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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 Πολιτειακού 

Πλουραλισμού  

 



Εισαγωγικά 
• η ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού προάγει μια κάθε 

άλλο παρά σταθερή και βιώσιμη σχέση μεταξύ κοινωνίας 
των πολιτών και κράτους. 

• Ο πολιτειακός πλουραλισμός είναι μια ρεαλιστική 
προσέγγιση,  

• συνυπολογίζει τι μπορεί να επιτευχθεί με βάση τις υφιστάμενες 

κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες,  

• υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια πιο ανοιχτή, συμπεριληπτική και 

δίκαιη σύλληψη της ιδιότητας του πολίτη. 

• Στην εκπαίδευση φέρνει βαθιές αλλαγές και 
υποστηρίζεται από τη νέα μάθηση 

• Το είδος της προσωπικότητας που καλείται να διαπλάσει 
σήμερα η εκπαίδευση (βασικές δεξιότητες, κίνητρα και 
νοοτροπίες των μαθητών) είναι σήμερα εντελώς 
διαφορετικό από το είδος του πολίτη του εθνικιστικού 
κράτους.  



Πολ. Πλουραλισμός: κρατική 

εξουσία 
• Καθώς το κράτος υποχωρεί, εντείνεται ο 

προβληματισμός για την αύξηση της ανισότητας 
εξαιτίας της απορρύθμισης των αγορών.  

• Ο άκρατος ανταγωνισμός κυριαρχεί,  

• Οι άνθρωποι φορτώνονται με τόσες ατομικές ευθύνες 
ώστε συχνά δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις 
εξελίξεις.  

• τα πανίσχυρα κράτη του 20ού αιώνα ήταν ανελεύθερα  

• το κράτος πρόνοιας παρείχε ελάχιστα, παραδομένη σε 
μια πατερναλιστική γραφειοκρατία που πρόσφερε 
στην κοινωνία ό,τι η ίδια θεωρούσε καλό για 
λογαριασμό της, όπως στοιχειώδεις, πανομοιότυπες 
υπηρεσίες περίθαλψης και εκπαίδευσης.  



ΠΠ: κρατική εξουσία/2 
• Ο κοινωνικός πλουραλισμός είναι ένα εναλλακτικό 

μοντέλο διαχείρισης της σχέσης ανάμεσα στο κράτος και 
την κοινωνία των πολιτών.  

• Εγγυάται ένα βασικό επίπεδο δικαιοσύνης, χωρίς όμως 
τους περιορισμούς στην ελευθερία, που επέβαλλαν 
συνήθως τα ισχυρότερα κράτη του 20ού αιώνα.  

• Η παλαιά, κάθετη ιεραρχική σχέση του κράτους με τον 
πολίτη δίνει τη θέση της σε πολλαπλά επίπεδα 
αυτοδιοικούμενων κοινοτήτων – από το τοπικό και το 
εθνικό μέχρι το παγκόσμιο επίπεδο. 

• υπάρχουν για τον πολίτη πολύ περισσότερες ευκαιρίες 
για συμμετοχή, με την ευρύτερη έννοια:  

• σε τοπικές κοινότητες, σε χώρους εργασίας και σε πολιτιστικούς 

συλλόγους, κυρίως χάρη στις νέες τεχνολογίες, που του 

επιτρέπουν να εκφράζει τη γνώμη του και να απευθύνεται σε 

ένα ακροατήριο που είναι πολύ ευρύτερο από ποτέ. 



ΠΠ: κρατική εξουσία/3 
• Σε αυτήν τη νέα ισορροπία ισχύος, οι εργαζόμενοι 

καλούνται να λειτουργούν περισσότερο ως πολίτες (ως 
μέλη όχι μόνο της ομάδας τους, αλλά και του ευρύτερου 
εταιρικού και κοινωνικού συνόλου) 

• Οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοί 
τους είναι καλοί πολίτες, με την ευρύτερη έννοια του όρου.  

• Ο εργαζόμενος έχει πλέον ηθικές ευθύνες και πρέπει να 
υπολογίζει τις συνέπειες των πράξεών του – όσον αφορά, 
για παράδειγμα, την ασφάλεια των προϊόντων και των 
υπηρεσιών, τη συμβατότητα των προϊόντων με τις 
εξειδικευμένες αγορές ή τις περιβαλλοντικές συνέπειες των 
ενεργειών του. 

• Από αυτή την άποψη, ο εργαζόμενος οφείλει σήμερα να 
είναι περισσότερο ενεργός ως πολίτης απ’ ό,τι χρειαζόταν 
ή ήταν ποτέ δυνατόν να είναι στη φορντική επιχείρηση.  



ΠΠ: κρατική εξουσία/4 

 Σε ό,τι αφορά την ιδιότητα του πολίτη, η αίσθηση του ανήκειν και η 
πρακτική της διακυβέρνησης παρατηρούνται πλέον σε πολλά και συχνά 
αλληλοεπικαλυπτόμενα επίπεδα:  
 από τις κοινοτικές οργανώσεις και τους χώρους εργασίας μέχρι τα αυτόνομα 

επαγγέλματα, από τις κοινότητες ανθρώπων που έχουν τις ίδιες γνώσεις και τα ίδια 
ενδιαφέροντα μέχρι τα όλο και πιο διαρθρωμένα επίπεδα τοπικής, περιφερειακής, 
εθνικής και υπερεθνικής.  

 Η ανάδειξη της κοινωνίας των πολιτών.  

 Το διαδίκτυο δεν ελέγχεται από ένα μόνο κράτος ή από μία μόνο 
συμμαχία κρατών, αλλά από το World Wide Web Consortium, μια ομάδα 
ειδικών και επαγγελματιών που συνεργάζονται με βάση πολυσύνθετους 
κώδικες και διαδικασίες συναινετικής λήψης αποφάσεων.  

 Επίσης, τα επαγγελματικά πρότυπα καθορίζονται πλέον όλο και 
περισσότερο από τους ίδιους τους επαγγελματίες  

 Αυτό συμβαίνει λιγότερο στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, λόγω των 
ιστορικών δεσμών του επαγγέλματος με το γραφειοκρατικό κράτος.  

 Ωστόσο, θα είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν 
μεγαλύτερο ρόλο στη θέσπιση των κανόνων του ίδιου τους του 
επαγγέλματος.  



ΠΠ: κρατική εξουσία/5 
• Η παρακμή του συγκεντρωτικού, αυταρχικού, ομογενοποιημένου 

έθνους-κράτους συνοδεύτηκε  

• από τον ανασχηματισμό της εξουσίας και της πολιτισμικής επιρροής και  

• το μοίρασμά τους σε ετερόκλητες τοπικές κοινότητες, σε υπερεθνικές 

δομές διακυβέρνησης, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και  

• σε παγκόσμια δίκτυα επιρροής (επιχειρηματικά, εμπορικά και ενημερωτικά-

ψυχαγωγικά).  

• Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο ότι  

• έχουν πολλαπλές ταυτότητες ως πολίτες συμμετέχουν, σε διάφορες φάσεις 

της ζωής τους και με διαφορετικούς τρόπους, στη διακυβέρνηση, άλλοτε 

ως  

• μέλη αυτόνομων επαγγελμάτων και αθλητικών συλλόγων,  

• μέλη εθνών που τους επιτρέπουν να ψηφίζουν στις εκλογές ακόμα κι αν έχουν 

μεταναστεύσει αλλού, και  

• μέλη κοινοτήτων αυτοχθόνων που επιμένουν να διεκδικούν την κυριότητα της πατρίδας 

τους.  

• Το έθνος-κράτος χάνει όλο και περισσότερο το ρόλο του ως 
βασικού σημείου αναφοράς της πολιτικής, όχι όμως και της 
πολιτισμικής, ταυτότητας των πολιτών.  

 



ΠΠ: κρατική 

εξουσία/φεντεραλισμός 6 

• Νέες αρχές οργάνωσης, βρίσκουν περιθώρια 
ανάπτυξης:  

• Ο φεντεραλισμός αναφέρεται  

• στους πολλαπλούς και αλληλοεπικαλυπτόμενους 
συχνά χώρους αυτοδιοίκησης,  

• οι οποίοι μπορεί να ορίζονται  

• γεωγραφικά (σε εθνικό, κρατικό ή τοπικό επίπεδο),  

• με βάση την κουλτούρα και την εθνικότητα (αυτοδιοίκηση 

των κοινοτήτων αυτοχθόνων, εθνοτικές κοινοτικές ομάδες),  

• την εξειδίκευση (ενώσεις επαγγελματιών, σύλλογοι, ομάδες 

εθελοντών)  

• ή το αντικείμενό τους (εκπαιδευτικό, ιατρικό ή εταιρικό).  



ΠΠ: κρατική εξουσία/ επικουρικότητα 7 
 Η αρχή της επικουρικότητας αναφέρεται  

– στην ανάθεση ορισμένων συντονιστικών, διαπραγματευτικών και διαμεσολαβητικών 

ρόλων από το τοπικό σε κάποιο ανώτερο και γενικότερο επίπεδο 

αυτοδιακυβέρνησης.  

 Παρατηρείται, δηλαδή, αντιστροφή της εκχώρησης εξουσιών και 
αρμοδιοτήτων, από το γενικό στο πιο πρακτικό.  

 Η νέα αυτή τάση οδηγεί στο φαινομενικά παράδοξο της 
συνεκτικότητας μέσω της διαφορετικότητας.  

 Ωστόσο, οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα που 
μοιάζουν ανυπέρβλητα.  

– Οι ανισότητες δείχνουν να διευρύνονται όλο και περισσότερο από την ανεξέλεγκτη 

λειτουργία της αγοράς.  

– Ο ανταγωνισμός και ο ατομικισμός δεν οδηγούν πάντα στην κοινωνική αρμονία ή 

την πολιτισμική συνοχή, όπως πρέσβευε ο νεοφιλελευθερισμός.  

– παρά τους ισχυρισμούς του, το νεοφιλελεύθερο κράτος δεν προάγει πάντα τη 

δημοκρατία.  

– Οι ίδιοι πολιτικοί που τάσσονται υπέρ του μικρού κράτους και της ελεύθερης αγοράς 

συχνά παραβιάζουν παραδοσιακές ατομικές ελευθερίες στην προσπάθειά τους να 

αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία ή να αναχαιτίσουν την εισροή παράνομων 

μεταναστών και προσφύγων.  



ΠΠ: Δημόσιες Υπηρεσίες 
• Οι οπαδοί του νεοφιλελευθερισμού διατείνονται ότι  

• με την κατάργηση του πατερναλιστικού κράτους οι πολίτες πρέπει να 

αναλάβουν μεγαλύτερο βαθμό ατομικής ευθύνης και να επιλέγουν οι ίδιοι τις 

παροχές πρόνοιας που προσφέρει η αγορά.  
• Σχετικά παραδείγματα είναι τα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης και περίθαλψης και η ιδιωτική 

εκπαίδευση.  

• Ο ανταγωνισμός είναι το αντίδοτο στον εφησυχασμό και την αλαζονεία των 

κρατικών μονοπωλίων σε τομείς όπως η δημόσια υγεία και εκπαίδευση, καθώς 

τα υποχρεώνει να αναβαθμίσουν και να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους.  

• Χάρη στο μηχανισμό της αγοράς, σύμφωνα με τους 
νεοφιλελευθέρους, οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να αποδείξουν 
την αξία τους, ακόμα και να διευρύνουν το «μερίδιό τους στην 
αγορά».  

• Η κριτική τους στο επίπεδο υπηρεσιών που πρόφερε το κράτος 
πρόνοιας είναι ενίοτε δικαιολογημένη,  

• όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η αγορά είναι η λύση, ιδίως όσον 
αφορά τους φτωχούς και τους αποκλεισμένους.  



ΠΠ: Δημόσιες Υπηρεσίες/2 

• Ο πολιτειακός πλουραλισμός προάγει την ισοτιμία, την αποκέντρωση και τη 
διαφορετικότητα στην παροχή υπηρεσιών.  

• Οι όροι «κοινωνικό κεκτημένο» και «δικαιοσύνη» αποκτούν νέο νόημα  

• η ίση πρόσβαση δεν συνεπάγεται πανομοιότυπες υπηρεσίες, αλλά υπηρεσίες που 

παράγουν ίσα κοινωνικά αποτελέσματα. Ίσος δεν σημαίνει ίδιος.  

• Στο πλαίσιο αυτό, το κράτος καλείται να υποστηρίξει ομάδες που 
παρέχουν οι ίδιες υπηρεσίες (όπως οι ομάδες υποστήριξης, φροντίδας 
ηλικιωμένων, πολιτιστικές υπηρεσίες, μέσα ενημέρωσης και τα 
αυτοδιαχειριζόμενα σχολεία),  

• εκχωρώντας τους σημαντικό βαθμό αυτονομίας, ώστε να λειτουργούν με τον καλύτερο 

δυνατό για αυτές τρόπο.  

• Αυτή είναι η αρχή της διοικητικής αποκέντρωσης, η οποία οδηγεί στην 
διαφοροποίηση, όσον αφορά τις προσεγγίσεις, τις υπηρεσίες, τους θεσμούς, 
τον πολιτισμό και τις κοινότητες.  

• Η κρατική χρηματοδότηση υπηρεσιών που δεν πρόκειται να τις προσφέρει 
ποτέ η αγορά διατηρεί τον κομβικό της ρόλο.  

• Αυτές οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από 
ρυθμιστικά πλαίσια και πρότυπα, με βάση τα οποία θα αξιολογείται το 
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τους στόχους που έχουν 
τεθεί.  

 



ΠΠ: Δημόσιες Υπηρεσίες/3 

• Αναμφισβήτητα, για τις μαζικές, πανομοιότυπες υπηρεσίες 
το κράτος πρόνοιας χρησιμοποιούσε συχνά υλικούς αλλά 
και ανθρώπινους πόρους με αναποτελεσματικό τρόπο.  

• Για παράδειγμα, το γενικό, αυστηρό, ενιαίο για όλους 
πρόγραμμα σπουδών καταδίκαζε σε αποτυχία πολλούς 
μαθητές, κυρίως όσους δεν κατάφερναν να το 
παρακαλουθήσουν.  

• Αυτό οδηγεί σε κατασπατάληση κρατικών πόρων για τη 
συντήρηση της εκπαιδευτικής γραφειοκρατίας, των 
εκπαιδευτικών και των σχολικών κτιριακών υποδομών.  

• Δεν χρειαζόμαστε ένα μεγάλο κράτος που να παρέχει 
πανομοιότυπες υπηρεσίες σε μια μαζική κοινωνία,  

• αλλά ένα αποτελεσματικό και παραγωγικό κράτος, που θα 
βοηθά τις κοινότητες να βοηθήσουν τον εαυτό τους 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις τους.  

 



ΠΠ: η αίσθηση του ανήκειν/1 
• Η μοναδική, ατομική ιδιότητα του πολίτη,  

• ο οποίος ανήκει αποκλειστικά σε ένα έθνος-κράτος και η πολιτική του 

δράση περιορίζεται στη συμμετοχή του στις εκλογές,  

• παραχωρεί τη θέση της στην πολλαπλή, πολύμορφη ιδιότητα 
του πολίτη,  

• ο οποίος διαθέτει πολλές διαφορετικές ταυτότητες και συμμετέχει σε 

μεγάλο αριθμό φορέων αυτοδιακυβέρνησης ή αυτοδιοίκησης .  

• Η συμμετοχή του δεν εξαντλείται στο δικαίωμα του εκλέγειν.  

• Σημαίνει ότι είναι ενεργός και συμβάλλει σε πολλούς 
διαφορετικούς χώρους.  

• Ο τρόπος που ανήκει και συμμετέχει σε αυτούς 
διαφοροποιείται κατά περίπτωση.  



ΠΠ: η αίσθηση του ανήκειν/2 
 Ο πολιτειακός πλουραλισμός  

– δίνει απάντηση στην αλλαγή της μορφής του κράτους και της σχέσης του με την κοινωνία 

των πολιτών.  

– είναι περιορισμένος και ρεαλιστικός.  

– είναι αισιόδοξος και ουτοπικός.  

 Είναι μια προσέγγιση που δίνει το περιθώριο στους ανθρώπους να 
δημιουργούν τη δική τους πολιτική κουλτούρα και να ανήκουν σε πολλαπλές 
ομάδες, μαζί με άλλους ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται κοντά, από 
γεωγραφική και εθνοτική άποψη, όμως μπορεί επίσης να έχουν πολύ 
διαφορετικές αξίες και να ακολουθούν πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής.  

 Η αξία της διαφορετικότητας αναγνωρίζεται από το σύστημα 
αυτοδιοίκησης σε πολλά επίπεδα, από τους τοπικούς μέχρι τους 
υπερεθνικούς φορείς.  

 Επίσης, η αισθητική της αξίας αναγνωρίζεται στην ποικιλομορφία του τοπίου.  

– Η αλματώδης ανάπτυξη του τουρισμού είναι ίσως το πιο κραυγαλέο παράδειγμα 

αναγνώρισης της αξίας της διαφορετικότητας. Όπως και η δράση των ακτιβίστικων 

οργανώσεων σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν το οικοδόμημα της μοναδικότητας και 

την αξία της διαφοράς στον εκάστοτε τόπο 



ΠΠ: η αίσθηση του ανήκειν/3 
• Το έθνος-κράτος δεν εξαφανίζεται, η ποικιλομορφία και η 

παγκοσμιοποίηση δεν το έχουν υποχρεώσει να αποσυρθεί από την 
πολιτισμική σφαίρα.  

• Το έθνος-κράτος  

• προσαρμόζεται στη νέα εποχή, ενστερνιζόμενο τον πλουραλισμό και τις πρακτικές του, 

θέλοντας να εξασφαλίζει τη νομιμότητα και την επιβίωσή του.  

• Εξακολουθεί να βασίζεται σε συμβολισμούς και αφηγήσεις για την αίσθηση του ανήκειν. 

• Ωστόσο, αυτές οι αφηγήσεις αναφέρονται πια στη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη, τη 

συνεργατικότητα και τον κοσμοπολιτισμό.  

• παραμένει προσηλωμένο στην αναδιανεμητική δικαιοσύνη, όμως αναγνωρίζει τις 

ποικίλες εμπειρίες των πολιτών του. Αναλαμβάνει την ισχυρή δέσμευση για ελεύθερη 

πρόσβαση όλων των πολιτών του στους υλικούς πόρους, τις κοινωνικές υπηρεσίες και 

τα σύμβολα εθνικής ταυτότητας, χωρίς όμως προκατάληψη απέναντι στις διαφορετικές 

εμπειρίες τους.  

• Το κράτος οφείλει να εξελιχθεί σε ουδέτερο διαιτητή, αντί να 
υπερασπίζεται ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πρότυπο, όπως έκανε επί 
εθνικισμού.  

• Το καθήκον αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα όσο 
μετακινούμαστε από τα τοπικά επίπεδα στα ανώτερα, ομοσπονδιακά 
επίπεδα διακυβέρνησης.  



Βασικές αρχές του πολιτειακού 

πλουραλισμού 
• Αντιμετώπιση της ανισότητας 

• Συμπερίληψη και αίσθηση του ανήκειν 

• Πολυεπίπεδη αυτοδιοίκηση  

• Ενεργή συμμετοχή  

• Τοπική και παγκόσμια ποικιλομορφία 

• Συνοχή μέσω της ποικιλομορφίας 

• Αποκέντρωση της εξουσίας 

• Μετασχηματιστική εκπαίδευση για την ιδιότητα 
του πολίτη 

 



ΠΠ: πολιτειακή παιδεία 
• στην εποχή του πολιτειακού πλουραλισμού, η νέα μάθηση 

καλλιεργεί  

• την ενεργητική, από τα κάτω προς τα πάνω, συμμετοχή του πολίτη, 
καθώς αυτός συμμετέχει πια σε διάφορες αυτοδιοικούμενες 
κοινότητες – στην εργασία του, στη γειτονιά του, σε πολιτιστικούς 
συλλόγους, στο ευρύτερο περιβάλλον τους, σε εθελοντικές 
οργανώσεις, σε κοινωνικά και φιλικά δίκτυα.  

• Κάποιες από αυτές τις κοινότητες είναι τοπικές και υπαρκτές, ενώ 
άλλες είναι εικονικές και μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε στον 
κόσμο.  

• Η μετασχηματιστική εκπαίδευση και παιδαγωγική είναι 
καταλληλότερη για τον κόσμο του πολιτειακού πλουραλισμού.  

• Επιτρέπει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ευαισθησιών 
του ενεργού πολίτη και διαπλάθει μαθητές ικανούς να 
συμβάλουν με τη δική τους γνώση και εμπειρία και να διαχειριστούν 
δημιουργικά το πολυσύνθετο και ετερόκλητο κοινωνικό τοπίο. 



ΠΠ: εκπαίδευση/1 

• Σε αντίθεση όμως με τα εκπαιδευτικά συστήματα του εθνικισμού, 
το κράτος που προωθεί τον αστικό πλουραλισμό διακρίνεται από  

• αγνωστικισμό όσον αφορά τον τρόπο ζωής και  

• αποδίδει μεγάλη σημασία στις αξίες της κοινωνίας των πολιτών του, εφόσον 

αυτές δεν απειλούν την κοινωνική ειρήνη.  

• Κρίσιμο για αυτή την κοινωνική συμπεριφορά είναι η ανάληψη από 
το κράτος της ευθύνης να εξαφαλίσει συγκρίσιμα αποτελέσματα.  

• Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αποτελέσματα πρέπει να είναι 
πανομοιότυπα, όπως συνέβαινε με το παλαιό ενιαίο σύστημα 
παιδαγωγικής και αξιολόγησης.  

• Μάλλον, στόχος πρέπει να είναι  

• τα ισοδύναμα αποτελέσματα,  

• η μέτρηση συγκρίσιμων στοιχείων προκειμένου να αξιολογηθεί εάν το σχολείο 

παρέχει αποτελέσματα για τους μαθητές του τα οποία δεν είναι μεν ίδια, αλλά 

είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με αυτά που παρέχουν τα άλλα σχολεία.  



ΠΠ: εκπαίδευση/2 

• Το ανοιχτό στην πολιτισμική διαφορά εκπαιδευτικό 
σύστημα, στο πλαίσιο ενός πλουραλιστικού κράτους, 
εκφράζει, κατά παράδοξο τρόπο, μια βαθιά 
πολιτική και ηθική δέσμευση.  

• Εφόσον το κοινωνικό συμβόλαιο υπόσχεται ότι  

• κανένας πολίτης δεν μένει αποκλεισμένος και ε 

• φόσον η αγωγή του πολίτη συνοδεύεται από την ανάληψη 

μεγάλων ευθυνών και όχι μόνο δικαιωμάτων,  

• ο πολιτειακός πλουραλισμός δείχνει το δρόμο για ένα 
νέο κοινωνικό συμβόλαιο, που δεν απαιτεί από 
τους πολίτες να είναι ίδιοι για να είναι ίσοι.  



ΠΠ: εκπαίδευση/3 
• τα σχολεία καλούνται να διδάξουν νέες κοινωνικές δεξιότητες 

και νέα είδη ηθικής και δεοντολογίας.  

• Πρέπει να καλλιεργήσουν στους μαθητές  

• την ικανότητα συμμετοχής στους δύσκολους διαλόγους που 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αντιμετώπισης της 

διαφορετικότητας.  

• την ηθική του συμβιβασμού, σύμφωνα με την οποία πρέπει να 

συζητούν καλόπιστα και να αναζητούν σημεία συναίνεσης, ακόμα κι 

όταν δεν έχουν κοινά σημεία.  

• την πολλαπλή ιδιότητα του πολίτη,  

• τόσο ως προς την κυριολεκτική της έννοια, της συμμετοχής τους 

σε περισσότερα του ενός έθνη-κράτη,  

• όσο και ως προς τη μεταφορική της έννοια, της συμμετοχής τους σε 

πολλούς και διαφορετικούς δημόσιους και κοινοτικούς χώρους.  

• Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά στοιχεία της νέας, 
πολυπολιτισμικής ιδιότητας του πολίτη.   
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Αγωγή του πολίτη Εθνικισμός: Το σύγχρονο παρελθόν Νεοφιλελευθερισμός: Πιο 

πρόσφατες εποχές 

Κοινωνικός πλουραλισμός: Προς τη 

νέα μάθηση 

Διάσταση 1: Κρατική 

εξουσία 

- Τα σύγχρονα κράτη επιτάσσουν και οι 

πολίτες συμμορφώνονται.  

- Ορισμένα κράτη, όπως τα 

ιμπεριαλιστικά, τα φασιστικά και τα 

κομμουνιστικά κράτη του 20ού αιώνα, 

ασκούν την εξουσία τους αυταρχικά.  

- Άλλα κράτη, όπως τα δημοκρατικά 

κράτη πρόνοιας, είναι ηπιότερα, 

καθώς οι πολίτες έχουν τη 

δυνατότητα ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα να εκλέξουν τους 

εκπροσώπους τους, όμως η 

συμμετοχή τους εξαντλείται εκεί.  

- Ο ρόλος της κυβέρνησης περιορίζεται 

με τη θέσπιση μικρότερου κράτους, ενώ 

ο ρόλος της αγοράς ενισχύεται.  

- Βασίζεται στις αξίες του 

ανταγωνισμού, της αυτάρκειας και της 

ατομικής ευθύνης.  

- Η παγκοσμιοποίηση αποδυναμώνει 

το έθνος-κράτος.  

- Πολλαπλά επίπεδα κοινοτικής 

αυτοδιοίκησης: τοπικές κοινότητες, 

χώροι εργασίας, πολιτισμικές ομάδες.  

- Η πλάστιγγα της ισχύος γέρνει υπέρ 

των πολιτών.  

- Αποκέντρωση και διεθνοποίηση των 

δομών της διακυβέρνησης.  

- Πολλαπλά επίπεδα συμμετοχής  

και ευθύνης: κοινοτικές οργανώσεις, 

εταιρικές και κυβερνητικές υπηρεσίες∙ η 

ιδιότητα του πολίτη σε τοπικό, 

περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.  

Διάσταση 2: Δημόσιες 

υπηρεσίες 

- Πανομοιότυπες υπηρεσίες, άνισα 

αποτελέσματα. 

- Ιδιωτικοποιήσεις, απορρύθμιση, 

περικοπές στο κράτος πρόνοιας 

- Κοινωνικά κεκτημένα και δικαιοσύνη: 

Ισότητα των υπηρεσιών μέσω της 

αποκέντρωσης του ελέγχου και της 

ποικιλομορφίας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

- Αποτελεσματικό και παραγωγικό 

κράτος.  

Διάσταση 3: Η αίσθηση 

του ανήκειν και η 

ιδιότητα του πολίτη 

- Πανομοιότυπα, εναλλάξιμα άτομα.  

- Μία και μοναδική εθνική αφήγηση. 

- Μαζική κουλτούρα, μαζική κοινωνία 

- Αποκλεισμός ή αφομοίωση του 

«άλλου». 

- Αύξηση της παγκόσμιας διασύνδεσης 

και της τοπικής ποικιλομορφίας. 

- Οι προσπάθειες ομοιογενοποίησης 

των κοινοτήτων είναι λιγότερο 

αποτελεσματικές και θεωρείται ότι 

παραβιάζουν τα δικαιώματα των 

πολιτών. 

- Πολλαπλή ιδιότητα του πολίτη.  

Διάσταση 4: Κοινωνική 

αγωγή του πολίτη 

- Η εκπαίδευση καλλιεργεί την πίστη στις 

αφηγήσεις του έθνους-κράτους. 

- Τα παιδιά μαθαίνουν την επίσημη 

εθνική γλώσσα. 

- Μερική εγκατάλειψη του κράτους: 

Αυτοδιαχειριζόμενα σχολεία, μη 

δημόσια σχολεία, επιφανειακή 

πολυπολιτισμικότητα, αβεβαιότητα για 

το περιεχόμενο της διδασκαλίας της 

αγωγής του πολίτη.  

- Διδασκαλία της ενεργητικής, από 

κάτω προς τα πάνω ιδιότητας του 

πολίτη. Οι άνθρωποι συμμετέχουν σε 

πολλές και διαφορετικές κοινότητες. 



Δραστηριότητα: εφαρμόζοντας 

δημιουργικά 30’ 
1. Εξέτασε ένα θέμα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως  

• η παιδική εργασία, η παγκόσμια φτώχεια ή η κλιματική 
αλλαγή.  

• Πώς θα το αντιμετώπιζες ως ενεργός πολίτης σε τοπικό και σε 
παγκόσμιο επίπεδο;  

2. Σκέψου μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που θα κάνει 
τους μαθητές να νιώσουν ότι έχουν τη δύναμη να δράσουν 
και να αλλάξουν τα πράγματα.  

3. Σύνταξε μια σχολική εγκύκλιο με αντικείμενο το ιδεώδες 
«της ιδιότητας του πολίτη». Τι πρέπει να πρεσβεύει το 
σχολείο όσον αφορά το ρόλο του στη διάπλαση των 
πολιτών του μέλλοντος και τις ενέργειες που πρέπει να 
κάνει για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι;  

• (Σε 4άδες) 

 



Συγγράμματα  

• Kalantzis, Μ. & Cope, Β. 2013. Νέα Μάθηση: 
Βασικές Αρχές για την Επιστήμη της 
Εκπαίδευσης. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. (κεφ. 
4) (http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-
EL/egwcgi/332276/showfull.egw/7+0+1+full) 

• Banks, J. 2002. Εισαγωγή στην 
Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση. Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα. 
(http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-
EL/egwcgi/332276/showfull.egw/8+0+1+full) 

 

http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/332276/showfull.egw/7+0+1+full
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/332276/showfull.egw/7+0+1+full
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/332276/showfull.egw/7+0+1+full
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/332276/showfull.egw/7+0+1+full
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/332276/showfull.egw/7+0+1+full
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/332276/showfull.egw/8+0+1+full
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/332276/showfull.egw/8+0+1+full
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/332276/showfull.egw/8+0+1+full
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/332276/showfull.egw/8+0+1+full
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/332276/showfull.egw/8+0+1+full


Τέλος Ενότητας 


