαρακτηρίζονται 
«άριστοι» και «επιτυχημένοι» δεν θα υπήρχαν αυτοί που χαρακτηρίζονται 
αποτυχημένοι. 
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Οι κοινωνικές πρακτικές εκφράζουν αξίες και ταυτόχρονα συμβάλ-
λουν στη διαιώνισή τους. Τι συμβαίνει με τις ερευνητικές πρακτικές; Στη 
βάση πολιτισμικής ανάλυσης οι McDermott και Varenne (2006), ισχυρί-
ζονται ότι η έρευνα για τη σχολική αποτυχία αποτελεί η ίδια μέρος του 
προβλήματος. Προσθέτουν ότι αυτό είναι εξάλλου αναμενόμενο, διότι 
ένας πολιτισμός που παράγει ένα χ πρόβλημα τείνει να προτείνει λύσεις 
που αναπαράγουν το πρόβλημα. Σε κάθε συγκεκριμένη περίοδο τα μέλη 
μιας ομάδας συμπεριλαμβανομένων και των ερευνητών, έχουν στη διάθε-
σή τους συγκεκριμένα πολιτισμικά υλικά, και όχι άλλα. Έτσι, τα προβλήμα-
τα συνέχεια αναδημιουργούνται, ακόμα και από όσους προσπαθούν να τα 
λύσουν, μέσα στους περιορισμούς που θέτει το εκάστοτε Zeitgeist. Εφόσον 
ούτε ο/ η ερευνητής/ τρία δεν μπορεί να θέσει τον εαυτό του/ της εκτός πο-
λιτισμού, πρέπει να αναγνωρίσει την πολιτισμική και ιστορική σχετικότητα 
τόσο της ύπαρξής του/ της όσο και της ερευνητικής δραστηριότητας. Έτσι, 
όπως το θέτουν οι McDermott & Varenne (2006), το πρόβλημα δεν είναι 
ότι πολλά παιδιά αποτυγχάνουν στο σχολείο, αλλά ότι ο πολιτισμός που 
έχουμε δημιουργήσει μας προσφέρει πολλές κλίμακες, οι οποίες μπορούν 
να δείξουν ότι τόσο πολλά παιδιά αποτυγχάνουν. Επειδή πολλοί ενήλικες 
εμπλέκονται στις διαδικασίες διάγνωσης και επανόρθωσης, το πρόβλημα 
γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Δεν πρόκειται όμως για ντετερμινιστική θέση. 
Οι McDermott & Varenne (2006) τονίζουν ότι το σύστημα «δεν είναι από 
μπετόν» και προτρέπουν τους αναγνώστες να λάβουν επίγνωση της κατά-
στασης, ώστε να συμβάλουν στην αλλαγή της. 

1.2.4 Τα «σωστά» ερωτήματα για μια πολιτισμική ανάλυση
Για πολλά χρόνια το ερώτημα που έθεταν οι ερευνητές ήταν ουσιαστικά 

το εξής: «Γιατί τα παιδιά από την χ ομάδα δε διαβάζουν τόσο καλά όσο τα 
άλλα;» Αρκετές δεκαετίες έρευνας γύρω από το «πρόβλημα» της σχολικής 
αποτυχίας δεν έχουν επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη σχολική πορεία 
ορισμένων παιδιών (Smith et al., 1993). Αν στρέψουμε τον «προβολέα» αλ-
λού θα έχουμε τη δυνατότητα να προβάλουμε άλλα «προβλήματα». Μερι-
κά από αυτά μπορεί να αντιστοιχούν στα εξής ερωτήματα, τα οποία είναι 
και ερωτήματα που θα έθετε μια πολιτισμική ανάλυση: Πότε μετρούν οι 
διαφορές μεταξύ ατόμων στις σχολικές επιδόσεις; Πώς και πότε γίνονται 
αντιληπτές; Πώς γίνονται σημαντικές (ή ακόμα και καθοριστικής σημασί-
ας); Πότε μετρούν οι υψηλοί βαθμοί; Με ποιους τρόπους; Για ποιο λόγο; 
Κάτω από ποιες συνθήκες; Ποιοι θεσμοί προβάλλουν ορισμένα είδη ατό-
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μου (όπως του «πετυχημένου ανθρώπου/ μαθητή»); Από πού προέρχονται 
αυτοί οι θεσμοί; Από πού αντλούν την αυθεντία τους; Πώς συντηρούνται; 

Τα παραπάνω ερωτήματα προϋποθέτουν μελέτη των συναντήσεων 
πρόσωπο-με-πρόσωπο, καθώς και των ευρύτερων πλαισίων στα οποία αυ-
τές οι συναντήσεις είναι ενσωματωμένες. Αντί για την παραδοσιακή εστί-
αση των ερευνητών σε μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση χρειάζεται να 
εστιάσουμε στην παραγωγή στιγμών και καταστάσεων στις οποίες αυτά τα 
παιδιά αναγνωρίζονται ως προβλήματα, ως φορείς μαθησιακών δυσκολιών 
ή απλώς ως «αποτυχημένα». Τα σχολεία μας είναι πολύ αποτελεσματικά 
στο να παράγουν ένα είδος Εαυτού που, σε διάφορα επίπεδα λόγου και σε 
διαφορετικές ιστορικές στιγμές, μπορεί να προσδιορίζεται με ετικέτες που 
ποικίλλουν από «κουμπούρας» μέχρι «τούβλο», «κακός μαθητής» και «μα-
θητής με μαθησιακές δυσκολίες». Αυτά τα είδη ανθρώπου, μαζί με άλλους 
«εαυτούς» που ορίζονται σε σχέση με το εθνοτικό, φυλετικό ή γλωσσικό 
υπόβαθρο, οι McDermott, Goldman & Varenne (2001, σελ. 16) ονομάζουν 
«υποτιθέμενους εαυτούς» (supposed selves). Συνολικά εμπλέκονται σε αυ-
τές τις διαδικασίες εκατομμύρια άτομα, που όλα τους συμβάλλουν στην 
κατασκευή, στελέχωση και συντήρηση των συστημάτων που παράγουν 
επιτυχία και αποτυχία.

2. Η δημοσιοποίηση της αξιολόγησης στο ελληνικό σχολείο

3.1 Πρακτικές κατασκευής της αριστείας 

Ως σχετικά νέο μέλος της ελληνικής κοινωνίας πάντα εντυπωσιαζόμουν 
από τη συχνότητα με την οποία στην καθημερινή ζωή αποδίδονται στα 
άτομα χαρακτηρισμοί, όπως «πετυχημένο» και «αποτυχημένο». Με τον 
καιρό διαπίστωσα ότι η επιτυχία και η αποτυχία είναι, επίσης, κεντρικές 
έννοιες στο ελληνικό σχολείο, πολύ περισσότερο απ’ ότι σε άλλα εκπαιδευ-
τικά συστήματα που έχω γνωρίσει. Εάν δεχτούμε ότι οι άνθρωποι επιδει-
κνύουν στις καθημερινές τους συναλλαγές αυτά που μέσα στην ομάδα τους 
θεωρούνται σημαντικά, τότε ο διαχωρισμός μεταξύ πετυχημένων και απο-
τυχημένων είναι ζωτικής σημασίας στην ελληνική κοινωνία. Θεωρείται δε-
δομένο και αυτονόητο ότι κάθε άτομο θα καταλάβει (ή θα καταταχθεί σε) 
κάποια θέση στο ιεραρχικό σύστημα που αυτές οι δυο έννοιες οριοθετούν. 
Ορισμένες πρακτικές που φαίνονται απλώς να αναδεικνύουν την επιτυχία 
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στην ουσία την κατασκευάζουν. Αναπόφευκτο προϊόν αυτής της δραστη-
ριότητας κατασκευής είναι η αποτυχία. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσω μια επισκόπηση τέτοιων πρακτικών στα 
ελληνικά σχολεία. Αντλώ «δεδομένα» από έγγραφα του ΥΠΕΠΘ που καθι-
ερώνουν και ρυθμίζουν πρακτικές που κατασκευάζουν την επιτυχία, καθώς 
και από την προσωπική μου εμπειρία της συμμετοχής στο ελληνικό σχο-
λείο, σε εκδηλώσεις έξω από το σχολείο και στην ελληνική κοινωνία γενι-
κά. Στην περίπτωση ανεπίσημων, μη-θεσμοθετημένων πρακτικών αντλώ 
πληροφορίες από τον τύπο. Χρησιμοποιώ σε μικρότερο βαθμό ανεπίσημες 
συζητήσεις με φοιτητές και φοιτήτριες.3 

3.2 Μέσα στο σχολείο

Μέσα στο σχολείο συναντάμε πολλές πρακτικές κατασκευής της αρι-
στείας, οι οποίες ρυθμίζονται από υπουργικές αποφάσεις, διατάγματα και 
νόμους. Παρακάτω αναφέρω τις πιο γνωστές.

Το απουσιολόγιο. Στην αρχή κάθε σχολικού έτους ορίζεται απουσιολό-
γος ο μαθητής ή η μαθήτρια που είχε το μεγαλύτερο βαθμό στην τάξη την 
προηγούμενη χρονιά. Καθήκον του/ της είναι η «σύνταξη και η φύλαξη 
του ημερήσιου δελτίου απουσιών». Ο σχετικός νόμος (Νόμος 1566/1985), 
όπως και ο προηγούμενος (Π.Δ. 104/1979/ Δ), κάνουν λόγο για μαθητή 
«διακρινόμενον εις το ήθος και την επίδοσιν», ο οποίος αναπληρώνεται 
από άλλο μαθητή με τα ίδια προσόντα. 

Οι τιμητικές διακρίσεις. Όπως ορίζει ο νόμος, βραβεύονται με «Αρι-
στείο προόδου» με τη μορφή ειδικού διπλώματος οι μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου που έχουν γενικό βαθμό «Άριστα» και η διαγωγή τους χαρακτηρί-
στηκε «κοσμιοτάτη»4. Στον πρώτο μαθητή κάθε τάξης ή τμήματος με γενι-
κό βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς» και διαγωγή «κοσμιωτάτη» απονέμε-
ται «Βραβείο προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας απονέμεται αριστείο ή 

3. Σύμφωνα με τον Wolcott (1995), στα πλαίσια μιας πολιτισμικής προσέγγισης 
πρέπει κανείς να αξιοποιήσει ποικίλες (ή και ασυνήθιστες) πηγές πληροφοριών, 
συλλέγοντας ακόμα και στοιχεία που συνήθως δεν λογαριάζονται ως ερευνητικά 
«δεδομένα». Στην πρωτοποριακή του εθνογραφία για την καθημερινή ζωή ενός 
διευθυντή σχολείου (The Man in the Principal’s Office) ο ίδιος χρησιμοποίησε 
π.χ. τον κατάλογο προσκεκλημένων στο γάμο της κόρης του διευθυντή ως πηγή 
πληροφοριών για τις  κοινωνικές του σχέσεις. 
4. Ίδια μεταχείριση προβλέπεται να έχουν οι μαθητές για «πράξεις αυτοθυσίας ή 
πράξεις εκφραζούσας ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας». 
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βραβείο και στους «ισοβαθμίσαντας» (Π.Δ. 104/1979/ Ζ). Στα περισσότερα 
σχολεία η τελετή λαμβάνει χώρα ως μέρος του εορτασμού για την επέτειο 
του «έπους του 1940» (28 Οκτωβρίου). Διαβάζονται δημόσια τα ονόματα 
των βραβευμένων, ο χαρακτηρισμός της αντίστοιχης επίδοσης («Άριστα» 
ή «Λίαν καλώς») και ο βαθμός. Οι μαθητές που βραβεύονται ανεβαίνουν 
συνήθως σε μια εξέδρα, όπου και τους απονέμεται από το Διευθυντή το 
αριστείο ή το βραβείο. Ο τύπος και οι διαστάσεις των διπλωμάτων, τα 
οποία υπογράφονται από τον εκάστοτε υπουργό, καθορίζονται με υπουρ-
γική απόφαση (Π.Δ. 104/1979/ Ζ). 

Μια ξεχωριστή θέση στην παρέλαση. Στην παρέλαση που διεξάγεται με 
την ευκαιρία των εθνικών και τοπικών εορτών παρελαύνει μια αντιπρο-
σωπεία από κάθε σχολείο. Ηγείται της αντιπροσωπείας μια μικρή ομάδα, 
η οποία αποτελείται από τους έξι μαθητές που είχαν τον υψηλότερο βαθμό 
την προηγούμενη χρονιά. Μεταξύ τους ο μαθητής ή η μαθήτρια της τρίτης 
τάξης με το μεγαλύτερο βαθμό ορίζεται σημαιοφόρος. Οι άλλοι αποκα-
λούνται παραστάτες (ΥΠΕΠΘ, 1974, 1985, 2000). Η θέση του σημαιοφό-
ρου είναι– σύμφωνα μ’ ένα μαθητή– «κάτι παρόμοιο με το αριστείο».  

Ταξίδια «αριστείας». Το 2002 θεσπίστηκε με νόμο το πρόγραμμα «Οι 
Νέοι γνωρίζουν την Ευρώπη». Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιεί η Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ), προσφέρει κάθε χρόνο σε μερικές εκατο-
ντάδες αριστούχους μαθητές Λυκείου τη δυνατότητα να επισκεφτούν πρω-
τεύουσες χωρών-μελών της ΕΕ. Το πρόγραμμα καταρτίζεται κάθε χρόνο 
από τη ΓΓΝΓ και εγκρίνεται με απόφαση του/ της Υπουργού Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων. Ο /Η Υπουργός καθορίζει, επίσης, τον αριθμό 
των μαθητών, τα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και τον τρόπο χρηματο-
δότησης (Νόμος 3027/28-06-2002). Η σχετική απόφαση για το 2007 καθό-
ριζε ως κριτήριο το βαθμό προαγωγής («Άριστα»). Σε περίπτωση ισοβαθ-
μίας οριζόταν ως κριτήριο ο βαθμός προαγωγής στην προηγούμενη τάξη 
και, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, προβλεπόταν κλήρωση (Υ.Α., 2007).

 «Ηλεκτρονικά αριστεία». Από το σχολικό έτος 2004-2005 το υπουρ-
γείο Παιδείας με την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) χορηγεί 
δωρεάν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους αριστούχους μαθητές γυμνασί-
ου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας (ΥΠΕΠΘ, 2006). Σύμ-
φωνα με πηγές του ΥΠΕΠΘ στόχος της πρωτοβουλίας είναι η «εξοικείωση 
των μαθητών με την Πληροφορική και η γενικότερη ενασχόλησή τους με 
τις Νέες Τεχνολογίες», καθώς και η «ενίσχυση της ευγενούς άμιλλας και 
της προόδου των μαθητών» (Ελληνικό Κοινοβούλιο, 2006). Η παράδοση 
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των υπολογιστών (που ένας εκφωνητής των ειδήσεων ονόμασε «ηλεκτρο-
νικά αριστεία») γίνεται συνήθως κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής, στην 
οποία μαζί με εκπροσώπους των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών μπορεί να 
παρίστανται και στελέχη του ΥΠΕΠΘ. Χορηγούνται υπολογιστές και σε 
μαθητές με ειδικές ανάγκες, και συγκεκριμένα σε μαθητές με προβλήματα 
όρασης, με κινητικά προβλήματα και (κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις) 
με νοητική στέρηση, αλλά αυτή η κατηγορία βραβείων δεν προβάλλεται 
από τα ΜΜΕ όσο η προηγούμενη. 

Άλλα παρόμοια φαινόμενα, που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο, πηγά-
ζουν από πρωτοβουλία ιδιωτική. Για παράδειγμα, μια φοιτήτρια ανέφερε 
ότι ένας μαθητής του λυκείου όπου αυτή φοιτούσε, ο οποίος συνήθιζε να 
βραβεύεται για τη σχολική του επίδοση, είχε σκοτωθεί χρόνια πριν. Από 
τότε ο πατέρας του έδινε κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο δραχμές στον πρώ-
το αριστεύσαντα του σχολείου. 

3.3 Γύρω από το σχολείο

Έξω από το σχολείο συναντάμε θεσμοθετημένες πρωτοβουλίες τοπι-
κών αρχών αλλά και φροντιστηρίων, ιδιωτικών σχολείων, καθώς και οργα-
νισμών, όπως τράπεζες και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Φυσικά ο Τύπος, 
εθνικός και τοπικός, δίνει και εδώ το παρόν. 

Βράβευση από τις τοπικές αρχές. Οι αριστούχοι μαθητές βραβεύονται 
και σε τοπικό επίπεδο. Στις τελετές, που ανακοινώνονται εκ των προτέρων 
στον τοπικό Τύπο, παρίστανται οι εκπαιδευτικές αρχές του τόπου, ο Δή-
μαρχος και τα μέλη του κοινοβουλίου που κατάγονται από την περιοχή. 
Οι μαθητές ανεβαίνουν σε μια εξέδρα, όπου παραλαμβάνουν ένα δίπλωμα, 
ενώ ανακοινώνεται στο ακροατήριο το όνομα του καθενός, ο βαθμός, κα-
θώς και το όνομα του σχολείου στο οποίο φοιτούσε. 

Μερικά φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία αναγγέλλουν στον Τύπο ή 
στο δικό τους πίνακα ανακοινώσεων τα ονόματα των μαθητών που ση-
μείωσαν τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα (έτσι παρουσιάζονται) στις 
εισαγωγικές εξετάσεις. Προβάλλονται αυτοί που «πέρασαν» (σε αντίθεση 
με όσους «δεν πέρασαν»). Ανάμεσά τους προβάλλονται αυτοί που «πρώ-
τευσαν», δηλαδή που εισήχθησαν στη σχολή τους με την υψηλότερη βαθ-
μολογία (τους « πρώτους»). Μεταξύ τους έχουν τιμητική θέση αυτοί που 
πρώτευσαν σε σχολές, τις οποίες οι εφημερίδες αποκαλούν περιζήτητες και 
υψηλόβαθμες. Μερικά ιδιωτικά σχολεία της πρωτεύουσας διαφημίζονται 
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στον εθνικό Τύπο με φωτογραφίες των αριστευσάντων και των επιτυχό-
ντων. Οι τίτλοι των σχετικών άρθρων λαμβάνουν συχνά εμφατική μορφή, 
όπως «Συνεχίστε σταθερά, πάντα με σύστημα, πάντοτε πρώτοι!»5

Ο Τύπος, εθνικός και τοπικός, δεν περιορίζεται στο να αντανακλά τις 
παραπάνω πρωτοβουλίες, αλλά προχωρά στη δημοσίευση συνεντεύξεων 
με τους μαθητές που «πέρασαν» και κατά προτίμηση με τους « πρώτους». 

 Ιδιωτικοί οργανισμοί. Μερικές τράπεζες, με την υποστήριξη του 
Υπουργείου Παιδείας, βραβεύουν «αριστούχους» αποφοίτους λυκείου απ’ 
όλη την Ελλάδα, χορηγώντας χρηματικό ποσό στο μαθητή ή στη μαθήτρια 
που «αποφοίτησε με άριστα στο απολυτήριο και συγκέντρωσε το μεγα-
λύτερο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης» στο σχολείο του/ της (ΥΠΕΠΘ, 2008). 
Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας επιβραβεύει απ’ όλους τους νομούς της 
χώρας το μαθητή ή τη μαθήτρια που πρώτευσε στις ετήσιες εισαγωγικές 
εξετάσεις για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Άλλη εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας βραβεύει αριστούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη πέρα από τις επιδόσεις, την οικογενειακή και οικονο-
μική κατάσταση του μαθητή ή της μαθήτριας. 

 Διάφοροι σύλλογοι. Διάφοροι σύνδεσμοι ή σύλλογοι βραβεύουν 
μέλη τους που αρίστευσαν στο σχολείο ή στις πανεπιστημιακές σπουδές. 
Μερικά κληροδοτήματα και ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη δίπλα στην επί-
δοση και κοινωνικά κριτήρια, δίνοντας το προβάδισμα σε νέους και νέες 
που είναι ορφανοί/ ές ή άποροι/ ες. Μερικές φορές το ήθος, το φύλο ή η 
γεωγραφική προέλευση (καταγωγή από ορισμένα χωρία ή περιοχές) ανα-
φέρονται ως επιπλέον κριτήρια, για να δοθεί το βραβείο (Οδηγός, 2000). 

4. Συζήτηση: Δημοσιοποίηση της αξιολόγησης 
και τιμητικές διακρίσεις

4.1 Τιμητικές διακρίσεις

Ας ανακαλέσουμε τα ερωτήματα που διατύπωσα προηγουμένως: Πότε 

5. Σε σχέση με τις τοπικές αρχές, ο ιδιοκτήτης φροντιστηρίου ή ιδιωτικού σχολείου 
έχει προφανώς άλλους λόγους, για να ανακοινώσει αυτά τα στοιχεία. Ωστόσο από 
τη σκοπιά της εργασίας αυτής δεν έχει σημασία ο λόγος για τον οποίο αυτές οι 
πληροφορίες θεωρούνται άξιες δημοσιοποίησης από αυτούς που τις δημοσιοποιούν. 
Σε τελευταία ανάλυση και η μια και η άλλη συμπεριφορά γίνονται κατανοητές στα 
πλαίσια μιας κοινωνίας, στην οποία δίνεται τεράστια σημασία στην αριστεία και 
στην πρωτιά. 
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μετρούν οι διαφορές μεταξύ ατόμων στις σχολικές επιδόσεις; Πώς και πότε 
γίνονται αντιληπτές; Πώς γίνονται σημαντικές (καθοριστικής σημασίας); 
Πότε μετρούν οι υψηλοί βαθμοί; Με ποιους τρόπους; Για ποιο λόγο; Κάτω 
από ποιες συνθήκες; Ποιοι θεσμοί προβάλλουν ορισμένα είδη ατόμου; Από 
πού προέρχονται αυτοί οι θεσμοί; Από πού αντλούν την αυθεντία τους; 
Πώς συντηρούνται; Αυτά τα ερωτήματα οριοθετούν ένα πεδίο, στο οποίο 
οι σχολικές πρακτικές, οι επικεντρωμένες στην επιβράβευση μαθητών με 
υψηλή βαθμολογία, είναι ένα από τα κομβικά σημεία. Οι διάφορες μορ-
φές επιβράβευσης αποτελούν στιγμές, καταστάσεις ή πλαίσια στα οποία 
ορισμένα παιδιά «αναγνωρίζονται» δημόσια ως προικισμένα ή ικανά ή επι-
μελή--ή όλα αυτά μαζί  ή  καλύτερα  αναγνωρίζονται ως πιο προικισμένα, 
ικανά και επιμελή από τ’ άλλα. Με όρους της μορφολογικής ψυχολογίας 
(Gestalt) η επιτυχία που προβάλλεται ως μορφή (figure) μπορεί να γίνει 
αντιληπτή μόνο σε σχέση με το αντίθετό της, την αποτυχία ή την απουσία 
της επιτυχίας. Στις δημόσιες εκφάνσεις, που αναφέρω, η αποτυχία αποτελεί 
το φόντο (ground) που καθιστά το «περίγραμμα» της επιτυχίας ορατό6. Οι 
επιβραβεύσεις είναι κρίσιμες στιγμές, στις οποίες η επιτυχία και η αποτυχία 
αποδίδονται στους μαθητές. Βέβαια, η απόδοση επιτυχίας και αποτυχίας 
γίνεται και σε άλλα πλαίσια, για παράδειγμα, όταν στη διάρκεια του μα-
θήματος ο/ η εκπαιδευτικός απευθύνεται με την προσφώνηση «μπράβο» 
σε κάποιους μαθητές ή μαθήτριες και όχι σε άλλους. Ωστόσο, θεωρώ ότι 
οι μορφές δημοσιοποίησης της αξιολόγησης στις οποίες εστιάζω εδώ προ-
σφέρονται καλύτερα για μελέτη, διότι είναι τυποποιημένες και επομένως 
πιο προσιτές. Επιπλέον, είναι εδραιωμένες και ριζωμένες στη συλλογική 
ζωή του σχολείου και στη συνείδηση πολλών ατόμων—ουσιαστικά στη 
συνείδηση όλων. Σε αυτές τις πρακτικές συμμετέχουν με μαζικό τρόπο, 
πότε ως πρωταγωνιστές και πότε ως θεατές, τα περισσότερα από τα μέλη 
μιας κοινωνίας. Για παράδειγμα, ο αναγνώστης που επιλέγει να διαβάζει 
ένα άρθρο για τη μαθήτρια που εισήχθη πρώτη σε κάποια ιατρική σχολή, 
καθώς και τη σχετική συνέντευξη, αναγνωρίζει την είδηση, και κατά συ-
νέπεια την έμφαση στην πρωτιά, ως άξια προσοχής. Με αυτή την έννοια 
συμβάλλει στο να επιβεβαιωθεί (αυτού του είδους) η «επιτυχία» ως κριτή-
ριο για την περιγραφή και την κατάταξη ανθρώπων. Έτσι το συγκεκριμένο 
σύστημα ιεράρχησης των μελών μιας ομάδας ενισχύεται. 

6. Ταυτόχρονα, όμως ισχύει και το αντίθετο. Εξαρτάται από το πώς το άτομο 
«διαστίζει» (punctuates) τη ροή της εμπειρίας (Bateson, 1972, σελ. 163).
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4.2 Προς μια πολιτισμική προσέγγιση των τιμητικών διακρίσεων στο σχο-
λείο

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζω πιο πάνω, μια πολιτισμική προσέγγιση 
απαιτεί να υποβάλουμε σε εξέταση ιδέες/ αξίες/ αφαιρέσεις που θεωρού-
νται δεδομένες στην καθημερινή ζωή, καθώς και πρακτικές που βασίζονται 
σε αυτές τις ιδέες και αξίες και από αυτές παίρνουν νόημα. 

Θα έπρεπε κατ’αρχήν να αμφισβητήσουμε έννοιες που είναι τόσο συ-
νυφασμένες με την καθημερινότητα που φαίνονται μέρος της φύσης του 
κόσμου. Η επιτυχία και η αποτυχία υπάρχουν στη φύση; Η αυτονόητη απά-
ντηση της ανθρωπολόγου είναι αρνητική: πρόκειται για πολιτισμικά κατα-
σκευάσματα. Όπως όλες οι έννοιες είναι και αυτές πολιτισμικά και ιστορι-
κά σχετικές. Ακόμα και όσες έννοιες απαντώνται σε πολλούς πολιτισμούς 
γίνονται συχνά αντιληπτές με διαφορετικό τρόπο από τόπο σε τόπο. Βέ-
βαια, το ζήτημα δεν εξαντλείται στο οντολογικό επίπεδο. Η επιτυχία και η 
αποτυχία «υπάρχουν» ως κοινωνικές πραγματικότητες. «Υπάρχουν», όπως 
«υπάρχει» η φυλή, και όπως η φυλή επηρεάζουν τις δια-ατομικές και διομα-
δικές σχέσεις. Εάν ο διαχωρισμός μεταξύ επιτυχημένων και αποτυχημένων 
βιώνεται από πολλούς ανθρώπους ως πραγματικός στην καθημερινότητά 
τους, αυτό συμβαίνει και εξαιτίας των πρακτικών που έχουν ως κεντρικό 
άξονα το δίπολο επιτυχία/ αποτυχία. Μέσα από πρακτικές, όπως οι ποικί-
λες μορφές δημόσιας επιβράβευσης, αυτός ο διαχωρισμός καθίσταται ση-
μαντικός στη ζωή του ατόμου και της κοινωνίας, με αποτέλεσμα να διαιω-
νίζεται. Πέρα από το να αμφισβητήσουμε τις εν λόγω αξίες πρέπει, λοιπόν, 
να αμφισβητήσουμε και τις πρακτικές που βασίζονται σε αυτές τις αξίες, 
παίρνουν νόημα από αυτές και με τη σειρά τους τούς προσδίδουν νόημα 
και τις διαιωνίζουν. Σε τι χρησιμεύουν αυτές οι πρακτικές; Χωρίς αυτές πώς 
θα διέφερε η ζωή στο σχολείο; 

Η ιδέα του αριστούχου είναι κεντρική σε αυτό το σχολικό σύμπαν. Ένας 
μαθητής ή μια μαθήτρια ονομάζεται αριστούχος, όταν έχει μέσο όρο βαθ-
μολογίας «Άριστα». Στο Λύκειο ο χαρακτηρισμός «‘Άριστα» αντιστοιχεί 
στους βαθμούς επίδοσης 18,1-20 (Π.Δ. 86/2001, Π.Δ. 60/2006) και στο Γυ-
μνάσιο στους βαθμούς 18,5-20 (Π.Δ. 465/1981). Γιατί όχι, για παράδειγμα, 
19,1-20, δηλαδή γιατί όχι 19 αντί για 18; Οπωσδήποτε η αντιστοιχία που 
το Π.Δ. επιβάλλει είναι αυθαίρετη. Μοιάζει σαν οι όροι του ζητήματος να 
ρυθμίζονται, ώστε να παράγεται ένα επιθυμητό ποσοστό «αριστείας». Εάν 
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το «άριστα» αντιστοιχούσε στο απόλυτο 20, πράγμα που θα ήταν ίσως και 
πιο λογικό, θα μπορούσαν να υπάρχουν σχολεία ή σχολικές τάξεις χωρίς 
ούτε ένα μαθητή στον οποίο να μπορεί να αποδοθεί αριστείο. Υποθέτω ότι 
ένα τέτοιο σχολείο θα αποτελούσε «πρόβλημα». Ακολούθως, αν το «άρι-
στα» αντιστοιχούσε σ’ ένα μεγαλύτερο διάστημα, για παράδειγμα 17-20, 
ενδέχεται να υπήρχε υπερπροσφορά αριστούχων και αυτό θα μείωνε την 
αξία της διάκρισης7. Ακόμα και η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ γυ-
μνασίου (όπου ως «Άριστα» λογίζονται οι βαθμοί από το 18,5) και λυκείου 
(όπου ως «Άριστα» θεωρούνται οι βαθμοί από 18,1) θα μπορούσε να ερ-
μηνευτεί ως προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ύπαρξη (ικανοποιητικού) αριθ-
μού από «αριστούχους» και στα λύκεια, όπου η απόκτηση υψηλών βαθμών 
είναι υποτίθεται πιο δύσκολη και επομένως πιο σπάνια σε σχέση με το γυ-
μνάσιο.8 

Μπορούμε να υπερβούμε το δίπολο επιτυχία/ αποτυχία πηγαίνοντας 
στην πηγή του, με το να εξετάσουμε τις καταστάσεις στις οποίες μερικά 
άτομα κηρύσσονται επιτυχημένα. Μια πολιτισμική ανάλυση επιβάλλει να 
περιγράψουμε τα πολιτισμικά υλικά που σε αυτά τα πλαίσια οι άνθρωποι 
καθιστούν διαθέσιμα ο ένας στον άλλον. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας 
τα υλικά αυτά περιλαμβάνουν πάνω απ’ όλα έννοιες που επιτρέπουν (και 
φαίνονται να «επιβάλλουν») την κατάταξη των ανθρώπων σε ιεραρχίες, 
καθώς και τις πρακτικές μέσα από τις οποίες αυτές οι έννοιες γίνονται ορατές 
και προβάλλονται τακτικά,  με αποτέλεσμα να μείνουν ζωντανές στη συνείδη-
ση των μελών της ομάδας και να επηρεάζουν την αυτοαντίληψή τους.

Μια πολιτισμική ανάλυση απαιτεί να μελετήσουμε τις συναντήσεις 
πρόσωπο-με-πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση κεντρικό ρόλο έχουν οι 
τελετές απονομής τιμητικών διακρίσεων στα σχολεία, καθώς και οποιεσ-
δήποτε κοινωνικές συναντήσεις, στις οποίες η έννοια της επιτυχίας παίζει 
πρωτεύοντα ρόλο. Ακόμα, θα πρέπει να μελετήσουμε το ευρύτερo πλαίσιo 
στo οποίo αυτές οι συναντήσεις διεξάγονται. Όμως, τι αποτελεί το πλαί-

7. Βέβαια, και η βαθμολόγηση θα μπορούσε να ρυθμίζεται, ώστε να διατηρηθούν 
οι ισορροπίες που θεωρούνται εύλογες. 
8. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα του Παιδαγωγικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2006 
στη Β’ Γυμνασίου βαθμολογήθηκε με «Άριστα» το 19,9% των μαθητών και στη Β’ 
Λυκείου το 14,1% (Λακασάς, 2008).
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σιο; Στο θετικιστικό παράδειγμα έρευνας το πλαίσιο αντιμετωπίζεται ως 
κάτι (α) εξωτερικό σε σχέση με το υπό μελέτη φαινόμενο και (β) ανεξάρ-
τητο από το ίδιο το φαινόμενο. Το πλαίσιο θεωρείται ότι έχει αυτόνομη 
ύπαρξη και ένα σύνολο γνωρισμάτων που μπορεί κανείς να περιγράψει 
αντικειμενικά. Αντίθετα, από τη σκοπιά του κοινωνικού εποικοδομισμού 
(ή κονστρουξιονισμού) είναι βασικό να λαμβάνεται υπόψη ο ορισμός του 
πλαισίου που δίνουν οι δρώντες: ποιες όψεις του πλαισίου οι δρώντες θε-
ωρούν σημαντικές; Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι ορίζουν το πλαί-
σιο μέσα από την αλληλεπίδραση (Bauman & Briggs, 1990). Στη βάση της 
παραδοχής ότι διαφορετικοί ορισμοί του πλαισίου οδηγούν τα άτομα σε 
διαφορετικές επιλογές και διαφορετική συμπεριφορά, είναι σημαντικό να 
γνωρίζουμε πώς το πλαίσιο ορίζεται από τους συμμετέχοντες (τους πλη-
ροφορητές μας). Τέλος, δρώντας, οι άνθρωποι επηρεάζουν το πλαίσιο της 
δράσης. Το πλαίσιο είναι δηλαδή πάντα αναδυόμενο (Bauman & Briggs, 
1990)9. Σ’ ένα αρκετά πρόσφατο ορισμό οι Jacob & Jordan (1993) περιγρά-
φουν τα πλαίσια ως «σκηνικά», όπως αυτά ορίζονται από τους ανθρώπους, 
στα οποία κάποιες συμπεριφορές θεωρούνται κατάλληλες και κάποιες άλ-
λες όχι.

4.3 Τελικά σχόλια

Μια πολιτισμική ανάλυση επιμέρους μορφών δημοσιοποίησης της 
σχολικής αξιολόγησης ως πολιτισμικών υλικών αναμένεται να αναδείξει 
νέες διαστάσεις του φαινομένου της σχολικής επιτυχίας/ αποτυχίας. Μια 
βαθύτερη κατανόηση σχετικών πρακτικών και τελετουργιών μπορεί να 
διευκολύνει τον αναστοχασμό γύρω από τις εδραιωμένες πολιτισμικές πε-
ποιθήσεις που εμπνέουν αυτές τις πρακτικές και να οδηγήσει στην αμφι-
σβήτησή τους. (Αν και είναι αλήθεια ότι για να ξεκινήσει κανείς ένα τέτοιο 
εγχείρημα πρέπει να έχει ήδη μέσα του τους σπόρους της αμφισβήτησης.) 
Μετριάζοντας την έμφαση που δίνεται στη σχολική επιτυχία, αυτή η δια-

9. Διεξάγοντας την έρευνα που προτείνεται εδώ, παρατηρώντας τους ανθρώπους 
«επί τω έργω», και ειδικά πραγματοποιώντας συνεντεύξεις με μαθητές και φοιτητές 
μπορεί η ερευνήτρια να επηρεάσει και αυτή το πλαίσιο. Για παράδειγμα θα θέσει 
τους πληροφορητές –μαθητές ή εκπαιδευτικούς– μπροστά σε ζητήματα που μέχρι 
τώρα ενδέχεται να μην έχουν εξετάσει θεωρητικά, παρόλο που έχουν βιώσει τις 
σχετικές καταστάσεις.
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δικασία αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
τάξη, στην οποία πολλά παιδιά με τις παρούσες συνθήκες βιώνουν καθη-
μερινά άγχος και αίσθηση αποτυχίας. 
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