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Στην παρούσα εργασία εξετάζουµε ορισµένα ζητήµατα που αφορούν στη σχέση κοινωνικής 
δικαιοσύνης και εκπαίδευσης. Η κοινωνική δικαιοσύνη σηµατοδοτεί µια διαδικασία δια της 
οποίας επιδιώκεται η αναδιανοµή του πλούτου και η αναγνώριση των δικαιωµάτων όλων των 
ανθρώπων. Η εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη θέτει στο επίκεντρό της τις ταξικές, 
εθνοτικές και πολιτισµικές διαφορές, καθώς και τις διαφορές φύλου, σεξουαλικού 
προσανατολισµού και ικανοτήτων / αναπηριών. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την 
κοινωνική δικαιοσύνη αποκτούν θεωρητικά εφόδια και αναπτύσσουν εργαλεία που θα τους/τις 
βοηθήσουν να διερευνήσουν κριτικά ποιες παρεµβάσεις στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, ποιες 
απαιτήσεις πέρα από αυτό και ποιες «δίκαιες» πρακτικές µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τα 
οποία (στατιστικά) δεν έχουν πολλές πιθανότητες επιτυχούς σχολικής πορείας. Έτσι µπορούν να 
συµβάλλουν στην αµφισβήτηση των κυρίαρχων αφηγήσεων για την φύση και την κοινωνία, 
καθώς και στη δηµιουργία ανθρώπων µε έντονο το αίσθηµα της συλλογικότητας, µε κριτική 
ικανότητα, πολιτική συνείδηση και δράσεις για µια καλύτερη κοινωνία.   
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In this paper we focus at a number of issues related to social justice and education. Social 
justice is a process that seeks to redistribute wealth and recognize the rights of all individuals 
and groups. Education for social justice places at its’ center issues of social variation: social 
class, ethnic and cultural differences, as well as the gender differences, sexual orientation 
and abilities / disabilities. Teachers who are interested in social justice acquire theoretical 
knowledge and develop tools to help them to examine critically what interventions in the 
curriculum, what requirements beyond the curriculum and what "fair" practices can help 
children who (statistically) do not have many chances of successful schooling. Thus, they can 
contribute to the questioning of the dominant narratives about nature and society, as well as 
to the creation of people with a strong sense of collectivity, with critical thinking skills, 
political consciousness and willingness to act for a better society. 
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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια σηµειώνεται µια ιδιαίτερα ανησυχητική άνοδος του ρατσισµού, 
των διακρίσεων, του φανατισµού, του σεξισµού, της οµοφοβίας και των επιθέσεων 
εναντίον των διαφορετικών ανθρώπων ακόµα και στις οικονοµικά και τεχνολογικά 
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προηγµένες χώρες της Δύσης, χώρες που θεωρητικά υποστηρίζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και τους κανόνες του διεθνείς δικαίου. Χώρες που πριν λίγα χρόνια, µε 
αφορµή την προάσπισή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έκαναν µια σειρά 
στρατιωτικές επεµβάσεις σε διάφορα µέρη του πλανήτη.  

Έχοντας αυτά κατά νου θα µπορούσε κάποιος/α να αναρωτηθεί τι σηµασία και 
για ποιους/ες έχει σήµερα η κοινωνική δικαιοσύνη. Η απάντησή µας είναι ότι η 
συζήτηση για την κοινωνική δικαιοσύνη (στο εξής ΚΔ) µπορεί να αποτελέσει ένα 
σηµείο αφετηρίας για ακαδηµαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ανθρώπους µε κοινωνικές 
ανησυχίες και ευαισθησίες, έτσι ώστε να κατανοήσουν τις αιτίες που γεννούν τις 
κοινωνικές αδικίες και ανισότητες και να εµπλουτίσουν τα «µέσα» τους για τον 
αγώνα προς µια καλύτερη κοινωνία.  

Θεωρητικοί προσδιορισµοί 

Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης (ΚΔ) έχει µελετηθεί από τη νοµική επιστήµη, 
τη φιλοσοφία, τις οικονοµικές και πολιτικές επιστήµες, την κοινωνιολογία, την 
ψυχολογία, την ανθρωπολογία και τις Επιστήµες της Εκπαίδευσης. Είναι µια έννοια 
για την οποία, όπως και για πολλές άλλες των κοινωνικών επιστηµών, δεν υπάρχει 
οµοφωνία ως προς τον προσδιορισµό της. Αυτό ενδεχοµένως οφείλεται στο γεγονός 
ότι στην έννοια «κοινωνική δικαιοσύνη» δίνονται διαφορετικά περιεχόµενα, στη 
βάση των οποίων θα µπορούσε να στηριχθεί ένα φιλοσοφικό πλαίσιο µιας ολόκληρης 
σχολής εκπαίδευσης (Carlson, 2007). Είναι άλλωστε πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας 
κοινός τρόπος να προσδιοριστούν έννοιες που σχετίζονται µε τον τρόπο που 
βλέπουµε και ερµηνεύουµε τον κόσµο, αφού αυτός εξαρτάται από τα συµφέροντα και 
τις ιδεολογικές επιλογές µας, καθώς και από το οικονοµικό, το κοινωνικό και το 
πολιτικό πλαίσιο.  

Για µας, όποιος/α χρησιµοποιεί τον όρο ΚΔ αµφισβητεί -σε µικρότερο ή σε 
µεγαλύτερο βαθµό- ότι το ισχύον οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα είναι δίκαιο και 
θεωρεί άδικη και άνιση την κατανοµή του πλούτου και της εξουσίας / δύναµης. 
Αντίθετα, πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από ταξική προέλευση, εθνική ή 
εθνοτική καταγωγή, κοινωνικό φύλο, σεξουαλικό προσανατολισµό, ικανότητες / 
αναπηρίες, ηλικία και άλλα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν, αξίζουν ίσα 
δικαιώµατα και ευκαιρίες. Με άλλα λόγια, κάποιος/α που υποστηρίζει την κοινωνική 
δικαιοσύνη τάσσεται υπέρ µιας κοινωνίας στην οποία τα µέλη της απολαµβάνουν το 
δικαίωµα στην ελευθερία, στην ισότητα και διακατέχονται από το πνεύµα της 
συλλογικότητας και της συνεργασίας.  

Η κοινωνική δικαιοσύνη, λοιπόν, σηµατοδοτεί την επιθυµία, αλλά και την 
προσπάθεια για να επιτευχθεί µια κοινωνία χωρίς εκµετάλλευση, καταπίεση, βία, 
αποκλεισµούς, διακρίσεις και περιθωριοποίηση. Με ένα τέτοιο περιεχόµενο η έννοια 
της ΚΔ σηµατοδοτεί όχι ένα αποτέλεσµα, αλλά πρωτίστως µια διαδικασία, δια της 
οποία επιδιώκεται (Our [working] Definition of Social Justice):  

Πρώτον, η αναδιανοµή των πηγών, των ευκαιριών και των ευθυνών 
Δεύτερον, η αµφισβήτηση των αιτιών της καταπίεσης και της αδικίας 
Τρίτον, η ενδυνάµωση όλων των ανθρώπων έτσι ώστε να µπορούν να 
συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους και  
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Τέταρτον, χτίζει την κοινωνική αλληλεγγύη και τη δυνατότητα συλλογικής 
δράσης.  

Ο όρος ΚΔ χρησιµοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα στην Εκπαίδευση σηµατοδοτώντας 
τις προσπάθειες του σχολείου για µια κοινωνία ισότητας (Hytten & Bettez, 2011). Η 
παρουσία διαφορετικών ως προς την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, την εθνότητα 
το πολιτισµικό και µορφωτικό περιβάλλον και ως προς τις ικανότητες / αναπηρίες 
µαθητών/τριών στα σχολεία θέτει επιτακτικά το θέµα της ισότητας και της 
δικαιοσύνης στην ατζέντα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Θα πρέπει σ’ αυτό το σηµείο 
να σηµειώσουµε ότι όπως η έννοια της ΚΔ, έτσι και η έννοια της ισότητας στην 
εκπαίδευση παίρνει διαφορετικά περιεχόµενα. Η κυρίαρχη προσέγγιση κάνει λόγο για 
ισότητα στις ευκαιρίες που θα πρέπει να έχουν όλοι/ες οι µαθητές/τριες. Η ισότητα 
ευκαιριών εκφράζει το αίτηµα για την άρση των αποκλεισµών από τις εκπαιδευτικές 
δοµές. Με άλλα λόγια, κανένας µαθητής και καµµιά µαθήτρια να µην αποκλείεται 
από κανένα σχολείο, ανώτατο ίδρυµα, κα. Το αίτηµα για ΚΔ στην εκπαίδευση όµως, 
κατά τη γνώµη µας θα πρέπει να υπερβαίνει το πλαίσιο της «ισότητας των 
ευκαιριών» και να θέτει ζητήµατα: Πρώτον, αναδιανοµής του πλούτου και της 
εξουσίας / δύναµης, δεύτερον, «νοµιµοποίησης» / αναγνώρισης των κοινωνικών 
διαφοροποιήσεων και τρίτον, ανθρώπινων δικαιωµάτων.  

Η ΚΔ στην εκπαίδευση θα πρέπει να συντελείται µε ένα σύνολο παρεµβάσεων, 
οι οποίες έχουν ως στόχο να αποκαλύπτουν στους/στις µαθητές/τριες -και όχι να 
κρύβουν ή να παραβλέπουν- τις δοµές που παράγουν κοινωνικές ανισότητες και 
φτώχεια. Οι παρεµβάσεις αυτές θα πρέπει να στοχεύουν να δώσουν τη δυνατότητα 
στα παιδιά να αµφισβητήσουν εκείνες τις αφηγήσεις και εκείνες τις ερµηνείες της 
κοινωνικής πραγµατικότητας που νοµιµοποιούν τις συγκεκριµένες δοµές. Η ΚΔ στην 
εκπαίδευση στοχεύει στο να παράσχει στους/στις µαθητές/τριες τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν θεωρητικά εργαλεία, µε βάση τα οποία θα εναντιώνονται µε 
ορθολογισµό, ξεκάθαρα επιχειρήµατα, όπως και οργανωµένες συλλογικές δράσεις σε 
κάθε είδους αδικία, ανορθολογισµό, ανισότητα, ρατσισµό, σεξισµό και διακρίσεις. 
Κατά συνέπεια, µια διδασκαλία για την ΚΔ θα πρέπει να στοχεύει στο να καθιστά 
ικανούς/ές τους/τις µαθήτριες/ές να ξεχωρίζουν τις αδικίες της κοινωνίας, τους 
πόνους και τις κοινωνικές µάστιγες και πως να βελτιώσουν τον κόσµο (Zajda, 
Majhanovich & Rust, 2006). Η ισότητα και η δικαιοσύνη στην εκπαίδευση συνδέεται 
µε την πρόσβαση στο σχολικό σύστηµα, µε τη µεταχείριση µέσα στο σχολείο και µε 
τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα.  

Η πρόσβαση και η πορεία των µαθητών/τριων στο σχολικό σύστηµα 

Παρά τη θεαµατική τεχνολογική πρόοδο και την τεράστια οικονοµική ανάπτυξη που 
έχει σηµειώσει η ανθρωπότητα, οι κοινωνικές ανισότητες και διαφοροποιήσεις όχι 
µόνον εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά και σε ορισµένες περιπτώσεις να 
διευρύνονται. Φτώχεια, πείνα, πόλεµοι και εκτοπισµός εκατοµµυρίων ανθρώπων 
σηµαδεύουν την πρόσφατη ιστορία της γης.  

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι κατοχυρωµένο ανθρώπινο δικαίωµα 
(United Nations General Assembly, 1948). Εντούτοις, η επίτευξη ενός εκπαιδευτικού 
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συστήµατος χωρίς αποκλεισµούς αποτελεί µείζονα πρόκληση για τις χώρες σε όλο 
τον κόσµο (Allan, 2003). Οι παράγοντες που συµβάλλουν περισσότερο στον 
αποκλεισµό των µαθητών από την εκπαίδευση είναι η φτώχεια και η έλλειψη 
χρηµατοδότησης των σχολικών µονάδων που φοιτούν άτοµα από ευάλωτες οµάδες 
(Lingard, Hayes & Mills, 2003).  

Εάν η «ισότητα ευκαιριών» σηµαίνει ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τις 
ίδιες ευκαιρίες και την ίδια µεταχείριση από τους εκπαιδευτικούς θεσµούς, τότε τα 
σχολεία θα πρέπει να εφαρµόζουν και να προωθούν πολιτικές, προγράµµατα και 
συµπεριφορές που κάθε άλλο παρά µια κοινωνία ισότητας θα επιφέρουν. Κι αυτό 
γιατί µια τέτοια ερµηνεία στηρίζεται σε µια «αποστειρωµένη» ερµηνεία της 
«αξιοκρατίας», η οποία προϋποθέτει ότι το κάθε παιδί, ανάλογα µε τις «ικανότητές» 
του και την προσπάθεια που καταβάλλει, είναι υπεύθυνο για την έκβαση του 
µέλλοντός του. Η συγκεκριµένη αντίληψη όµως παραβλέπει τις κοινωνικές 
αντιθέσεις και ανισότητες και αγνοεί τις συνθήκες διαβίωσης µιας µερίδας του 
πληθυσµού (φτώχεια, κακή διατροφή, έλλειψη συνθηκών υγιεινής διαβίωσης).  

Θα πρέπει να τονίσουµε ότι η ΚΔ στο σχολείο δεν είναι ένα µάθηµα ή µια 
θεµατική ενότητα, αλλά ένα πλαίσιο που διαπερνά ολόκληρο το (φανερό και κρυφό) 
αναλυτικό πρόγραµµα. Η ΚΔ στην εκπαίδευση έχει ως στόχο (Theoharis, 2004): 

• την βελτίωση της επίδοσης µαθητών-τριών 
• τη βελτίωση των σχολικών δοµών 
• την ενίσχυση της ικανότητας του προσωπικού των σχολείων  
• την ενίσχυση του πολιτισµού και της κοινότητας  

Η βελτίωση των ακαδηµαϊκών επιδόσεων των µαθητών/τριών είναι ένας βασικός 
στόχος µιας διδασκαλίας για την ΚΔ. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα 
αποκτήσουν στο σχολείο θα παράσχουν στους/στις µαθητές/τριες τα εφόδια να 
βελτιώσουν τη θεωρητική τους σκευή και να διεκδικήσουν συλλογικά ένα καλύτερο 
αύριο. Ιδιαίτερα οι µαθητές/τριες από διαφορετικές εθνικές, εθνοτικές, γλωσσικές και 
θρησκευτικές οµάδες θα πρέπει να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που 
ενδεχοµένως δεν υποστηρίζονται από το περιβάλλον τους. Έτσι µόνον θα µπορέσουν 
να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά στο συγκεκριµένο οικονοµικοκοινωνικό σύστηµα 
αλλά και να δηµιουργήσουν και να διαιωνίσουν µια δηµοκρατική και ανθρώπινη 
κοινωνία (Banks & Banks, 1995). Επιπρόσθετα, µε την πιστοποίηση των γνώσεων 
και των δεξιοτήτων, µε τους τίτλους σπουδών δηλαδή, θα µπορέσουν να 
διεκδικήσουν µια αξιοπρεπή θέση εργασίας. Παρά την πληθώρα των τίτλων, ένα 
δίπλωµα από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα σηµαίνει καλύτερες απολαβές, καλύτερη 
υγεία και µεγαλύτερη διάρκεια ζωής (OECD, 2008).  

Σε ένα αναλυτικό πρόγραµµα που στοχεύει στην ΚΔ όµως, η «επίσηµη γνώση», 
η γνώση δηλαδή που φιλτράρεται, προτείνεται και ελέγχεται από το κράτος, θα 
πρέπει να συµπληρώνεται µε γνώσεις, πληροφορίες και δεξιότητες πέρα από αυτές 
που ταιριάζουν µε / προωθούν την κυρίαρχη ιδεολογία. Ως τέτοιες γνώσεις και 
δεξιότητες θα µπορούσαν να αναφερθούν:  
α)  Ο ειδικός λόγος που αφορά στην οικονοµική και κοινωνική δικαιοσύνη 

(Giroux, 1992).  
β)  Η εκµάθηση του τρόπου κριτικής ανάλυσης των πληροφοριών. Μια τέτοια 
ανάλυση µπορεί να ξεκινά µε το ερώτηµα: Πώς δηµιουργήθηκε, από ποιόν/
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α και ποιανών τα συµφέροντα εξυπηρετεί η συγκεκριµένη τάξη πραγµάτων 
που παρουσιάζεται ως φυσική;  

γ)  Η ανάλυση και η αποδόµηση των λαϊκών γνώσεων που προέρχονται από 
την τηλεόραση και τη βιοµηχανία του πολιτισµού και η αξιοποίηση 
κειµένων και εικόνων που σχετίζονται µε τις κοινότητες των µαθητών/
τριών, τον πολιτισµό και τις παραδόσεις τους, έτσι ώστε οι µαθητές/τριες 
να αποκτήσουν µια ιστορική αίσθηση της ταυτότητας και του τόπου τους 
(Giroux, 1992).  

δ)  Η διδασκαλία των διαφορετικών προσεγγίσεων. Οι µαθητές/τριες 
χρειάζεται να µάθουν προσεγγίζουν και να λαµβάνουν υπόψη τις 
διαφορετικές οπτικές που υπάρχουν σε διάφορα ζητήµατα, έτσι ώστε να 
είναι σε θέση να διαµορφώσουν τη δική τους άποψη (Tapper, 2013) και να 
προασπίζονται την κοινωνική αλλαγή µέσα από έναν υγιή διάλογο 
επιχειρηµάτων (Hackman, 2005). 

Ο ρόλος της/του εκπαιδευτικού 

Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία που χρειάζονται οι µαθητές/τριες για να γίνουν 
ικανοί/ές να θέτουν ζητήµατα κοινωνικών ανισοτήτων και δοµικών περιορισµών. Για 
να φτάσουµε εκεί όµως, χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να εργαστούν και να δράσουν 
έξω από τα καθιερωµένα. Η ηθική προσήλωση στις αξίες της δικαιοσύνης και οι 
συναισθηµατικές αντιδράσεις στις κοινωνικές αδικίες και ανισότητες δεν επαρκούν 
σε µια στρατηγική που στοχεύει στην κατάργησή τους. Χρειάζεται σκληρή 
θεωρητική δουλειά, αλλά και ακτιβιστική δράση µέσα από δίκτυα επικοινωνίας που 
ενώνουν όλους/ές τους/τις συντελεστές της σχολικής ζωής µεταξύ τους, αλλά και µε 
την υπόλοιπη κοινωνία.  

Πιο αναλυτικά, ο / η εκπαιδευτικός θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να κατανοήσει τον 
πολιτικό της/του ρόλο, δεδοµένου ότι η εκπαίδευση είναι πολιτική διαδικασία 
(Gibson, 1999). Θα πρέπει ακόµη να αναγνωρίσει τις δυνάµεις που επιδρούν στη 
σχολική ζωή, όπως και να συνειδητοποιήσει το καθήκον που έχει απέναντι στα παιδιά 
που προέρχονται από χαµηλές τάξεις και διαφορετικό πολιτισµικό περιβάλλον. Έτσι 
θα µπορέσει να κάνει τα «διαφορετικά» παιδιά να ανεβάσουν τον πήχη των 
επιδιώξεών τους και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Έχοντας αυτή την αφετηρία, ο/η 
εκπαιδευτικός θα µπορέσει να εργαστεί για την ακαδηµαϊκή επιτυχία των µαθητών/
τριών του/της, όπως και για την καλλιέργεια της συλλογικότητας, της 
δηµιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψης. Σε µια τέτοια πορεία, η 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να εκχωρεί µέρος της εξουσίας που της 
παρέχει η θέση της (Imai, 2002). Ο ρόλος της εκπαιδευτικού στη διδακτική 
διαδικασία θα πρέπει να είναι περισσότερο αυτής που «διευκολύνει» τους/τις 
µαθητές/τριες να βρουν και να καλλιεργήσουν νέες γνώσεις και να αναπτύξουν την 
προσωπικότητά τους και όχι η «αυθεντία» και η κύρια πηγή των αναµφισβήτητων 
γνώσεων. Γι’ αυτό και πρέπει να δηµιουργήσει ένα κατάλληλο και υποστηρικτικό 
περιβάλλον, µέσα στο οποίο θα αναζητούνται οι διαφορετικές προσεγγίσεις και 
ερµηνείες του κοινωνικού κόσµου και στο οποίο όλες οι απόψεις των µαθητών/τριών 
θα γίνονται σεβαστές. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον και η ίδια η εκπαιδευτικός θα πρέπει 
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κατά τη γνώµη µας να εκφράζει, µε προσεκτικό βέβαια τρόπο, τις θέσεις της πάνω 
στα τρέχοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα. Όχι να λέει στους/στις µαθητές/τριες 
πώς να σκεφτούν και τι, ούτε και να αντικαθιστά ένα δόγµα µε ένα άλλο. Η 
ουδετερότητα συµβάλλει στην καλλιέργεια µιας ηθικής απάθειας, η οποία ευνουχίζει 
την κριτική σκέψη των µαθητών/τριών, την ενεργό συµµετοχή τους στα κοινά και 
τους/τις στερεί τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και να αµφισβητήσουν τα 
επιχειρήµατα του/της δασκάλου/ας τους (Eshel & Kohavi, 2003). Θα πρέπει λοιπόν, ο 
δάσκαλος να γνωστοποιεί ποιος είναι και πώς σκέφτεται, ποιες είναι οι ιδέες του, 
όπως και να δείχνει ότι σέβεται αυτές των µαθητών του ακόµα και αν δε συµφωνεί 
µαζί τους (Gibson, 1990). Όταν η εκπαιδευτικός δείχνει ότι νοιάζεται και σέβεται 
τους µαθητές της, όταν µαθαίνει για αυτούς και µαθαίνει από αυτούς/ές, τότε τους/τις 
βοηθάει να αναπτύξουν θετικά συναισθήµατα, τα οποία συντελούν στην ενδυνάµωση 
και την κινητοποίησή τους (Williamson, Rhodes & Dunson, 2007). Μ’ αυτό τον 
τρόπο, και σ’ αυτό το πλαίσιο, θα µπορέσει να καλλιεργήσει γνώσεις και πρακτικές 
που θα στηρίζονται στις εµπειρίες των µαθητών/τριών (γλώσσα, τρόπος έκφρασης 
και αιτιολόγησης). 

Τα αποτελέσµατα 

Η πρόσκτηση ακαδηµαϊκών προσόντων, όπως ήδη έχουµε τονίσει, είναι ένα 
αιτούµενο µιας Παιδαγωγικής για την ΚΔ, αφού όσοι/ες µαθητές/τριες προέρχονται 
από χαµηλές τάξεις και διαφορετικές κοινωνικές οµάδες µπορούν µέσω της 
ακαδηµαϊκής επιτυχίας να περιορίσουν τις διακρίσεις που υφίστανται. Εντούτοις, θα 
πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα περιοριστικό και η συγκυρία 
αρνητική. Πιο συγκριµένα: Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και εντεύθεν, σε µια 
σειρά από χώρες του κόσµου (Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ κα), εισάχθηκε και 
προωθείται και σήµερα η λογική της αγοράς στην εκπαίδευση. Η αποκέντρωση, η 
επιλογή σχολείου και η λογοδοσία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες των 
µεταρρυθµίσεων αυτών. Η λογοδοσία, δηλαδή η αξιολόγηση κρίνεται µε βάση τα 
αποτελέσµατα των µαθητών/τριών σε εξωτερικές -σε σχέση µε το σχολείο- εξετάσεις 
(Standardized Tests) σε µαθήµατα όπου η επίτευξη των στόχων µπορεί να 
αριθµητικοποιηθεί και να ποσοτικοποιηθεί. Οι εξετάσεις αφορούν σε στόχους 
παρατηρήσιµους και µετρήσιµους. Οτιδήποτε δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί τίθεται 
σε δεύτερη µοίρα. Τα αποτελέσµατα των εν λόγω εξετάσεων καθορίζουν την πορεία 
όχι µόνο των µαθητών/τριών, αλλά και του σχολείου, όπως και των εκπαιδευτικών. 
Σαν αποτέλεσµα, προτεραιότητα του σχολείου δεν µπορεί να είναι η προώθηση της 
ισότητας και των ίσων ευκαιριών, ούτε η καταπολέµηση της σεξιστικής και 
ρατσιστικής γλώσσας (Griffiths, 1998) για παράδειγµα. Αυτό που αποτελεί τον 
κυρίαρχο στόχο των σχολείων είναι η επιτυχία των µαθητών στις εθνικές 
αξιολογήσεις (Murrell, 2006) έτσι ώστε τα ίδια να µη κλείσουν και οι εκπαιδευτικοί 
που εργάζονται σ’ αυτά να µη ψάχνουν για δουλειά. Το γεγονός αυτό ενισχύει τον 
κοµφορµισµό, αναχαιτίζει την καινοτοµία και καθιστά τη γνώση «απολύτως 
ελεγχόµενη» (Kelly, Brandes, & Orlowski, 2004).  

Η συγκεκριµένη πολιτική λοιπόν επιδρά στους στόχους της εκπαίδευσης για 
την ΚΔ αφού το αναλυτικό πρόγραµµα (το τι διδάσκουµε) και η αξιολόγηση θα 
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πρέπει να προσαρµοστούν στο συγκεκριµένο πλαίσιο (Sampaio & Leite, 2018). Με 
άλλα λόγια, τα σχολεία που κολακεύονταν να πιστεύουν ότι υποστηρίζουν τη 
δηµιουργικότητα, την κριτική σκέψη, το ελεύθερο πνεύµα και τις τέχνες, κάτω από το 
βάρος και το άγχος των εξετάσεων αναγκάζονται -σε µικρότερο ή σε µεγαλύτερο 
βαθµό- να προσαρµόσουν τους στόχους τους στην επιτυχία των µαθητών/τριών τους 
στα µαθήµατα των εξετάσεων. Έτσι, περιορίζουν εκείνες τις δράσεις τους που 
εξυπηρετούν άλλους εκτός των γνωστικών στόχους και επαναδιαµορφώνουν τις 
σχέσεις και την επικοινωνία µεταξύ των µαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων 
και κηδεµόνων. Επιπρόσθετα, το συγκεκριµένο πλαίσιο περιορίζει τη δηµοκρατική 
λειτουργία του σχολείου, αφού για την πραγµάτωση µιας αληθινής δηµοκρατίας, 
αναγκαία προϋπόθεση είναι η κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
κατάλληλου αναλυτικού προγράµµατος που θα επιδιώκει την κοινωνική δικαιοσύνη 
µέσα από τη συνεργατική µάθηση και την απουσία ανταγωνιστικών συστηµάτων 
αξιολόγησης (Connell, 1992). Μια παιδαγωγική που στοχεύει στην κοινωνική 
δικαιοσύνη, πέρα από το να δώσει εκπαιδευτικές ευκαιρίες στα παιδιά, θέλει και να 
καλλιεργήσει στάσεις και αξίες οι οποίες δεν είναι άµεσα ορατές και δεν 
αξιολογούνται µε γραπτά σταθµισµένα τεστ (Kar, 2015). Τέτοιες αξίες µπορεί να 
έρχονται σε αντίθεση µε την απαίτηση του συστήµατος για έλεγχο της συµπεριφοράς 
των µαθητών, κάτι που επίσης δηµιουργεί δυσκολίες (Cumming-Potvin, 2009).  

Επίλογος 

Πεποίθησή µας είναι ότι σε µια πορεία για µια καλύτερη κοινωνία, ένα βασικό βήµα 
είναι να αναγνωριστούν οι διαδικασίες και οι δράσεις που συντελούν στη διαιώνιση 
των ανισοτήτων. Και σ’ αυτό πιστεύουµε ότι έχουν σηµαντικό ρόλο να 
διαδραµατίσουν η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί. Μπορεί η εκπαίδευση να 
λειτουργεί, κατά κύριο λόγο, ως εργαλείο της κυρίαρχης τάξης, ωστόσο έχει τη 
δυνατότητα να αποτελέσει πεδίο για κριτική συνειδητοποίηση και για εµπειρίες που 
θα βοηθήσουν τις «υποτελείς» οµάδες να δουν µια άλλη απεικόνιση του κοινωνικού 
κόσµου. Η ενδυνάµωση των µαθητών είναι απαραίτητη για να τεθούν -στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας- τα θεµέλια για διεκδικήσεις που ξεφεύγουν από τα 
σχολικά όρια (Kar, 2015). Το σχολείο και γενικότερα η θεσµοθετηµένη εκπαίδευση 
θα πρέπει να στοχεύει σε ανθρώπους µε κρίση, πολιτική συνείδηση, διάθεση για 
δράση και µε έντονο το αίσθηµα της συλλογικότητας (Hytten & Bettez, 2011). 

Εντούτοις, αναγνωρίζουµε ότι το έργο αυτό, σε µια κοινωνία που 
χαρακτηρίζεται από µεγάλες ανισότητες στην κατανοµή του πλούτου και της δύναµης 
είναι δύσκολο. Οι ανισότητες επιδρούν στου στόχους και στην οργάνωση της 
εκπαίδευσης, όπως και στις δράσεις και στις σχέσεις µεταξύ των µελών της σχολικής 
κοινότητας. Τα εργαλεία ανάλυσης και κριτικής της κοινωνικής πραγµατικότητας 
βοηθούν τους µαθητές να ξεφύγουν από την απόγνωση, δεν µπορούν όµως να 
αλλάξουν άµεσα την κατάστασή τους. Οι πολιτικές που αναγκάζουν µια µερίδα του 
πληθυσµού να ζει σε άθλιες συνθήκες φτώχειας κουράζουν και απελπίζουν τους 
γονείς και είναι πολύ πιθανόν να µειώνουν ή να εξαλείφουν τον ενθουσιασµό για τη 
γνώση και τις προσδοκίες για την πορεία των παιδιών τους (North, 2008). Τις ίδιες 
επιδράσεις µπορεί να έχουν και στους/στις ίδιους/ες τους µαθητές/τριες. Χρειάζεται 
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δύναµη, πίστη στους στόχους και διαρκής επαγρύπνηση έτσι ώστε να µπορέσουµε να 
οδηγηθούµε σε µια κοινωνία που θα καταργήσει την εκµετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο και θα υλοποιήσει το όραµα της ισότητας και της δικαιοσύνης.  
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