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Περίληψη
Η παρούσα δημοσίευση επιχειρεί να φωτίσει, από 
την οπτική της κριτικής κοινωνιολογίας της εκπαί-
δευσης, τις παιδαγωγικές πρακτικές με τις οποίες 
πραγματώνονται οι υπερεθνικές πολιτικές γλωσσικού 
γραμματισμού και τα εθνικά αναλυτικά προγράμμα-
τα για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας σε 
μειονεκτικά σχολικά πλαίσια. Τα ερευνητικά δεδο-
μένα προέρχονται από μια εμπειρική μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα δημόσια Γυμνάσια 
υποβαθμισμένων περιοχών του κέντρου της Αθήνας, 
μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων και παρατηρή-
σεων στη σχολική τάξη. Για τη θεωρητική θεμελίωση της έρευνας αξιοποιείται 
η «εννοιολογική γραμματική» της θεωρίας του παιδαγωγικού μηχανισμού του 
Bernstein, με την οποία επιχειρείται μια νέα προσέγγιση της έννοιας του σχο-
λικού πλαισίου. Από την έρευνα αναδεικνύεται ότι στα συγκεκριμένα σχολικά 
περιβάλλοντα οι εκπαιδευτικοί πραγματώνουν τα αναλυτικά προγράμματα της 
νεοελληνικής γλώσσας με ποικίλες μορφές παιδαγωγικής πρακτικής, τις οποίες 
νομιμοποιούν με τη συνεισφορά διαφόρων πόρων λόγου. Οι συγκεκριμένες παι-
δαγωγικές πρακτικές αλληλεπιδρούν με τις άλλες διαστάσεις του σχολικού πλαι-
σίου με τέτοιον τρόπο ώστε συχνά να αναπαράγουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες. 
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Abstract

This paper focuses on the pedagogic practices 
through which global policies on linguistic literacy 
and national curricula on the Modern Greek 
Language teaching are enacted in disadvantaged 
school settings in Greece. The paper draws on 
Bernstein’s theory of pedagogic device, through 
which a new approach to the notion of “school 
context” is attempted. The research data has been 
produced through a research study carried out in four lower secondary state 
schools, situated in disadvantaged areas of the inner city of Athens, using 
semi-structured interviews and classroom observations. The research findings 
indicate that the teachers develop a wide range of pedagogic practices, stemming 
from various discursive resources. The pedagogic practices are interacted with 
the other dimensions of the school contexts in ways that lead to the further 
marginalisation of disadvantaged students, (re)producing educational inequalities. 

1. Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρούνται σημαντικοί μετασχηματισμοί στο επιστη-
μολογικό και οργανωτικό πλαίσιο κατασκευής των σχολικών αναλυτικών προ-
γραμμάτων (στο εξής: ΑΠ) πολλών εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Αυτές 
οι μεταβολές συχνά προκαλούνται από την αναπλαισίωση στα εθνικά πλαίσια 
διακινούμενων (travelling) υπερεθνικών πολιτικών, οι οποίες προβάλλουν συγκε-
κριμένες μορφές γνώσης, ικανότητες (competences) και δεξιότητες (skills) που 
πρέπει να καλλιεργούνται στους εκπαιδευομένους του 21ου αι. (π.χ. Priestley & 
Fhilippou, 2019· Yates & Young, 2010). Στον ευρωπαϊκό χώρο, αυτές οι πολι-
τικές διαχέονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ωστόσο, όπως επισημαίνουν 
πολλοί ερευνητές, ο τρόπος αναπλαισίωσης των (διεθνών) πολιτικών στα εθνι-
κά και τοπικά πλαίσια δεν είναι ποτέ γραμμικός και προβλέψιμος, αλλά αντίθετα 
αποτελεί μια δημιουργική διαδικασία αποκωδικοποίησης των πολιτικών, η οποία 
διαμεσολαβείται από ποικίλους παράγοντες και δρώντες (π.χ. Ball et al., 2012· 
Chen & Derewianka, 2009· Nordin & Sundberg, 2018). 

Στην παρούσα δημοσίευση παρουσιάζονται κάποια από τα ευρήματα μιας εμπει-
ρικής μελέτης, η οποία διερευνά τις παιδαγωγικές πρακτικές πραγμάτωσης των 
υπερεθνικών πολιτικών του γλωσσικού γραμματισμού και των εθνικών ΑΠ για 
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τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στα τοπικά πλαίσια δημόσιων Γυμνα-
σίων υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, από την οπτική της κοινωνιολογίας 
της εκπαιδευτικής γνώσης και των παιδαγωγικών πρακτικών. Πιο συγκεκριμέ-
να, τα ευρήματα που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο φωτίζουν: 1) τις μορφές 
της παιδαγωγικής πρακτικής με τις οποίες τα ΑΠ πραγματώνονται στα συγκε-
κριμένα σχολικά πλαίσια, 2) τον τρόπο με τον οποίο οι παιδαγωγικές πρακτικές 
διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν με τις άλλες διαστάσεις του σχολικού πλαισίου, 
και 3) τις συνέπειες αυτών των πρακτικών για τη μάθηση των εκπαιδευομένων. 

2. Υπερεθνικές και εθνικές πολιτικές γλωσσικού 
γραμματισμού 

Ο γλωσσικός γραμματισμός (linguistic literacy) θεωρείται μια από τις βασικές δεξι-
ότητες του διά βίου εκπαιδευομένου του 21ου αι. Ο ηγεμονικός λόγος των διεθνών 
δρώντων συνδέει τις επικοινωνιακές δεξιότητες στην επίσημη γλώσσα με ατομικούς, 
κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους: την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη 
του ατόμου, την παραγωγή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, την ανάπτυξη της 
ενεργού πολιτειότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης, 
ιδιαίτερα των ομάδων που μειονεκτούν στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοι-
νωνίες (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006, 2018· OECD, 2018β). 

Πιο συγκεκριμένα, το 2006, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, η ΕΕ 
εγκαινίασε ένα Πλαίσιο Αναφοράς για τις ικανότητες-κλειδιά, προκειμένου να ορίσει 
ένα σύνολο ικανοτήτων απαραίτητων για την προσαρμογή των ατόμων στις κοινωνι-
κές και οικονομικές προκλήσεις που αναδύονται στις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες 
της γνώσης, στις οποίες η διά βίου μάθηση αποτελεί κυρίαρχο πρόσταγμα (Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 2006). Η «επικοινωνία στη μητρική γλώσσα» 
(«communication in the mother tongue»), ως μία από τις οκτώ ικανότητες-κλειδιά, 
αναφέρεται σε ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που καθιστούν το άτομο 
ικανό να χρησιμοποιεί τη γλώσσα προφορικά και γραπτά, με τρόπο αποτελεσματικό 
και δημιουργικό, σε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια και με επίγνωση της κοι-
νωνικής επίδρασης που ασκεί η επικοινωνία (ό.π.). Σε μια πρόσφατη επικαιροποίηση 
του Πλαισίου Αναφοράς, ο όρος «επικοινωνία στη μητρική γλώσσα» αντικαθίσταται 
από τον όρο «(εγ)γραμματισμός» («literacy»), ο οποίος υποδηλώνει ότι στις σύγχρο-
νες πολυπολιτισμικές κοινωνίες η επικοινωνία μπορεί να αναπτυχθεί και σε άλλες 
γλώσσες εκτός από τη μητρική και να προσλάβει ποικίλες μορφές (π.χ. τη μορφή του 
ακαδημαϊκού γραμματισμού) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 2018). 

Ο ΟΟΣΑ, μέσω των προγραμμάτων PISA (Ρrogramme For International 
Student Assessment) και ΡΙΑΑC (Project for the International Assessment 
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Αdult Competencies), τα οποία αξιολογούν τις δεξιότητες γραμματισμού εφή-
βων και ενηλίκων αντίστοιχα, προωθεί ένα μοντέλο γλωσσικού γραμματισμού, 
προσανατολισμένο στις επικοινωνιακές ανάγκες της καθημερινής ζωής (OECD, 
2018β). Έτσι, όπως έχει σημειωθεί από πολλούς ερευνητές που αντιμετωπίζουν 
κριτικά τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις του γραμματισμού, τα μοντέλα γραμμα-
τισμού που προωθούνται από τους διεθνείς δρώντες προσανατολίζονται κυρίως 
σε μια εργαλειακή αντιμετώπιση της γνώσης, καθώς εστιάζονται σε δεξιότητες 
και ικανότητες πολυεπίπεδες και μεταβιβάσιμες σε διαφορετικά πλαίσια, οι οποίες 
καθιστούν τους εκπαιδευομένους ικανούς να προσαρμόζονται στις ανάγκες της 
«ζωής» και της εργασίας (π.χ. Priestley & Fhilippou, 2019· Yates & Young, 2010). 
Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση της γνώσης, η οποία αποτελεί μια «αλλαγή 
παραδείγματος» στο πεδίο της εκπαίδευσης, καθώς απαιτεί διαθεματικές προσεγ-
γίσεις των ΑΠ, ενεργητικούς τρόπους διδασκαλίας, μετασχηματισμό των εκπαι-
δευτικών σε διευκολυντές της μάθησης των εκπαιδευομένων, νέες πρακτικές αξι-
ολόγησης κ.ά. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2018). Ωστόσο, 
η αναπλαισίωση των συγκεκριμένων πολιτικών για τη γνώση στα εθνικά πλαίσια 
(Chen & Derewianka, 2009· Nordin & Sundberg, 2016) και η πραγμάτωσή τους 
στις σχολικές τάξεις (Wahlström, 2018) γίνεται μέσα από σύνθετες διαδικασίες 
αντίστασης, συναίνεσης, διαπραγμάτευσης ή/και δημιουργικής προσαρμογής.

Η αναπλαισίωση των υπερεθνικών πολιτικών γλωσσικού γραμματισμού και 
των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεών του στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα πραγματοποιήθηκε με τα δύο ΑΠ για την υποχρεωτική εκπαίδευση: 
το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του 2003 
και το ΑΠ του 2011. Το ΑΠ του 2003 εδράζεται θεωρητικά στις αρχές της δια-
θεματικότητας και της βιωματικής μάθησης, στις επικοινωνιακές προσεγγίσεις 
της γλώσσας και την παιδαγωγική της πολυτροπικότητας (Αναστασιάδη-Συμε-
ωνίδη κ.ά., 2011· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003· Υπουργείο Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, 2016). Ωστόσο, η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας 
εξακολουθεί να αποτελεί ένα διακριτό σχολικό αντικείμενο, καθώς η εισαγωγή 
της διαθεματικότητας δεν καταργεί την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ των σχο-
λικών αντικειμένων. Το ΑΠ του 2011 εισήχθη ως ένα πιλοτικό, ανοιχτού τύπου 
ΑΠ (δηλαδή συνδιαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό) και βασίζεται ρητά στις 
αρχές του κριτικού γραμματισμού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Την παρούσα 
στιγμή βρίσκεται σε ισχύ για όλα τα Γυμνάσια ως συμπληρωματικό του ΔΕΠΠΣ. 
Τα συγκεκριμένα ΑΠ αναπλαισιώνουν επίσης τους επίσημους λόγους σχετικά με 
την ανάγκη καλλιέργειας δεξιοτήτων επικοινωνίας, που θεωρούνται απαραίτητες 
στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό και τεχνολογικά αναπτυγμένο παγκοσμιοποιημέ-
νο περιβάλλον, παράλληλα με την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως αυτές 
της σύνδεσης της γνώσης με την καθημερινή ζωή, της δημιουργικότητας, των 
ψηφιακών δεξιοτήτων κ.ά.
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3. Θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας

Το σχολικό πλαίσιο περιγράφεται από κάποιους ερευνητές που μελετούν τις πραγ-
ματώσεις των πολιτικών στα τοπικά σχολικά πλαίσια ως ένα σύνολο ρευστών και 
αλληλοσυνδεόμενων υλικών, δομικών, σχεσιακών και ρηματικών (discursive) δια-
στάσεων και παραγόντων (όπως είναι π.χ. η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, 
η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, η κουλτούρα και οι αξίες των εκπαιδευτι-
κών κ.ά.), που επιδρούν καθοριστικά στην πραγμάτωση των πολιτικών (Ball et 
al., 2012· Braun et al., 2011). Στην παρούσα μελέτη αξιοποιείται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση του σχολικού πλαισίου ως αναλυτικής κατηγορίας, αλλά εμπλου-
τίζεται με εννοιολογικά εργαλεία της θεωρίας του παιδαγωγικού μηχανισμού 
του Bernstein (1990, 1991, 2000). Σκοπός είναι να κατασκευαστεί μια «γλώσσα 
περιγραφής» κατάλληλη για την ανάλυση των διαδικασιών της οργάνωσης και 
κατανομής της γνώσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης: από 
το μακρο-επίπεδο του συμβολικού ελέγχου μέχρι το μικρο-επίπεδο των παιδαγω-
γικών πρακτικών και των αλληλεπιδράσεων στη σχολική τάξη. 

Η έννοια της παιδαγωγικής πρακτικής ως μηχανισμού πολιτισμικής παραγω-
γής και αναπαραγωγής που καθορίζει το «τι» και το «πώς» της παιδαγωγικής επι-
κοινωνίας είναι κεντρική στη θεωρία του Bernstein. Σύμφωνα με τον Bernstein 
(1990, 2000), οι μορφές (τροπές) της παιδαγωγικής πρακτικής διαμορφώνονται 
από τις διαφορετικές τιμές της ταξινόμησης και της περιχάραξης, καθώς και από 
τον διαφορετικό νοηματικό προσανατολισμό. Η ταξινόμηση (classification) ανα-
φέρεται στην ισχύ της μόνωσης των συνόρων μεταξύ κατηγοριών (π.χ. μεταξύ των 
σχολικών αντικειμένων, της σχολικής γνώσης και της γνώσης που προέρχεται 
από την καθημερινή ζωή) (σχέσεις εξουσίας), ενώ η περιχάραξη (framing) συν-
δέεται με τον έλεγχο της επικοινωνίας στη σχέση δασκάλου/μαθητή (κοινωνικός 
έλεγχος). Ο νοηματικός προσανατολισμός (orientation to meaning) ορίζεται «ως 
η επιλογή και η οργάνωση του νοήματος, ως το τι θεωρείται ως συναφές και ως 
το κέντρο της προσοχής σε κάθε περίσταση, και ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα 
νοήματα οργανώνονται σε πρακτικό λόγο» (Holland, 1981: 1). Νοήματα εξαρ-
τημένα από το τοπικό και συγκεκριμένο πλαίσιο καλλιεργούν έναν εξωστρεφή 
νοηματικό προσανατολισμό που δεν επιτρέπει τη γενίκευση και την αφαίρεση. 
Αντίθετα, νοήματα ανεξάρτητα από το πλαίσιο δίνουν έμφαση στα γενικά χαρα-
κτηριστικά των αντικειμένων, σχέσεων, ανθρώπων και πρακτικών που απαντούν 
σε όλες τις καταστάσεις και καλλιεργούν έναν εσωστρεφή νοηματικό προσανατο-
λισμό (Bernstein, 2000). Οι διαφορετικές μορφές των παιδαγωγικών πρακτικών 
κατανέμουν διαφορετικές μορφές γνώσης στις ποικίλες ομάδες μαθητών, διαμορ-
φώνοντας γνωστικές και κοινωνικές ιεραρχήσεις εντός του σχολείου.
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4. Ερευνητική μεθοδολογία

Η εμπειρική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 4 δημόσια Γυμνάσια του κέντρου της 
Αθήνας, με σημαντικό αριθμό μαθητών από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες (μαθη-
τές με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο ή/και από εργατικά στρώματα). Η 
συλλογή των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή μιας 
ποιοτικής ερευνητικής μεθόδου, με τη χρήση 26 ημι-δομημένων συνεντεύξεων 
(20 με φιλολόγους, 4 με τους διευθυντές των σχολείων και 2 με τους αρμόδιους 
Σχολικούς Συμβούλους των φιλολόγων) και 25 παρατηρήσεων του μαθήματος 
της Γλωσσικής Διδασκαλίας στη σχολική τάξη. Τα ερευνητικά δεδομένα συγκε-
ντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019. 

5. Παιδαγωγικές πρακτικές πραγμάτωσης των ΑΠ

Στα συγκεκριμένα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να πραγματώσουν τα ΑΠ 
για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας σε σχολικά περιβάλλοντα ιδιαίτερα 
ρευστά και απαιτητικά, τα οποία διαρκώς μετασχηματίζονται υπό την πίεση των 
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, καθώς και των αλλαγών στις συνθήκες 
της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης: μαθητικοί πληθυσμοί ιδιαίτερα ανομοιογε-
νείς ως προς την εθνοτική, γλωσσική και πολιτισμική τους ταυτότητα, οι οποίοι 
απειλούνται από τη φτώχεια και την κοινωνική περιθωριοποίηση, ανεπαρκής 
εκπαιδευτική υποστήριξη από το κράτος των αλλόγλωσσων μαθητών και των 
μαθητών με χαμηλές επιδόσεις, υποχρηματοδότηση των δημόσιων σχολείων 
ως συνέπεια των πολιτικών λιτότητας (βλ. και OECD, 2018α· Traianou & Jones, 
2019), πρακτικές γονεϊκής επιλογής σχολείου κ.ά. Σε αυτά τα περιβάλλοντα, το 
μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι η γλωσσική 
και πολιτισμική ανομοιογένεια των μαθητών και οι αυξημένες εκπαιδευτικές 
ανάγκες τους, οι οποίες κυρίως προέρχονται από τις περιορισμένες γλωσσικές 
και διανοητικές εμπειρίες τους. Ενδεικτική αυτής της πραγματικότητας είναι η 
ακόλουθη μαρτυρία μιας φιλολόγου: 

«Αυτή τη στιγμή, στο δικό μου σχολείο, το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που έχω σε σχέση με την ανομοιογένεια είναι ότι έχω παιδιά τα 
οποία μιλάνε Ελληνικά, αλλά δεν μπορούν να γράψουν καλά, γιατί 
η γλώσσα που έχουν μάθει είναι η γλώσσα της παρέας, του δρό-
μου. […] Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να 
εξισορροπώ ανάμεσα στο να είμαι εντάξει στην ύλη, γιατί εγώ έχω 
και μαθητές οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό και θα 



TΕΥΧΟΣ 6  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.172

πρέπει να ανταποκριθούν, γιατί τα παιδιά θα πάνε στο Λύκειο και 
δεν πρέπει να έχουν κενά μεγάλα. Και από την άλλη, δεν μπορώ να 
πορεύομαι εγώ και άλλοι τρεις, και όλοι οι άλλοι να αδιαφορούν». 
(Φιλόλογος 1, Σχολείο Β)

Σε αυτόν τον χώρο, οι εκπαιδευτικοί πραγματώνουν τα ΑΠ της νεοελληνικής 
γλώσσας με μια σειρά παιδαγωγικών πρακτικών, οι μορφές των οποίων διαμορ-
φώνονται από τις διαφορετικές τιμές της ταξινόμησης και της περιχάραξης, καθώς 
και από τους διαφορετικούς νοηματικούς προσανατολισμούς. Οι παρατηρήσεις 
στη σχολική τάξη αναδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν σε μεγάλο βαθ-
μό την επικοινωνία στην τάξη (ισχυρή περιχάραξη) και ότι οι αλληλεπιδράσεις 
των εκπαιδευτικών με τους μαθητές είναι πολύ συχνές, όχι όμως και μεταξύ των 
μαθητών. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συνήθως τηρούν ισχυρές ταξινομήσεις 
μεταξύ των σχολικών αντικειμένων, με εξαίρεση τα σχολικά αντικείμενα των 
Αρχαίων Ελληνικών, της Λογοτεχνίας και Ιστορίας, με τα οποία οι διασυνδέσεις 
είναι πιο συχνές. Αυτό το γεγονός μπορεί να αποδοθεί στις εσωστρεφείς επαγ-
γελματικές ταυτότητες των φιλολόγων, οι οποίες υπαγορεύουν διασυνδέσεις 
μόνο με γνωστικούς τομείς στους οποίους είναι οι ίδιοι μυημένοι, αλλά και στην 
έλλειψη σχετικής επιμόρφωσής τους, γεγονός που τονίστηκε από τους ίδιους στο 
πλαίσιο των συνεντεύξεων. Οι παρατηρήσεις στη σχολική τάξη ανέδειξαν επίσης 
τη σημαντική προσπάθεια πολλών φιλολόγων να συνδέσουν τη σχολική γνώση 
με τις εμπειρίες και την καθημερινότητα των μαθητών, διατηρώντας συνήθως 
έναν εσωστρεφή νοηματικό προσανατολισμό. Ωστόσο, τα μαθησιακά αποτελέσμα-
τα αυτής της μορφής πρακτικής ποικίλλουν, επιβεβαιώνοντας ότι oι «συνδέσεις 
με νόημα» μεταξύ του καθημερινού κόσμου των μαθητών και της εσωτερικής 
γνώσης των «αναγκαστικά απόμακρων κόσμων των πειθαρχιών (disciplines)» 
είναι μια μακρά και απαιτητική διαδικασία μύησης των μαθητών στα πεδία των 
γνωστικών αντικειμένων (Beck, 2013: 187), η οποία προϋποθέτει ισχυρή διασύν-
δεση της παιδαγωγικής με το ΑΠ (Hoadley, 2015). Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
προσπάθειας σύνδεσης του ΑΠ με την καθημερινή ζωή των μαθητών –και μέσω 
της χρήσης ενός λιγότερου επεξεργασμένου (καθημερινού) γλωσσικού κώδικα– 
είναι το ακόλουθο απόσπασμα από μια αλληλεπίδραση σε μια σχολική τάξη της 
Β́  Γυμνασίου:

«Φιλόλογος: Το κείμενο λέει ότι αναθεωρούνται οι παραδοσιακοί 
ρόλοι. Τι σημαίνει “αναθεωρούνται’’;
Μαθητής 1: “Διαλύονται’’.
Φιλόλογος: “Διαλύονται, αλλάζουν’’. Αλλάζουν οι ρόλοι. Δηλαδή 
εμείς μέσα στην οικογένεια τι παίζουμε όλοι; Έναν ρόλο… Εγώ τι 
ρόλο παίζω στην οικογένειά μου;
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Μαθητές: Της μητέρας.
Φιλόλογος: Της μητέρας. Ο πατέρας τον ρόλο του πατέρα και τα παι-
διά τον ρόλο των παιδιών. Ωραία, πολύ ωραία. Και πολύ δύσκολο 
αυτό τώρα. Παραδοσιακά, ο ρόλος της μητέρας ποιος είναι;
Μαθήτρια 1: Να κάθεται σπίτι, να σκουπίζει, να μαγειρεύει. Να κάνει 
τις δουλειές, να μαγειρεύει, να…
Φιλόλογος: Να πλένει, να κάνει το νοικοκυριό, να φρο…
Μαθητές: Να φροντίζει…
Φιλόλογος: Να φροντίζει τα οικιακά και τα παιδιά. Ο ρόλος του άντρα 
–θα το πούμε και σε ένα άλλο κείμενο που θα κάνουμε μετά– λέγε, 
Χ… (το όνομα ενός μαθητή)
Μαθητής 2: Να δουλεύει.
Φιλόλογος: Και τι να κάνει; Να τα τρώει τα λεφτά μόνος του;
Μαθητής 2: Όχι, να τα πηγαίνει στο σπίτι». (Φιλόλογος 1, Σχολείο Α) 

Τα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν επίσης την προσκόλληση (ή υπανα-
χώρηση) αρκετών φιλολόγων σε πρακτικές διδασκαλίας παραδοσιακές ως προς 
τις μεθόδους (π.χ. χρήση της υπαγόρευσης) και το περιεχόμενο (π.χ. έμφαση στη 
διδασκαλία γραμματικών και συντακτικών φαινομένων). Οι συγκεκριμένες πρα-
κτικές φαίνεται να απορρέουν τόσο από τον υποκειμενικό τρόπο με τον οποίο 
οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους στα 
συγκεκριμένα σχολικά περιβάλλοντα, όσο και από παραδοσιακές επαγγελματι-
κές αντιλήψεις βαθιά εδραιωμένες στην κοινότητα των φιλολόγων. Το παρακά-
τω απόσπασμα φωτίζει τα επαγγελματικά διλήμματα σχετικά με την επιλογή της 
διδακτικής μεθοδολογίας, με τα οποία έρχονται συχνά αντιμέτωποι οι εκπαιδευ-
τικοί στα συγκεκριμένα σχολεία:

«Σκέφτομαι ότι παλιά, παλιά στα φροντιστήρια, όταν ένα παιδί ήταν 
πολύ κακό στην Έκθεση, τη διορθώναμε και το βάζαμε να το μάθει 
απέξω, μέχρι να αρχίσει η γλώσσα του να λύνεται. Το κόψαμε, εννο-
είται, αυτό το “απέξω”. Δεν ξέρω τελικά μήπως κάποιες παραδοσιακές 
μέθοδοι ήταν αποτελεσματικές. Έχω αρχίσει δηλαδή πολλά πράγμα-
τα να τα αναθεωρώ. Γιατί βλέπω ότι όταν κάνεις κάτι διαφορετικό, 
αυτός που θα κερδίσει επί της ουσίας θα είναι αυτός που είναι έτσι 
κι αλλιώς καλός. Οι άλλοι μπορεί να δραστηριοποιηθούν λίγο, θα 
τους κινήσει το ενδιαφέρον, θα μείνουν ήσυχοι, αλλά δεν θα πάει 
παρακάτω». (Φιλόλογος 2, Σχολείο Δ)

Ωστόσο, η διάκριση μεταξύ μεθόδων «κατάλληλων» και μη «κατάλληλων», 
για τα συγκεκριμένα σχολεία και τους μειονεκτικούς μαθητικούς πληθυσμούς 
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τους, από κάποιους εκπαιδευτικούς και από τους Σχολικούς Συμβούλους που 
συμμετέχουν στην έρευνα, υποκρύπτει μια άτυπη διαίρεση και ιεράρχηση των 
σχολείων (σχολείων του Κέντρου ή μη), με πιθανές δυσμενείς συνέπειες για την 
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε αυτά. 

Τέλος, τα δεδομένα που παρήχθησαν από τις συνεντεύξεις αναδεικνύουν 
ότι οι παιδαγωγικές πρακτικές των περισσότερων εκπαιδευτικών ενσωματώνο-
νται σε έναν ισχυρό ρυθμιστικό λόγο (Muller & Hoadley, 2010) με θεραπευτικό 
χαρακτήρα, ο οποίος δίνει έμφαση στη συμπερίληψη/ενσωμάτωση των μαθη-
τών (τη συναισθηματική υποστήριξή τους, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους 
κ.ά.) (Ecclestone & Brunila, 2015). Οι συγκεκριμένοι λόγοι φαίνεται να έλκουν 
τις ρίζες τους από το πεδίο της προοδευτικής παιδαγωγικής, από τις πολιτικές 
της αναγνώρισης των ομάδων που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό 
(Power, 2012), αλλά και από τον ηγεμονικό λόγο περί συμπερίληψης (Dunne, 
2009). Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ρυθμιστικός λόγος, ως βασική διάσταση των διε-
ρευνώμενων σχολικών πλαισίων, φαίνεται να συμβάλει καθοριστικά στην (ανα)
διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας κάποιων εκπαιδευτικών και των 
παιδαγωγικών πρακτικών που αυτοί αναπτύσσουν, καθώς και της γενικότερης 
επαγγελματικής κουλτούρας και των μικρο-πολιτικών των σχολείων:

«Έχω την άποψη ότι είναι ένα σχολείο-πρόκληση. Έρχεσαι εδώ να 
παλέψεις για το καλό των παιδιών, όχι τόσο το μορφωτικό. Για να 
τους κάνεις ανθρώπους καλούς. Να τους δώσεις στήριξη συναι-
σθηματική. Να σας πω την αλήθεια, δύσκολα πλέον φαντάζομαι 
τον εαυτό μου σε ένα σχολείο που δεν θα έχουν την ανάγκη να τα 
αγαπήσω και να τα αγκαλιάσω και να τους πω: “Τι έχεις σήμερα και 
είσαι στεναχωρημένο;’’. Παρά να πηγαίνω και να ανοίγω τον Όμηρο 
και να κάνω ανάλυση». (Φιλόλογος 1, Σχολείο Γ)

«Επειδή είχαμε και μαθητικούς πληθυσμούς αρκετά δύσκολους, 
σαν σχολείο πιστεύω ότι αναπτύξαμε μια συγκεκριμένη κουλτού-
ρα, μια συγκεκριμένη αντίληψη. Ανοιχτοί προς τα έξω, (κουλτούρα) 
συνεργασίας σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των συναδέλφων, μεταξύ των 
σχολείων, μια, έτσι, πιο φιλελεύθερη αντιμετώπιση των μαθητών. Κι 
αυτό μάς βοήθησε. Ούτως ή άλλως, όσοι δεν άντεξαν αυτό το σχο-
λείο, έφυγαν. Όσοι έμειναν, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το έχουν 
επιλέξει. Όχι μόνο φυσικά για… Γιατί άντεχαν να δουλεύουν εδώ». 
(Διευθύντρια Σχολείου Β)

Ο ρυθμιστικός λόγος περί συμπερίληψης επιδρά και στην αξιολόγηση των 
μαθητικών επιδόσεων, καθώς σε μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 
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υιοθετούν διαφορετικά κριτήρια για τις διαφορετικές ομάδες μαθητών τους. Για 
τους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις εφαρμόζουν πρακτικές που προσιδιάζουν σε 
αυτό που ο Bernstein (1990, 1991, 2000) αποκαλεί «μοντέλο της ικανότητας» 
(σύγκριση του μαθητή με τον προηγούμενο εαυτό του). Αντίθετα, οι πρακτικές 
αξιολόγησης των «καλών» μαθητών αντανακλούν το «μοντέλο της επιτέλεσης», 
καθώς επικεντρώνονται περισσότερο στα αποτελέσματα της μάθησης, στο τι λεί-
πει από το «κείμενο» του παιδιού. 

«Με τα παιδιά που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα είμαι λιγότερο αυστηρός. 
Θα τους βάλω λίγο παραπάνω, θα τους ενθαρρύνω. Είμαι περισσότε-
ρο αυστηρός με τους καλούς […] Πιο πολύ προσπαθώ να τους δείξω 
τι έχουνε κάνει λάθος. Αλλά αν βλέπω και κάποια θετικά σημεία, το 
αναφέρω». (Φιλόλογος 4, Σχολείο Α)

6. Συζήτηση – Συμπεράσματα

Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων αναδεικνύει ότι σε αυτά τα ιδιαίτερα 
απαιτητικά σχολικά περιβάλλοντα οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν μια ποικιλία παι-
δαγωγικών πρακτικών εντός του χώρου της αυτονομίας που διαθέτουν, προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού τους 
και τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες του. Υποστηρίζεται ότι οι παιδαγωγικές 
πρακτικές των εκπαιδευτικών αποτελούν βασική διάσταση του σχολικού πλαισίου, 
η οποία βρίσκεται σε μια αλληλεπιδραστική σχέση με τις υπόλοιπες συνιστώσες 
του, που εντοπίζονται στο μικρο-επίπεδο: σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, 
τοπικές συνθήκες εκπαιδευτικής διακυβέρνησης (π.χ. τη γονεϊκή επιλογή σχολεί-
ου που απογυμνώνει συγκεκριμένα σχολεία του Κέντρου από Έλληνες μαθητές), 
υποκειμενική κατανόηση των συγκεκριμένων σχολικών περιβαλλόντων από τους 
δρώντες, εδραιωμένες επαγγελματικές πρακτικές, μικρο-πολιτικές και κουλτού-
ρα κάθε σχολείου κ.ά.. Ωστόσο, οι πρακτικές των εκπαιδευτικών αλληλεπιδρούν 
και με τις διαστάσεις του σχολικού πλαισίου που λειτουργούν στο μακρο-επίπε-
δο: υπερεθνικές πολιτικές γραμματισμού, εθνικά ΑΠ, βαθμός αυτονομίας των 
εκπαιδευτικών σε ένα ιδιαίτερα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο 
ωστόσο κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας δεν εφάρμοζε μηχανισμούς 
λογοδοσίας των σχολείων και των εκπαιδευτικών (OECD, 2018α). 

Βασική διάσταση του σχολικού πλαισίου αποτελεί ακόμη ένας ρυθμιστικός 
λόγος, ο οποίος συναρθρώνεται τόσο στο μακρο- όσο και στο μικρο-επίπεδο και 
επικεντρώνεται στην ανάγκη για συμπερίληψη/ενσωμάτωση των ομάδων μαθη-
τών που μειονεκτούν κοινωνικά. Ο συγκεκριμένος λόγος πηγάζει από ποικίλους 
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και συχνά ετερόκλητους πόρους λόγου περί συμπερίληψης (inclusion), που διακι-
νούνται στο παιδαγωγικό, πολιτικό και δημόσιο πεδίο και αναπλαισιώνονται μέσω 
των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, παρατηρείται ότι, 
ελλείψει των απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και εργαλείων, η εστίαση 
στη συμπερίληψη των μαθητών συχνά δεν συνοδεύεται από πραγματώσεις του 
ΑΠ που θα ενίσχυαν γνωστικά τους μαθητές με τρόπο αποτελεσματικό, καταπο-
λεμώντας την εκπαιδευτική μειονεξία τους. 

Τα ευρήματα της έρευνας λοιπόν επιβεβαιώνουν ότι, στην εποχή της παγκο-
σμιοποίησης των εκπαιδευτικών ιδεών και μεταρρυθμίσεων, οι πραγματώσεις 
των τελευταίων στα τοπικά σχολικά περιβάλλοντα λαμβάνουν χώρα σε δυναμικά 
πεδία, στα οποία η εμπρόθετη δράση συνδιαλέγεται με τις ποικίλες διαστάσεις 
της δομής, με τρόπο δημιουργικό και απρόβλεπτο (Ball et al., 2012· Nordin & 
Sundberg, 2016). Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να φωτίσουν περισσότε-
ρο αυτές τις συγκρούσεις, εντάσεις και διαπραγματεύσεις που σημειώνονται στη 
σχολική εκπαίδευση, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς της παρούσας μελέτης, 
οι οποίοι οφείλονται κυρίως στο περιορισμένο ερευνητικό δείγμα. 
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