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ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ 
 
 

 
Η αριστερά και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης 

 
Θέλω να ξεκινήσω την παρέµβαση µου καταθέτοντας την εµπειρία µου 

από το σχολείο που διδάσκω. Οι µαθητές µου τις τελευταίες δύο εβδοµάδες 
έχουν αρχίσει να ρωτούν τι είναι οικονοµική κρίση, πως προέκυψε, τι θα γίνει 
στο µέλλον. 

Αυτό δείχνει ότι σταδιακά το κλίµα αλλάζει. Φαίνεται να έρχεται µια 
περίοδος όπου η αριστερά θα έχει τη δυνατότητα να µιλήσει µε πλατύτερα 
στρώµατα της κοινωνίας την στιγµή που το υπουργείο µε τις περικοπές στους 
µισθούς, τις δαπάνες και τις συντµήσεις τµηµάτων θα είναι µάλλον δύσκολο 
να πείσει την κοινωνία ότι το σύνθηµα «πρώτα ο µαθητής» δεν είναι ένα 
κακόγουστο ανέκδοτο.  

Έχει λοιπόν σηµασία ποιος θα είναι ο αντίπαλος λόγος που πρέπει να 
αρθρώσει η αριστερά, προκειµένου εκτός από αντίπαλος να φιλοδοξεί να γίνει 
και ηγεµονικός.  

Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος – που έχει αναφέρει παλιότερα ο Μπάµπης 
Νούτσος – της Χάρυβδης του κοινωνιολογισµού και της Σκύλας του 
παιδαγωγισµού. ∆εν αρκεί η κριτική στο αστικό σχολείο και στον καπιταλισµό 
συνολικά καθότι δεν συνιστά πολιτική πρόταση ικανή να συσπειρώσει τον 
κόσµο. Ούτε όµως το άγχος της συγκεκριµένης πρότασης πρέπει να µας 
οδηγεί στον παιδαγωγισµό.  

Ο παιδαγωγισµός µπορεί να ενσωµατωθεί από τον νεοφιλελευθερισµό - 
ο οποίος τα τελευταία χρόνια λόγω αλλαγών στην πληροφορική, την 
οργάνωση της παραγωγής, τη διεύρυνση της εκπαίδευσης, την 
τριτογενοποίηση του δευτερογενούς τοµέα και την διεύρυνση του τριτογενούς 
– έχει εντάξει στο ρεπερτόριο του, σε πολλές περιπτώσεις, όψεις του λόγου 
και των πρακτικών των εναλλακτικών µορφών εκπαίδευσης που είχαν 
αναπτυχθεί, σε πολλές περιπτώσεις και από αριστερά κινήµατα, στην 
Ευρώπη και τις Η.Π.Α. Αποστεωµένες φυσικά από το περιεχόµενο τους και 
αναπλαισιωµένες µε τη δική του ιδεολογία και πρακτική. Π.χ. µέθοδοι του 
Σχολείου Εργασίας µπορούν να ταιριάξουν γάντι στην «ενίσχυση του 
επιχειρηµατικού πνεύµατος» που εξαγγέλλει η υπουργός.   

Το σχολείο αλλάζει αλλάζοντας την κοινωνία. Και το αλλάζοντας έχει 
πολλά επίπεδα και αποχρώσεις. Ξεκινά από το ότι ο κόσµος αρχίζει να ακούει 
την αριστερά και να σκέφτεται διαφορετικά, σε απλά και καθηµερινά 
πράγµατα µέσα και έξω από το σχολείο, φτάνει στην αλλαγή του πολιτικού 
συσχετισµού, που επιτρέπει τολµηρές αλλαγές στο σχολείο και προχωρά µε 
αλλαγές στις παραγωγικές σχέσεις και σε ταυτόχρονες δοµικές και 
ουσιαστικές αλλαγές στο σχολείο.  

Έτσι, στην παρούσα περίοδο αναφορικά µε το περιεχόµενο του σχολείου 
πρέπει να δώσουµε βάρος:  

1. Τι και πως, πότε και γιατί µαθαίνει ο µαθητής στο δηµόσιο σχολείο 
συνιστούν βασικά σηµεία προκειµένου να αντιπαλέψουµε τις 
προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Θέλουµε οι µαθητές µας να µην 
διαβάζουν µόνο τη λέξη αλλά και τον κόσµο, έλεγε ο  Φρέιρε. Η 
«γραµµατική και το συντακτικό» της ποιοτικής εκπαίδευσης βρίσκεται 
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στη δυνατότητα δηµιουργικής ύφανσης της προσωπικότητας του 
νέου ανθρώπου, στην ικανότητα να µπορεί να τον εξοπλίσει µε τα 
πυροµαχικά της γνώσης που αλλάζει τον κόσµο. Και αυτό φυσικά δεν 
µπορεί να γίνει µε τα βασικά µαθήµατα, τον «βασικό» χαρακτήρα των 
οποίων θα καθορίζει κάθε φορά η αγορά.       

2. Το 12χρονο δηµόσιο υποχρεωτικό ενιαίο σχολείο, µε µόνιµο 
προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες, είναι ένα αίτηµα που σήµερα 
χτυπά την καρδιά της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης. Όµως, το 
δηµόσιο σχολείο δεν παύει να είναι αστικό και επιλεκτικό. Στην 
παρούσα φάση, έχει για την αριστερά την έννοια του δηµόσιου 
χώρου και από αυτή την άποψη προκύπτει τόσο η αντίθεση στην 
αξιολόγηση όσο και στην υπαγωγή του αναλυτικού 
προγράµµατος (αναλυτικό πρόγραµµα των βασικών µαθηµάτων = 
γλώσσα, µαθηµατικά, υπολογιστής, ξένες γλώσσες) στις πιέσεις της 
αγοράς που συρρικνώνουν αυτό το χώρο. Για το ζήτηµα της 
αξιολόγησης νοµίζω ότι η προβολή της αυτοαξιολόγησης από το 
υπουργείο συνιστά βασικό λόγο άµεσης εγκατάλειψης της από 
οποιονδήποτε αριστερό θεωρούσε ότι µπορεί να αποτελέσει 
αντίπαλη πρόταση στην εξωτερική αξιολόγηση. Και στην ίδια λογική 
της διατήρησης και ενδεχοµένως της διεύρυνσης του δηµόσιου 
χώρου αντιπαράθεσης των ιδεών εγγράφονται οι προτάσεις µιας 
άλλης ∆ιδακτικής που έχει διατυπώσει ο Μπάµπης Νούτσος σε ένα 
παλιότερο άρθρο του στο περιοδικό Εκπαιδευτική Κοινότητα: 
Ο αριστερός εκπαιδευτικός µπαίνει µέσα στο σχολείο και ανοίγει το 
βιβλίο µε τα εξής ερωτήµατα που µπορούν να αποτελέσουν οδηγούς 
της δικής του διδακτικής παρέµβασης, στο βαθµό που του 
επιτρέπουν οι εξετάσεις, το κλίµα του σχολείου και της τάξης, κ.λπ.: 

«Ποια εικόνα της κοινωνίας και της φύσης δίνουν τα βιβλία για 
τους µαθητές»; 
«Τι δεν λένε τα βιβλία για την κοινωνία και τη φύση»; 
«Τι αξίζει να µάθουν οι µαθητές από όσα δεν λένε τα σχολικά 
βιβλία»; 
«Ποιο νόηµα θα είχε για τους µαθητές η εκµάθηση των γνώσεων 
που έχουν αποκρυφτεί»; 
«Πως θα συνδεθεί αυτή η γνώση µε την κοινωνικά 
διαφοροποιηµένη εµπειρία των µαθητών»; 

Η κυβέρνηση, αντλώντας διδάγµατα και αντιγράφοντας πρότυπα από τις 
διεθνείς τάσεις και πρακτικές της νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής πολιτικής, 
προσπαθεί: 

- να δηµοκοπήσει υποστηρίζοντας ένα σχολείο όπου το παιδί θα 
µαθαίνει τα «βασικά» και χρήσιµα για την αγορά εργασίας (αγγλικά, γλώσσα, 
µαθηµατικά, υπολογιστή).  

- να ελαστικοποιήσει τις εργασιακές σχέσεις όλων των εκπαιδευτικών 
µέσω ενός αναλυτικού προγράµµατος διευρυµένων επιλογών που στην 
πραγµατικότητα δεν θα λειτουργεί και τελικά θα ρευστοποιεί την εργασιακή 
σχέση όσων εκπαιδευτικών δεν βρίσκονται στον πυρήνα των βασικών 
µαθηµάτων και µε την αξιολόγηση [θεσµός του δόκιµου εκπαιδευτικού, 
αξιολόγηση που προβλέπει µετάταξη (στα ψιλά γράµµατα βλέπε απόλυση) 
και αξιολόγηση µε κριτήριο τις επιδόσεις των µαθητών]. 
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Κοινός παρανοµαστής όλων των µέτρων είναι ότι το κεφάλαιο για το 
ξεπέρασµα της κρίσης και την νέα άνοδο της κερδοφορίας του προσπαθεί να 
συρρικνώσει όχι µόνο το κόστος της εργατικής δύναµης αλλά και το κόστος 
της  αναπαραγωγής της. Στόχος είναι η δηµιουργία ενός πολυδύναµου 
εργαζόµενου για τις παραγωγικές δυνάµεις του 21ου αιώνα αλλά µε 
εργασιακές προδιαγραφές 19ου αιώνα! 

Και το στοίχηµα της αριστεράς είναι αν θα µας βρουν ενωµένους 
απέναντι τους για να τους σταµατήσουµε.    

 
 

     
 


