
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 - ΠΕΣΣ 

[101] 

 

 
Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις: Κοινωνιολογική Προσέγγιση 
 
 
 
 Δαρόπουλος Απόστολος 
Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευση, Δρ. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, M. Ed. 
apdaro@otenet.gr 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα μελέτη, υιοθετώντας το εννοιολογικό σύστημα του Basil Bernstein, 
αναλύει και ερμηνεύει μία βασική παράμετρο των σύγχρονων διδακτικών 
προσεγγίσεων: τις (προ;)απαιτούμενες ικανότητες-δεξιότητες εκ μέρους των 
μαθητών1 σε σχέση με την κοινωνική τους προέλευση. Τα μέλη της νέας μεσαίας 
τάξης τα οποία ανήκουν στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου διαφαίνεται να έχουν, 
λόγω κοινωνικής προέλευσης, τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες που είναι 
αναγκαίες σε ένα πλαίσιο υλοποίησης των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων. 
Αυτό προσδίδει ένα ακόμη πλεονέκτημα στα παιδιά αυτού του τμήματος της 
μεσαίας τάξης έναντι των άλλων συνομήλικων τους. Το σχολείο στα πλαίσια της 
παρέμβασης και των δυνατοτήτων που έχει, πρέπει να συνεισφέρει ώστε το 
διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των μαθητών να περιορισθεί. 
Λέξεις Κλειδιά: συμβολικός έλεγχος, ορατή και αόρατη παιδαγωγική, νέα μεσαία 
τάξη. 
 
Εισαγωγή 
Ο όρος «σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις» είναι όρος ευρύς, γενικός και 
πολύσημος. Στην παρούσα μελέτη στις βασικές συνιστώσες του εννοιολογικού 
περιεχομένου του όρου θεωρείται ότι εμπεριέχονται χαρακτηριστικά όπως: 
ευελιξία, αυτονομία, υιοθέτηση ερευνητικών στρατηγικών και συνεργατικών 
μοντέλων, παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., μαθητοκεντρικές και βιωματικές 
προσεγγίσεις, εκπόνηση σχεδίων εργασίας (project), με βασική συνισταμένη όλων 
αυτών: “μαθαίνω πώς να μαθαίνω” αφού έχει «ως κέντρο της διαδικασίας τους 
μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης» (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2011: 209; βλ. και Δαρόπουλος, 
2010) και στηρίζονται στην παιδοκεντρική διάσταση «που επιτρέπει στο παιδί να 
χειριστεί και να προσεγγίσει γνήσια ενδιαφέροντα και προβληματισμούς, όπως 
προκύπτουν από την αναζήτηση μέσα στην ομάδα σε μία διαλεκτική σχέση 
ατομικού και ομαδικού» (Χρυσαφίδης, 2011: 35). Το θεωρητικό υπόβαθρο των 
σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων ερείδεται σε ένα ευρύ πλαίσιο φιλοσοφικών-
παιδαγωγικών ρευμάτων και θεωριών μάθησης. Οι βασικές αρχές του 
κονστρουκτιβισμού μπορούν να αναζητηθούν στις θεωρίες μάθησης του Dewey, 
του Bruner και του Piaget. Με διαφορετικές προσεγγίσεις τόνισαν τον καθοριστικό 
και ουσιαστικό ρόλο της δράσης, της ενεργούς συμμετοχής και της εμπειρίας στην 

                                                           
1
 Για πρακτικούς λόγους, επειδή η ελληνική γλώσσα δεν προβλέπει ουδέτερες εκφράσεις που να 

δηλώνουν και τα δύο φύλα, η χρήση του αρσενικού γένους θεωρείται ότι αφορά και το θηλυκό 
χωρίς αυτό βέβαια να υποκρύπτει σεξιστικές διακρίσεις. 
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κατάκτηση της γνώσης. Πολλές από αυτές τις αρχές έχουν υιοθετηθεί και στα νέα 
προγράμματα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αφού επισημαίνουν την 
καλλιέργεια κινήτρων για ενεργοποίηση της συμμετοχής, της επικοινωνίας και των 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, στη δημιουργία ελκυστικών περιβαλλόντων 
μάθησης αλλά και στη συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση της μάθησής τους  
(Π.Ι., 2011: 24). Κυρίαρχος στόχος αυτών των περιβαλλόντων μάθησης, μεταξύ των 
άλλων, είναι η αποφυγή της «τραπεζικής αντίληψης της εκπαίδευσης» (Freire, 2000: 
72). Τα ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης των μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων 
απαιτούν από τους μαθητές ισχυρά εσωτερικά κίνητρα, ικανότητα σύνθετης σκέψης 
και κριτικών συλλογισμών και γενικά ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ενεργητικής 
συμμετοχής και παρουσίας (Westwood, 2008). Έρευνες έχουν δείξει ότι ένας 
σημαντικός αριθμός μαθητών στα σχολεία δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις-
απαιτήσεις και υπάρχουν ευρήματα ότι μαθητές έχουν σημειώσει αξιόλογη πρόοδο 
όταν διδάσκονται με χρήση άμεσων διδακτικών στρατηγικών (Pressley & 
McCormick, 1995). Επιπροσθέτως, υποστηρίζεται ότι η χρήση ρητών στοιχείων στη 
διδασκαλία δεν αποκλείει τη μαθητοκεντρική της διάσταση, εφ’ όσον εμπεριέχει 
χαρακτηριστικά  που γνωρίζουμε ότι συμβάλλουν στην επιτυχή προσέγγιση της νέας 
γνώσης εκ μέρους των μαθητών (Archer & Hughesο, 2011). 
Τα βασικά ερωτήματα που αναδύονται: τι γίνεται με τα παιδιά που δεν έχουν 
αναπτύξει τις (προ)απαιτούμενες ικανότητες –δεξιότητες2 εξαιτίας της κοινωνικής 
τους προέλευσης; Έχει το σημερινό σχολείο τη δυνατότητα να συμβάλλει, στο 
βαθμό που μπορεί, ώστε να μειωθούν αυτές οι ανισότητες; 
 
 
 
 
Θεωρητικό πλαίσιο 
Υιοθετώντας το διαχωρισμό του Bernstein (1977:124-128, 2003a: 116-145, 2003b: 
63-93) διακρίνουμε στο εσωτερικό της μεσαίας τάξης, την παλαιά μεσαία τάξη και 
τη νέα μεσαία τάξη. Σύμφωνα με τον Bernstein (2003a: 120-126, 2003b: 73-86; βλ. & 
Λάμνιας, 2001, 2002α, 2002β; Lamnias, 2002: 33-34; Sadovnik, 1991) η είσοδος 
νέων κοινωνικών κατηγοριών στο χώρο της μεσαίας τάξης δημιούργησε ξεχωριστό 
διακριτό τμήμα τη νέα μεσαία τάξη. Η παλαιά μεσαία τάξη αποτελείται από άτομα 
που έχουν άμεση σχέση με την οικονομία (παραγωγή, διανομή και κυκλοφορία του 
κεφαλαίου) και η νέα μεσαία τάξη αποτελείται από άτομα που έχουν άμεση σχέση 
με το συμβολικό έλεγχο. Ο συμβολικός έλεγχος είναι «... τα μέσα διά των οποίων η 
συνείδηση αποκτά μία ειδική μορφή και κατανέμεται μέσω τύπων επικοινωνίας  

                                                           
2
 Επειδή ενυπάρχει μία σύγχυση, πολλές φορές δε, εμφανίζεται και ταύτιση στο περιεχόμενο των 

όρων, ως «δεξιότητα εννοούμε το βαθμό ευκολίας, ακρίβειας και ταχύτητας, με τον οποίο εκτελείται 
μία συνέχεια πολύπλοκων κινητικών ενεργειών και πνευματικών διαδικασιών, με τις οποίες 
αντιμετωπίζονται και λύνονται δύσκολα προβλήματα και καταστάσεις»,  Παιδαγωγική Ψυχολογική 
Εγκυκλοπαίδεια 1989-1993: 1321, ενώ «Ικανότητες είναι οι προσωπικές-ψυχολογικές ιδιαιτερότητες 
του ανθρώπου που συνθέτουν την ψυχολογική βάση της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της 
δημιουργικής δραστηριότητας», Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια 1989-1993: 2408. Η 
ικανότητα, για τον Bernstein, «...προέρχεται από δύο πηγές, μια εσωτερικά δομημένη και μια 
αλληλεπιδρασιακή» (Bernstein, 1990: 78). 
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που αναμεταδίδουν μία δοσμένη κατανομή εξουσίας και κυρίαρχων πολιτιστικών 
κατηγοριών. Ο συμβολικός έλεγχος μετατρέπει τις σχέσεις εξουσίας σε λόγο και το 
λόγο σε σχέσεις εξουσίας» (Βernstein, 2003b: 134, 2000, 2001). Τα άτομα του 
συμβολικού ελέγχου κατανέμονται σε έξι υποκατηγορίες: οι Ρυθμιστές (οι φορείς 
του νομικού συστήματος, της θρησκείας, της αστυνομίας κ.λπ.), οι Διορθωτές 
(ατομικοί και συλλογικοί φορείς των οποίων η λειτουργία βρίσκεται στο πεδίο της 
διάγνωσης, πρόληψης, επισκευής), οι Αναπαραγωγοί (οι εκπαιδευτικοί), οι 
Προπαγανδιστές (οι φορείς που δραστηριοποιούνται στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας) οι Διαμορφωτές (οι ερευνητές) και οι  Εκτελεστές (οι δημόσιοι 
υπάλληλοι, οι γραφειοκράτες), (Bernstein, 2000: 110, 2003b: 139; βλ. και 
Ντακούμης, 2008). Βασικές έννοιες στην παρούσα μελέτη είναι: η ταξινόμηση, η 
περιχάραξη, η ορατή και αόρατη παιδαγωγική. H έννοια της ταξινόμησης 
προσπαθεί να ερμηνεύσει και να αναλύσει τις επιμέρους σχέσεις μεταξύ 
κατηγοριών. Αν ο χώρος κάθε κατηγορίας είναι προσδιορισμένος-οροθετημένος, 
τότε μιλάμε για ισχυρή ταξινόμηση, αντίθετα αν ο διαχωρισμός δεν είναι 
ευδιάκριτος, μεταξύ των κατηγοριών, μιλάμε για χαλαρή ταξινόμηση. Συγκεκριμένα 
η ταξινόμηση αναφέρεται στο «βαθμό διαφύλαξης συνόρων μεταξύ περιεχομένων» 
(Bernstein, 1977: 88; Bernstein, 1989: 67-70; βλ. και Λάμνιας, 2002α: 303-305). Η 
έννοια της περιχάραξης αναφέρεται στις εσωτερικές σχέσεις που αναπτύσσονται 
μέσα στις κατηγορίες. «Η περιχάραξη αναφέρεται στο βαθμό ελέγχου που κατέχουν 
ο δάσκαλος και ο μαθητής πάνω στην επιλογή, οργάνωση, το βηματισμό και τη 
χρονική διάταξη της γνώσης που μεταδίδεται και προσλαμβάνεται στην 
παιδαγωγική σχέση» (Bernstein, 1977: 89). Και σε αυτή τη βασική έννοια 
διακρίνουμε ισχυρή και χαλαρή περιχάραξη. Ως ορατή παιδαγωγική χαρακτηρίζεται 
αυτή στην οποία ενυπάρχει ισχυρή καθοδήγηση με σαφή  όρια  και δίνεται 
ιδιαίτερο βάρος στην αξιολόγηση της διδακτέας ύλης και την επίτευξη των στόχων, 
έμφαση στο αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας σε ό,τι φαίνεται, στο ορατό. 
Ενώ στην αόρατη παιδαγωγική οι κανόνες λόγου είναι γνωστοί στο μεταδότη και 
δίνεται έμφαση στη διαδικασία, στην πρόσληψη/ικανότητα (Βernstein, 1989: 122-
155; Λάμνιας, 2002α).  
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Το πεδίο3 του συμβολικού ελέγχου και η εκπαίδευση 
Τα μέλη που ανήκουν στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου προσανατολίζονται στη 
συσχέτιση των σπουδών με ανθρωπιστικά ιδεώδη, στην ανάγκη για μόρφωση, στην 
έννοια του υπεύθυνου πολίτη με σαφείς προτιμήσεις στο πεδίο της γνώσης. 
Βασικός στόχος αυτών των γονέων του πεδίου του συμβολικού ελέγχου, αντλώντας 
ισχύ από αυτό το πεδίο είναι τα παιδιά τους να αποκτήσουν τίτλους 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και μέσω αυτών έχοντας τα κατάλληλα εφόδια θα 
κατορθώσουν να επιτύχουν και στον επαγγελματικό τομέα. Δίνουν ιδιαίτερη 
προτεραιότητα σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη συνεργατικότητα, τη 
δημιουργικότητα, τη συναισθηματική υγεία, την ευαισθησία και την κριτική σκέψη. 
Είναι σαφές ότι τα μέλη της νέας μεσαίας τάξης (νμτ) εκφράζουν την προτίμησή 
τους σε χαρακτηριστικά της αόρατης παιδαγωγικής. Επικροτούν τη συμμετοχή των 
γονέων και όλων των εμπλεκομένων φορέων στην επιλογή-συνδιαμόρφωση της 
σχολικής γνώσης (χαλαρή περιχάραξη). Εκφράζουν επιφυλάξεις για τη χρήση 
διαδικασιών όπως η επανάληψη, την αποδέχονται υπό προϋποθέσεις, και 
απορρίπτουν διαδικασίες που έχουν χαρακτηριστικά απομνημόνευσης. 
Αποδέχονται και είναι υπέρμαχοι διαφοροποιήσεων στην επιλογή της σχολικής 
γνώσης σε επίπεδο περιφερειών και προτάσσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
περιοχής και τη δυνατότητα αναδιάταξης στοιχείων του ενιαίου προγράμματος 
σπουδών (χαλαρή περιχάραξη). Τα μέλη της νμτ επικεντρώνονται σε στοιχεία όπως: 
το έλλειμμα της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, τον μη εκσυγχρονισμό των 
προγραμμάτων σπουδών, την υψηλή σχολική διαρροή, τις αγκυλώσεις και τη 
δυσκαμψία του εκπαιδευτικού συστήματος και την αντίσταση που προβάλλεται 
στις όποιες αλλαγές, την υποστήριξη παρεμβάσεων για πιο ευέλικτα προγράμματα. 
Θέματα στα οποία κυριαρχούν σαφή στοιχεία αόρατης παιδαγωγικής, χαλαρών 
ταξινομήσεων και  χαλαρών περιχαράξεων. Επίσης, υποστηρίζουν χαλαρούς 
κανόνες βηματισμού (ενστάσεις για την επανάληψη της τάξης, προσανατολισμό σε 
μέτρα έγκαιρης διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών και βαρύτητα σε μέτρα 
πρόληψης κ.λπ.). Για δε την αποτύπωση της αξιολόγησης του μαθητή δείχνουν 
σαφείς προτιμήσεις στην περιγραφική αξιολόγηση και σε εναλλακτικούς τρόπους 
αποτίμησης της μαθητικής επίδοσης (Δαρόπουλος, 2013).  
Σε έρευνα των Power & Whitty (2002) διαφαίνεται η ύπαρξη σαφών 
διαφοροποιήσεων σχετικά με την επιλογή σχολείου (δημόσιο/ιδιωτικό) μεταξύ 
παλαιάς και νέας μεσαίας τάξης. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υψηλότερα ακαδημαϊκά 
προσόντα αποκτούσαν τα παιδιά που οι γονείς τους εργάζονταν στο πεδίο του  

                                                           
3
 Η έννοια του πεδίου χαρακτηρίζεται ως: «…σύστημα διαφοροποιητικών θέσεων, οι οποίες 

συνδέονται με αντικειμενικές σχέσεις συμπληρωματικού ανταγωνισμού ή/και σύγκρουσης και 
μπορούν να καταλαμβάνονται από σχετικά εναλλάξιμους φορείς, οι οποίοι στις στρατηγικές που 
τους θέτουν σε αντίθεση με εκείνους που κατέχουν διαφορετικές θέσεις, είναι υποχρεωμένοι να 
προσμετρούν τις αντικειμενικές σχέσεις ανάμεσα στις θέσεις» (Bourdieu & Boltanski, 1978: 203; 
Σολομών, 1994: 139; βλ. και Ντακούμης, 2008). Επιπροσθέτως, ο όρος πεδίο θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί συνοπτικά «…ένας σχετικά αυτόνομος κοινωνικός τομέας που υπακούει σε μία 
ιδιαίτερη κοινωνική λογική» (Jorgensen & Phillips, 2002: 72). 
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συμβολικού ελέγχου συγκριτικά με τα παιδιά των οποίων οι γονείς ήταν στο πεδίο 
παραγωγής (Power, et al., 2003). Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
εύρημα  στην έρευνα της Holland (1985)  ότι τόσο τα εκπαιδευτικά προσόντα όσο το 
παιδαγωγικό κεφάλαιο φαίνεται να είναι σημαντικό στοιχείο αναπαραγωγής και 
των δύο τμημάτων της μεσαίας τάξης. Υπάρχουν στοιχεία όμως που φανερώνουν 
ότι οι έφηβοι που ανήκαν στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου επηρεάζονται σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι έφηβοι του πεδίου παραγωγής από τις διαδικασίες 
της εκπαίδευσης με την εκδήλωση μεγαλύτερου ενδιαφέροντος στο να αποκτήσουν 
τίτλους και μια μεγαλύτερη αναγνώριση τόσο των συστημικών όσο και των 
ταξινομητικών σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης και παραγωγής. 
 
 
 
 
Συμπεράσματα 
Τα παιδιά των οποίων οι γονείς ανήκουν στο πεδίο του συμβολικού ελέγχουν έχουν 
όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τα εφόδια να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο 
«σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων» με αξιόλογα εφόδια και πλεονεκτήματα, 
αφού το προϋπάρχον οικογενειακό υπόβαθρο έχει καλλιεργήσει σε μεγάλο βαθμό 
τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες. Ταυτόχρονα με την υιοθέτηση 
σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων είναι αναγκαία και απαραίτητη η υλοποίηση 
προγραμμάτων καλλιέργειας των κοινωνικών ικανοτήτων των μαθητών, ενίσχυσης 
των εσωτερικών κινήτρων, υποστήριξη της αυτονομίας τους, ιδιαίτερα εκείνων που 
δεν ανήκουν στο παραπάνω προνομιακό πεδίο. Επίσης, ο παράγοντας χρόνος σε 
αυτές τις διδακτικές προσεγγίσεις είναι κομβικής σημασίας, αφού κατά κανόνα 
απαιτείται περισσότερος χρόνος σε σχέση με αυτές των δασκαλοκεντρικών. Αν δεν 
υιοθετηθεί μία ολιστική προσέγγιση του προβλήματος τότε το χάσμα μεταξύ των 
μαθητών θα μεγεθύνεται και οι ανισότητες θα παγιώνονται. H αντιμετώπιση 
τέτοιων σύνθετων προβλημάτων καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής, στην παρούσα 
κοινωνικοοικονομική συγκυρία, η οποία με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν 
παραπέμπει σε μία παρενθετική κρίση. Το πεδίο της εκπαίδευσης είναι χώρος όπου 
οι διάφορες κοινωνικές ομάδες προσπαθούν να αποκτήσουν προνομιακή θέση με 
αποτέλεσμα την ύπαρξη έντονων αντιπαραθέσεων. Κύριο χαρακτηριστικό της 
εκπαιδευτικής πολιτικής το συγκρουσιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο παίρνονται οι 
αποφάσεις και όχι βάσει συναινετικών χαρακτηριστικών, ως στοιχείο και 
παράμετρος κοινωνικής συνοχής.  
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