Προοδευτική εκπαίδευση και αναλυτικό πρόγραµµα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο

ι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής είναι εκείνη η χώρα όπου συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το πεδίο του αναλυτικού

προγράµµατος ως ειδικός κλάδος σπουδών και εµφανίστηκαν, στις
αρχές του 20ού αιώνα, οι διαφορετικές οπτικές για το σχεδιασµό
του, επηρεάζοντας, στη συνέχεια, τη θεωρία και την πρακτική για
το αναλυτικό πρόγραµµα άλλων χωρών, ιδιαίτερα στο δεύτερο µισό του ίδιου αιώνα. Το γεγονός αυτό συνδέεται µε το µεγάλο εύρος
των αντιπαραθέσεων για το αναλυτικό πρόγραµµα τόσο στο επίπεδο της θεωρίας όσο και της πρακτικής, εξαιτίας, κυρίως, της ιστορικής διαµόρφωσης του πολιτικού και του εκπαιδευτικού της συστήµατος, που συνήθως δεν εµπόδιζε µε άµεσο τρόπο τις εκπαιδευτικές καινοτοµίες και δεν περιόριζε τη λήψη των αποφάσεων
για το αναλυτικό πρόγραµµα, σχεδόν αποκλειστικά εντός των ορίων της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, τουλάχιστον µέχρι το τέλος
της δεκαετίας του 1950, στα πλαίσια ταχύτατων και ευρύτατων οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών µεταβολών.
Οι περισσότερες από τις οπτικές για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος στις Η.Π.Α., οι οποίες διατυπώθηκαν µε
συστηµατικό τρόπο και σφράγισαν τη συγκρότηση του πεδίου, εντάσσονταν σε ένα πολύµορφο κίνηµα που έγινε γνωστό ως κίνηµα
της προοδευτικής εκπαίδευσης, το οποίο επιχειρούσε να απαντήσει στους κοινωνικοπολιτικούς µετασχηµατισµούς και στις αντί-
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στοιχες συγκρούσεις του τέλους του 19ου και του πρώτου µισού του
20ού αιώνα. Η προοδευτική εκπαίδευση ξεκίνησε ως µέρος εκείνου
του ευρύτερου κινήµατος κοινωνικής και πολιτικής µεταρρύθµισης
που ονοµάστηκε προοδευτικό. Όπως αναφέρει ο Lawrence Cremin, αντίθετα µε την ευρέως διαδεδοµένη παρεξήγηση ότι χρονολογείται από την ίδρυση της Ένωσης της Προοδευτικής Εκπαίδευσης το 1919, η ιδέα της προοδευτικής εκπαίδευσης προέρχεται
από το τέταρτο του αιώνα πριν τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο ως
προσπάθεια να καταστήσει το σχολείο θεµελιώδη µοχλό κοινωνικής και εκπαιδευτικής αναγέννησης1.
Η σηµασία του ευρύτερου προοδευτικού κινήµατος ήταν τόσο µεγάλη για την αµερικανική κοινωνία, ώστε µια συγκεκριµένη
περίοδος της ιστορίας της (1900-1918) ονοµάστηκε, εξαιτίας της
αυξηµένης επιρροής του, προοδευτική εποχή. Στη διάρκειά της
προετοιµάστηκε το έδαφος για τη συγκρότηση του πεδίου του αναλυτικού προγράµµατος ως ειδικού κλάδου σπουδών. Ενδεικτικό
είναι το γεγονός ότι δύο σηµαντικά κείµενα για το αναλυτικό πρόγραµµα εµφανίζονται στην αρχή και στο τέλος της. Το πρώτο, µε
τίτλο The Child and the Curriculum γράφτηκε το 1902 από τον John
Dewey, εµβληµατική µορφή του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης, ο οποίος τότε διηύθυνε το Εργαστηριακό Σχολείο του
Σικάγο, διαµορφώνοντας εκεί µια φιλελεύθερη µεταρρυθµιστική
οπτική για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος. Το δεύτερο, µε τίτλο The Curriculum γράφτηκε το 1918 από τον Franklin
Bobbit και ήταν εξολοκλήρου αφιερωµένο στις γενικές αρχές της
λήψης αποφάσεων για το αναλυτικό πρόγραµµα. Από πολλούς θεωρείται εναρκτήριο ορόσηµο για τη συγκρότηση του πεδίου του
αναλυτικού προγράµµατος, επειδή σε αυτό διατυπώθηκε µια οπτι1

Βλπ Cremin, 1964, p. 88.
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κή η οποία ονοµάστηκε οπτική της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας και έµελλε να διεκδικήσει τον τίτλο της µοναδικής επιστηµονικής απάντησης στο ερώτηµα του σχεδιασµού του αναλυτικού προγράµµατος2.
Οι οπτικές για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος
που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του κινήµατος της προοδευτικής
εκπαίδευσης δεν είναι άγνωστες στην ελληνική βιβλιογραφία. Στις
αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Χαράλαµπος Νούτσος δηµοσίευσε
µια µελέτη µε αντικείµενο την ταξινοµία των διδακτικών στόχων του
Benjamin Bloom, όπου αναφέρεται στη θεµελίωσή της στην οπτική
της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας3. Ο Γιώργος Φλουρής παρουσίασε, στις αρχές της ίδιας δεκαετίας, τις οπτικές της κοινωνικής
αποτελεσµατικότητας, της µελέτης του παιδιού και της κοινωνικής
αναδόµησης (ή ανασυγκρότησης), οι οποίες διατυπώθηκαν στο
πλαίσιο του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης, καθώς και
σηµαντικές πλευρές της συζήτησης για ζητήµατα του αναλυτικού
προγράµµατος στις Ηνωµένες Πολιτείες4. Ανάλογα στοιχεία εµπεριέχονται και σε άλλα βιβλία για το αναλυτικό πρόγραµµα που ακολούθησαν, όπως των Γιάννη Βρεττού και Αχιλλέα Καψάλη και του
Γιάννη Χατζηγεωργίου5 και σε άρθρα –µε σηµαντικότερο παράδειγµα εκείνο του Σπύρου Ράση για την κοινωνική ανασυγκρότηση6.
Όσον αφορά το κίνηµα της προοδευτικής εκπαίδευσης, αξίζει να
αναφερθούν, επειδή συνεισέφεραν σηµαντικά στοιχεία και απόψεις
στην ελληνική βιβλιογραφία, οι παλιότερες ή νεότερες µεταφράσεις
2

Βλπ Schubert et al, 2002, p.12-17, Willis et al, 1993, p.1.
Βλπ Νούτσος, 1983, σ.50-55.
4
Βλπ Φλουρής, 2000, σ.16-42, 84-88, 99-107, 186-207. Η πρώτη έκδοση του βιβλίου
έγινε το 1983.
5
Βλπ Βρεττός & Καψάλης, 2009, σ.13-17, 40-45, 97-107, 122-125, Χατζηγεωργίου,
1998, σ.117-142, 219-229.
6
Βλπ Ράσης, 2003.
3
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έργων εκπροσώπων του (κυρίως του Dewey) και της µελέτης του
Herman Rohrs7, καθώς και παλιότερες µελέτες οι οποίες παρουσίασαν ευνοϊκά ή υπέβαλαν σε κριτική τις ιδέες του Dewey, όπως της
Μυρσίνης Κλεάνθους-Παπαδηµητρίου και του Μιχάλη Παπαµαύρου αντίστοιχα8. Οι αναφορές αυτές, είτε γιατί εντάσσονται στο
πλαίσιο µελέτης µε διαφορετικό αντικείµενο (Νούτσος) είτε γιατί
εντάσσονται στο πλαίσιο βιβλίων τα οποία εξετάζουν ένα ευρύ σύνολο πλευρών του πεδίου του αναλυτικού προγράµµατος (Φλουρής,
Βρεττός & Καψάλης, Χατζηγεωργίου) είτε γιατί προσεγγίζουν όψεις
του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης (Ράσης, Rohrs, Κλεάνθους-Παπαδηµητρίου, Παπαµαύρος), δεν έχουν ως κύριο αντικείµενό τους τη σχέση ανάµεσα στο κίνηµα της προοδευτικής εκπαίδευσης και στο αναλυτικό πρόγραµµα.
Αυτή η σχέση είναι το αντικείµενο της παρούσας εργασίας.
Πιο συγκεκριµένα, θα επιχειρήσω να µελετήσω τις διαφορετικές
οπτικές για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος οι οποίες
διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης και το µέγεθος της επιρροής τους. Τούτο, βέβαια, δεν
σηµαίνει ότι η παρούσα εργασία εξαντλεί το ζήτηµα της προοδευτικής εκπαίδευσης ή το ζήτηµα των οπτικών για το σχεδιασµό του
αναλυτικού προγράµµατος, τα οποία είναι πολύ ευρύτερα. Η συµβολή της στην ελληνική βιβλιογραφία έγκειται, κατ’ αρχήν, στο ότι
επιχειρεί να παρουσιάσει, πιο αναλυτικά σε σχέση µε τις υπάρχουσες αναφορές που προαναφέρθηκαν, τις οπτικές για το σχεδιασµό
του αναλυτικού προγράµµατος οι οποίες διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης. Επίσης, έγκειται
στο ότι επιχειρεί να συµβάλει στην κατανόηση του χαρακτήρα αυ-

7
8

Βλπ Rohrs, 1984.
Βλπ Κλεάνθους-Παπαδηµητρίου, 1980, σ.19-54, Παπαµαύρος, 1961, σ.45-50.
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τών των οπτικών, µέσω της σύνδεσης των θέσεων για το σχεδιασµό
του αναλυτικού προγράµµατος και των πολιτικών θέσεων στις οποίες θεµελιώνονται, µε τις µεταβολές των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών συσχετισµών δύναµης, ερµηνεύοντας το µέγεθος της επιρροής τους στην αµερικανική εκπαίδευση
υπό το φως των αντίστοιχων συγκρούσεων.
Με δεδοµένο ότι η αµερικανική βιβλιογραφία, η οποία αναφέρεται σε ζητήµατα που συνδέονται µε το αντικείµενο της παρούσας εργασίας, είναι ογκώδης, στηρίχτηκα σε µεγάλο βαθµό σε
σχετικές µελέτες, αφού αυτές έχουν ουσιαστικά εξαντλήσει την εξέταση των πηγών, όπως γίνεται εµφανές από τη συχνή επανάληψη βασικών στοιχείων των τελευταίων. Από τη µια πλευρά, χρησιµοποίησα µελέτες οι οποίες έχουν ως αντικείµενο τις οικονοµικές,
κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές µεταβολές στις Η.Π.Α. και,
από την άλλη, µελέτες που αναφέρονται στο κίνηµα της προοδευτικής εκπαίδευσης. Αυτό ήταν απαραίτητο προκειµένου να καταστεί δυνατή η σύνδεση των θέσεων για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος και των πολιτικών θέσεων στις οποίες θεµελιώνονται, µε τις µεταβολές των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών
και ιδεολογικών συσχετισµών δύναµης, καθώς και για την ερµηνεία του µεγέθους της επιρροής τους υπό το φως των αντίστοιχων
συγκρούσεων. Βέβαια, οι µελέτες που χρησιµοποίησα εµπεριέχουν
διαφορετικές προσεγγίσεις του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης, σχετικά µε τις οποίες θεωρώ αναγκαίο, αρχικά, να παραθέσω ορισµένα σηµεία µιας περιεκτικής ανασκόπησης των διαµαχών στην αµερικανική ιστοριογραφία της εκπαίδευσης.
Σύµφωνα µε τον Σπύρο Ράση, στη δεκαετία του 1950 η ιστοριογραφία της εκπαίδευσης στις Ηνωµένες Πολιτείες, η οποία µέχρι τότε αντιµετώπιζε το εκπαιδευτικό παρελθόν ως µικρογραφία
του παρόντος και αναπαρήγαγε µια εξωραϊσµένη εκδοχή του πα[ 13 ]
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ρελθόντος χωρίς διαφωνίες, διαµάχες και προβλήµατα, αµφισβητήθηκε. Την αµφισβήτηση αυτή εξέφρασε ο Bernard Bailyn, καθηγητής της αµερικανικής ιστορίας στο πανεπιστήµιο Harvard.
Κατά τον Bailyn, η εκπαίδευση αποτελούσε µέρος της κοινωνίας
αλληλεξαρτώµενο από τους υπόλοιπους κοινωνικούς τοµείς, υποκείµενο στις αλλαγές που αυτή υφίσταται εν τη εξελίξει της και
διαµορφούµενο ανάλογα µε τις συνθήκες που αντιµετωπίζει σε κάθε εποχή και τις κοινωνικές ανάγκες οι οποίες αναδύονται ως παρακολούθηµά τους. Κατά συνέπεια, το εκπαιδευτικό παρελθόν
διαφέρει ριζικά από το παρόν, καθώς οι ιστορικές συνθήκες µεταβάλλονται, συµπαρασύροντας σε αλλαγές και το κοινωνικό οικοδόµηµα, γεγονός που επιβάλλει τη µελέτη των παιδαγωγικών ιδεών
και των εκπαιδευτικών πρακτικών σε συνάρτηση µε τις συνθήκες
τις οποίες βιώνει η κοινωνία στη δεδοµένη ιστορική συγκυρία και
ως απάντηση στις εκάστοτε κοινωνικές απαιτήσεις.
Μια νέα γενιά ιστορικών της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο που
χαρακτηρίστηκε από την έµφαση στην επιστηµονική έρευνα ως
απάντηση στα προβλήµατα του σφοδρού ανταγωνισµού των
Η.Π.Α. µε τη Σοβιετική Ένωση στο τέλος της δεκαετίας του 1950,
εντυπωσιάστηκε από αυτές τις απόψεις και ξεκίνησε η διαµόρφωση µιας νέας ιστορίας της εκπαίδευσης, η οποία έγινε γνωστή ως
αναθεωρητική. Σηµαντικότερος εκπρόσωπος αυτής της νέας προσέγγισης, η οποία θεµελιώθηκε στην προσέγγιση του Bailyn, ήταν
ο Cremin. Όµως, στη δεκαετία του 1960, η αναβίωση της αριστερής σκέψης και ο πολιτικός ριζοσπαστισµός που συνδεόταν, από
τη µια µεριά, µε τα κινήµατα των πολιτικών δικαιωµάτων και της
εναντίωσης στον πόλεµο του Βιετνάµ, και, από την άλλη, µε νέες
ριζοσπαστικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία, στη φιλοσοφία,
στην οικονοµία και στην ιστορία, ευνόησαν τη διάσπαση της ανα-
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θεωρητικής προσέγγισης σε δύο αντιθετικές ιδεολογικές τάσεις, τη
φιλελεύθερη και τη ριζοσπαστική.
Στο πανεπιστήµιο του Ουισκόνσιν, όπου ξεχώριζε ο ιστορικός Williams Appleton Williams, νέοι ιστορικοί αµφισβήτησαν και
αναθεώρησαν πολύχρονες ερµηνείες της αµερικανικής ιστορίας,
ιδιαίτερα της λεγόµενης προοδευτικής περιόδου η οποία, µέχρι
τότε, παρουσιαζόταν εξωραϊσµένη. Εστίασαν την προσοχή τους
στην εµφάνιση και στην καθιέρωση απόψεων που στήριζαν και
νοµιµοποιούσαν την κοινωνική οργάνωση, στους µηχανισµούς τους
οποίους χρησιµοποιούσαν οι οικονοµικές και πολιτικές ελίτ, στη
δηµιουργία και εξέλιξη του φιλελεύθερου εταιρικού κράτους και
στον ευρέως διαδεδοµένο µύθο της ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας όλων των Αµερικανών. Τα χνάρια τους ακολούθησαν και οι
ριζοσπάστες αναθεωρητές ιστορικοί της εκπαίδευσης, υποβάλλοντας σε κριτική τους φιλελεύθερους αναθεωρητές, οι οποίοι είχαν
αρχίσει να εµφανίζουν σηµάδια αναδίπλωσης και υπαναχώρησης
από τις αρχικές τους θέσεις, υποστήριζαν τις µεθόδους και τις
πρακτικές της αµερικανικής εκδοχής του κράτους πρόνοιας και
πρότειναν, ως λύση στα πιεστικά κοινωνικοπολιτικά προβλήµατα,
το διάλογο των ενδιαφερόµενων µερών, µε τους ειδικούς στο ρόλο
των συντονιστών του.
Στην αυστηρή κριτική της φιλελεύθερης ιστοριογραφίας του
Cremin και της εξάρτησής της, πλέον, από οικονοµικά και πολιτικά
κέντρα εξουσίας, πρωταγωνίστησε ο Clarence Karier, ο οποίος, µαζί
µε τους Paul Violas, Joel Spring και David Tyack, τεκµηρίωσαν µε
συστηµατικές εργασίες όψεις της αµερικανικής εκπαιδευτικής
πραγµατικότητας που έµεναν για πολλά χρόνια στο σκοτάδι και απέδειξαν ότι στην καµπή του αιώνα η δηµόσια εκπαίδευση χρησιµοποιήθηκε από µεσαία και ανώτερα στρώµατα ως όργανο ελέγχου
των κατώτερων. Οι ριζοσπάστες αναθεωρητές ιστορικοί της εκπαί[ 15 ]
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δευσης µελέτησαν την εκπαίδευση σε συνάρτηση µε τις ραγδαίες
οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές αλλαγές των αρχών του 20ού αιώνα και υπέβαλαν σε κριτική το πραγµατιστικό και
τεχνοκρατικό πνεύµα της εποχής, το οποίο συνδεόταν µε το πολύµορφο µεταρρυθµιστικό κίνηµα της προοδευτικής εκπαίδευσης. Γι’
αυτήν την τελευταία, µάλιστα, κριτική τους προς διακεκριµένες
προσωπικότητες της πνευµατικής ζωής των Η.Π.Α. του πρώτου µισού του 20ού αιώνα, µεθοδεύτηκε η αµφισβήτηση της επιστηµονικής
επάρκειας των ριζοσπαστών αναθεωρητών ιστορικών µετά τα µέσα
της δεκαετίας του 1970, κυρίως από την Diane Ravitch9.
Το ότι επέλεξα να χρησιµοποιήσω στα τρία κεφάλαια της
παρούσας εργασίας µελέτες που αναφέρονται στο κίνηµα της προοδευτικής εκπαίδευσης οι οποίες γράφτηκαν από διαφορετικές
σκοπιές στο πλαίσιο των διαµαχών για την αµερικανική ιστοριογραφία της εκπαίδευσης, παραπέµποντας όπου ήταν δυνατό σε
περισσότερες από µία, για λόγους διασταύρωσης και σύνθεσης
στοιχείων, δεν συνεπάγεται την αναζήτηση κάποιας µέσης οδού.
Όπως θα γίνει φανερό στη συνέχεια, είναι σαφής η προτίµησή µου
προς διαπιστώσεις µελετών που γράφτηκαν από ριζοσπάστες αναθεωρητές ιστορικούς της εκπαίδευσης, διότι α) αναλύουν µε κριτικό τρόπο, χρησιµοποιώντας ένα µεγάλο εύρος πηγών, βασικά χαρακτηριστικά των απόψεων των παιδαγωγών και άλλων κοινωνικών επιστηµόνων οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση των διαφορετικών οπτικών για το σχεδιασµό του αναλυτικού
προγράµµατος που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του κινήµατος της
προοδευτικής εκπαίδευσης και β) όπως εύστοχα αναφέρεται στην
ανασκόπηση των διαµαχών στην αµερικανική ιστοριογραφία της

9

Βλπ Ράσης, 2006, σ.15-51. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ravitch διετέλεσε αργότερα σύµβουλος της κυβέρνησης του George Bush για ζητήµατα εκπαίδευσης.
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εκπαίδευσης, την οποία παρέθεσα προηγουµένως, συνδέουν αυτό
το πολύµορφο κίνηµα µε τις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και
ιδεολογικές µεταβολές.
Βέβαια, εκτός από τις µελέτες των ριζοσπαστών αναθεωρητών ιστορικών της εκπαίδευσης, στην αµερικανική βιβλιογραφία
εµφανίστηκαν και άλλες µελέτες που, µε διαφορετικούς τρόπους,
αποστασιοποιούνται από τη φιλελεύθερη απολογητική προσέγγιση
την οποία καθιέρωσε ο Cremin. Οι Samuel Bowles και Herbert
Gintis στο πολυσυζητηµένο βιβλίο τους Η Σχολική Εκπαίδευση στην
Καπιταλιστική Αµερική, συγκρίνοντας τις ιδέες του Dewey µε τη διαµόρφωση των λειτουργιών της αµερικανικής εκπαίδευσης, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η ιστορία της τελευταίας στον 20ό αιώνα
δεν είναι η ιστορία του προοδευτισµού, αλλά της επιβολής στα
σχολεία των επιχειρηµατικών αξιών και των κοινωνικών σχέσεων,
οι οποίες αντανακλούν την πυραµίδα της εξουσίας και των προνοµίων του καπιταλιστικού συστήµατος10. Στην προσέγγιση αυτή άσκησε κριτική ο Karier, τονίζοντας ότι στο πλαίσιό της λανθασµένα παρουσιάζονται οι ιδέες του Dewey ως εξισωτικές11. Όµως, ακόµη και αν αγνοήσουµε την κριτική αυτή, η εργασία των Bowles
και Gintis δεν αναδεικνύει και, εποµένως, δεν αναλύει τις διαφορετικές απόψεις που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό της προοδευτικής
εκπαίδευσης, καθώς και τη σχέση τους µε το ζήτηµα του σχεδιασµού του αναλυτικού προγράµµατος. Το συγκεκριµένο µειονέκτηµα της ανάλυσης των Bowles και Gintis σχετίζεται µε τη βασική
θεωρητική αρχή της ανάλυσής τους, σύµφωνα µε την οποία στον
καπιταλισµό η εκπαίδευση επιτελεί τις λειτουργίες της αναπαραγωγής του αναγκαίου εργατικού δυναµικού για τη συσσώρευση του

10
11

Βλπ Bowles & Gintis, 1976, p.21-22, 26, 42-44.
Βλπ Karier, 1976.
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κεφαλαίου και της αναπαραγωγής εκείνων των στάσεων και αξιών
που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση της υπάρχουσας κοινωνικής τάξης πραγµάτων, χάρη στην αντιστοιχία, από τη µια µεριά,
των αξιών και ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν τους χώρους εργασίας µε, από την άλλη, τις κοινωνικές σχέσεις της σχολικής τάξης.
Παρά το ότι το βιβλίο Η Σχολική Εκπαίδευση στην Καπιταλιστική Αµερική ήταν σηµαντικό για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής θεωρίας,
δίνοντας µια πρωτότυπη απάντηση στο ερώτηµα του τρόπου µε
τον οποίο η εκπαίδευση συµβάλλει στην αναπαραγωγή των παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων εξουσίας, είναι βέβαιο ότι στο
πλαίσιό του υποβαθµίστηκε η σηµασία του ερωτήµατος τι διδάσκεται στα σχολεία, ερώτηµα το οποίο ευθέως παραπέµπει στο
ζήτηµα του αναλυτικού προγράµµατος. Για τους Bowles και Gintis
το αναλυτικό πρόγραµµα (άρα και οι διαφορετικές οπτικές για το
σχεδιασµό του) δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία για την επιτέλεση των
βασικών λειτουργιών του σχολείου –εκείνο που για τους ίδιους έχει
µεγάλη σηµασία είναι το λεγόµενο κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα,
το οποίο θεωρούν ότι διαδραµατίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαµόρφωση των κοινωνικών σχέσεων στις σχολικές τάξεις.
Μερικά χρόνια αργότερα, ο Gilbert Gonzalez προσπάθησε να
συσχετίσει την προοδευτική εκπαίδευση µε τον µονοπωλιακό καπιταλισµό: το προοδευτικό κίνηµα ήταν µια πολιτική και ιδεολογική
µεταρρύθµιση η οποία απέρρεε από την ανάπτυξη του µονοπωλιακού καπιταλισµού, η ιδεολογική και πολιτική αντανάκλαση της καπιταλιστικής οικονοµίας στο µονοπωλιακό της στάδιο. Θεµελιώδης
σκοπός του προοδευτισµού ήταν η καθιέρωση µιας αρµονικής, σταθερής, «οργανικής» κοινωνίας, και µέσα για την επίτευξη αυτού του
σκοπού αποτέλεσαν τα τεστ ευφυΐας και η διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράµµατος. Τη σχέση ανάµεσα στο µονοπωλιακό καπιταλισµό και στην προοδευτική εκπαίδευση αγνόησε, σύµφωνα µε
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τον Gonzalez, όχι µόνο η φιλελεύθερη, αλλά και η ριζοσπαστική αναθεωρητική ιστοριογραφία, παρά το ότι στοιχεία της κριτικής της
τελευταίας ήταν ορθά και χρήσιµα στο πλαίσιο µιας διαφορετικής
ανάλυσης, όπως η δική του, την οποία θεωρεί µαρξιστική. Από την
άλλη µεριά, οι Bowles και Gintis, που µπορούν κατά τον Gonzalez
να χαρακτηριστούν, επίσης, Μαρξιστές, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη
της άµεσης σχέσης ανάµεσα στα σχολεία και στην οικονοµία και
έδειξαν ότι οι ρίζες της καταπίεσης και της ανισότητας βρίσκονται
στη δοµή και στη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονοµίας, αλλά
δεν κατανόησαν την ουσία της προοδευτικής εκπαιδευτικής σκέψης
και θεώρησαν το συνολικό θεωρητικό πλαίσιο του Dewey ορθό. Τελικά, από τη µια µεριά, οι ριζοσπάστες αναθεωρητές στηλίτευσαν
την προοδευτική εκπαίδευση, αλλά δεν τη συνέδεσαν µε την καπιταλιστική οικονοµία, ενώ, από την άλλη µεριά, οι Μαρξιστές συνέδεσαν τον καπιταλισµό µε την εκπαίδευση, αλλά δεν συνέδεσαν τον
προοδευτισµό µε την οικονοµία12. Η προσέγγιση του Gonzalez, όπως και εκείνη των Bowles και Gintis, δεν αναδεικνύει και, εποµένως, δεν αναλύει τις διαφορετικές απόψεις που αναπτύχθηκαν στο
εσωτερικό της προοδευτικής εκπαίδευσης, καθώς και τη σχέση τους
µε το ζήτηµα του σχεδιασµού του αναλυτικού προγράµµατος. Ο
συγγραφέας ταυτίζει ένα πολύµορφο κίνηµα µε τις απόψεις του
Dewey, όπως και οι Bowles και Gintis, µε τη διαφορά ότι τις αποτιµά µε εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτούς, αλλά η ταύτιση δεν
τεκµηριώνεται, θεωρείται ουσιαστικά δεδοµένη. Ο Gonzalez, χωρίς
να αναλύσει και να εξετάσει τις άλλες απόψεις που εµφανίστηκαν
στο πλαίσιο της προοδευτικής εκπαίδευσης, συµπεραίνει ότι σκοπός
της προοδευτικής εκπαίδευσης εν γένει ήταν η οργανική κοινωνία.
Όµως, όπως θα φανεί στη συνέχεια της παρούσας εργασίας, το ότι ο
12

Βλπ Gonzalez, 1982, p.28-36, 139-149.
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Dewey υποστήριζε µια κοινωνική και πολιτική µεταρρύθµιση που
προσέβλεπε σε µια κοινωνία της οικονοµικής σταθερότητας και ευηµερίας όπου οι κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις δεν θα είχαν θέση,
µια οργανική κοινωνία, δεν σηµαίνει ότι τασσόταν υπέρ της επαγγελµατικής εκπαίδευσης η οποία συνδεόταν άµεσα µε τη διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράµµατος. Ούτε, βέβαια, όλες οι οπτικές για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος πρέσβευαν το
είδος της κοινωνικής µεταρρύθµισης που πρότεινε ο Dewey και ούτε
όλοι οι προοδευτικοί παιδαγωγοί συµφωνούσαν µε τα τεστ ευφυΐας.
Μια άλλη προσέγγιση που αποστασιοποιείται, τουλάχιστον
όσον αφορά τους διακηρυγµένους σκοπούς της, από τη λογική της
φιλελεύθερης απολογητικής προσέγγισης, την οποία καθιέρωσε ο
Cremin, διατυπώθηκε από εκπροσώπους εκείνου του ρεύµατος θεωρητικής σκέψης και πρακτικής στις Η.Π.Α. το οποίο έγινε γνωστό
ως κριτική παιδαγωγική. Πιο συγκεκριµένα, όπως έχουµε αναφέρει
αλλού, οι Henry Giroux και Stanley Aronowitz έστρεψαν την προσοχή τους, κυρίως στη δεκαετία του 1980, στην παράδοση της προοδευτικής εκπαίδευσης µε σκοπό να την αξιοποιήσουν ως στοιχείο
θεωρητικής συγκρότησης της κριτικής παιδαγωγικής. Κατά τη
γνώµη τους, ήταν αναγκαία µια επανεκτίµηση του φιλελεύθερου
εκπαιδευτικού ανθρωπισµού, στον πυρήνα του οποίου βρισκόταν η
προοδευτική εκπαίδευση. Η τελευταία, στην εκδοχή των ιδεών των
πρωτοπόρων θεωρητικών της όπως ο Dewey, περιείχε µια γλώσσα
δυνατότητας για παρέµβαση στη σύγχρονη εκπαίδευση, επειδή
προσέγγιζε τη σχέση ανάµεσα στην εξουσία και στη γνώση µε ένα
θετικό και, ταυτόχρονα, κριτικό τρόπο, προωθούσε την ανάπτυξη
της ιδιότητας του πολίτη, δεν υποτιµούσε την αξία της θεωρητικής
γνώσης έναντι της πρακτικής και οδηγούσε τα σχολεία να επινοήσουν αναλυτικά προγράµµατα που θα προσανατολίζονταν στην
κριτική σκέψη. Βέβαια, ο Dewey µπορούσε να κατηγορηθεί γιατί
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απέφυγε να προχωρήσει σε µια κοινωνική και πολιτική ανάλυση
σχετικά µε το τι, στην πραγµατικότητα, ήταν τα σχολεία. Όµως,
πάντα κατά τους Aronowitz και Giroux, η εκπαιδευτική σκέψη του
Dewey βρισκόταν κοντά στις καλύτερες πλευρές της µαρξιστικής
και ριζοσπαστικής εκπαιδευτικής θεωρίας, όπως τα γραπτά για την
εκπαίδευση του Antonio Gramsci και η παιδαγωγική του Paulo
Freire. Μάλιστα, ο Giroux προσπάθησε να αναδείξει και να αξιοποιήσει τις απόψεις των George Counts, Harold Rugg, Theodore
Brameld και άλλων, οι οποίοι είναι γνωστοί ως εκπρόσωποι του
κοινωνικού ανασυγκροτισµού, δηλαδή της πιο ριζοσπαστικής πτέρυγας του κινήµατος της αµερικάνικης προοδευτικής εκπαίδευσης13. Όµως, το εγχείρηµα της χρήσης της παράδοσης της προοδευτικής εκπαίδευσης για τη συγκρότηση της κριτικής παιδαγωγικής δεν θεµελιώθηκε σε µια συστηµατική ιστορική αποτίµηση της
παράδοσης του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης. Οι εκπρόσωποι της κριτικής παιδαγωγικής δεν αναφέρονται συστηµατικά στο χαρακτήρα της γνώσης που ο Dewey επιθυµούσε να οικειοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν µια
ηµιτελή εικόνα της ιδεολογίας του, η οποία, ασφαλώς, έπαιζε κρίσιµο ρόλο για το είδος των αναλυτικών προγραµµάτων που ήθελε
τα σχολεία να κατασκευάσουν. Έτσι, συνθέτουν µια εξωραϊσµένη
εικόνα των απόψεων του Dewey, οι οποίες εµφανίζονται περίπου
ως ανεξάρτητες από τις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις στην αµερικανική κοινωνία της εποχής του
και από τη διαµόρφωση των αντίστοιχων συσχετισµών δύναµης.
Επιπλέον, ένα άλλο σηµαντικό µειονέκτηµα της προσέγγισης των
εκπροσώπων της κριτικής παιδαγωγικής είναι το ότι δεν αναλύουν
επαρκώς τις διαφορές ανάµεσα στον Dewey και στους οπαδούς της
13

Βλπ Γούναρη & Γρόλλιος, 2010, σ.22-25.

[ 21 ]

Γιώργος Γρόλλιος

κοινωνικής ανασυγκρότησης, µε αποτέλεσµα οι απόψεις τους να
παρουσιάζονται σχεδόν ως ταυτόσηµες14. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Aronowitz και Giroux, όπως και οι Bowles και Gintis, απέφυγαν να τοποθετηθούν µε ευθύ τρόπο απέναντι στις εργασίες
των ριζοσπαστών αναθεωρητών ιστορικών για την παράδοση της
προοδευτικής εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι αυτές οι εργασίες,
καθώς και η επίθεση που δέχθηκαν από την Diane Ravitch, κάθε
άλλο παρά ήταν άγνωστες στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Η κριτική µου στις προσεγγίσεις των Bowles και Gintis και
του Gonzalez για ταύτιση της προοδευτικής εκπαίδευσης µε τις
απόψεις του Dewey και η κριτική µου στην προσέγγιση των Giroux
και Aronowitz για µη επαρκή παρουσίαση των διαφορών ανάµεσα
στον Dewey και στους εκπροσώπους της κοινωνικής ανασυγκρότησης, µπορούν να συνοψιστούν σε µια γενική κριτική αυτών των
προσεγγίσεων για υποτίµηση, στον ένα ή τον άλλο βαθµό, της ποικιλοµορφίας του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης. Αυτή η
γενική κριτική στηρίζεται στο ότι θεωρώ ορθό το συµπέρασµα του
Herbert Kliebard στη µελέτη του Ο Αγώνας για το Αµερικανικό Αναλυτικό Πρόγραµµα ότι η προοδευτική εκπαίδευση: α) δεν µπορεί να
προσδιοριστεί µε βάση σταθερά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, β)
οι µεταρρυθµιστικές οµάδες της µπορούν να προσδιοριστούν µε
βάση αναγνωρίσιµες και σταθερές ιδεολογικές θέσεις και γ) για
την προώθηση κάθε µεταρρύθµισης µπορούσε να διαµορφωθεί
µια συµµαχία µεταξύ αυτών των οµάδων. Έτσι, η προοδευτική εκπαίδευση προσδιορίζεται ως αντίδραση εναντίον των παραδοσιακών δοµών και πρακτικών, αλλά και, ταυτόχρονα, ως ανάδυση
πολλαπλών ιδεολογικών θέσεων και µεταρρυθµιστικών προγραµ-

14

Βλπ Giroux, 1988, p.8-10, 80-86.
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µάτων15. Στην παρούσα εργασία, όπως θα φανεί στα συµπεράσµατά της, αυτός ο προσδιορισµός της προοδευτικής εκπαίδευσης συµπληρώνεται µε ένα ακόµα στοιχείο, το διαχωρισµό όλων των οπτικών της για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος από
ιδέες και πρακτικές που αποσκοπούν στη ριζική αλλαγή των παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων. Επίσης, στις τρεις οπτικές του
µαθητοκεντρισµού, της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας και της
κοινωνικής ανασυγκρότησης για το σχεδιασµό του αναλυτικού
προγράµµατος, που αντιστοιχούν στις τρεις οµάδες οι οποίες, όπως γράφει ο Kliebard, παρατάσσονταν απέναντι στους υποστηρικτές της παράδοσης για να αλλάξουν το αναλυτικό πρόγραµµα
(υποστηρικτές της µελέτης του παιδιού, της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας, της κοινωνικής αναµόρφωσης)16, στην παρούσα εργασία προστίθεται η φιλελεύθερη µεταρρυθµιστική οπτική του
Dewey. Η προσθήκη αυτής της οπτικής συνδέεται µε το ότι ο
Kliebard αναφέρεται σε οµάδες που αγωνίζονταν µε σκοπό να κυριαρχήσουν οι απόψεις τους για το αναλυτικό πρόγραµµα στην
αµερικανική εκπαίδευση, ενώ η παρούσα εργασία αναφέρεται σε
οπτικές για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος –ο Dewey
πρότεινε µια οπτική για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος διευθύνοντας το Εργαστηριακό Σχολείο του Σικάγο, αλλά γύρω
από αυτή την οπτική δεν διαµορφώθηκε κάποια οµάδα, όπως έγινε
µε τις άλλες τρεις.
Με βάση τα προηγούµενα, θεωρώ ότι γίνεται φανερό γιατί
στην παρούσα εργασία στηρίζοµαι σε µεγάλο βαθµό, από τη µια
µεριά, σε διαπιστώσεις µελετών που γράφτηκαν από ριζοσπάστες
αναθεωρητές ιστορικούς της εκπαίδευσης και, από την άλλη µε-

15
16

Βλπ Kliebard, 1999, p.246-247.
Στο ίδιο, p.23-25.
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ριά, στον προσδιορισµό του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης του Kliebard, ο οποίος αναδεικνύει την ποικιλοµορφία της.
Επίσης, είναι αναγκαίο να αναφέρω ότι η κατανόηση του χαρακτήρα των οπτικών για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος µέσω της σύνδεσης των θέσεων για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος και των πολιτικών θέσεων στις οποίες θεµελιώνονται, µε τις µεταβολές των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών
και ιδεολογικών συσχετισµών δύναµης, παραπέµπει σε µια µεθοδολογική αρχή που έχω χρησιµοποιήσει σε προηγούµενη εργασία.
Στην ίδια εργασία παραπέµπω, για τον προσδιορισµό του όρου
αναλυτικό πρόγραµµα, ο οποίος αναφέρεται σε δύο δοµικά στοιχεία, στους σκοπούς και στο περιεχόµενο, γιατί οι σκοποί και το
περιεχόµενο είναι τα απαραίτητα δοµικά στοιχεία τα οποία κάθε
πρόγραµµα δεν µπορεί παρά να διαθέτει, αφού οποιαδήποτε
µορφή παιδαγωγικής πρακτικής, ως κοινωνικοπολιτική πρακτική
α) χαρακτηρίζεται από την ένταξή της σε κάποια κοινωνικοπολιτική στρατηγική την οποία ενσαρκώνουν οι σκοποί και β) αναφέρεται σε κάποιο περιεχόµενο που µεσολαβεί ανάµεσα στα υποκείµενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσεγγίζεται από αυτά, το
οποίο, ανεξάρτητα από την ουσία, τη µορφή και τον τρόπο οργάνωσής του, είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της προσπάθειας
πραγµάτωσης των σκοπών. Άλλα µέρη των παιδαγωγικών πρακτικών (µέθοδοι, µορφές και µέσα διδασκαλίας, διαδικασίες και
µορφές αξιολόγησης) µπορούν να µελετηθούν χωριστά από το αναλυτικό πρόγραµµα, παρά το γεγονός ότι συνδέονται µαζί του,
χωρίς, όµως, αυτό να συνεπάγεται ότι είναι αναγκαίο το αναλυτικό
πρόγραµµα να τα εµπεριέχει ως δοµικά στοιχεία του. Όσον αφορά
τον όρο σχεδιασµός του αναλυτικού προγράµµατος, αυτός αναφέρεται σε θέσεις που αφορούν τη διαδικασία, δηλαδή τη διαδοχή
των φάσεων του σχεδιασµού και τα υποκείµενα που την προσδιο[ 24 ]
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ρίζουν, καθώς και τα απαραίτητα δοµικά στοιχεία του αναλυτικού
προγράµµατος, δηλαδή τους σκοπούς και το περιεχόµενο. Πρόκειται, βέβαια, για ένα σύνολο θέσεων οι οποίες συνυφαίνονται µεταξύ τους και δεν είναι ιδεολογικοπολιτικά ουδέτερες. Ο όρος οπτική
για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος σηµαίνει ένα συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε το αναλυτικό πρόγραµµα, ένα συγκεκριµένο τρόπο θεωρητικής προσέγγισης και πρακτικής αντιµετώπισης του ζητήµατος του σχεδιασµού του. Ακόµη, θεωρώ αναγκαίο να αποσαφηνίσω ότι και στην παρούσα εργασία ο
ίδιος όρος έχει δεοντολογικό και όχι περιγραφικό χαρακτήρα, αφού αναφέρεται σε θέσεις για το πώς πρέπει να σχεδιάζεται ένα
αναλυτικό πρόγραµµα17.
Χρησιµοποιώ, επίσης, τη µεθοδολογική αρχή της περιοδολόγησης. Χωρίζω σε τρεις περιόδους το χρονικό διάστηµα από τη
γέννηση µέχρι την παρακµή του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης και τα κεφάλαια της εργασίας αντιστοιχούν σε αυτές: α)
από την επίχρυση στην προοδευτική εποχή (1875-1918), β) από
τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο στη µεγάλη ύφεση (1918-1941) και
γ) από το ∆εύτερο Παγκόσµιο στον Ψυχρό Πόλεµο (1941-1957).
Τα κριτήρια µε βάση τα οποία διακρίνω τις περιόδους είναι πρωταρχικά κοινωνικοπολιτικά, αν εξαιρεθούν τα ακραία όριά τους
(1875 και 1957), τα οποία σηµατοδοτούν τη διαδροµή της προοδευτικής εκπαίδευσης ως πολύµορφου κινήµατος. Η εξέταση της
καθεµίας οπτικής τοποθετείται στο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στην
περίοδο στην οποία διατυπώθηκε µε συγκροτηµένο τρόπο. Όπως
θα φανεί στη συνέχεια, αυτή η τοποθέτηση είναι σε ένα βαθµό
σχηµατική, εφόσον οι προϋποθέσεις συγκρότησης ορισµένων οπτικών δηµιουργήθηκαν σε προηγούµενη περίοδο και η εξέταση
17
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του µεγέθους της επιρροής της καθεµίας αφορά επόµενη ή επόµενες περιόδους, µε δεδοµένο ότι η τελευταία κατά χρονολογική σειρά εµφάνισης, η οπτική της κοινωνικής ανασυγκρότησης, διατυπώνεται στη δεύτερη περίοδο.
Η επιλογή της συγγραφής µιας εργασίας µε βασικό αντικείµενο τις διαφορετικές οπτικές για το σχεδιασµό του αναλυτικού
προγράµµατος, οι οποίες διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του κινήµατος της αµερικανικής προοδευτικής εκπαίδευσης στο τέλος του
19ου και στο πρώτο µισό του 20ού αιώνα, δεν συνδέεται αποκλειστικά µε την έλλειψη µιας ανάλογης µελέτης στην ελληνική βιβλιογραφία. Συνδέεται, επίσης, µε τη διαµόρφωση των όρων της συζήτησης για τα αναλυτικά προγράµµατα στην Ελλάδα, οι οποίοι
προσδιορίζονται σε σηµαντικό βαθµό από τις σχετικές πρωτοβουλίες της πολιτικής εξουσίας. Τα αναλυτικά προγράµµατα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που κατοχυρώθηκαν νοµοθετικά και εφαρµόστηκαν στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα
µας ονοµάστηκαν διαθεµατικά. Στο πλαίσιό τους καθιερώθηκε η
χρήση της µεθόδου project. Για την προώθησή τους χρησιµοποιήθηκε µια ρητορική η οποία υποβάλλει σε κριτική την υπάρχουσα
εκπαίδευση και επαγγέλλεται ένα µαθητοκεντρικό, βιωµατικό και
δηµιουργικό σχολείο. Πριν λίγους µήνες, το Υπουργείο Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων εξήγγειλε τη συγγραφή νέων προγραµµάτων, τα οποία εντάσσει στο εγχείρηµα της δηµιουργίας ενός Νέου Σχολείου, χρησιµοποιώντας το σύνθηµα «Πρώτα ο
Μαθητής». Στις προδιαγραφές αυτών των νέων προγραµµάτων
διακηρύσσεται ότι η αρχή της διαθεµατικότητας θα αξιοποιηθεί εκ
νέου για τη συγγραφή τους και ότι η µέθοδος project θα συνεχίσει
να χρησιµοποιείται.
Η ιδέα της ενοποίησης του προγράµµατος και η θεµελίωσή
του σε θέµατα, καθώς και η µέθοδος project παραπέµπουν σε ιδέες
[ 26 ]
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και σε προτάσεις για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος
οι οποίες διατυπώθηκαν στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
στο πλαίσιο του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης18. Εποµένως, η κατανόηση των οπτικών αυτού του κινήµατος για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος είναι χρήσιµη και για την
κατανόηση του χαρακτήρα των αναλυτικών προγραµµάτων που
εφαρµόζονται στην ελληνική εκπαίδευση. Μάλιστα, αν συνυπολογίσουµε ότι στο πλαίσιο του ίδιου ευρύτατου και πολύµορφου κινήµατος διατυπώθηκε, για πρώτη φορά, η οπτική της κοινωνικής
αποτελεσµατικότητας, στο έδαφος της οποίας θεµελιώθηκε το µοντέλο του Ralph Tyler που παρείχε τις βασικές υποθέσεις για το
σχεδιασµό των ελληνικών αναλυτικών προγραµµάτων από τη δεκαετία του 1980 και µετά19, η κατανόηση των οπτικών του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος αποκτά ιδιαίτερη αξία.
Η αξία αυτής της κατανόησης έγκειται στο ότι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν περισσότερες δυνατότητες για να διακρίνουν πιο καθαρά µια οπτική για το σχεδιασµό του αναλυτικού προγράµµατος
η οποία επιδιώκει την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της υπάρχουσας καπιταλιστικής κοινωνικοοικονοµικής οργάνωσης, από
µια άλλη που έχει φιλελεύθερο µεταρρυθµιστικό χαρακτήρα, όπως
η οπτική του Dewey, στην οποία στηρίχτηκε ο William Kilpatrick
για να προτείνει το project ως πυρήνα ενός νέου αναλυτικού προγράµµατος ή ο Thomas Hopkins για να υποστηρίξει την ενοποίηση του αναλυτικού προγράµµατος στη βάση της µελέτης προβληµάτων και όχι στη βάση χωριστών µαθηµάτων. Επίσης, θα είναι
πιο δύσκολο να εντυπωσιάζονται από τη µαθητοκεντρική ρητορική
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που, µέσω αφηρηµένων διατυπώσεων και συνθηµάτων, χρησιµεύει
στην ιδεολογική νοµιµοποίηση τέτοιου είδους προγραµµάτων, συγκαλύπτοντας τους κοινωνικοπολιτικούς τους σκοπούς. Τελευταίο
αλλά εξίσου σηµαντικό είναι ότι θα µπορούν να συζητήσουν µε
βάση καλύτερους όρους για το εάν και πώς θα αξιοποιήσουν στοιχεία µεταρρυθµιστικών οπτικών οι οποίες διατυπώθηκαν στο
πλαίσιο του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης στις καθηµερινές τους διδακτικές πρακτικές, καθώς και το εάν και πώς τέτοιου είδους οπτικές θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη συγκρότηση µιας εναλλακτικής ριζοσπαστικής απάντησης στο ζήτηµα του σχεδιασµού του αναλυτικού προγράµµατος. Είναι, όµως,
βέβαιο ότι κυρίως για τη διεξαγωγή του δεύτερου σκέλους µιας τέτοιας συζήτησης είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν παλιότερες,
αλλά και να γραφούν νέες θεωρητικές εργασίες, τα αντικείµενα
των οποίων δεν πρέπει να περιοριστούν στο πλαίσιο της προοδευτικής εκπαίδευσης.
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