
 

Νατάςα Μερκοφρθ Edupolicies 2014 Εκπ. πολιτικι & πολιτιςμόσ 

1 

 

Στρογγυλι Τράπεηα "Πολιτιςτικι Πολιτικι κι Εκπαίδευςθ" 

Η πολιτιςτικι πολιτικι κα πρζπει να είναι ςυνειδθτι επιλογι και όχι μάκθμα επιλογισ. Η εκπαίδευςθ 

ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ -τυπικι, μθ τυπικι, ενθλίκων, δια βίου- βρίςκεται πάντοτε ςτο επίκεντρο τθσ 

ςυηιτθςθσ, άλλοτε λόγω των αλλαγών που ςυμβαίνουν ςε όλα τα επίπεδα τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ 

κι άλλοτε αναδεικνυόμενθ ωσ πρώτιςτθ ανάγκθ. Συςτατικό ςτοιχείο τθσ εκπαίδευςθσ, και κατ' 

επζκταςθ τθσ παιδείασ, αποτελεί το πολιτιςτικό περιεχόμενο και οι πολιτικζσ οι οποίεσ το διζπουν. 

Στα πλαίςια αυτισ τθσ ςυηιτθςθσ κα ςυηθτθκοφν ηθτιματα που αφοροφν:  

 το πολιτιςτικό περιεχόμενο και θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ 

 το πολιτιςτικό περιεχόμενο και θ χριςθ του ςτθ τυπικι και μθ τυπικι εκπαίδευςθ 

 τισ δυνατότθτεσ που παρουςιάηονται ςιμερα όςον αφορά τθ χάραξθ πολιτιςτικών πολιτικών  

 τισ πρωτοβουλίεσ που αναλαμβάνονται μζςω τθσ δθμόςιασ αλλά και τθσ ιδιωτικισ ςφαίρασ  

 όραμα για μια νζα πολιτιςτικι πολιτικι: ποιο πρζπει να είναι και που πρζπει να ςτοχεφςουμε 

 θ πολιτιςτικι πολιτικι ςτο ςφγχρονο ςχολείο  

 θ πολιτιςτικι πολιτικι ςτο δθμόςιο λόγο για τθν εκπαίδευςθ 

 

Στθ χϊρα μασ θ Παιδεία και ο Πολιτιςμόσ είναι δφο άξονεσ που ςυναντιοφνται τυχαία και, 

όταν αυτό ςυμβαίνει, ςπανίωσ γλιτϊνουν το ατφχθμα… 

Θα ικελα να ξεκινιςω με δφο παραδείγματα, και όχι απλϊσ δφο καλζσ πρακτικζσ: Η 

ευρωπαϊκι εμπειρία αποδεικνφει τα ευεργετικά αποτελζςματα τθσ κεςμοκετθμζνθσ 

ςφμπραξθσ των δφο επίςθμων φορζων, του Υπουργείου Παιδείασ και του Υπουργείου 

Πολιτιςμοφ. Χαρακτθριςτικό, το  γαλλικό παράδειγμα, το πρόγραμμα partenariat. Πρόκειται 

για τθ κεςμοκετθμζνθ –ιδθ από το 1980- ςυνεργαςία ανάμεςα ςε ζναν καλλιτζχνθ και ζναν 

εκπαιδευτικό ςτο πλαίςιο του ςχολείου, με ςτόχο τθν από κοινοφ διδαςκαλία του 

μακιματοσ τθσ κεατρικισ αγωγισ.  

Το Partenariat προβλζπει τθ ςυνεργαςία δφο επαγγελματιϊν με διαφορετικζσ ςπουδζσ και, 

κατά ςυνζπεια, ςκεπτικό. Ο εκπαιδευτικόσ που κα επιλζξει να διδάξει το μάκθμα τθσ 

κεατρικισ αγωγισ και κα ζχει το γενικό ςυντονιςμό του προγράμματοσ, εκτόσ από τισ 

απαιτοφμενεσ γνϊςεισ Παιδαγωγικισ, κα πρζπει να ζχει και γνϊςεισ κεάτρου. Από τθν άλλθ 

πλευρά, ο καλλιτζχνθσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του τθν παιδαγωγικι πλευρά του 
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κεάτρου. Ο κακζνασ, λοιπόν, κατακζτει ςτθ διαδικαςία τισ εξειδικευμζνεσ του 

επιςτθμονικζσ και καλλιτεχνικζσ γνϊςεισ και εμπειρία ςτο πλαίςιο των διαφόρων 

δραςτθριοτιτων. 

Το πρόγραμμα, ςφμφωνα με τισ κατά καιροφσ επίςθσ κεςμοκετθμζνεσ αξιολογιςεισ, 

επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ του: ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, ενίςχυςθ τθσ ελεφκερθσ 

ζκφραςθσ, καλλιζργεια του ςυλλογικοφ πνεφματοσ. Επίςθσ, οι μακθτζσ εμβακφνουν ςτθν 

καλλιτεχνικι δθμιουργία και αςκοφνται ςτθν παρουςίαςθ τθσ δουλειάσ τουσ ςε κοινό. 

Παράλλθλα θ ANRAT, θ γαλλικι επιςτθμονικι ζνωςθ για το κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ, 

υλοποιεί προγράμματα για τθν εκπαίδευςθ των νζων κεατϊν, που περιλαμβάνουν 

εργαςτιρια για τθν ιςτορία του κεάτρου και τθν ανάλυςθ παράςταςθσ, παρακολοφκθςθ 

παραςτάςεων, επιςκζψεισ ςε κεατρικοφσ χϊρουσ και ςυηθτιςεισ με πρακτικοφσ και 

κεωρθτικοφσ του κεάτρου. 

Το αντίςτοιχο, αλλά γενικευμζνο ςτισ τζχνεσ ςυνολικά, ελλθνικό παράδειγμα υπιρξε το 

πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ. Αποτζλεςε ίςωσ τθ μόνθ ςοβαρι, υψθλϊν προδιαγραφϊν πρόταςθ-

υπόδειγμα για το πϊσ μπορεί ο πολιτιςμόσ να ενταχκεί ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ τυπικισ 

εκπαίδευςθσ, ςτθν μθ τυπικι εκπαίδευςθ αλλά και ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα μζςα από 

δράςεισ με μακθτζσ εντόσ και εκτόσ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, από ςεμινάρια επιμόρφωςθσ 

εκπαιδευτικϊν, από ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ και καλλιτεχνικοφσ φορείσ υπό τθν 

αιγίδα των δφο αρμόδιων υπουργείων (Παιδείασ και Πολιτιςμοφ). 

Το ΜΕΛΙΝΑ ςχεδιάςτθκε με ορίηοντα το 2015 αλλά αιφνίδια καταργικθκε το 2005. Κατά τθ 

γνϊμθ μου, ιταν μια απόφαςθ και μια θμερομθνία ορόςθμο, που ςθματοδότθςε τθ ςτροφι 

προσ ζνα άλλο μοντζλο εκπαίδευςθσ, που περιορίηει τθν πρόςβαςθ ςτισ τζχνεσ 

δθμιουργϊντασ ζνα διαρκϊσ διογκοφμενο ζλλειμμα δθμοκρατίασ. 

Αν εξαιρζςει κανείσ τα καλλιτεχνικά και μουςικά ςχολεία, όπου το  πρόγραμμα διαφζρει εξ 

οριςμοφ από τα υπόλοιπα, οι μακθτζσ χάνουν τθν ςταδιακά επαφι τουσ με τθν Τζχνθ. Πζρςι 

το καλοκαίρι, με αιφνίδια εγκφκλιο, το μάκθμα τθσ Μουςικισ ςταματοφςε ςτθν Α’ 

Γυμναςίου. Δεν υλοποιικθκε, αλλά ςαφϊσ δείχνει τθν πολιτικι πρόκεςθ. Φζτοσ ςτθ Β’ 

Γυμναςίου ο «Πολιτιςμόσ και οι δραςτθριότθτεσ τζχνθσ» εντάςςονται ςτισ βιωματικζσ 

δράςεισ, που ίςωσ ςε κάποια χρόνια ςταματιςουν να υφίςτανται. Στο Λφκειο θ καλλιτεχνικι 
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παιδεία αποτελεί μόνο μάκθμα επιλογισ ςτθν Α’ Λυκείου (όςοι εργαηόμαςτε χρόνια ςτθν 

εκπαίδευςθ γνωρίηουμε πωσ ζνασ τρόποσ να υποβακμιςτεί ζνα μάκθμα είναι να το γίνει 

μάκθμα επιλογισ). Δθλαδι, ςτθν καλφτερθ των περιπτϊςεων ςυνολικά θ τυπικι επαφι 

όλων μακθτϊν με τον πολιτιςμό και τισ τζχνεσ ςταματά ςτθ Γ’ Γυμναςίου. Ό,τι άλλο 

ςυμβαίνει ςτο Λφκειο ςτο πλαίςιο των ερευνθτικϊν εργαςιϊν είναι αποςπαςματικό. Και 

πραγματικά κα είχε ενδιαφζρον να καταγραφοφν πόςεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςτθν Α’ και Β’ 

Λυκείου περιλαμβάνουν και τισ τζχνεσ. 

Με δυο λόγια, ο πολιτιςμόσ ςτο ςχολείο από ζνα ςθμείο και μετά είναι προαιρετικόσ. 

Εξθγϊ γιατί θ απομάκρυνςθ από τισ τζχνεσ και τον πολιτιςμό οδθγεί ςε επικίνδυνα 

μονοπάτια: 

Ο μακθτισ ωσ κεατισ του ζργου τζχνθσ καλείται ςιμερα να το προςεγγίςει χωρίσ 

μεκοδολογία, χωρίσ εργαλεία που κα βοθκιςουν ςτθν αποκωδικοποίθςθ και τθν ερμθνεία 

του. Η άγνοια γφρω από τθν πρόςλθψθ των τεχνϊν μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

αδιαφορία, εμπακι κριτικι ςε ό,τι δεν ταιριάηει με το προςωπικό γοφςτο του 

κεατι/ακροατι –μια κριτικι βαςιςμζνθ ςε αγκυλϊςεισ ςυχνά ιδεολογικζσ, ι τζλοσ αίςκθμα 

μειονεξίασ απζναντι ςε κάτι που κεωρεί πωσ είναι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί βρίςκεται 

πάνω από τισ δυνατότθτζσ του. 

Ο μακθτισ ωσ κεατισ ςτερείται ι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ του περιορίηεται το δικαίωμα 

ςτθν πολφπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ του μζςα από τθ δθμιουργία, το δικαίωμα 

ςτθν υγιι κοινωνικοποίθςθ μζςα από τθν ατομικι ι τθν ομαδικι δθμιουργία και τθν ενεργό 

πολιτειότθτα μζςα από τθν ζκκεςθ ςε κοινό. Γιατί το ζνα από τα ηθτοφμενα των αναλυτικϊν 

μασ προγραμμάτων μζςα από τισ τζχνεσ ςτο ςχολείο επιτυγχάνεται ότι ο μακθτισ καλείται 

να ςυμμετάςχει ςε μια δράςθ, να αναπτφξει και να ςτθρίξει πρωτοβουλίεσ, να πάρει από 

κοινοφ αποφάςεισ, και, όταν εκκζςει ςε κοινό τθ δουλειά, να είναι ςε κζςει να ςυμμετάςχει 

ςτον διάλογο και να δεχτεί τθν κριτικι.  

Όταν, λοιπόν, δεν υπάρχει ανοιχτι πρόςβαςθ ςτισ τζχνεσ ςτο ςχολείο και αυτζσ αποτελοφν 

ζνα περίκλειςτο ςχιμα για λίγουσ, ο ελιτιςμόσ γφρω από κζματα πολιτιςμοφ, που –όπωσ 

πολφ ςωςτά ζχει επιςθμάνει θ κ. Ζορμπά- ζχει παραμείνει ωσ νοοτροπία ςτθν ελλθνικι 
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πραγματικότθτα ενιςχφεται. Μζςα από τθν εκπαίδευςθ δε, -ακόμα χειρότερα- 

κεςμοκετείται.  

Για να μθ γίνει δυςτοπικό το ςχολείο του 21ου αιϊνα, θ εκπαιδευτικι πολιτικι του κα πρζπει 

να λάβει υπόψθ δφο βαςικζσ παραμζτρουσ:  

 Πρϊτα, εκείνθ τθν παλιά ζννοια που ανζλυςε τόςο εφςτοχα ο Paulo Freire ιδθ από 

το 1970 ςτθν «Αγωγι του καταπιεηόμενου» τθν εξανκρϊπιςθ –το να γίνει κανείσ 

άρτιοσ άνκρωποσ μζςα από τθ ςυλλογικότθτα- ωσ διαρκι διαδικαςία μζςα από τον 

ςτοχαςμό, τθν ανάλθψθ δράςθσ και τον μεταςχθματιςμό τθσ γφρω πραγματικότθτασ  

 Κι ζπειτα, τθ δθμιουργικότθτα όπωσ τθν όριςε ξανά ο Ken Robinson ςτο βιβλίο του 

«Out of our minds» το 2011 όχι ωσ καλλιτεχνικι ζκφραςθ αλλά ωσ εφαρμοςμζνθ 

φανταςία, ωσ τθ δεξιότθτα εκείνθ που κα βοθκιςει τα παιδιά να ακολουκοφν με 

ευκολία ςτθν κάκε αλλαγι, ιπια ι απότομθ, αλλά και να παρεμβαίνουν ςε αυτι ζτςι 

ϊςτε να διαμορφϊνουν τισ ςυνκικεσ, όχι απλϊσ να προςαρμόηονται ςε αυτζσ. Είναι 

θ υλοποίθςθ νζων ιδεϊν, ωφζλιμων για το ςφνολο 

Η ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτισ τζχνεσ και ςτα προϊόντα του πολιτιςμοφ, ο εκδθμοκρατιςμόσ ςτθν 

πρόςλθψθ των τεχνϊν κα πρζπει να αποτελοφν τθν κυρίαρχθ επιλογι τθσ επίςθμθσ 

Πολιτείασ για το ςφγχρονο ςχολείο. Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για να ςτθριχκεί και να ζχει 

αποτελζςματα μια τζτοια εκπαιδευτικι πολιτικι είναι πρϊτα και κφρια θ διάρκεια. Επίςθσ, 

θ ςυμπόρευςθ ςε κεςμικό επίπεδο και εδραίωςθ ςτακερϊν και ταυτόχρονα ευζλικτων 

ςυνεργαςιών (υπουργείο Παιδείασ και υπουργείο Πολιτιςμοφ) και, τζλοσ, παρακολοφκθςθ 

των προγραμμάτων και ςυνεχισ αξιολόγθςι τουσ. 

Οι αποςπαςματικζσ ςφντομθσ διάρκειασ και μθ μετριςιμου αποτελζςματοσ προςπάκειεσ θ 

εμπειρία μάσ ζδειξε ότι μζνουν ατελζςφορεσ. Δεν υποτιμϊ ςε καμία περίπτωςθ ςθμαντικζσ 

προςπάκειεσ επιςτθμονικϊν και καλλιτεχνικϊν φορζων. Αντίκετα, είναι ενκαρρυντικό που 

υπάρχουν. Η ιδιωτικι πρωτοβουλία, όμωσ, δεν μπορεί και δεν πρζπει να υποκαταςτιςει τθν 

ζλλειψθ ςτακερισ πολιτικισ από τθν ίδια τθν Πολιτεία. 

 


