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Πρόλογος
Η γέννηση του παιδιού είναι πράγματι η πρώτη εμπειρία μετάβασης που βιώνουμε σαν άνθρωποι,
η οποία ασυνείδητα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Τη μετάβασή μας από τον κόσμο της μήτρας
στην αντι-κείμενη πραγματικότητα την οφείλουμε στην καθολική παρουσία της μητέρας μας —τον
λόγο της, τις χειρονομίες της, την κάθε πράξη και φροντίδα της. Αν αυτή η παρουσία λείψει, δε θα
μπορέσουμε να μπούμε ποτέ στον κόσμο των ανθρώπων, στον κόσμο της γλώσσας και των συμβόλων. Αλλά η μητέρα δεν είναι πάντοτε παρούσα. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας τη θέλουν
εργαζόμενη και έτσι από πολύ νωρίς αναγκάζεται η ίδια να στέλνει το μικρό της παιδί στον παιδικό
σταθμό. Είναι η πρώτη εκπαιδευτική μετάβαση του παιδιού.
Από τη στιγμή εκείνη κάθε παιδί έρχεται αντιμέτωπο με πάρα πολλές εκπαιδευτικές μεταβάσεις,
αλληλένδετες πάντοτε με τις μεταβάσεις της ζωής. Τα περάσματα αυτά συνοδεύονται από σημαντικές αλλαγές. Διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα, διαφορετικές ομάδες συνομηλίκων, διαφορετικοί ρόλοι, ελπίδες, προσδοκίες και φόβοι, «φάσεις», «στάδια», «καθηλώσεις» και «παλινδρομήσεις» που δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά σημεία προσανατολισμού μέσα στο χωρο-χρόνο.
Εγγράφονται δηλαδή σε μια πρόσκαιρη χρονικότητα, η οποία τοποθετεί το εδώ και το τώρα της
μάθησης σε μια κίνηση τόσο αναδρομική όσο και προδρομική. Το παιδί, ο μαθητής, ο νέος εμπλέκεται σε μια προσπάθεια εμπλουτισμού των γνώσεων, η οποία τον οδηγεί στην αναθεώρηση των
προγενέστερων, βλέποντάς τες συχνά όχι μόνο ως βοηθήματα αλλά και ως εμπόδια στη μαθησιακή
του εξέλιξη και την προσωπική του ισορροπία. Αυτή η αναθεώρηση του παρελθόντος που επιφέρει
η σχέση του με το εκάστοτε νέο μαθησιακό περιβάλλον, αναστατώνει τις αναπαραστάσεις που έχει
ήδη για τον εαυτό του, τους άλλους και το περιβάλλον του, όπως επίσης και την εικόνα για την ίδια
τη δυναμική της ζωής. Για να μυηθεί στο νέο μαθησιακό και πολιτιστικό του περιβάλλον χρειάζεται
να επαναδιαπραγματευτεί, να αναδομήσει και να επανερμηνεύσει την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης. Η ικανότητά του για μια «εσωτερική διαπραγμάτευση» προσαρμογής σε αυτά τα περιβάλλοντα
επηρεάζει άμεσα και τη δόμηση της ταυτότητάς του, καθώς και τη θέση του μέσα στην ευρύτερη
κοινωνία όπου ζει και μεγαλώνει.
Η εμπειρία λοιπόν της μετάβασης από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη δεν είναι μόνο μια
διαδικασία μάθησης γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων. Είναι πολύ περισσότερο μια διαδικασία αλλαγής (μεταμόρφωσης) του παιδιού, δόμησης της ταυτότητας και κατασκευής νοήματος, εν μέσω
προκλήσεων, προσδοκιών, αναγκών και αναψυχής.
Αρκεί όμως η ατομική προσπάθεια του παιδιού/του νέου προκειμένου να καταφέρει να βιώσει ομαλές μεταβάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του πορείας; Ποιοι εμπλέκονται στη
μετάβαση και ποιος είναι ο ρόλος τους; Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσουν τη συνέχεια στη ζωή και
εκπαίδευση των παιδιών και νέων; Τι είδους αλλαγές συμβαίνουν στα παιδιά κατά τη διάρκεια της

0_CONT_METABASH & SYNEXEIA STHN EKPAIDEYSH.indd xi

24/7/2014 4:38:42 μμ

xii

Μετάβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση - Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις

μετάβασής τους από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτές
τις αλλαγές; Ποιο είναι το τίμημα των μεταβάσεων για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και για τα παιδιά που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες; Τι μας δείχνουν οι εμπειρίες από τις άλλες
χώρες;
Στην παρουσίαση και ενίσχυση αυτών των προβληματισμών αποσκοπεί και η συγγραφή αυτού
του συλλογικού τόμου και αφορά στη μετακίνηση των παιδιών και των νέων μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τη μετάβασή τους από μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην επόμενη, και εντέλει στην επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας. Παρουσιάζονται κριτικές θεωρήσεις,
καθώς και εφαρμοσμένες πρακτικές μετάβασης στη χώρα μας και το εξωτερικό και διατυπώνονται
προτάσεις με στόχο την αναζήτηση ενός πλαισίου στήριξης των παιδιών, των νέων και των οικογενειών τους που θα διασφαλίζει τη συνέχεια στη μάθηση, την ανάπτυξη και την επαγγελματική
τους αποκατάσταση.
Ο τόμος διαρθρώνεται συνολικά σε 11 θεματικές ενότητες: Στην πρώτη ενότητα ο θεσμός της
μετάβασης προσεγγίζεται ιστορικά μέσα από ερευνητικές καταγραφές εκπαιδευτικών δρώμενων
παλαιότερων εποχών.
Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η θέση της μετάβασης στην εκπαιδευτική και εργασιακή πολιτική του κράτους, καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες η μετάβαση εγγράφεται στο επίσημο θεσμικό πλαίσιο.
Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα μετάβασης και αποτυπώνονται διαφορές
στις πρακτικές μετάβασης διαφορετικών χωρών μέσα από τη συγκριτική μελέτη θεσμοθετημένων
συστημάτων μετάβασης.
Η τέταρτη ενότητα αναδεικνύει το σύνολο των αναπαραστάσεων, των στάσεων, αντιλήψεων,
προσδοκιών, καθώς και του συνόλου των σημασιολογικών σχέσεων, οι οποίες περιπλέκονται,
τόσο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και μέσα στην κοινωνία γενικότερα, γύρω από τις επιμέρους μεταβάσεις των παιδιών και νέων από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη.
Στην πέμπτη ενότητα περιγράφονται προγράμματα των οποίων ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και
η αξιολόγηση πρακτικών μετάβασης στηρίχθηκαν αποκλειστικά στην εμπειρική πραγματογνωμοσύνη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι επέδειξαν σχετικό ενδιαφέρον να συμβάλουν με τον τρόπο τους
στο ζήτημα της συνέχειας στην εκπαίδευση των παιδιών/νέων.
Στην έκτη ενότητα παρουσιάζονται προγράμματα μετάβασης, τα οποία στηρίχθηκαν στη συνεργασία οικογένειας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κοινωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να βοηθήσουν την οικογένεια και το παιδί/νέο, στις σημαντικές αλλαγές της ζωής του (παιδικός σταθμός,
προνήπιο, νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, επάγγελμα), να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις
αντιξοότητες που παρουσιάζονται.
Στην έβδομη ενότητα μελετάται η μετάβαση παιδιών και νέων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ειδικότερα τίθεται ο προβληματισμός αν υπάρχει συνέχεια στην εκπαίδευση των παιδιών και νέων
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αν η υποδομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το εκπαιδευτικό υλικό, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, και άλλοι παράγοντες μπορούν να διασφαλίσουν
την απαιτούμενη συνοχή και συνέχεια στην εκπαίδευσή τους.
Στην όγδοη ενότητα αναδεικνύεται το τεράστιο κενό της παιδείας της χώρας μας στη μετάβαση
των παιδιών και νέων που προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Επισημαίνονται ιδιαίτερα η απουσία οργανωτικού πλαισίου, μεθόδων, προγραμμάτων, εκπαιδευτικού υλικού, μονάδων στήριξης αλλά και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και γονέων.
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Η ένατη ενότητα αναδεικνύει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία
της μετάβασης από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη όχι μόνο στο επίπεδο προετοιμασίας
των παιδιών για την απόκτηση των νέων γνώσεων αλλά και στη γενικότερη συμβολή του στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και του εφήβου.
Στη δέκατη ενότητα παρουσιάζονται προσπάθειες ανάπτυξης και εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων σπουδών για την προώθηση της συνέχειας στην εκπαίδευση.
Τέλος, στην ενδέκατη ενότητα διερευνώνται οι συνθήκες μετάβασης των απόφοιτων από την
εκπαίδευση ή την αρχική επαγγελματική κατάρτιση στην αγορά εργασίας, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή μετάβασή τους σε αυτή.

Ευθυμία Γουργιώτου
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