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Χρηματοδότηση 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη 

αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

 



Σκοπός  ενότητας 

• Να αναλυθεί η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης 

στην Πολιτειακή Αγωγή των μαθητών.  

• Να μελετηθεί το μοντέλο του 

Νεοφιλελευθερισμού / της Νεοφιλελεύθερης 

εκπαίδευσης 

 



Νεοφιλελευθερισμός 
• Ο «νεοφιλελευθερισμός» είναι μια από τις σημαντικότερες 

ιδεολογίες που ήρθε να εκφράσει και να υποστηρίξει τον 
περιορισμό του κρατικού παρεμβατισμού.  

• Ο όρος υποδηλώνει ότι οι ιδέες του εκπροσωπούν μια ανανεωμένη 
εκδοχή παλαιότερων ιδεών για τις αγορές και την κοινωνία.  

• επιστροφή σε παλαιότερες ιδέες περί κοινωνικής ιεραρχίας, που βασίζονταν 

στις αξίες τις αγοράς και του ανταγωνισμού 

• Σύμφωνα με τη βασική αρχή του νεοφιλελευθερισμού, η αγορά 
αποτελεί καλύτερο ρυθμιστή της κοινωνίας των πολιτών από την 
κρατική παρέμβαση και το κράτος πρέπει να αποσυρθεί από όλες 
τις σφαίρες κοινωνικής δραστηριότητας που μπορούν να 
λειτουργήσουν με βάση τους κανόνες της αγοράς. 

• Η ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού τάσσεται υπέρ της 
συρρίκνωσης του κράτους και της καλλιέργειας της νοοτροπίας της 
ατομικής ευθύνης και αυτάρκειας έναντι της εξάρτησης από τις 
παροχές του κράτους. – επιβίωση του ισχυρότερου 

 



Νεοφιλελευθερισμός: κρατική εξουσία 
• Ορόσημο της μετάβασης στο νεοφιλελευθερισμό θεωρείται η 

δεκαετία του 1980, προς το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. 

• Στον αναπτυγμένο, καπιταλιστικό κόσμο, οι κρατικές 
επιχειρήσεις πέρασαν στα χέρια ιδιωτών, ενώ οι ιδιωτικοποιήσεις 
άγγιξαν ακόμα και την κοινωνική πρόνοια και την εκπαίδευση 

• για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι αεροπορικές εταιρείες, 

οι σιδηρόδρομοι και οι τράπεζες.  

• Ακόμη και οι πρώην κομμουνιστικές χώρες ακολούθησαν το μονοπάτι του 

νεοφιλελευθερισμού. (π.χ. Κίνα, Ρωσί, κτλ.) 

• Σχεδόν παντού στον κόσμο, το οικοδόμημα του κοινωνικού 
κράτους άρχισε να καταρρέει - η αγορά ως ο ιδανικός πάροχος 
υπηρεσιών πρόνοιας, διότι απλώς προάγει την απασχόληση.  

• Οι νεοφιλελεύθεροι πιστεύουν ότι  

• η οικονομία θα ήταν ισχυρότερη εάν μπορούσε η αγορά να καθορίζει 

χωρίς περιορισμούς το κόστος εργασίας.  

• η απελευθέρωση των αγορών 

• Εμφάνιση παγκοσμιοποίησης στις αγορές – μεγαλύτερη 
ετερότητα 



Νεοφιλελευθερισμός: κρατική εξουσία/2 

• Με την έλευση του νεοφιλελευθερισμού και τη συρρίκνωση του κράτους 
εμφανίστηκαν οι μεγάλες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης.  

• Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει επίσης την ισχύ του κράτους, καθώς 
καταργεί έως ένα βαθμό τα εθνικά σύνορα.  

• Οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς –ενός από τους πυλώνες του 
νεοφιλελευθερισμού– υπαγορεύουν επίσης την απελευθέρωση του 
διεθνούς κεφαλαίου και εμπορίου.  

• Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την ελευθερία να επενδύουν οπουδήποτε 

επιθυμούν (για παράδειγμα, σε χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας) και να 

διακινούν τα προϊόντα τους χωρίς περιορισμούς όπως οι δασμοί, οι ποσοστώσεις 

και οι επιδοτήσεις.  

• Στις αγορές συναλλάγματος, οι ισοτιμίες των νομισμάτων πρέπει να καθορίζονται 

ελεύθερα.  

• Τα επιτόκια πρέπει επίσης να καθορίζονται από τις αγορές.  

• Ακόμα και οι αγορές εργασίας παγκοσμιοποιούνται, καθώς νόμιμοι 
και παράνομοι μετανάστες διασχίζουν μαζικά τα εθνικά σύνορα σε 
αναζήτηση εργασίας.  

• Αυτό έχει συνέπεια το εργατικό δυναμικό των κρατών να εμφανίζει στις μέρες μας 

τόσο μεγάλη εθνοτική πολυμορφία ώστε η ιδέα του ομοιογενούς έθνους-κράτους να 

έχει καταντήσει αναχρονισμός.  



Νεοφιλελευθερισμός: Δημόσιες 

Υπηρεσίες 
• Το κράτος πρόνοιας ήταν η απάντηση και η άμυνα του 

καπιταλιστικού κόσμου απέναντι στον κομμουνισμό.  

• Οι καπιταλιστικές κυβερνήσεις του 20ού αιώνα θεώρησαν ότι 
έπρεπε να εφαρμόσουν πολιτικές αναδιανεμητικής 
δικαιοσύνης , μέσω ενός μεγάλου και σπάταλου κράτους, 
προσπαθώντας έτσι να αμβλύνουν τις πιο σκληρές πτυχές της 
αγοράς και να αντιμετωπίσουν τις ακραίες μορφές ανισότητας   

• Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η οικονομική ανάπτυξη και η 
μείωση της ανεργίας οδήγησαν πολλά κράτη στη συρρίκνωση του 
δημόσιου τομέα και την περικοπή των προσφερόμενων έως τότε 
προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας.  

• Σύμφωνα με την ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού, το μικρό 
κράτος δίνει στους πολίτες μεγαλύτερη ελευθερία.  

• Κάθε μείωση φόρων και περικοπή κοινωνικών προγραμμάτων γίνεται στο 

όνομα αυτής της νεοφιλελεύθερης αντίληψης περί ελευθερίας.  

• Μία από τις παρενέργειες αυτής της στροφής ήταν η αύξηση της 
ανισότητας. Καθώς οι πλούσιοι γίνονται όλο και πλουσιότεροι, το 
χάσμα με τους φτωχούς διευρύνεται 



Νεοφιλελευθερισμός: Δημόσιες 

Υπηρεσίες/εκπαίδευση 
• Όσον αφορά την εκπαίδευση η μετάβαση στο νεοφιλελευθερισμό 

πήρε τη μορφή  

• της περικοπής της κρατικής χρηματοδότησης,  

• της άσκησης πίεσης στους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν το μοντέλο του 

αυτοελέγχου,  

• της εμφάνισης αυτοδιαχειριζόμενων σχολείων που λειτουργούν σαν επιχειρήσεις,  

• της κατάργησης του δικαιώματος των μαθητών να επιλέγουν να φοιτούν σε 

σχολεία πλησίον του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να ενισχυθεί ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των σχολικών μονάδων, αλλά και 

•  της αύξησης του αριθμού των ιδιωτικών σχολείων, πολλά εκ των οποίων έχουν 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

• Η εκπαίδευση θεωρείται πλέον ένα ακόμη προϊόν, και όχι μια 
υπηρεσία που παρέχεται στους πολίτες, όπως συνέβαινε την εποχή 
του κράτους πρόνοιας.  

• Με την ευρύτερη συρρίκνωση του κράτους, η δημόσια εκπαίδευση 
περιορίζεται στα στοιχειώδη.  

• Υποθετικά, η ελεύθερη αγορά μπορεί να προσφέρει όλα τα υπόλοιπα 



Νεοφιλελευθερισμός: η αίσθηση του 

ανήκειν 
• οι μεγάλες αφηγήσεις περί σύνδεσης με «έναν λαό, μια γη, 

ένα έθνος» χάνουν την αληθοφάνειά τους.  

• Διότι αποδυναμώθηκε ο ρόλος του κράτους ως τόπου 
αναφοράς της υπηκοότητας και σημείου 
συσπείρωσης των πολιτών.  

• Ο ρόλος του κράτους στην κοινωνία των πολιτών 
συμπληρώνεται, ίσως μάλιστα αντικαθίσταται,  

• από τις πολυεθνικές εταιρείες (στις οποίες εργάζονται πολλοί 

εργαζόμενοι), τις παγκοσμιοποιημένες επαγγελματικές κοινότητες, 

τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, που φέρνουν ολόκληρο τον 

κόσμο στα σπίτια μας, αλλά και τη μετανάστευση διαφόρων εθνών 

σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης.  

• Με άλλα λόγια, οι ταυτότητες των ανθρώπων 
συνδέονται όλο και λιγότερο με την παλαιά κατασκευή 
του έθνους-κράτους, δηλαδή του κράτους στο οποίο 
ζουν 



Νεοφιλελευθερισμός: η αίσθηση του 

ανήκειν 
• Στην εποχή της καθολικής παγκοσμιοποίησης, ο ρατσισμός, που 

συνδέεται συχνά με το εθνικιστικό κράτος, δεν απορρίπτεται πλέον 
μόνο σε επίπεδο αρχής, αλλά καθίσταται δυσλειτουργικός και για 
πρακτικούς λόγους.  

• Βλάπτει, για παράδειγμα, την επιχειρηματικότητα. Εφόσον ζεις σε μια 
πολυπολιτισμική γειτονιά ή εργάζεσαι σε έναν πολυπολιτισμικό χώρο, η 
εργάζεσαι είναι θυγατρική κάποιου πολυεθνικού κολοσσού, ή εργάζεσαι 
στο χώρο του τουρισμού είσαι υποχρεωμένος να μάθεις να συμβιώνεις 
με τους γείτονες, τους συναδέλφους και τους πελάτες σου ή τουλάχιστον 
να αποδέχεσαι τη διαφορετικότητά τους.  

• Όσο για τον ιμπεριαλισμό, δεν χρειάζεται πλέον η βίαιη κατάκτηση 
για να αποκτήσεις πρόσβαση στις αγορές άλλων χωρών, όπως 
είχαν κάνει οι Ισπανοί στην Κεντρική και Νότια Αμερική από τον 15ο έως 
τον 18ο αιώνα ή η Βρετανική Αυτοκρατορία σε τόπους όπως η Ιρλανδία, 
η Αμερική, η Ινδία και η Αυστραλία από τον 16ο έως και τον 20ό αιώνα.  

• Μάλιστα, αν επιχειρήσεις να μιμηθείς τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις του 
παρελθόντος, θα διαπιστώσεις ότι πλέον το κόστος είναι πολύ 
μεγαλύτερο από το όποιο όφελος 



Νεοφιλελευθερισμός: η αίσθηση του 

ανήκειν 
• Όσο για τις κυβερνήσεις, διαπιστώνουν ότι οι πολίτες τους δεν 

διακρίνονται από εθνική συνοχή και ομοιογένεια.  

• Κοινωνικά κινήματα κάθε είδους αμφισβητούν και απορρίπτουν την 
ιδέα του ομοιογενούς έθνους. Οι φωνές της διαφορετικότητας γίνονται 
όλο και πιο δυνατές.  

• Το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα, το αντιαποικιακό κίνημα, το φενινιστικό κίνημα και 

το κίνημα υπέρ της πολυπολιτισμικότητας διακηρύττουν σθεναρά ότι ο αποκλεισμός και οι 

διακρίσεις με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την εθνότητα, το φύλο, τη 

σωματική ανικανότητα ή τις σεξουαλικές προτιμήσεις είναι απαράδεκτες τόσο γενικά όσο και 

πρακτικά.  

• Η βασική αποστολή του είναι να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις από την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, φροντίζοντας, για 
παράδειγμα, να τηρούνται τα συμβόλαια και να προστατεύεται η ατομική 
ιδιοκτησία 

• Το ομοιογενές εθνικό κράτος υποχωρεί μπροστά στο φαινόμενο της 
«πολυπολιτισμικότητας».  

• Μια έκφανση της πολυπολιτισμικότητας είναι 

• ο κοσμοπολιτισμός 

• η φιλελεύθερη στάση αδιαφορίας που επιδεικνύεται απέναντι στη διαφορά 

• Η επιστροφή στο μέλλον 



Νεοφιλελευθερισμός: πολιτειακή 

παιδεία 
• Η εποχή του εθνικισμού έχει αποδυναμωθεί· το ίδιο ισχύει για 

τη θεσμική ομοιομορφία του νέου εκπαιδευτικού τοπίου. 

• Η ιδέα του κοινού σχολικού προγράμματος για όλους 
παραχωρεί τη θέση της στα αιτήματα της ελευθερίας, του 
δικαιώματος στην επιλογή και της ποικιλομορφίας. 

• Το πρώτο αφορά την τυπική ή τη συμβολική αναγνώριση της 

ποικιλομορφίας, μέσα από μια επιφανειακή πολυπολιτισμικότητα που 

εξαντλείται στις «εθνικές εορτές», τις εκδηλώσεις με εθνικό «χρώμα» 

και τις σχολικές εργασίες με θέμα συγκεκριμένες χώρες 

• Το δεύτερο αφορά το φαινόμενο του διαχωρισμού των κοινωνικών 

ομάδων. Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί κατακερματίζονται σε περίκλειστες, 

αυτόνομες κοινότητες (π.χ. φονταμενταλιστικά θρησκευτικά σχολεία). 

• Στο πλαίσιο του κατακερματισμού, παρατηρείται αναβίωση 
της εκπαιδευτικής νοσταλγίας του τύπου «επιστροφή στο 
μέλλον».  



Επιστροφή στο μέλλον  

• Η τάση αυτή παίρνει τη μορφή «πολιτισμικών πολέμων», καθώς οι 
πολέμιοι της πολυπολιτισμικότητας διακηρύσσουν την αγωνία τους 
για την υποτιθέμενη απώλεια  

• των αρετών του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας,  

• του «δυτικού κανόνα»,  

• «της πολιτισμικής γνώσης»,  

• «των βασικών» και  

• της χρυσής εποχής πριν από την έλευση της «πολιτικής ορθότητας», η οποία 

αποτελεί την απάντηση των κοινωνιών στην ποικιλομορφία των ταυτοτήτων 

των μελών τους 

• Αυτή η νοσταλγία είναι εξίσου αναχρονιστική με τις εθνικιστικές 
εξάρσεις, καθώς αποτελεί μια μορφή αντίδρασης απέναντι στις νέες 
συνθήκες της πολυπολιτισμικότητας και της παγκοσμιοποίησης.  

• Το γεγονός ότι η το πεδίο της εκπαίδευσης είναι κρίσιμο γι’ αυτούς 
τους «πολέμους» αποδεικνύει πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε και 
παίζει το σχολείο στο έργο του εθνικισμού, ανεξάρτητα από το 
εκάστοτε κυρίαρχο ιδεολόγημα. 



Δραστηριότητα: αναλύοντας 

κριτικά 30’ 

•  Μελέτησε την ανακατανομή του πλούτου στο 
εσωτερικό μιας χώρας αλλά και μεταξύ 
διαφορετικών χωρών μετά την επικράτηση του 
νεοφιλελευθερισμού.  

• Πώς κρίνεις τις επιδόσεις του 
νεοφιλελευθερισμού σε αυτόν τον τομέα; 

• (Σε 4άδες) 

 

 



Δραστηριότητα: εφαρμόζοντας 

κατάλληλα 30’ 

• Κατανοώντας τον σύγχρονο νεοφιλελευθερισμό 

• Σχεδίασε μια νεοφιλελεύθερη εκπαιδευτική πολιτική για τα 

σχολεία της περιοχής σου. Στη συνέχεια γράψε μια κριτική 

αυτής της πολιτικής από τη σκοπιά ενός πολιτικού 

αντιπάλου. Για να βοηθηθείς, ανάτρεξε στις εκπαιδευτικές 

πολιτικές των δύο στρατοπέδων στην κοινότητα στην 

οποία ζεις.  

• Επίλεξε μια χώρα όπως η Κίνα, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, η Αυστραλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.  

• Περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους ο 

νεοφιλελευθερισμός έχει επηρεάσει τις κοινωνικές και 

πολιτικές μεταβολές στη χώρα αυτή τις τελευταίες 

δεκαετίες. Ποιες ήταν οι συνέπειες για την εκπαίδευση;  
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