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«Όψεις της Σχολικής Ζωής: Εθνικές εορτές και μαθητικές παρελάσεις» 
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Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν ερευνητικά δεδομένα και κριτικές 

απόψεις για τρεις σημαντικές, αν και όχι συχνές, όψεις της σχολικής ζωής:  

α) Τον εορτασμό των εθνικών επετείων στο σχολικό χώρο με τον σχετικό διάκοσμο 

και τις συναφείς αφηγήσεις ή απαγγελίες ποιημάτων από τους μαθητές. 

β) Τις μαθητικές παρελάσεις υπό το πρίσμα της σχετικής συζήτησης και των απόψεων 

περί διατήρησης, κατάργησης ή αλλαγής της μορφής και του ρόλου τους,  

γ) Τον τρόπο και τις προϋποθέσεις ορισμού σημαιοφόρων, σε συνάρτηση με την 

επιχειρηματολογία περί της συμμετοχής ή όχι των αλλοδαπών μαθητών.  

Οι παραπάνω όψεις του σχολείου θεωρούνται σημαντικές, υπό την έννοια ότι 

συνιστούν τελετουργίες, οι οποίες από κοινού με άλλες εκπαιδευτικές πρακτικές (π.χ. 

καθολική χρήση της εθνικής γλώσσας του έθνους-κράτους, επεξεργασία ενός κοινού 

παρελθόντος, οικειοποίηση εθνικών συμβόλων κ.λπ.) έχουν ως σκοπό να μυήσουν τη νέα 

γενιά στην εθνική ομάδα και να συμβάλουν στην διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας και 

στην ενδυνάμωση του πατριωτισμού των εκπαιδευομένων. Από την άλλη πλευρά, οι 

λειτουργίες αυτές αμφισβητούνται και εκφράζεται η άποψη ότι σε μία πλουραλιστική και 

πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως η ελληνική, θα πρέπει τέτοιου είδους πρακτικές και 

τελετουργικά μύησης να επαναπροσδιοριστούν και να τεθούν σε νέα πλαίσια υπό το πρίσμα 

των σύγχρονων κοινωνικών μεταβολών και των νέων προσεγγίσεων  του εθνικισμού.  
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