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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Η ανάπτυξη και η διάχυση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, όπως 

εξελίσσεται από την δεκαετία του 1980 και εξής, τροποποιεί ριζικά τους όρους της υλικής 

παραγωγής και τις µορφές οργάνωσης της εργασίας, εξαιτίας των ιδιόµορφων και χωρίς 

προηγούµενο στην ανθρώπινη ιστορία δοµικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των 

τεχνολογιών αυτών. Αυτό, µεταξύ άλλων, σηµαίνει τροποποίηση των σχέσεων των εργαζόµενων 

µε τα αντικείµενα και τα µέσα της εργασίας τους και κατά συνέπεια ριζικό µετασχηµατισµό των 

περιεχοµένων των εργασιακών δραστηριοτήτων. Ως αποτέλεσµα µετασχηµατίζεται ριζικά 

ολόκληρο το πλέγµα των κοινωνικών και οικονοµικών σχέσεων, αλλά και οι µορφές της 

ανθρώπινης νοητικής δραστηριότητας, οι οποίες διαµορφώθηκαν και παγιώθηκαν κατά τη 

βιοµηχανική εποχή. Αντίστοιχα, υφίσταται ριζικούς µετασχηµατισµούς τόσο το κοινωνικό 

καθεστώς της γνώσης, όσο και η γνωστική σχέση του ανθρώπου µε τη φυσική και κοινωνική 

πραγµατικότητα, η οποία συγκροτήθηκε κατά τους νεώτερους χρόνους και καταγράφηκε 

ιστορικά ως ορθολογισµός. Οι µετασχηµατισµοί αυτοί υποβάλλουν µέσα από αντιφατικές και 

πολλές φορές απρόβλεπτες διαδικασίες αντίστοιχες τροποποιήσεις των στόχων, των 

περιεχοµένου και των πρακτικών του σχολείου, όπως επίσης και των σχέσεων µεταξύ 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων. Το ζητούµενο από µια αριστερή οπτική είναι ο χαρακτήρας 

και το περιεχόµενο των παρεµβάσεων στις εξελίξεις αυτές.  
 

 
 

Οι ραγδαίες και ριζικές δοµικές αλλαγές στην υλική παραγωγή, στην οικονοµική 

πραγµατικότητα, στις κοινωνικές σχέσεις, σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι 

οποίες δροµολογήθηκαν από την δεκαετία του 1970 και πραγµατοποιήθηκαν µέχρι σήµερα 

αποτελούν κατά το Χόµπσµποµ «τον πιο µεγάλο, ταχύρυθµο και θεµελιακό µετασχηµατισµό 

που έχει καταγραφεί στην ιστορία» της ανθρωπότητας. Αφετηρία και όχηµα των αλλαγών 

αυτών αποτέλεσε η ανάπτυξη και η διάχυση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών, οι οποίες εξαιτίας των ιδιόµορφων και χωρίς προηγούµενο στην ανθρώπινη 

ιστορία δοµικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών τους, αφενός τροποποιούν τους όρους 

της υλικής παραγωγής και αποτελούν την βασική αιτία και τον κυρίαρχο παράγοντα που 

µετασχηµατίζει ριζικά ολόκληρο το πλέγµα των κοινωνικών και οικονοµικών σχέσεων και 

αφετέρου µεταλλάσσούν ριζικά τις µορφές της ανθρώπινης νοητικής δραστηριότητας, οι 

οποίες διαµορφώθηκαν και παγιώθηκαν κατά τη βιοµηχανική εποχή. Η ανάπτυξη και η 

διάχυση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, στην έκταση και µε το 

ρυθµό που εξελίχθηκε από την δεκαετία του 1980 και εξής, τροποποίησε ριζικά τους όρους 

της υλικής παραγωγής και τις µορφές οργάνωσης της εργασίας, γεγονός το οποίο µεταξύ 

άλλων, σηµαίνει τροποποίηση των σχέσεων των εργαζόµενων µε τα αντικείµενα και τα µέσα 
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της εργασίας τους και συνεπάγεται ένα ριζικό µετασχηµατισµό των περιεχοµένων των 

εργασιακών δραστηριοτήτων.  

Μια υπογράµµιση είναι εδώ αναγκαία. Πολλά στοιχεία που στις µέρες µας ενσωµατώνονται 

ως εφαρµογές της αυτοµατικής στην παραγωγή, όπως είναι τα νέα συστήµατα οργάνωσης 

των εργασιακών διαδικασιών, πολλές αυτόµατες µηχανές και πολύ περισσότερο µέθοδοι 

παραγωγής, προϋπήρχαν και είναι αρκετά γνωστά σ' όσους ερευνούν τον κόσµο της 

παραγωγής. Η ιδιαιτερότητα της σηµερινής περιόδου έγκειται στην καθολικότητα της 

αναδιάρθρωσης της παραγωγής και της οργάνωσης της εργασίας, η οποία αγγίζει µ' ένα 

συνολικό τρόπο κάθε πτυχή της παραγωγικής διαδικασίας, τους ανθρώπους, τα υλικά, τις 

µηχανές και βέβαια τις σχέσεις που τα συνδέουν.  

 

Ποιες είναι οι κύριες τροποποιήσεις των όρων της υλικής παραγωγής και των µορφών 

οργάνωσης της εργασίας, που ενδιαφέρουν πρωτίστως την παρούσα συζήτηση; 

Όπως είναι γνωστό, οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθόρισαν τα στοιχεία της παραγωγής 

στην τωρινή περίοδο αναφέρονται κυρίως στη συνάρθρωση τριών επάλληλων διαδικασιών: 

− στην κρίση των τεϋλοριστικών-φορντιστικών µεθόδων οργάνωσης της εργασίας και της 

υλικής παραγωγής, 

− στην όξυνση του ανταγωνισµού και στις ιδιαίτερες µορφές των αγορών σε συνθήκες 

οικονοµικής κρίσης, οι οποίες από τη δεκαετία του '60 χαρακτηρίζουν την οικονοµική 

δραστηριότητα, και 

− στη ραγδαία ανάπτυξη των γνωστών ως τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας. 

Οι τεϋλοριστικές-φορντιστικές µέθοδοι οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής, ως 

σύνολο αρχών και τεχνικών, οι οποίες προσέφεραν τη βάση της µεταπολεµικής ανάπτυξης 

των δυτικών οικονοµιών, προϋπέθεταν τη διαίρεση της παραγωγικής εργασίας σε απλά 

επαναληπτικά καθήκοντα, εκτελούµενα από ανειδίκευτους εργάτες κάτω από απόλυτο έλεγχο 

και εποπτεία. Ειδικότερα τα στοιχεία που συγκρότησαν την ιδιαίτερη τεϋλορική 

ορθολογικότητα και ενδιαφέρουν εδώ είναι:  

− Η αποσύνθεση της εργασίας και ο λεπτοµερής κατατεµαχισµός των εργασιακών 

διαδικασιών σε µοριακές κινήσεις και καθήκοντα. 

− Η ανασύνθεση αυτού του κατατεµαχισµένου συνόλου της παραγωγικής εργασίας µέσω 

µιας βέλτιστης ακολουθίας πρακτικών και κινήσεων, η οποία επιβάλλεται από την πλευρά 

της διοίκησης. 

− Οι διαδικασίες ανασύνθεσης της παραγωγικής εργασίας αποτελούν αποκλειστικό 

προνόµιο των διευθυντικών λειτουργιών. Την ίδια στιγµή που κάθε µορφής εκτελεστική 

εργασία κατατεµαχίζεται, η λειτουργία της διεύθυνσης οργανώνεται σ' ένα πολύπλοκο, 

λεπτοµερώς ιεραρχηµένο σύστηµα καθοδήγησης και ελέγχου της εργασιακής 

διαδικασίας. 

− Η µαζική χρήση της προσιδιάζουσας τεχνολογίας και των κυρίαρχων τεχνολογιών µε 

κορυφαία τεχνικά σύµβολα τους µεταφορείς, τα συστήµατα µεταβίβασης, την αλυσίδα 

συναρµολόγησης και τα λοιπά  

− Οι µέθοδοι, οι οποίες προσαρµόζουν τους πρωτογενείς διαχωρισµούς της παραγωγικής 

εργασίας στην ανάγκη µιας παραγωγής τυποποιηµένων προϊόντων σε µαζικές σειρές, 

ώστε να υπάρχει µια συνεχής και µαζική παραγωγή. 

Στα στοιχεία αυτά βασίστηκε, τα στοιχεία αυτά ενσωµάτωσε και συνάρτηση µε αυτά 

λειτούργησε  το πρότυπο οργάνωσης της εκπαίδευσης σε όλο τον βιοµηχανοποιηµένο κόσµο. 

Στις µέρες, όµως, αυτό το πρότυπο οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας 

αντικαθίσταται µε ραγδαίους ρυθµούς από ένα εντελώς διαφορετικό σύστηµα και µέσα από 
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τη διαδικασία της αντικατάστασης του αποσυντίθεται και το αντίστοιχο πρότυπο της 

εκπαίδευσης.  

Οι λόγοι της εγκατάλειψης των τεϋλοριστικών-φορντιστικών µεθόδων, πρωτίστως 

οικονοµικοί, συναρτώνται µε την εξασθένιση των δυνατοτήτων τους να προσφέρουν συνεχή 

αύξηση των κερδών παραγωγικότητας της εργασίας, όπως συνέβαινε σχεδόν σ' ολόκληρη την 

µεταπολεµική περίοδο. Από τα τέλη της δεκαετίας του '80, ο συνολικός απολογισµός των 

τεϋλοριστικών-φορντιστικών κανόνων και πρακτικών οργάνωσης της παραγωγής και της 

εργασίας έγινε αµετάκλητα αρνητικός, για διάφορους λόγους, η ανάλυση των οποίων ξεπερνά 

τα όρια της παρούσας εισήγησης και όλα τα σηµεία υπεροχής του συστήµατος µετατράπηκαν 

στο αντίθετό τους καθώς οι παλιές τεχνικές έγιναν µη αποδοτικές και ανορθολογικές και 

σταδιακά ακύρωσαν τα κέρδη παραγωγικότητας που οι πρακτικές αυτές προσέφεραν. 

Η λύση προσφέρθηκε από τις λεγόµενες νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών, οι οποίες από το πρώτο στάδιο ανάπτυξης της πληροφορικής και της 

κυβερνητικής µέχρι τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της µικροηλεκτρονικής προσέφεραν 

ένα νέο κύµα επιστηµονικών γνώσεων που ενσωµατώνονται µε γρήγορους ρυθµούς στη 

διαδικασία της παραγωγής και της οργάνωσης της εργασίας. Για λόγους οι οποίοι 

υπερβαίνουν την επιστηµονική εξέλιξη του χώρου τους, οι τεχνολογίες αυτές έγιναν, από τις 

αρχές της δεκαετίας του '80, οι κυρίαρχες τεχνολογίες. Αυτό είναι και το κύριο στοιχείο που 

διαχωρίζει τη σηµερινή τους παρουσία σε σχέση µε άλλες παλιότερες φάσεις ανάπτυξης τους. 

Η κυριαρχία αυτή συνεπάγεται ή υπόσχεται µια νέα µορφή οργάνωσης της διαδικασίας της 

παραγωγής και της εργασίας, η οποία συγκροτείται µε πυρήνα τον ευέλικτο 

προγραµµατιζόµενο αυτοµατισµό, τα στοιχεία του οποίου σε αντιστοιχία µε εκείνα των 

τεϋλοριστικών-φορντιστικών µεθόδων συνοψίζονται σχηµατικά, αν και απλοποιηµένα, στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

ΟΙ ∆ΥΟ ΤΥΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΫΛΟΡΙΣΜΟΣ - ΦΟΡΝΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ  

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Μεγάλες Σειρές Τυποποιηµένων 

Προϊόντων 

Μικρές Σειρές ∆ιαφοροποιηµένων 

Προϊόντων Ποιότητας 

Μικρή Ποικιλία Παραγόµενων Προϊόντων Μεγάλη Ποικιλία Παραγόµενων Προϊόντων 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Μονοδιάστατη Ευέλικτη  

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κατακερµατισµός Εργασίας 

Απλοί Όροι Εργασίας 

Οµαδοποιηµένη Εργασία 

Σύνθετοι Όροι Εργασίας 

Ανειδίκευτη  Ειδικευµένη  

Ιεραρχική Οργάνωση Ευφυής Οργάνωση 

Σποραδική 

Έρευνα &  Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 

Εντατική  

Έρευνα &  Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 

 
Η νέα µορφή οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας δηµιούργησε και συνεχίζει να 

δηµιουργεί µια εντελώς διαφορετική από την προηγούµενη, και άρα απολύτως νέα, 

πραγµατικότητα τόσο στο περιεχόµενο όσο και στους όρους της εργασίας µε άµεσες και 

δραµατικές επιπτώσεις στην επαγγελµατική διαστρωµάτωση, αλλά και στις σχέσεις των 
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εργαζόµενων µε τα αντικείµενα και τα µέσα της εργασίας τους και µε αντίστοιχες διαλυτικές 

συνέπειες στην οργάνωση και στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης. 

Εντελώς συνοπτικά µια και τα δεδοµένα είναι γνωστά, οι επιπτώσεις στην επαγγελµατική 

διαστρωµάτωση προέρχονται από µια συνολική ανακατανοµή του εργατικού δυναµικού και 

εκδηλώνονται πρωτίστως στο περιεχόµενο και στο ρόλο των επαγγελµατικών ειδικοτήτων. 

(α) Καθιερωµένες επαγγελµατικές ειδικότητες καταργούνται, αφού δεν αντιστοιχούν σε 

κανένα πλέον εργασιακό περιεχόµενο ή προκαλούνται στην τροποποίηση του 

περιεχοµένου και των πρακτικών τους, αφού σύνθετες εργασίες οι οποίες απαιτούσαν 

γνώσεις και δεξιοτεχνία απλοποιούνται µέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, οπότε και η 

έκταση και το εύρος των γνώσεων και των τεχνικών επαγγελµατικών ειδικοτήτων 

τροποποιείται σηµαντικά. Παράλληλα, δηµιουργούνται εντελώς νέες επαγγελµατικές 

ειδικότητες, οι οποίες όµως δεν έχουν σταθερό περιεχόµενο στο χρόνο, ενώ  

διαφοροποιούνται και σε συνάρτηση µε τη θέση εργασίας.  

(β)  Απαλείφεται ο ρόλος των µεσαίων στελεχών, τα οποία χάνουν τη σηµασία και τη θέση 

τους στις διαδικασίες της παραγωγής και παράλληλα τροποποιείται ο ρόλος των 

διευθυντικών στελεχών. 

 
Εξίσου σηµαντικές, όµως, αν και σε µικρότερο βαθµό εµφανείς, είναι οι επιπτώσεις της νέας 

µορφής οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας στις σχέσεις των εργαζόµενων µε τα 

αντικείµενα και τα µέσα της εργασίας τους. ∆ύο από τις επιπτώσεις αυτές στις σχέσεις των 

εργαζόµενων µε τα αντικείµενα της εργασίας τους, οι οποίες προέρχονται από την ανατροπή 

της καθιερωµένης στη βιοµηχανική εποχή σχέσης µεταξύ της ζωντανής προσφερόµενης από 

τους εργαζόµενους και της νεκρής ενσωµατωµένης στις µηχανές εργασίας πρέπει να 

υπογραµµιστούν: 

(α) Η ενσωµάτωση κάθε ιδιαιτερότητας της εργασίας στις αυτόµατες µηχανές, οι οποίες 

εξοµοιώνουν την εργασία, οπότε και σε σηµαντική έκταση το περιεχόµενο της   

απασχόλησης είναι το ίδιο, ανεξάρτητα από το αντικείµενο της εργασίας και  

(β) το συγκεκριµένο αντικείµενο της εργασίας γίνεται ένας αφηρηµένος   

κόσµος συµβόλων, ο οποίος σε µεγάλο βαθµό δηµιουργεί µια εικονική πραγµατικότητα. 

Το στοιχείο αυτό, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, συγκροτεί νέες σχέσεις των 

ανθρώπων µε τη γνώση και γενικότερα τη νοητική δραστηριότητα.   

 

Η παράλληλη τροποποίηση της σχέσης των εργαζόµενων µε τα µέσα της εργασίας τους 

προέρχεται από την ουσιαστική απάλειψη της διάκρισης χειρονακτικής και εποπτικής 

εργασίας. Οι αυτόµατες µηχανές δεν «χρησιµοποιούνται» αλλά «ελέγχονται», οπότε και οι 

ικανότητες χειρισµών και επεξεργασίας µεταβάλλονται σε ικανότητες πρόβλεψης και 

επίλυσης προβληµάτων. Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές ότι η εργασία στην άµεση παραγωγή, η 

εργασία µε τις µικρότερες απαιτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων και κατά συνέπεια η εργασία 

µε τη χαµηλότερη κοινωνική επικύρωση (9ετή εκπαίδευση, τεχνικά λύκεια, κλπ.) χάνει τη 

σηµασία της και τη θέση της στην παραγωγική δραστηριότητα. Στην ίδια λογική αποκτούν 

ιδιαίτερη κρισιµότητα οι λεγόµενες «κοινωνικές δεξιότητες» ως αναγκαίο συµπλήρωµα των 

«τεχνικών δεξιοτήτων» άσκησης των εργασιακών δραστηριοτήτων, αφού το νέο πρότυπο 

οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας απαιτεί εργαζόµενους µε σύνθετες ικανότητες, 

ικανούς να ελέγχουν και να ενσωµατώνουν στην εργασία τους ένα πολύ µεγαλύτερο πλούτο 

νοητικών λειτουργιών από εκείνες των παραδοσιακών, «τεϋλοριστικής σκέψης», 

εργαζόµενων, πολύ-λειτουργικών και µετακινήσιµων σ' ένα ευρύτερο φάσµα εργασιακών 

καθηκόντων ανάλογα µε τις ανάγκες της παραγωγής.  
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Αντίστοιχα µε τις εµφανείς αλλαγές στους όρους της υλικής παραγωγής και στις µορφές 

οργάνωσης της εργασίας, υφίσταται ριζικούς µετασχηµατισµούς µε τεράστιες και 

απρόβλεπτες επιπτώσεις, τόσο το κοινωνικό καθεστώς της γνώσης, όσο και η γνωστική 

σχέση του ανθρώπου µε τη φυσική και κοινωνική πραγµατικότητα, η οποία συγκροτήθηκε 

κατά τους νεώτερους χρόνους και έχει ιστορικά καταγραφεί ως «ορθολογισµός».  

Οι µετασχηµατισµοί αυτοί υποβάλλουν µέσα από αντιφατικές και πολλές φορές απρόβλεπτες 

διαδικασίες αντίστοιχες τροποποιήσεις των στόχων, των περιεχοµένου και των πρακτικών της 

εκπαίδευσης, όπως επίσης και των σχέσεων µεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων. 

Μια υπόµνηση και µια ιστορική σύνοψη είναι προκαταρκτικά αναγκαίες. Η γνωστική σχέση 

του ανθρώπου µε τη φυσική και κοινωνική πραγµατικότητα, τόσο σε ατοµικό όσο και 

κοινωνικό-πρακτικό επίπεδο, θεµελιώνεται στα πλαίσια των σχεδιασµένων και σκόπιµων 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και προσδιορίζεται από το κυρίαρχο σύστηµα κοινωνικών 

σχέσεων. Στη βάση της ανθρώπινα ιδιόµορφης αυτής σχέσης αναπτύσσεται η γνωστική 

διαδικασία, που αντικειµενοποιείται ως γνώση µε την τρέχουσα έννοια. Το καθεστώς και η 

κοινωνική λειτουργία της γνωστικής σχέσης του ανθρώπου µε τη φυσική και κοινωνική 

πραγµατικότητα και η γνώση, ως αντικειµενοποίηση της σχέσης αυτής, έχει εποµένως έναν 

ιστορικό χαρακτήρα, που σηµαίνει ότι διαφοροποιείται σε ιστορικά διαφορετικές εποχές. 

Στις προ-βιοµηχανικές κοινωνίες, τώρα, κυρίαρχο στοιχείο και της γνωστικής και της 

κοινωνικής-πρακτικής σχέσης του ανθρώπου µε την πραγµατικότητα υπήρξε η οργανική του 

ενότητα µε τη φύση. Κατά την ιστορική αυτή περίοδο, η οργάνωση, η περιγραφή και η 

ερµηνεία του κόσµου, µε σκοπό την κατανόηση και τον έλεγχο του, αποτέλεσε έργο των 

µεγάλων µυθικών και θρησκευτικών αφηγήσεων. Στις βιοµηχανικές κοινωνίες, που 

αναπτύχθηκαν αρχικά στην Ευρώπη µετά τον 18ο αιώνα, η ενότητα αυτή του ανθρώπου µε τη 

φύση θρυµµατίστηκε και στη γνωστική σχέση του ανθρώπου µε τη φυσική και κοινωνική 

πραγµατικότητα επικράτησε ο διαχωρισµός υποκειµένου-αντικειµένου και µια σειρά 

συνεπαγόµενων διακρίσεων, όπως νοητό-υλικό, ατοµικό-κοινωνικό, γενικό-ειδικό, 

βουλητικό-λογικό και λοιπών ανάλογων. Ως αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σταδιακά µια 

γνωστική και κοινωνική-πρακτική σχέση του ανθρώπου µε τον κόσµο εντελώς διαφορετική 

από αυτή των ιστορικά προηγούµενων κοινωνιών, µε κύριο χαρακτηριστικό της µια 

θεµελιώδη διάκριση που εκτείνεται σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο της γνωστικής διαδικασίας, 

που περιλαµβάνει τις λειτουργίες της νοητικής σύλληψης του αντικειµένου της γνώσης και 

στο επίπεδο της αυτοσυνείδησης ή του αναστοχασµού, που περιλαµβάνει εκείνες τις 

λειτουργίες της γνωστικής διαδικασίας µε τις οποίες ο άνθρωπος αποκτά επίγνωση της 

γνωστικής του δραστηριότητας. Στο επίπεδο της γνωστικής διαδικασίας η σχέση του 

αποδίδοντος νοήµατα υποκειµένου και του στερούµενου νοήµατος αντικειµένου γίνεται η 

κυρίαρχη γνωστική σχέση του ανθρώπου µε την πραγµατικότητα και η παραστατική σκέψη ο 

κυρίαρχος τρόπος αντίληψης και αντιµετώπισης του κόσµου. Για τον άνθρωπο ο κόσµος 

υπάρχει µόνο µέσα από το έλλογο υποκείµενο το οποίο δηµιουργεί, κατασκευάζει τον κόσµο 

στο βαθµό που κατασκευάζει την παράσταση του. Στο επίπεδο της αυτοσυνείδησης, ο 

άνθρωπος ως υποκείµενο της γνωστικής διαδικασίας συγκροτήθηκε ως αποκλειστικά έλλογο 

όν (cogito) µε αποτέλεσµα την αναγόρευση της αρχής της εξουσίας, ως συστατικού στοιχείου 

όλων των σχέσεων του µε τη φυσική και κοινωνική πραγµατικότητα, κύριο χαρακτηριστικό 

των οποίων αποτέλεσε έκτοτε η υποταγή της βούλησης στο έλλογο.  

Η πραγµατικότητα µε τη σειρά της διακρίθηκε σε δύο αντίστοιχα επίπεδα. Στο επίπεδο του 

σκεπτόµενου όντος και στο επίπεδο του αισθητού (εκτατού) αντικειµένου, που συνδέονται 

µεταξύ τους µέσα από τη νοητική δραστηριότητα της παράστασης. Ένα από τα 

προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του παραστατικού τρόπου οργάνωσης της γνωστικής σχέσης 

υποκειµένου-αντικειµένου και συνακόλουθα της γνωστικής διαδικασίας είναι η επιλεκτική 

και µερική αντικειµενοποίηση πραγµάτων, καταστάσεων και διαδικασιών και όχι η άνευ 
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όρων  αναπαραγωγή ή αποτύπωση της ποικιλοµορφίας του κόσµου. Η παραστατική σκέψη 

δεν είναι απεικόνιση ή συµβολική αναπαράσταση ενός κόσµου που προϋπάρχει της ίδιας της 

διαδικασίας της παράστασης, αλλά µια συγκρότηση και κατασκευή του κόσµου µέσα από τη 

διαδικασία της παράστασης και µε βάση τις έννοιες και τις κατηγορίες της παραστατικής 

σκέψης.  Η επικράτηση της γνωστικής αυτής σχέσης, που ιστορικά έχει καταγραφεί ως 

«ορθολογισµός», σηµατοδοτεί το θρίαµβο του ελλόγου και τον αποκλεισµό όλων των 

υπολοίπων ανθρώπινων νοητικών δραστηριοτήτων ως  ά-λογω ή παρά-λογων. Εντελώς 

επιγραµµατικά και αναπόφευκτα απλουστευτικά, η ορθολογική γνωστική σχέση 

υποκειµένου-αντικειµένου χαρακτηρίζεται από τη διάκριση του υποκειµένου από το 

αντικείµενο της γνώσης (αντικειµενικότητα), επιδιώκει την “αλήθεια” στοχεύοντας στην 

παραγωγή γνώσης η οποία καθιστά δυνατή την καθυπόταξη και χειραγώγηση της φύσης και 

της κοινωνίας και νοµιµοποιεί τη γνώση δια της “αλήθειας” προσφεύγοντας στη λογική 

τεκµηρίωση ή στον εµπειρικό έλεγχο µέσα από τις τεχνικές της παρατήρησης και του 

πειράµατος. 

Παράλληλα βέβαια, κάτω από τις συνθήκες που δηµιουργούνται από την κυριαρχία των 

κεφαλαιοκρατικών κοινωνικών σχέσεων, η γνώση αλλοτριώνεται από το γνωστικό 

υποκείµενο και αντιµετωπίζεται ως αντικειµενική ιδιοκτησία της κοινωνίας ή ακριβέστερα ως 

ιδιοκτησία κυριολεκτικά του κεφαλαίου. Η γνωστική δραστηριότητα που διαχέεται µεταξύ 

των πολλών κάτω από πρότερες µορφές κοινωνικο-οικονοµικής οργάνωσης, 

συγκεντρωποιείται σε µία αντικειµενικοποιηµένη κοινωνική γνώση,  η οποία ως συνέπεια 

των ιστορικά ιδιόµορφων κεφαλαιοκρατικών κοινωνικών σχέσεων αλλοτριώνεται ακόµα 

παραπέρα από τα ανθρώπινα υποκείµενα και αποδίδεται στο κεφάλαιο ως ιδιότητα του καθώς 

η γνώση µετατρέπεται σταδιακά σε παραγωγική δύναµη. 

 

Η κυριαρχία των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών έχει σύµφωνα µε όλες 

τις ενδείξεις σηµαντικές επιπτώσεις στους στόχους, στο περιεχόµενο και κυρίως στο 

κοινωνικό καθεστώς της γνώσης, επιπτώσεις οι οποίες αφανώς και σταδιακά προκαλούν 

ριζικές τροποποιήσεις στην ορθολογική γνωστική σχέση του ανθρώπου µε τη φυσική και 

κοινωνική του πραγµατικότητα. Κάτω από την κυριαρχία των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και των επικοινωνιών, η γνώση ενσωµατωµένη στις µηχανές ως τεχνολογία ή µε τη µορφή 

λογισµικού µετατρέπεται σε µεγαλύτερο από κάθε άλλη εποχή βαθµό σε ουσιαστικό στοιχείο 

της παραγωγικής δραστηριότητας µε δυο ενδεχόµενες σηµαντικές συνέπειες. 

Πρώτη σηµαντική συνέπεια είναι η ριζική τροποποίηση της σχέσης των παραγωγών και των 

χρηστών της γνώσης µε την ίδια την αντικειµενικοποιηµένη και κοινωνικά οργανωµένη σε 

αρχές και συστήµατα γνώση. Είναι εµφανές, ότι η σχέση αυτή τείνει να προσλάβει την ίδια 

µορφή µε τη σχέση που έχουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές εµπορευµάτων µε τα 

εµπορεύµατα. Μια σχέση οργανωµένη στη βάση της ανταλλακτικής αξίας. Η γνώση 

παράγεται για να πωλείται και καταναλώνεται για να παίρνει αξία µέσα σε µια νέα παραγωγή. 

Μέσα από µια τέτοια διαδικασία αντικειµενοποίησης - πραγµοποίησης και 

εµπορευµατοποίησης, η γνώση παύει να έχει αξία χρήσης και ως συνέπεια η σχέση του 

υποκειµένου µε τη γνώση αποκτάει τα χαρακτηριστικά µιας αλλοτριωµένης σχέσης. Στη 

βάση αυτή η διάκριση γνώση - άγνοια τείνει να αντικαθίσταται, ως προς τη διακριτική της 

αξία, από τη διάκριση προσφορά - ζήτηση γνώσης.  

∆εύτερη σηµαντική συνέπεια είναι η τροποποίηση του καθεστώτος νοµιµοποίησης της 

γνώσης, που µε τη σειρά του διαµορφώνει αντίστοιχα το περιεχόµενο της γνώσης. Τι είναι 

γνώση και µε ποια κριτήρια και διαδικασίες νοµιµοποιείται το τι είναι ή δεν είναι γνώση; 

Είναι γνώση ένας φυσικός νόµος ή µια οδηγία χρήσης; Ή ταυτόσηµα είναι γνώση µια 

απόφανση µε δηλωτική αξία ή µια επιταγή µε πρακτική αξία; Στην ορθολογική γνωστική 

σχέση, η γνώση νοµιµοποιείται, όπως προαναφέρθηκε, στη βάση της συµµόρφωσης µε ένα 
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σύνολο αποδεκτών κανόνων ή της συµφωνίας µε τα φαινόµενα της πραγµατικότητας µε 

απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση και στις δυο περιπτώσεις ένα αξιολογικό σύστηµα. Στην 

πρώτη περίπτωση οι κανόνες ανάγουν την αποδοχή τους στην απόδειξη και στη δεύτερη στα 

όργανα επαλήθευσης. που ουσιαστικά αποτελούν επεκτάσεις των ανθρώπινων οργάνων.   

Σε συνθήκες εµπορευµατοποίησης όµως, που επιβάλλονται από την καθολική κυριαρχία των 

κεφαλαιοκρατικών κοινωνικών σχέσεων, η µεγιστοποίηση της απόδοσης αναδεικνύεται σε 

κυρίαρχη αρχή λειτουργίας των οργάνων (αύξηση πληροφοριών-ωφέλειας έναντι µείωσης 

ενέργειας-κόστους), αφού εκτός άλλων τα όργανα που µεγιστοποιούν τις ανθρώπινες 

επιδόσεις απαιτούν δαπάνη. Η µεγιστοποίηση της απόδοσης µπορεί να µεγιστοποιήσει την 

υπεραξία αρκεί η υπεραξία να έχει πραγµοποιηθεί, δηλαδή τον προϊόν να έχει πωληθεί. Η 

γνώση στη φάση αυτή µετατρέπεται σε παραγωγική δύναµη. Κριτήριο εποµένως 

νοµιµοποίησης της γνώσης δεν είναι η απόδειξη ή η συµφωνία της µε τα φαινόµενα της 

πραγµατικότητας, δηλαδή η αλήθεια µε την τρέχουσα επιστηµονική έννοια του όρου αλλά η 

αποδοτικότητα της, δηλαδή η καλύτερη σχέση κόστους-ωφέλειας. Κατά συνέπεια δεν οφείλει 

να λογοδοτεί στην επιστηµονική αλλά στην εµπορική δεοντολογία. Το µελλοντικό ερώτηµα 

εποµένως δεν θα είναι ενδεχόµενα “τι αληθεύει;” αλλά “σε τι χρησιµεύει:” και στο πλαίσιο 

της εµπορευµατοποίησης “τι µπορεί να πωληθεί:”. Η αντικατάσταση της αναφοράς για τη 

νοµιµοποίηση της γνώσης σε ανθρωπιστικές ή ιδεαλιστικές αρχές από την αναφορά στην 

προσφορά και τη ζήτηση είναι ένα ενδεχόµενο που δεν αποκλείεται, αφού είναι λογικό να 

υποτεθεί, ότι κανείς δεν θα αγοράζει γνώση για να γνωρίσει την αλήθεια, αλλά για να αυξήσει 

την αποδοτικότητα του. Παράλληλα, η εµπορευµατοποίηση των συσκευών της πληροφορικής 

και της τηλεµατικής µετασχηµατίζει ραγδαία τις διαδικασίες απόκτησης, καταχώρησης, 

παροχής και αξιοποίησης της γνώσης. Μέσα από αυτούς τους µετασχηµατισµούς ο 

χαρακτήρας και το περιεχόµενο της γνώσης τροποποιείται αναγκαστικά. Για παράδειγµα 

καταχτά προνοµιακή θέση η γνώση που µπορεί να µεταφραστεί σε ενότητες πληροφορίας 

(δυαδικά στοιχεία) και απαξιώνεται η γνώση που δεν µπορεί να κωδικοποιηθεί και να 

µεταφραστεί στην έτσι συγκροτηµένη και οργανωµένη γνώση. Είναι λογικό εποµένως να 

υποτεθεί, ότι η συγκρότηση νέας γνώσης θα υπάγεται κατά συνέπεια στους όρους της 

τεχνολογίας της πληροφορικής και της τηλεµατικής, σε ένα σύνολο δηλαδή τεχνικών 

επιταγών που το περιεχόµενο τους καθορίζει τις αποφάνσεις οι οποίες µπορεί να γίνουν 

αποδεκτές ως γνώση και σε τελευταία ανάλυση τη σχέση υποκειµένου-αντικειµένου της 

γνώσης. 
 

Η εκπαίδευση τώρα, ως κοινωνική οργάνωση της υποκειµενικής γνωστικής διαδικασίας σε 

καθορισµένη ιστορική στιγµή αποτελεί µέρος των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων και 

ταυτόχρονα αποτελεί µια συγκεκριµένη κατηγορία κοινωνικών σχέσεων, που διατηρεί βέβαια 

µια σχετική αυτονοµία από τις καθολικές κοινωνικές σχέσεις. Η τροποποίηση εποµένως της 

γνωστικής σχέσης υποκειµένου-αντικειµένου και η µεταβολή του κοινωνικού καθεστώτος της 

γνώσης, επιτρέπει την υπόθεση αντίστοιχων επιπτώσεων στους στόχους, το περιεχόµενο και 

τις πρακτικές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για παράδειγµα, η κυριαρχία του κριτηρίου της 

αποδοτικότητας στη σχέση υποκειµένου-αντικειµένου της γνώσης γιατί να µην έχει ως 

συνέπεια τον εκτοπισµό από την εκπαίδευση των γνώσεων και των γνωστικών κλάδων που 

στερούνται άµεσης αποτελεσµατικότητας, ή την ταύτιση της γνώσης µε την εργαλειακή 

γνώση και τον προσδιορισµό του εύρους της γνώσης µε την επαγγελµατική αρµοδιότητα;  

Από στενά λειτουργική σκοπιά και στο πλαίσιο της επαγγελµατοποίησης το ουσιώδες στην 

αναπαραγωγή της γνώσης συνίσταται, όπως είναι προφανές, σε ένα οργανωµένο απόθεµα 

αποτελεσµατικών - χρήσιµων γνώσεων. Η επίπτωση µιας τέτοιας οπτικής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία επιβάλλει µεταξύ άλλων την εφαρµογή τεχνικών και τεχνολογιών διαχείρισης της 

µνήµης, είτε σε κλασσική µορφή (βιβλιοθήκη) είτε σε σύγχρονη (τράπεζες δεδοµένων, δίκτυα 
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πληροφοριών). Προτεραιότητα αποκτά κατά συνέπεια, όχι το περιεχόµενο αλλά οι τεχνικές 

αναζήτησης πληροφοριών (που, πως, τι ρωτάµε) παράλληλα µε την κατοχή και την 

αποτελεσµατική διαχείριση µιας καλής µνήµης-µηχανής. Η διαίρεση της εκπαίδευσης είναι 

εποµένως ενδεχόµενο να πάρει τη µορφή εκπαίδευσης παραγωγών και εκπαίδευσης χρηστών 

της γνώσης σε αντίθεση µε την παραδοσιακή διάκριση γενικής και επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης.  

Η θέση για το µετασχηµατισµό της γνωστικής σχέσης του ανθρώπου µε τη φυσική και 

κοινωνική πραγµατικότητα, που αποσπασµατικά και αναπόφευκτα ελλειπτικά 

προαναφέρθηκε, δεν επαγγέλλεται σε καµία περίπτωση το τέλος της γνώσης κάτω από τις 

συνθήκες που διαµορφώνονται από την κυριαρχία των τεχνολογιών της πληροφορικής και 

της επικοινωνίας. Οι διαδικασίες του µετασχηµατισµού αυτού και των τροποποιήσεων που 

υποβάλλει στο κοινωνικό καθεστώς της γνώσης και στο περιεχόµενο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας είναι πλήρεις αντιφάσεων και µε απρόβλεπτες συνέπειες. Για παράδειγµα, η 

σπουδαιότητα της νοητικής ικανότητας επιλογής και αξιοποίησης των αναγκαίων 

πληροφοριών για την επίλυση ενός προβλήµατος και ο συντονισµός τους σε µια 

αποτελεσµατική στρατηγική παραµένει αναλλοίωτη. Όσο όµως η πληροφόρηση παραµένει 

ελλιπής η αποδοτικότητα της συναρτάται µε τη δυνατότητα απόκτησης συµπληρωµατικής 

πληροφόρησης. Η δυνατότητα συνάρθρωσης των πληροφοριών σε σειρές που συγκροτούν 

νέες πληροφορίες παραµένει εξίσου σηµαντική και η θέση της στην εκπαίδευση µε τη µορφή 

µιας διεπιστηµονικότητας είναι αναγκαία. Κύριο όµως στοιχείο για την αποδοτικότητα της 

είναι η ταχύτητα. Στην ίδια λογική της αποτελεσµατικότητας της γνώσης εντάσσεται και η 

καταξίωση της οµαδικής εργασίας στο πλαίσιο της εκτέλεσης ενός έργου, αλλά όχι όµως και 

στην παραγωγή νέας γνώσης, που προαπαιτεί έναν άλλο τύπο κοινωνικών σχέσεων. 

Αντί για συµπέρασµα τρεις επιγραµµατικά διατυπωµένες επισηµάνσεις.  

Επισήµανση πρώτη: είναι αναποτελεσµατικό, αλλά και ουσιαστικά ανεδαφικό, να µιλάµε για 

τα ζητούµενα µιας µελλοντικής εκπαίδευσης µε έννοιες και όρους του παρελθόντος, το οποίο 

όπως προσπάθησα να σκιαγραφήσω προηγούµενα έχει αµετάκλητα παρέλθει. 

Επισήµανση δεύτερη: επειδή το µέλλον της εργασίας και των σχέσεων των ανθρώπων µε τα 

αντικείµενα και τα µέσα της εργασίας τους, αλλά παράλληλα και το µέλλον της γνωστικής 

σχέσης των ανθρώπων µε τη φυσική και κοινωνική τους πραγµατικότητα, όπως επίσης και 

του κοινωνικού καθεστώτος της γνώσης,  αναδύεται ριζικά διαφορετικό από τα δεδοµένα του 

παρελθόντος, η οργάνωση και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, όπως και ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών, προµηνύονται εντελώς διαφορετικά.  

Επισήµανση τρίτη: το µέλλον δοµείται ιστορικά και εποµένως θεωρείται εννοιολογικά µε δύο 

διαζευκτικά διαφοροποιηµένες οπτικές. Ως βηµατική, γραµµική εξέλιξη του παρελθόντος ή 

ως ανατροπή του παρόντος. Η δεύτερη οπτική αποτελεί δοµικό στοιχείο του προγράµµατος 

της αριστερά και από την οπτική αυτή µε τους όρους της οπτικής αυτής οφείλουµε να 

εκκινούµε τον προβληµατισµό µας για το µέλλον της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.   
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