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Abstract: Religion is a key theme in the learning process that aims to design, reflect, and
transform knowledge in order for students to acquire the ability to: reflect on issues of social,
economic, political and cultural pluralism, take reflective action which leads to responsible
citizenship, bring about transformation and social change, enable understanding, and manage
diversity through synthesis, collaboration, dialogue and creative debate, while cultivating a
consciousness that leverages any local and differring elements.
The above pedagogical approaches to the curriculum are presented here, focusing on the role
of knowledge of religion in preschool and first-school education. The local environment, the
family, the person‟s religion, and other persons of religion in the environment at pre-school
and of pre-school age, have a role to play in the process of constructing the personal identity
that is carried out in school by meaningful personal experiences. This process of giving
meaning requires the student to know the language, to be literate and in this case the religious
language. Literacy in the early years of school is fundamental to a child's development and
maturity. Religious literacy is therefore essential from an early age, since it has a profound
effect. Therefore, it is about the zone of proximal development, i.e. the functions that have not
yet matured but are in the process of maturing
Keywords: Curriculum, globalization, reflection, religion, Critical Pedagogy
Πεξίιεςε: Η ζξεζθεία απνηειεί βαζηθφ ζέκα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηνλ
ζρεδηαζκφ, ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο γλψζεο κε ζθνπφ νη καζεηέο λα
απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα γηα: αλαζηνραζκφ (reflection) ζε δεηήκαηα θνηλσληθνχ,
νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ, αλαζηνραζηηθή δξάζε (reflective
action) θαη ελεξγή-κεηακνξθσηηθή πνιηηεηφηεηα (citizenship), κεηαζρεκαηηζκφ
(transformation) θαη θνηλσληθή αιιαγή, θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο
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δηαθνξεηηθφηεηαο, δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (managing diversity) κέζα απφ ζχλζεζε,
ζπλεξγαζία, δηάινγν θαη δεκηνπξγηθή αληηπαξάζεζε θαη θαιιηέξγεηα κηαο ζπλείδεζεο πνπ
αμηνπνηεί θάζε ηνπηθφ θαη δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν.
ην παξφλ παξνπζηάδνληαη νη παξαπάλσ παηδαγσγηθέο ζεσξήζεηο ηνπ ΑΠ θαη εζηηάδεηαη ν
πξνβιεκαηηζκφο ζηνλ ξφιν ηεο γλψζεο ηεο ζξεζθείαο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνζρνιηθή
αγσγή. Η ζξεζθεία ηνπ ηφπνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ πξνζψπνπ θαη ησλ άιισλ πξνζψπσλ ηνπ
πεξηβάιινληνο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνζρνιηθή ειηθία, έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζηε δφκεζε
ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία δηελεξγείηαη ζην ζρνιείν κε ηε λνεκαηνδφηεζε ησλ
εκπεηξηψλ ησλ πξνζψπσλ. Απηή ε λνεκαηνδφηεζε απαηηεί λα γλσξίδεη ν καζεηήο ηε γιψζζα
θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηε ζξεζθεπηηθή. Οη γξακκαηηζκνί ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ
ζρνιείνπ είλαη ζεκειηψδεηο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ. Γηα
απηφ θαη ν ζξεζθεπηηθφο γξακκαηηζκφο είλαη απαξαίηεηνο απφ κηθξή ειηθία, αθνχ επηδξά
πξννπηηθά. Αθνξά, ινηπφλ, ηελ επηθείκελε δψλε αλάπηπμεο, ηηο ιεηηνπξγίεο δειαδή πνπ δελ
έρνπλ σξηκάζεη αθφκε αιιά βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία σξίκαλζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, παγθνζκηνπνίεζε, αλαζηνραζηηθφηεηα,
ζξεζθεία, Κξηηηθή Παηδαγσγηθή

1. Δηζαγσγή
ε κία πεξίνδν πνπ νη λεσηεξηθέο βεβαηφηεηεο έρνπλ θαηαξξεχζεη θαη νη αγνξέο θινλίδνληαη
ε δηαθηλδχλεπζε ζε ζπιινγηθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν θπξηαξρεί θαη πξνθαιεί επξχηαηε
θξηηηθή ηεο παγθφζκηαο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ιχζεηο πνπ αλαδχνληαη σο αληίδξαζε, κε
κία κεηαζρεκαηηζηηθή ηάζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
Η νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή παγθνζκηνπνίεζε πνπ δηαπηζηψλεηαη θαη εμειίζζεηαη
θαηά βάζε ζηνλ δπηηθφ θφζκν δελ αθήλεη αλεπεξέαζηε ηε γλψζε, ηελ επηζηήκε, ηελ
εθπαίδεπζε, ηηο ζπνπδέο θαη ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ζην
εμήο ΑΠ) θαη ηε ζέζε ηεο ζξεζθείαο ζε απηφ (Σζάθνο, 2014, ζ. 348; Anderson-Levitt,
2008; Φινπξήο & Παζηάο, 2006, ζ. 204).
2. Παγθνζκηνπνίεζε: εθπαίδεπζε κε ηε λενθηιειεύζεξε νπηηθή
Ο φξνο παγθνζκηνπνίεζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκία θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
πεξηγξάςεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παγθφζκηα θαηαλνκή θαη δηαθίλεζε
αγαζψλ θαη ηελ αλάπηπμε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ
(Carter, 2008). Σν ζέκα αθνξά πνιιέο επηζηήκεο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο. Η
πνιππαξαγνληηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ δηαπηζηψλεηαη παγθνζκίσο ζηηο εθπαηδεπηηθέο
δξάζεηο/παξεκβάζεηο θαη ζηελ έξεπλα, φπνπ εκπιέθνληαη-παξάδνμα- ε Παγθφζκηα Σξάπεδα
(WorldBank), ν Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία
θαη Αλάπηπμε
(OrganizationforEconomicCooperationandDevelopment) θαη ν Οξγαληζκφο Παγθφζκηνπ
Δκπνξίνπ (WorldTradeOrganization) (Spring, 2008). Οπσζδήπνηε ε ζρέζε νηθνλνκίαο θαη
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παγθνζκηνπνίεζεο θαη θαη‟ επέθηαζε αγνξάο θαη εθπαίδεπζεο απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο νη
νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο
Γηα ηε κία πιεπξά, ε ξαγδαία αχμεζε ηεο δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο
έρεη σο απνηέιεζκα νη δπαδηθέο δηαδηθαζίεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, δειαδή ε νηθνλνκηθή θαη
ε νξγαλσηηθή παγθνζκηνπνίεζε λα «ζπλεξγάδνληαη» ψζηε λα δνκνχλ ζπλερψο ζπλζήθεο γηα
θξηηηθή θαη αλαδηνξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ηνλ θαηά πεξίπησζε
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο (Wiseman&Alromi, 2007). Η αιιειεπίδξαζε
ησλ θαηλνκέλσλ ιεηηνπξγεί ζε δχν επίπεδα. Απφ ηε κηα, ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε
ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα επηηχρεη κφλν φηαλ ππνζηεξηρζεί απφ δηαδηθαζίεο εθπαηδεπηηθήο
αλάπηπμεο θαη, απφ ηελ άιιε, ην ζρνιείν νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο παξακέηξνπο ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο θαη ζηελ επίηεπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζπκβαηψλ κε ηα παγθφζκηα
θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, ψζηε θάζε πξφζσπν λα κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζηνλ αβέβαην
θφζκν (Scheunpflug&Asbrand, 2006; Steiner-Khamsi, 2004; Noddings, 2005). Η
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη επηηπρία κε βάζε θαλφλεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ
αληαγσληζκνχ βξίζθεηαη πάληα σο βαζηθφο ζθνπφο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηνπ
αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ (Young, 2013). ηνπο
ε απηφ ην πιαίζην ζπληεινχλ κε ηε δξάζε ηνπο παγθφζκηνη νξγαληζκνί γηα ηελ εθπαίδεπζε,
π.ρ. ε Unesco, ΜΚΟ, π.ρ. ε Unicef, πκβνχιηα, π.ρ. ην πκβνχιην γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηα
Παγθφζκηα Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (CouncilforEducationinWorldCitizenship) θαη νηθνλνκηθέο
θαη πνιηηηθέο ελψζεηο, φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη νη ζεζκνί
ηνπ, πνπ θαηέρνπλ θχξην ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη
ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο έξεπλαο. πλζήθεο, ζπζηάζεηο, νδεγνί θαη „βίβινη‟ (papers) έρνπλ
ζπληαρζεί, έρνπλ θπθινθνξήζεη θαη ζε πεξηπηψζεηο φπσο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ή
ηνπ Ο.Η.Δ. έρνπλ ππνρξεσηηθά ζπζηεζεί ζηα θξάηε. Έρνπλ δηακνξθσζεί, έηζη, εθπαηδεπηηθέο
ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο πνπ ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο δηαπεξλνχλ πνιχ κεγάιν
αξηζκφ ΑΠ θξαηψλ ηεο αλεπηπγκέλεο, αιιά θαη ηεο αλαπηπζζφκελεο νηθνπκέλεο. Απφ ηα
παιαηφηεξα εθπαηδεπηηθά/παηδαγσγηθά πιαίζηα αλαθνξάο ηεο παγθφζκηαο δηάζηαζεο ηεο
εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη ε Δθπαίδεπζε γηα ηε Γηεζλή Καηαλφεζε (Education for
International Understanding), ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αλάπηπμε (Development Education) – ε
Αγσγή ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ (Third World Pedagogy), ε Πνιππνιηηηζκηθή
Δθπαίδεπζε(Multicultural Education)θαη ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Δηξήλε (Peace Education).
Μεγάιε ζπκβνιή έρνπλ θαη νη δηεζλείο αμηνινγήζεηο θαη δηαγσληζκνί, φπσο νη TIMSS (Trend
in Mathematics and Science Study), ETS (Educational testing Service‟s Global Division),
IEA (International Association for the Evaluation of Education Achievement), PIRLS
(Progress in International Reading Literacy Studies) θαη PISA (Programme for International
Student Assessment) πνπ πξνθαινχλ κειέηεο πνπ έρνπλ ζρεηηθή επίδξαζε ζην ΑΠ, ην είδνο
ηεο γλψζεο πνπ πξνσζεί ε θηινζνθία ηνπο θαη ηηο δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζθνπεχνπλ (ETS,
2015; Baker&LeTrende, 2005). ηελ νπζία ζπληεινχλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο λενθηιειεχζεξεο
αηδέληαο, ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζηα ζέκαηα ηνπ παγθφζκηνπ ΑΠ (global curriculum) θαη ηεο
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο (knowledge economy). Σε γλψζε απηή, ηελ νλνκάδνπλ
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powerful knowledge‟ θαη ζεσξνχλ φηη δελ είλαη γεληθή γλψζε, αιιά εμεηδηθεπκέλε αθνχ
δηαπεξλά ηηο επηζηήκεο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα(Young, 2008), βαζηθά απηά πνπ ζηνλ
Αγγινζαμνληθφ ρψξν νλνκάδνπλ STEM (science, technology, engineering, mathematics) θαη
θαζνξίδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηεο κε
ζηαζκηζκέλα θξηηήξηα (Young, 2013; STEM, 2015). Έηζη, επηιέγνληαη νη ηθαλνί γηα λα
πξνρσξήζνπλ θαη λα γίλνπλ επηηπρεκέλα ζηειέρε ηεο αγνξάο.
Δπηπιένλ, ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο παγθνζκίσο έγηλαλ ε ηερλνινγία, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε,
ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο, ε ηζφηεηα ησλ δχν
θχισλ, ε επηθξάηεζε ηεο Αγγιηθήο σο παγθφζκηαο γιψζζαο, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία
θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Όια, παξφιν πνπ δέρνληαη θξηηηθή, ζεσξνχληαη απφ ηνπο
ζηαζψηεο ηεο παγθφζκηαο εθπαίδεπζεο φηη έθαλαλ ηνλ θφζκν θαιχηεξν, αθνχ αχμεζαλ ηελ
επαηζζεζία γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ηε θηψρεηα θαη ηελ νηθνινγία αθήλνληαο
πεξηζψξηα ζηνπο ηνπηθνχο πνιηηηζκνχο λα θάλνπλ πξνζαξκνγέο ζηηο αλάγθεο θαη ζηνλ
πνιηηηζκφ ηνπο (Spring, 2008). Δπηπιένλ, ε παγθνζκηνπνίεζε είρε σο απνηέιεζκα λα
εηζέιζνπλ ζην ζρνιείν πεξηζζφηεξα παηδηά θαη απηφ πιένλ κεηαζέηεη ηε ζεσξία ησλ ΑΠ λα
επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζην δηθαίσκα θαη ηελ πξφζβαζή ζηε γλψζε παξά ζην πνηνο
απνθαζίδεη γηα απηή ηε γλψζε, φπσο θάλνπλ νη θξηηηθνί ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο
εθπαίδεπζεο(Young, 2013).
ε έλα ηέηνην πιαίζην ε ζξεζθεία σο πνιηηηζκηθφ αγαζφ έρεη ρψξν ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά
φρη σο δηαθξηηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν, πεξηζζφηεξν σο κέξνο κηαο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο
πνπ απαηηεί ζεβαζκφ ή ζηνηρείν εηεξφηεηαο πνπ απαηηεί αλεθηηθφηεηα(Unesco, 2006). Έηζη,
ζηηο πην ξηδνζπαηηθέο θηιειεχζεξεο αληηιήςεηο εμνβειίδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν θαη
δαηκνλνπνηείηαη ε ζέζε ηεο ζηελ εθπαίδεπζε (White, 2004) θαη ζηηο πην αλεπαίζζεηεο
λενθηιειεχζεξεο αληηιήςεηο πεξηνξίδεηαη ζηελ αλνρή θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο, σο ζηνηρείν ηεο
ηζηνξίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ζε αλαθνξέο ζηελ ηζηνξία, ηε ινγνηερλία ή
ηελ θνηλσληνινγία. Γελ είλαη ηπραίν φ, ηη ζπκβαίλεη ζηηο ΗΠΑ κε ηε θηιειεχζεξε
αληηκεηψπηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο. Δθεί φπνπ νη θνηλφηεηεο έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν
ζηε ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε κε ηα αλάινγα απνηειέζκαηα(Moore, 2007). ηελ
εθθνζκηθεπκέλε Δπξψπε ηα θξάηε παξά ηε ζεηηθηζηηθή απφξξηςε ηεο παηδαγσγηθήο ηεο
αμίαο απφ πνιινχο δηαηεξνχλ ηε Θξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (εθηφο
Γαιιίαο, Αιβαλίαο θαη ρσξψλ ηνπ πξψελ νβηεηηθνχ κπινθ), αιιά ζπλήζσο εθηφο
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε επζχλε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ (π.ρ. Γεξκαληθά
θξαηίδηα) ή κε ζξεζθεηνινγηθφ πεξηερφκελν (π.ρ. Αγγιία)(KoukounarasLiagkis, 2013).
3. Παγθνζκηνπνίεζε: εθπαίδεπζε κε ηελ νπηηθή ηεο ξηδνζπαζηηθήο

παηδαγσγηθήο
Η πνιηηηθή θχζε ηεο δηδαζθαιίαο (Giroux, 2010) θαη ε δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηελ ηδενινγία,
ζηελ εμνπζία θαη ηελ θνπιηνχξα κε ηηο ηδέεο ηνπ Freire(1977[1970]) γηα ηελ αγσγή ηνπ
θαηαπηεζκέλνπ γέλλεζαλ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, κία κεηα-θξηηηθή παηδαγσγηθή πνπ ζέηεη
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ζε ακθηζβήηεζε ην ΑΠ θαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ εκπιέθνληαη ζε ζρέζεηο
θπξηαξρίαο θαη θαηαπίεζεο(Φξπδάθε, 2009, ζ. 302). Η θξηηηθή ηνπ Apple έρεη επεξεάζεη
παγθφζκηα ηνπο θνηλσληνιφγνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο εηδηθνχο ησλ ΑΠ(Weis,
McCarthy, &Dimitriades, 2006). Απηφ ζεσξείηαη θνξέαο ηδενινγίαο πνπ δηαζέηεη ηε γλψζε
ζηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, ε νπνία ζηνλ Γπηηθφ θφζκν
εκπηζηεχεηαη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δπλάκεηο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη ην αληαγσληζηηθφ
θιίκα ηνπ λεν-θηιειεπζεξηζκνχ, αθνχ έηζη πηζηεχεη φηη ζα γίλεη ν θφζκνο θαιχηεξνο(Apple,
1986; 2005[1982]; Γνχλαξε & Γξφιιηνο, 2010; Hopmann, 2008). Παξέρνληαο γλψζε κε
ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε κε ηελ αγνξά ε εθπαίδεπζε πξνθαιεί απφ λσξίο ηνλ δηαρσξηζκφ θαη
ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε δηαδηθαζηηθφ κέζν ηελ παηδαγσγηθή (Σζάθνο, 2014,
ζζ. 353-354). Οη λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο
εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ηδενινγία ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ (π.ρ. ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα) δηαδίδνπλ επθνιφηεξα ηε βαζηθή παγθφζκηα θηινζνθία ηνπ ΑΠ θαη
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη ε δηαζχλδεζε κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο θαη
βηνκεραληθέο αλάγθεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη θπζηθά ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.
Οπζηαζηηθά, ε εθπαίδεπζε γίλεηαη κέζν επηηπρίαο θαη εξγαιείν επίηεπμεο νηθνλνκηθψλ
ζθνπψλ (Apple&Weis, 2010), ζηνπο νπνίνπο ε απνδνηηθφηεηα δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα
λα ληψζνπλ νη καζεηέο πξφζσπα ηεο θνηλφηεηαο(Ball, 2003, ζ. 224), αιιά παξακέλνπλ
„θνξείο απνηειεζκάησλ θαη κεηξήζηκσλ εθβάζεσλ‟(Fielding, 2006). Έηζη, αληί λα
ππεξβαίλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, φπσο ζα ήζειε κία αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε(Κνπθνπλάξαο
Ληάγθεο, 2015, ζ. 44), απνζεψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο πεηπραίλνληαο λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε
πνπ ζα ηνπο θάλεη αλά ηνλ θφζκν θαηαθηεηέο ηεο αγνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηαπηφηεηα, ην
έζλνο, ηε ζξεζθεία θ.ά. ή απηνθαηαζηξέθνληαη παξακέλνληαο απαζείο ζηελ ηππηθή κεηάδνζε
γλψζεσλ ή κεηά απφ απφξξηςε, απνθιείνληαη θαη δελ δηζηάδνπλ λα αληηδξάζνπλ βίαηα ζηνλ
απνθιεηζκφ ηνπο(Σζάθνο, 2014, ζ. 356; Γ.Γ.Ν.Γ., 2008; Σζηξψλεο, 2003). χκθσλα κε απηή
ηελ θξηηηθή, ε γλψζε έρεη αμία κφλν φηαλ ρξεζηκεχεη θαη ζηελ αγνξά αμία έρεη κφλν φ, ηη
κπνξεί λα πνπιεζεί(Lyotard, 1993[1979], ζ. 33). Σελ ίδηα ζηηγκή επηηπρεκέλνο είλαη ν
άλζξσπνο πνπ είλαη εξγαδφκελνο θαη δηα βίνπ θαηαξηηδφκελνο. Σα παξαπάλσ ηα ζθνπεχεη ε
εθπαίδεπζε, ην ΑΠ θαη ε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηνξίδεηαη „ζηελ ππεξέηεζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ παξφληνο‟(Παπιίδεο, 2012, ζ. 179).
Βαζηθή ζπλέπεηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο απνηειεί ε αλάπηπμε θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ-παθέησλ, ηα νπνία θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνληαη απφ ή λα κε ιακβάλνπλ
ππφςε ην ηζηνξηθφ πιαίζην, ηηο θνηλσληθν-πνιηηηθέο ζρέζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο θαη λα
επηδηψθνπλ ηελ νπδεηεξφηεηα ρσξίο λα θάλνπλ αλαθνξέο ζην παξειζφλ, ηελ ηζηνξία, ηε
ζξεζθεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ,(Σζάθνο, 2014, ζ. 92), κε θίλδπλν ηελ πεξηθξφλεζε ηνπ
ηζηνξηθνχ βάζνπο(Φξπδάθε, 2009, ζ. 440). Έηζη, επηδηψθεηαη λα δηακνξθσζεί έλαο θνηλφο
πνιηηηζκφο πνπ ελέρεη ηε θνξκαιηζηηθή δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη
ππνβνεζείηαη απφ ηελ απηνλνκία θαη ηελ θπξηαξρία ηεο ηερλνινγίαο(Κφθθηλνο, 2003; Polony,
2006). Γηα ηνλ Bernstein ν πνιηηηζκφο απηφο κέζσ ηνπ ΑΠ θαη ηεο εθπαίδεπζεο αλαπαξάγεη
ηα ηαμηθά φξηα θαη ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην θπξίαξρσλ νκάδσλ, πνπ θηλνχληαη κε ηδηνηειή
θίλεηξα θαη φξνπο ππνηέιεηαο(Bernstein, 1977). ε απηφλ ηνλ θνηλφ πνιηηηζκφ θαίλεηαη λα
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ζθνπεχεη ε ελαξκφληζε ή ζχγθιηζε ησλ δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ,
θαζψο θαη ε δηάρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ ζσκάησλ ειέγρνπ θαη πηέζεσλ (π.ρ.
OECD, Unesco, E.E.), πνπ νδεγνχλ ζε γξαθεηνθξαηηθφ θνκθνξκηζκφ θαη ππνλφκεπζε ηεο
δηαθξηηφηεηαο ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ΑΠ(Humes, 2008, ζ. 43).
Οη ζπλέπεηεο απηψλ ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ είλαη θαζαξά πνιηηηθέο, αθνχ ε έλλνηα ηεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο είλαη απζηεξά παηδαγσγηθή παξά πνιηηηθή. Η ζξεζθεία ζε απηή ηε
δηαδηθαζία δελ έρεη ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε γηαηί ζηα ρέξηα ηεο θπξίαξρεο νκάδα γίλεηαη-θαη
είλαη ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλν- κέζν πνπ ακαπξψλεη ηα θξηηήξηα ηεο θξηηηθήο θαη αλαπαξάγεη
ην θαηεζηεκέλν. Μφλν ζην ζεκείν πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αληηθνκθνξκηζηηθά κπνξεί λα
αλαθέξεηαη ζην ΑΠ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ρξεηάδεηαη αθξηβψο γηαηί
πεξηιακβάλεηαη ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ιίγνη γηα λα αλαπαξάγνπλ ην πνιηηηζκηθφ
θεθάιαην ηνπο θαη λα επηβιεζνχλ ζηνπο πνιινχο-θαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο(Giroux, 2010).
Μάιηζηα θάπνηεο θνξέο ε ζξεζθεία δξα παξεκβαηηθά κε απνηέιεζκα γηα ηνλ Apple πνιιά
ΑΠ λα γίλνληαη πην ζπληεξεηηθά θαη „πνιινί εθπαηδεπηηθνί λα απηνινγνθξίλνληαη‟(Apple,
2010).

4. Αλαζηνραζηηθόηεηα: ε απάληεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ παγθνζκηνπνίεζε
Η αλάπηπμε ζην πιαίζην ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηνπ καθξνεθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ
αλνηρηψλ αλαζηνραζηηθψλ ΑΠ (reflectivecurriculum) γηα θάπνηνπο (Kalantzis&Cope, 2013)
απνηειεί απάληεζε ζηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε, ζηνλ θαηαηγηζκφ ηεο λέαο γλψζεο θαη
πιεξνθνξίαο θαη ηηο αλάγθεο, αλαζθάιεηεο θαη αληζφηεηεο πνπ ζπλερψο αλαθχπηνπλ ζηε
ζχγρξνλε επνρή ηεο αλαζηνραζηηθήο λεσηεξηθφηεηαο (Bech, Giddens, &Lash, 1994) θαη ηεο
αλαπαξαγφκελεο πνιηηηζκηθήο θαη φρη πηα θπιεηηθήο αλσηεξφηεηαο, πνπ γελλά πνιηηηζκηθφ
ξαηζηζκφ θαη μελνθνβία (Apple, 2001; Singh, 2002). Καζψο είλαη δεδνκέλν φηη δελ ππάξρεη
βεβαηφηεηα ζε θαλέλα αλαζηνραζκφ, φπσο δελ ππάξρεη βεβαηφηεηα ηειηθά ζηε γλψζε (Beck,
2009; Foucault, 2007[1969]), δελ πθίζηαηαη θαη θακία αλψηεξε αιήζεηα ή αλψηεξνο
πνιηηηζκφο. Παξάιιεια, έλα αλαζηνραζηηθφ ΑΠ θαίλεηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνλ
δηαινγηθφ εαπηφ θαη ηελ πνηθηιφηεηα ζηελ ηαπηφηεηά ηνπ, φπνπ νη δηαθνξεηηθέο θσλέο
δηαιέγνληαη, ζπγθξνχνληαη θαη νπσζδήπνηε ζπλππάξρνπλ (Hermans&Hermans-Konopka,
2010; Hermans&Kempen, 1993; Κνπθνπλάξαο Ληάγθεο, 2015).
χκθσλα κε ηνπο Kalantzis&Cope(2013, ζζ. 368-375) ν καζεηήο κπνξεί κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο λα εκπιαθεί ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, κε έλα ζχλζεην θαη δηαιεθηηθφ ηξφπν
ψζηε λα δηαιερηεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα. Δκπιεθφκελνο
ελεξγεηηθά ν ίδηνο ζηε δηαδηθαζία ζπλ-δεκηνπξγεί ηε γλψζε, αιιεινζπκπιεξψλεηαη ζην
πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο κε θαη απφ ηνπο άιινπο θαη κεηαζρεκαηίδεη ηε γλψζε πξνθαιψληαο
αιιαγέο. Σα ΑΠ ζε απηή ηελ πεξίπησζε επεθηείλνπλ ηηο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο
λεσηεξηθφηεηαο ζηνρεχνληαο ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο
γλψζεο. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπο είλαη νη καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ θνηλφηεηεο κάζεζεο
(learningcommunities) (Φξπδάθε, 2009, ζζ. 342-343) ζηηο νπνίεο λα απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα
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γηα: αλαζηνραζκφ (reflection) ζε δεηήκαηα θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη
πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ, αλαζηνραζηηθή δξάζε (reflectiveaction) θαη ελεξγήκεηακνξθσηηθή πνιηηεηφηεηα (citizenship), κεηαζρεκαηηζκφ (transformation) θαη θνηλσληθή
αιιαγή, θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο, δηαρείξηζε ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο (managingdiversity) κέζα απφ ζχλζεζε, ζπλεξγαζία, δηάινγν θαη
δεκηνπξγηθή αληηπαξάζεζε θαη θαιιηέξγεηα κηαο παγθφζκηαο ζπλείδεζεο πνπ αμηνπνηεί θάζε
ηνπηθφ θαη δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν (Kalantzis&Cope, 2013; Slattery, 2006; Αξβαλίηε, 2011).
Σέηνηα ΑΠ αλαιχνπλ ην παγθνζκηνπνηεκέλν γίγλεζζαη ψζηε λα κπνξεί ην ππνθείκελν λα ην
θαζνξίζεη θαη απηφ ην πεηπραίλεη ηνλίδνληαο ηε δηαιεθηηθφηεηα, ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηελ
πνιπηξνπηθφηεηα αληί ηελ πξνθαζνξηζκέλε γλψζε, ηελ θαλνληζηηθή αιήζεηα θαη ηα δηαθξηηά
γλσζηηθά αληηθείκελα. Δίλαη, ηέινο, πην αλζξσπνθεληξηθά θαη ξεαιηζηηθά κε έκθαζε ηφζν
ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο φζν θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο, πνπ πξνζθέξνπλ πνηθίιεο δπλαηφηεηεο
εξκελείαο ηεο ρανηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν απηή δηακνξθψλεηαη
(Kalantzis&Cope, 2013; Doll, 1993). ε κηα ηέηνηα εθπαίδεπζε θάζε πνιηηηζκηθφ ζηνηρείνθαη ε ζξεζθεία, πνπ ρξεζηκεχεη ζηελ λνεκαηνδφηεζε, ελλνηνιφγεζε, αλάιπζε θαη εξκελεία
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ρξήζηκν γηα ην πξφζσπν πνπ κέζσ ηεο θαηαλφεζεο εξκελεχεη θαη
επαλεξκελεχεη ηνλ εαπηφ, ηε δξάζε ηνπ θαη ην αληίθηππφ ηεο ζηνλ θφζκν θαη αληίζηξνθα. Αλ
φζα παξέρνληαη ζην ζρνιείν δελ έρνπλ απηή ηε ρξεζηκφηεηα ηφηε δελ έρνπλ βησζηκφηεηα θαη
νπζηαζηηθά δελ είλαη γλψζε (VonGlasersfeld, 1995). Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε
δηεπηζηεκνληθφηεηα απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ ηνπ ΑΠ θαη φια ηα καζήκαηα
κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ ίδηα αμία αλάινγα κε ην πιαίζην (Πνπξθφο, 2003), επηβεβαηψλνληαο ηε
έλλνηα ηεο „ζρεζηαθήο αιήζεηαο‟ ηνπ Foucault θαη φρη ηεο απφιπηεο ή ηεο ζρεηηθήο αιήζεηαο
(Foucault, 1980). Η επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ ζπιινγηθνηήησλ πξνυπνζέηεη
θαη γξάκκαηα θαη εηθφλεο θαη ηέρλε θαη αξηζκνχο θαη ζπιινγηζκνχο θαη πνιηηηθή θαη
ζξεζθεία θαη άιιε γιψζζα θ.ν.θ.
Η εκπεηξία ησλ καζεηψλ θαη ε αλαζπγθξφηεζή ηεο φπσο ήζειε ν Dewey κε θχξην ζηφρν ηελ
θξηηηθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο απνηεινχλ πεξηερφκελν θαη ζθνπφ απηήο ηεο
εθπαίδεπζεο (Dewey, 1966[1916]). Ο Dewey κπνξεί λα γίλεη βάζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ
αλζξσπηζκνχ, πνπ ζρνηλνβαηεί αλάκεζα ζηε δεκηνπξγηθή πιεπξά ηεο εθπαίδεπζεο σο
παηγληψδνπο θαη επξεκαηηθνχ αλαζηνραζκνχ ηεο εκπεηξίαο θαη ζην αλαγθαίν θαζήθνλ ηεο
αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο πξαγκάησλ, κε δπλαηφηεηα φκσο ησλ παηδηψλ γηα έλα
απηφλνκν κέιινλ (Aronowitz, 2010, ζ. 725). Απηφ ην κέιινλ απνηειεί ππφζεζε ηεο
αλαζηνραζηηθήο εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρνιείν γηα φινπο πνπ δίλεη λφεκα ζηελ
εκπεηξία θη επηδηψθεη ηελ αλαζπγθξφηεζή ηεο κε δεκνθξαηηθά θξηηήξηα θαη κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη απνιπηξσηηθά θαη κεηακνξθσηηθά ζηελ παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα.

5. Σπδήηεζε
Παξφιν πνπ ε αλαζηνραζηηθή παηδαγσγηθή θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη ζε εθπαηδεπηηθφ
πιαίζην ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο επηξξνήο ηεο ζηε δνκή
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θαη ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο δελ ιείπεη ε θξηηηθή απφ απηνχο πνπ ζεσξνχλ φηη ε
ζηξνθή ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο πξνο ην κεηακνληεξληζκφ αιινηψλεη ην πεξηερφκελφ ηεο.
Γελ ζεσξνχλ φηη πξάγκαηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αληίζηαζε θαη αιιαγή, αθνχ ν θξηηηθφο
κεηακνληεξληζκφο ππνιείπεηαη ζε ζέζεηο θξηηηθήο φζν δελ ππνζηεξίδεη κηα „δνκηθή‟,
αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηνπ θξάηνπο, θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ
(McLaren&Farahmandpur, 2005, ζ. 30) θαη δελ θαιιηεξγεί ηε „ρεηξαθέηεζε‟, γηα λα
αληηζηαζεί ην πξφζσπν ζηηο δνκέο αιιά αληίζεηα ην εθπαηδεχεη σο „επέιηθην εξγαδφκελν‟ λα
ηζνξξνπεί θαη λα πξννδεχεη κέζα ζε απηέο (Θεξηαλφο, 2006). Απφ ηελ άιιε, νη ξεαιηζηέο,
ζηέθνληαη θξηηηθνί ζηελ ππνθεηκεληθή έθθξαζε θαη αληίζηαζε ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ,
γηαηί ζεσξνχλ φηη ππεξηνλίδεηαη ρσξίο λφεκα ε ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ηαπηφηεηαο
αληηκεησπίδνληαο πεξηζζφηεξν ηνλ καζεηή σο άηνκν παξά σο θνηλσληθφ νλ
(Ecclestone&Hayes, 2009; Charlot, 2012). Βέβαηα, νη ίδηνη ζεσξνχλ πηα απφιπηα ξνκαληηθή
θαη ηελ πνιηηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο (Young, 2013).
Σν ζρνιείν φκσο θαη ηα ΑΠ, φηαλ ζρεδηάδνληαη κε βάζε ηελ αλαζηνραζηηθή παηδαγσγηθή
θαη ηε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο κάζεζεο, ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληαο θνηλσληθήο
αιιαγήο, πνπ νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε, θαιιηεξγεί ηηο ηθαλφηεηεο θαη πξνθαιεί λέεο εξκελείεο
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη, ε εθπαίδεπζε επηδξά απειεπζεξσηηθά γηα θαη ζε φινπο (Freire,
1977[1970]), ρσξίο λα ζπζηάδεηαη, φπσο έρεη παξαηεξεζεί ζε πεξηπηψζεηο κεηακνληέξλαο
εξκελείαο ηεο αληίζηαζεο ζε φθεινο ησλ θπξίαξρσλ αληηιήςεσλ (Aronowitz, 2003). Μπνξεί
ε θαηλνηνκία θαη ν πινπξαιηζκφο λα κελ αθήλνπλ λα αλαπηπρζεί κία λέα κεγάιε αθήγεζε,
φπσο νη θξηηηθνί παηδαγσγνί νξακαηίδνληαη, αιιά ε αιήζεηα είλαη φηη έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί
απηή ε λέα αθήγεζε, πνπ πεγάδεη απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη πεξηνξηζκφ ηνπ απηνλφεηνπ,
πνπ ζπληαξάδεη θάπσο ην νξζνινγηζηηθφ νηθνδφκεκα ηνπ λεσηεξηθνχ θφζκνπ. Ππξήλαο
απηήο ηεο αθήγεζεο είλαη ε αλαζηνραζηηθφηεηα, φρη σο δεμηφηεηα, αιιά σο ζπιινγηζηηθή
δηαδηθαζία ζε πξνζσπηθφ θαη ζπιινγηθφ πιαίζην, ην νπνίν είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ην πξφζσπν
ην θαη ην ζπγθείκελφ ηνπ (Scott, 2008). Η εθπαίδεπζε θαη ηα ΑΠ παξεκβαίλνπλ παξέρνληαο
ηνλ γξακκαηηζκφ ζηνλ άλζξσπν, θάζε είδνπο γιψζζα δειαδή, (Kalantzis&Cope, 2001) πνπ
αλαπαξηζηά ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (ππνθεηκεληθφο θαη
αληηθεηκεληθφο θφζκνο) (Papastephanou&Koutselini, 2006).
Η ζξεζθεία απνηειεί βαζηθφ ζέκα ζε κία ηέηνηα καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηέηνηνπο ζθνπνχο.
Η γλψζε ηεο ζξεζθείαο ηνπ ηφπνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ πξνζψπνπ θαη ησλ άιισλ πξνζψπσλ
ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη ξφιν ζηε δφκεζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο, ζηελ νπνία ην ζρνιείν
δίλεη λφεκα ζηελ εκπεηξία ηνπ θη επηδηψθεη ηελ αλαζπγθξφηεζή ηεο κε δεκνθξαηηθά θξηηήξηα
ιεηηνπξγψληαο απνιπηξσηηθά θαη κεηακνξθσηηθά ζηελ παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα. Απηή ε
λνεκαηνδφηεζε απαηηεί λα γλσξίδεη ν καζεηήο ηε γιψζζα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηε
ζξεζθεπηηθή. Οη γξακκαηηζκνί ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζεκειηψδεηο παξάγνληεο
γηα ηελ αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ. Γηα απηφ θαη ν ζξεζθεπηηθφο γξακκαηηζκφο
είλαη απαξαίηεηνο απφ κηθξή ειηθία, αθνχ επηδξά πξννπηηθά. Αθνξά, ινηπφλ, ηελ επηθείκελε
δψλε αλάπηπμεο, ηηο ιεηηνπξγίεο δειαδή πνπ δελ έρνπλ σξηκάζεη αθφκε αιιά βξίζθνληαη ζηε
δηαδηθαζία σξίκαλζεο (Κνπθνπλάξαο Ληάγθεο, 2015; Jackson, 2014).
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ε απηφ ην πιαίζην ε παγθνζκηνπνίεζε γίλεηαη λεξφ πνπ ην απνξξνθά ην ρψκα θάζε ηφπνπ,
παξάγνληαο λέα λνήκαηα θαη αλαπηχζζνληαο λέα εξγαιεία ελλνηνιφγεζεο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο (θαίλεηαη ζηα δεχηεξα λα ππάξρεη θαζνιηθφηεηα) θαη φρη λεξφ πνπ
πιεκκπξίδεη θάζε ηφπν. To ζρνιείν πξνζθέξεη ηε γξακκαηηθή απηνχ ηνπ πνιηηηζκηθνχ
κνξθψκαηνο (Geertz, 2003[1973]) ελψ παξάιιεια ην ζπλδηακνξθψλεη κε ην πεξηερφκελν, ηηο
κεζφδνπο θαη νπζηαζηηθά ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ΑΠ.
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