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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συγγραφή του καινούριου βιβλίου για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Ε΄
∆ηµοτικού στηρίχτηκε στις επιστηµονικές έννοιες και αρχές της Πολιτικής Επιστήµης
και στις βασικές αρχές και στόχους της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Οι δύο
αυτοί τύποι εκπαίδευσης συναντώνται σε πολλά επίπεδα: στους στόχους, στις αξίες, στα
στοιχεία και στους τρόπους µάθησης, δικαιώνοντας έτσι πολλούς θεωρητικούς που
υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση για την αειφορία είναι µια πολιτική εκπαίδευση,
προσανατολισµένη στη δράση και άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη συµµετοχή των πολιτών
στη λήψη αποφάσεων και τη δηµοκρατία 1. Αυτό βρίσκει την εφαρµογή του στο
περιεχόµενο, τους στόχους και τις δραστηριότητες του νέου βιβλίου για την Κοινωνική
και Πολιτική Αγωγή της Ε΄ ∆ηµοτικού.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΑΙ∆ΙΑ: ιδιότητα του πολίτη, εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη,
κοινωνική και πολιτική αγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όταν αναφερόµαστε σε έννοιες όπως αειφόρος ανάπτυξη και δηµοκρατία και σε
δράσεις παρέµβασης όπως εκπαίδευση των πολιτών σε αυτές, είναι µάλλον
αναµενόµενο πως προσπαθούµε να ορίσουµε πεδία που από τη φύση τους είναι και
ασαφή και, τις περισσότερες φορές, προκαλούν ιδεολογικές συγκρούσεις. Εποµένως
είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουµε τον τρόπο που εµείς προσεγγίζουµε τις δοµικές
έννοιες και αρχές που συνθέτουν τα παραπάνω για να µπορέσουµε µέσα από
παραδείγµατα υλοποίησής τους να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα που πιθανόν και
να µας οδηγήσουν σε προβληµατισµό και γόνιµο διάλογο.
Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε έννοιες όπως η ιδιότητα του
πολίτη, η εκπαίδευση σε αυτήν, η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και οι
αξίες που τη χαρακτηρίζουν. Θα καταδείξουµε σε ποιο βαθµό αυτές οι έννοιες έχουν
κοινά στοιχεία και θα δοκιµάσουµε τη συνοχή που µπορεί να έχει µια εκπαίδευση για
την ιδιότητα του πολίτη και µια εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο
του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής αντλώντας παραδείγµατα από
το νέο σχολικό εγχειρίδιο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε΄ ∆ηµοτικού.
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Η ιδιότητα του πολίτη
Η ιδιότητα του πολίτη ή η πολιτειότητα, είναι µια έννοια η οποία διαθέτει πολλές
σηµασίες. ∆ηλώνει µια πολιτική και νοµική θέση: κάθε άτοµο ανήκει σε ένα κράτος
µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις τα οποία εξαρτώνται από τους νόµους αυτού του
κράτους2. Η έννοια αυτή συνδέεται µε την εθνικότητα και την άσκηση πολιτικών
δικαιωµάτων. Εποµένως θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπάρχουν τόσοι τύποι πολιτών
όσοι και τύποι κρατών3. Είναι γνωστό ότι στο παρελθόν, οι πολίτες ταυτίζονταν µε τις
πόλεις, και πιο πρόσφατα, µε το έθνος-κράτος. Τώρα που ο χώρος αστικοποιείται όλο
και περισσότερο, η υπηκοότητα ταυτίζεται µε πιο χωροταξικές κατηγορίες. Για
παράδειγµα, οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι όλο και περισσότερο ταυτίζονται µε
την πλανητική κλίµακα (‘πολίτες του κόσµου’), την τοπική κλίµακα, και πολλούς
άλλους χώρους ενδιαµέσως 4.Η ιδιότητα του πολίτη, στην σύγχρονη κοινωνία, είναι
άµεσα συνδεδεµένη µε την δηµοκρατία όπου ο πολίτης απολαµβάνει την ατοµική,
κοινωνική και πολιτική ελευθερία ή αυτονοµία.
∆ηλώνει όµως και µια ψυχολογική κατάσταση η οποία αναφέρεται στη
συµπεριφορά και τη στάση του ατόµου απέναντι σε κοινωνικά και πολιτικά
φαινόµενα σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ο όρος «πολιτειότητα»
χρησιµοποιείται επίσης για να περιλάβει τη συµµετοχή στη δηµόσια ζωή και
υποθέσεις - δηλ., στη συµπεριφορά και τις ενέργειες ενός πολίτη, αυτό το οποίο
ονοµάζεται και ενεργός πολίτης. Η ιδιότητα του πολίτη από αυτή την άποψη
καλύπτει ένα ευρύ φάσµα συµµετοχικών δραστηριοτήτων - από την ψηφοφορία στις
εκλογές και τη στάση για το πολιτικό αξίωµα, το ενδιαφέρον για την πολιτική και τις
τρέχουσες υποθέσεις ως την εθελοντική δράση και φιλανθρωπία. Αναφέρεται σε
δραστηριότητες, όχι µόνο καθαρά πολιτικές, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην
ευηµερία της κοινότητά τους. Με τη δράση τους τα άτοµα επηρεάζουν και
συµβάλλουν στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης.
Αξίζει να αναφερθούµε στο κείµενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προς µια
ευρωπαϊκή διάσταση εκπαίδευσης και ενεργού συµµετοχής του πολίτη» καθώς και στο
κείµενο «∆ηµοκρατική αγωγή του πολίτη» όπου επισηµαίνεται η διεύρυνση των
στοιχείων που συγκροτούν την ιδιότητα του πολίτη µε τα δικαιώµατα που
αναφέρονται σε διαφορετικές αξίες, ταυτότητες και παραδόσεις (πολιτισµικά
δικαιώµατα) δίνοντας της έτσι µια περισσότερο ολιστική αντίληψη µε νοµική
διάσταση (όπως δόθηκε παραπάνω) , συναισθηµατική διάσταση η οποία αφορά στην
κοινωνική ένταξη και συνοχή, γνωστική και πρακτική που αφορά στην ενεργό
συµµετοχή στα κοινά. Η διεύρυνση της έννοιας όµως συνδέεται και µε την υπέρβαση
των περιορισµών του κράτους- έθνους και τη σύνδεση της ιδιότητας του πολίτη µε
την κοινωνία5/6. Είµαστε πλέον µέλη µιας κοινωνίας που υπερβαίνει τα όρια του
έθνους ..γι αυτό η ιδιότητα του πολίτη φαίνεται να ορίζει ένα πλαίσιο ζωής υπερβολικά
ευρύ και ταυτόχρονα υπερβολικά περιορισµένο7.
Η ιδιότητα του πολίτη είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τους πολλαπλούς ρόλους και
θέσεις που έχουν τα άτοµα στην κοινωνία, ως εργαζόµενοι, καταναλωτές κ.α. καθώς
και µε τις απόψεις κάθε ατόµου. Οι ρόλοι αυτοί µαθαίνονται µέσω της διαδικασίας
2
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της πολιτικής κοινωνικοποίησης. Αυτή είναι µια συνεχής διαδικασία και µπορεί να
είναι λανθάνουσα (δηµιουργεί ψυχολογικές στάσεις έµµεσα πολιτικές) ή έκδηλη
(εµφανή πρότυπα πολιτικής συµπεριφοράς), αποκλειστική (πραγµατοποιείται από µια
µόνο κατηγορία φορέων ή σε ένα συγκεκριµένο πρότυπο) και συντρέχουσα
(πραγµατοποιείται συγχρόνως από περισσότερους φορείς ή σε περισσότερα είδη
πολιτικής κοινωνικοποίησης).8
Οι σύγχρονες πολιτικές κοινωνίες καταβάλλουν προσπάθειες για την ενδυνάµωση
της κοινωνικής συνοχής και την πιο ενεργή συµµετοχή των πολιτών στην κοινωνική
και πολιτική ζωή . ΄Όπως επισηµαίνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι
απαραίτητη η ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής του πολίτη για την αντιµετώπιση
των κοινωνικών και οικονοµικών αλλαγών.9 Η ενθάρρυνση για την ανάµιξη όλων
των πολιτών στις κοινές υποθέσεις τους οδηγεί να αισθάνονται συµµέτοχοι στην
διαδικασία της πολιτικής εξουσίας περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο αυταρχικών
παρεκτροπών. Οι δηµοκρατίες χρειάζονται τους ενεργούς, ενηµερωµένους και
υπεύθυνους πολίτες που είναι πρόθυµοι και ικανοί να πάρουν την ευθύνη για τις
κοινότητές τους και να συµβάλουν στην πολιτική διαδικασία. Ένας σηµαντικός
φορέας πολιτικής κοινωνικοποίησης είναι το σχολείο µέσω του σχολικού
προγράµµατος, των εκπαιδευτικών και της ίδιας της σχολικής ζωής.
Η Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη
Η εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Πολίτη θεωρείται γενικά ως µία εκπαιδευτική
αρχή η οποία ξεπερνά τα όρια του σχολικού περιβάλλοντος. Αν όµως σταθούµε στο
πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης ο τρόπος µε τον οποίο περιλαµβάνεται στο
αναλυτικό πρόγραµµα διαφέρει από χώρα σε χώρα και στις διάφορες βαθµίδες
εκπαίδευσης. Σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, είτε
ενσωµατώνεται σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος, ή
θεωρείται αντικείµενο διαθεµατικής διδασκαλίας. Μαθήµατα σε αυτή τη βαθµίδα
ειδικά αφιερωµένα στην Ιδιότητα του Πολίτη παρέχονται στο Βέλγιο (στη
Γερµανόφωνη Κοινότητα), Ελλάδα, Εσθονία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ρουµανία.
Στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση , η εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Πολίτη
παρέχεται κυρίως ως ξεχωριστό µάθηµα.10
Σε όλες ουσιαστικά τις χώρες µέσω αυτής της εκπαίδευσης επιδιώκονται οι
ακόλουθες τρεις κατηγορίες στόχων:
- Να αποκτήσουν οι µαθητές πολιτική µόρφωση ,
- Να αναπτύξουν συµπεριφορές και αξίες που χρειάζονται για να γίνουν υπεύθυνοι
πολίτες και
- Να προωθήσουν την ενεργό τους συµµετοχή στη σχολική ζωή και στη ζωή της
κοινότητας.
Ειδικότερα, µέσα από αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία οι νέοι αναµένεται να
ευαισθητοποιηθούν, γνωρίσουν, κατανοήσουν και συνειδητοποιήσουν11:
• Τα σύγχρονα τοπικά και παγκόσµια ζητήµατα,
• Τα δικαιώµατα και τις ευθύνες που έχουν τα άτοµα και οι οµάδες στις
δηµοκρατικές κοινωνίες,
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Τις δυνατότητες ατόµων και οµάδων να παρέµβουν και να αλλάξουν προς το
καλύτερο τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες,
• Τους αγώνες που πρέπει να δίνουν για την προώθηση ζητηµάτων όπως είναι η
κοινωνική δικαιοσύνη και η αειφόρος ανάπτυξη,
• Τα αίτια που, οφείλονται κυρίως σε οικονοµικούς παράγοντες και οδηγούν σε
κοινωνικές συγκρούσεις, ευεργετικές πολλές φορές για το κοινωνικό σύνολο,
• Τα εµπόδια που δηµιουργούν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις στο
δικαίωµα της ιθαγένειας, της αυτοαντίληψης και της αυτοδιάθεσης των
ανθρώπων, εµπόδια που οφείλονται στις κοινωνικοοικονοµικές περιστάσεις,
στα κέντρα και στον τρόπο λήψης αποφάσεων, στις διακρίσεις που υφίστανται
τα άτοµα εξαιτίας φύλου, χρώµατος, θρησκείας, πολιτικών, σεξουαλικών κ.ά.
προτιµήσεων,
• Την αλληλεξάρτηση του ενός από τον άλλον και τα αποτελέσµατα της
παγκοσµιοποίησης στις σύγχρονες κοινωνίες.
Οι αξίες που εµπεριέχονται στην εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη είναι: η
∆ηµοκρατία, ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ανοχή, η αλληλεγγύη και η
συµµετοχή. Σε αρκετές µάλιστα χώρες περιλαµβάνουν επίσης το σεβασµό για τη
φύση.
•

Η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα
αλληλεξαρτούµενων στοιχείων µάθησης, όπως:
• γνώση και κατανόηση: θέµατα όπως οι νόµοι και οι κανόνες, η δηµοκρατική
διαδικασία, τα µέσα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ποικιλοµορφία, τα χρήµατα
και η οικονοµία, η βιώσιµη ανάπτυξη και ο κόσµος ως παγκόσµια κοινότητα
και για τις έννοιες, όπως η δηµοκρατία, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία,
η αρχή και το κράτος δικαίου
• δεξιότητες και ικανότητες: κριτική σκέψη, ανάλυση πληροφοριών, έκφραση
απόψεων, συµµετοχή στις συζητήσεις και τις διαµάχες, διαπραγµάτευση και
επίλυση συγκρούσεων και συµµετοχή στην κοινοτική δράση
• στάσεις και συµπεριφορές: σεβασµός της δικαιοσύνης, της δηµοκρατίας και
του κράτους δικαίου, της ειλικρίνειας, της ανοχής, του θάρρους να
υπερασπιστεί µια άποψη και µιας προθυµίας να ακούει, της αλληλεγγύης.
Στην εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη υιοθετούνται σύγχρονες βιωµατικές
µέθοδοι διδασκαλίας: οι µαθητές ενεργούν (µαθαίνω κάνοντας), αλληλεπιδρούν ο
ένας µε τον άλλον, προσεγγίζουν το κάθε ζήτηµα µε κριτική σκέψη, συνεργάζονται
και συµµετέχουν. Ασχολούνται µε ζητήµατα από την «αληθινή» ζωή που είτε τους
απασχολούν άµεσα είτε θα τους απασχολήσουν στο µέλλον. Μια τέτοια εκπαίδευση
βοηθά τους µαθητές να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και τους παρέχει την δυνατότητα
να διερευνούν τις σηµαντικές αλλαγές και τις προκλήσεις της ζωής. Τους δίνει τη
δυνατότητα έκφρασης και συµµετοχής στη ζωή των σχολείων τους, στις κοινότητές
τους και στην κοινωνία γενικότερα. Τους παρέχει το πλαίσιο να αναπτύξουν την
πείρα και την εµπειρία που απαιτούνται για να διεκδικούν τα δικαιώµατά τους και να
αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους.
Πολλά από τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην εκπαίδευση για την ιδιότητα του
πολίτη καθώς και τη µεθοδολογία που ακολουθείται για τη διδασκαλία τους, τα
συναντάµε και σε άλλες µορφές εκπαίδευσης όπως είναι η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Όπως επίσης θα πρέπει να
επισηµάνουµε ότι σηµαντικός στόχος στην εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη
είναι η αειφόρος ανάπτυξη, µε την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία µεταξύ της
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κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονοµικής ανάπτυξης, και αυτό µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µέσω της αύξησης της αντίληψης της έννοιας της ανάπτυξης καθώς
και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη συνεργασία µε τους άλλους µε σκοπό την
οικοδόµηση ενός διατηρήσιµου µέλλοντος12.
H Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Είναι µάλλον δύσκολο να συµφωνήσουµε όλοι στο τι ακριβώς εννοούµε όταν λέµε
εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό συµβαίνει γιατί ο ίδιος ο όρος της
αειφόρου ανάπτυξης προσεγγίζεται διαφορετικά, ανάλογα µε την κουλτούρα, την
ιδεολογία, την κοινωνική θέση και την επιστήµη µας. Φαίνεται πως στις ηµέρες µας η
έννοια της αειφόρου ανάπτυξης µας αφορά όλους: όσους ασχολούνται µε το
περιβάλλον, όσους εργάζονται σε επαγγέλµατα υγείας, όσους ασχολούνται µε την
οικονοµία και την ανάπτυξη. Συνεπώς, ο καθένας µπορεί να δείχνει ενδιαφέρον για
την αειφόρο ανάπτυξη χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως επιθυµεί να εκπαιδευτεί σε
αυτήν. Εδώ βρίσκεται και η διαφορά µε τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε την έννοια
εµείς οι εκπαιδευτικοί. Όταν µιλάµε για εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη,
εννοούµε κυρίως τον τρόπο που µαθαίνουµε µέσα σε µια ή για µια αειφόρο κοινωνία 13.
Μπορεί, λοιπόν, να βρει κανείς πολλούς ορισµούς για την αειφόρο ανάπτυξη στη
διεθνή βιβλιογραφία, όταν όµως µιλάµε καλό είναι να έχουµε έναν κοινό τόπο, έναν
ορισµό ως βάση για επικοινωνία και συνεννόηση. Με αυτό το σκεπτικό και λόγω
ενασχόλησης, δάσκαλοι που ασχολούµαστε µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,
θεωρούµε ως πιο κοντινό µας αυτόν που συνδυάζει τόσο την περιβαλλοντική
διάσταση όσο και το ζήτηµα της υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης στις
µελλοντικές γενιές:
Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο πλαίσιο των
ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων που υποστηρίζουν τη
ζωή14. Εκτός όµως από το περιβάλλον, για την επίτευξη της αειφορίας αναγκαία
συνθήκη είναι η καλή λειτουργία και των τριών αλληλεξαρτώµενων συστηµάτων που
τη συνθέτουν, δηλαδή και του περιβάλλοντος, και της οικονοµίας και της κοινωνίας 15.
Κεντρικά στοιχεία λοιπόν της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη είναι αφενός η
περιβαλλοντική ποιότητα αφετέρου η δηµοκρατία και η ανθρώπινη ισότητα. Όπως
επισηµαίνουν οι Fien & Tilbury όταν εισάγονται στην εκπαιδευτική διαδικασία
ζητήµατα σχετικά µε το περιβάλλον αυτά δεν µπορούν να µην αναδεικνύουν
ταυτόχρονα και ζητήµατα όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η κοινωνική
δικαιοσύνη και η δηµοκρατία, ζητήµατα βαρύνουσας σηµασίας για την αειφόρο
ανάπτυξη 16. Η αειφορία ως τρόπος σκέψης, συµπεριφοράς και δράσης στόχο έχει να
δηµιουργήσει άτοµα ηθικά, ενδυναµωµένα και προσωπικά ικανοποιηµένα, κοινότητες
που στηρίζονται στην αλληλεγγύη, την ανεκτικότητα και τη δικαιοσύνη, κοινωνίες που
διέπονται από θεσµούς διαφανείς και δίκαιους και περιβαλλοντικές πρακτικές που
σέβονται και υποστηρίζουν τη ζωή17.

12

Karen O΄Shea, 2003:28
Scott & Gough, 2003
14
IUCN et al., 1991
15
Φλογαϊτη, 2006: 98
16
Fien & Tilbury, 2002: 9
17
UNESCO, 2005: 10
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Οι αξίες της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη
Η σηµαντικότερη αξία που διατρέχει την εκπαίδευση για την αειφορία είναι η αξία
της αλληλεγγύης, που µπορεί να διασφαλίσει πρωταρχικά δικαιώµατα όπως την
ελευθερία, την ισότητα και την οικολογική βιωσιµότητα. Αυτή συνυπάρχει µε αξίες
όπως της αυτονοµίας και της υπευθυνότητας, της ανεκτικότητας και της δηµοκρατίας
18
. Με τη διδασκαλία αυτών των αξιών σκοπεύουµε στη δηµιουργία πολιτών που θα
προσβλέπουν και θα αγωνίζονται για κοινωνική χειραφέτηση και αλλαγή ενώ θα
αντιµάχονται κάθε προσπάθεια χειραγώγησης και τυφλής υπακοής τους19. Η
εκπαίδευση πρέπει να έχει από τη φύση της έναν απελευθερωτικό ρόλο και εποµένως
η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να είναι µάλλον µια δηµοκρατική
διαδικασία και όχι άλλος ένας πολιτικός µοχλός για την εξυπηρέτηση της
υπάρχουσας κατάστασης και τη διαιώνιση αυτού που ονοµάζουµε «σύστηµα».
Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη διακρίνεται για 20:
• ∆ιεπιστηµονικότητα και ολιστικότητα.
• Προσανατολισµό στις αξίες.
• Κριτική σκέψη και επίλυση προβλήµατος.
• Χρήση πολλαπλών µεθόδων.
• Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων.
• ∆υνατότητα εφαρµογής.
• Μετάβαση από το τοπικό στο παγκόσµιο.
Εποµένως, έχει όλα τα χαρακτηριστικά µιας δηµοκρατικής, πολιτικής και
µεταρρυθµιστικής εκπαίδευσης. Θα µπορούσε κανείς να την αποκαλέσει και
εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη και την πολιτική συµµετοχή21. Αυτή τη µορφή
που µπορεί να πάρει η εκπαίδευση για την αειφορία την υποστηρίζουν ορισµένες από
τις αρχές που τη διακρίνουν, όπως είναι η αρχή της ποικιλότητας, η αρχή του σεβασµού
και της ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα, στην αξιοπρέπεια, στη ζωή, προσωπική και
επαγγελµατική, στην πολιτισµική ταυτότητα και η αρχή του δηµοκρατικού διαλόγου.
Η Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Πολίτη συναντά την Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη
Συγκρίνοντας τα στοιχεία που συνθέτουν τις δυο µορφές εκπαίδευσης, στόχους,
αξίες και βασικά στοιχεία µάθησης, ανακαλύπτουµε ότι υπάρχουν πολλά κοινά.
Ειδικότερα:
Πίνακας 1. Στόχοι
Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του
Πολίτη
- Να γνωρίσουν οι µαθητές τα
σύγχρονα τοπικά και παγκόσµια
ζητήµατα, τα δικαιώµατα και τις
ευθύνες που έχουν τα άτοµα και οι
οµάδες στις δηµοκρατικές κοινωνίες,
- Να γίνουν ικανοί να παρεµβαίνουν και
να µετασχηµατίζουν προς το καλύτερο
τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές

Εκπαίδευση
για
την
Αειφόρο
Ανάπτυξη
- Να γίνουν οι µαθητές άτοµα ηθικά,
ενδυναµωµένα
και
προσωπικά
ικανοποιηµένα,
- Να δηµιουργήσουν κοινότητες που
στηρίζονται στην αλληλεγγύη, την
ανεκτικότητα και τη δικαιοσύνη,
κοινωνίες που διέπονται από θεσµούς
διαφανείς και δίκαιους και

18

Φλογαϊτη, 2006: 233
ό.π., 2006: 231, 233
20
UNESCO, 2005: 18
21
Huckle, 1996, 1999a, Φλογαϊτη, 2006: 22, Λιαράκου & Φλογαϊτη, 2007: 94
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συνθήκες, προωθώντας ζητήµατα - Να αναπτύξουν περιβαλλοντικές
πρακτικές
που
σέβονται
και
όπως είναι η κοινωνική δικαιοσύνη
και η αειφόρος ανάπτυξη,
υποστηρίζουν τη ζωή.
- Να
µην
κάνουν
διακρίσεις
στηριζόµενοι σε στερεότυπα και
προκαταλήψεις,
- Να
συνειδητοποιήσουν
την
αλληλεξάρτηση του ενός από τον
άλλον και τα αποτελέσµατα της
παγκοσµιοποίησης στις σύγχρονες
κοινωνίες.
Εκτός του βασικού κορµού εννοιών που διαφέρουν, εξαρτώνται από τα διαφορετικά
επιστηµονικά πεδία από τα οποία ξεκινά η κάθε εκπαίδευση και προσδίδουν στην
κάθε µορφή εκπαίδευσης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, στο επίπεδο των στόχων
παρατηρούµε ότι συναντώνται σε πολλά σηµεία. Η µετάβαση από το τοπικό στο
παγκόσµιο, η έννοια του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη, ο οποίος πρέπει να διαθέτει
και ηθική προσωπικότητα αλλά και πολιτική επάρκεια και να συµµετέχει ενεργά στον
µετασχηµατισµό της κοινωνίας, η εξάλειψη των διακρίσεων και εν τέλει η
εγκαθίδρυση µιας ουσιαστικής δηµοκρατίας που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη, το
σεβασµό και τη δικαιοσύνη είναι οι στόχοι που θέτουν και οι δύο µορφές
εκπαίδευσης. Και οι δύο µορφές εκπαίδευσης εξάλλου συνειδητοποιούν ότι για να
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι µαθητές πρέπει να ασκηθούν και να αναπτύξουν
ορισµένες βασικές αξίες.
Πίνακας 2. Αξίες
Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Εκπαίδευση
για
την
Αειφόρο
Πολίτη
Ανάπτυξη
 ∆ηµοκρατία,
 Αλληλεγγύη,
 σεβασµός
στα
ανθρώπινα
 ελευθερία,
δικαιώµατα,
 ισότητα,
 ανοχή,
 οικολογική βιωσιµότητα,
 αλληλεγγύη,
 αυτονοµία,
 συµµετοχή και
 υπευθυνότητα,
 σεβασµός για τη φύση.
 ανεκτικότητα και
 δηµοκρατία.
Η οµοιότητα και η ταύτιση των αξιών που προωθεί η κάθε µορφή εκπαίδευσης
είναι προφανής στον παραπάνω πίνακα. Βασικές έννοιες κλειδιά είναι η έννοια της
δηµοκρατίας και η έννοια της αλληλεγγύης. Σύµφωνα µε τον Schnack όταν
αναφερόµαστε στην αξία της δηµοκρατίας ουσιαστικά µιλάµε για συµµετοχή των
πολιτών στα κοινά και ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη22 . Η κάθε έννοια δεν
µπορεί να υπάρξει χωρίς την άλλη καθώς η συµµετοχή και η ιδιότητα του πολίτη από
µόνη της δεν έχει νόηµα αν δεν εντάσσεται σε δηµοκρατικές διαδικασίες23. Επίσης, η
αξία της αλληλεγγύης κατέχει σηµαντική θέση στην εκπαίδευση για την αειφόρο
ανάπτυξη. Τόσο η Sauve όσο και, πολύ πριν από αυτήν ο Hardin, υπεραµύνονται της
σηµασίας που έχει η αξία της αλληλεγγύης σε µια εποχή παγκοσµιοποίησης και
οικονοµικής γιγάντωσης των πολυεθνικών, που έχει ως αποτέλεσµα την
22
23

Schnack, 2000
Λιαράκου & Φλογαϊτη, 2007: 172

4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008

εκµετάλλευση κοινωνικών οµάδων
συγκρούσεων και εξεγέρσεων 24.

και

Πίνακας 3. Στοιχεία και τρόποι µάθησης
Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του
Πολίτη
• Γνώση και κατανόηση: νόµοι,
δηµοκρατική
διαδικασία,
τα
ανθρώπινα
δικαιώµατα,
η
οικονοµία, η βιώσιµη ανάπτυξη, ο
κόσµος ως παγκόσµια κοινότητα
κ.ά.
• δεξιότητες
και
ικανότητες:
κριτική
σκέψη,
ανάλυση
πληροφοριών, έκφραση απόψεων,
συµµετοχή στις συζητήσεις και
τις διαµάχες, διαπραγµάτευση και
την επίλυση συγκρούσεων και τη
συµµετοχή στην κοινοτική δράση
• στάσεις
και
συµπεριφορές:
σεβασµός της δικαιοσύνης, της
δηµοκρατίας και του κράτους
δικαίου, της ειλικρίνειας, της
ανοχής,
του
θάρρους
να
υπερασπιστεί µια άποψη, και µιας
προθυµίας να ακούσει, της
αλληλεγγύης.
Στην εκπαίδευση για την ιδιότητα του
πολίτη
υιοθετούνται
σύγχρονες
βιωµατικές µέθοδοι διδασκαλίας:

το

ξέσπασµα

Εκπαίδευση
Ανάπτυξη
•
•
•
•
•
•
•

για

βίαιων

την

κοινωνικών

Αειφόρο

∆ιεπιστηµονικότητα
και
ολιστικότητα.
Προσανατολισµό στις αξίες.
Κριτική
σκέψη
και
επίλυση
προβλήµατος.
Χρήση πολλαπλών µεθόδων.
Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων.
∆υνατότητα εφαρµογής.
Μετάβαση από το τοπικό στο
παγκόσµιο.

Στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη,
όπως
και
στην
Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
χρησιµοποιούνται
βιωµατικές/
συµµετοχικές µέθοδοι διδασκαλίας.

Από τον παραπάνω πίνακα είναι προφανές ότι και στη µάθηση και διδασκαλία των
δύο µορφών εκπαίδευσης τα κοινά στοιχεία υπάρχουν. Παρατηρούµε ότι στο πεδίο
των γνώσεων, η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη προτάσσει τις επιστηµονικές
γνώσεις του επιστηµονικού πεδίου από όπου προέρχεται (πολιτικές επιστήµες) ενώ η
εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη συνθέτει και αξιοποιεί στοιχεία διαφόρων
επιστηµών (κοινωνικών, οικονοµικών, οικολογικών). Όσον αφορά όµως στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και συµπεριφορών υπάρχουν σηµαντικές οµοιότητες
αφού όλα στηρίζονται στην ικανότητα των πολιτών να λαµβάνουν σωστές αποφάσεις
τηρώντας δηµοκρατικές διαδικασίες.
Συνθέτοντας όλα τα παραπάνω και αξιοποιώντας στοιχεία µάθησης και από τις
δύο µορφές εκπαίδευσης αλλά και µε τη χρήση µιας ποικιλίας βιωµατικών/
συµµετοχικών µεθόδων διδασκαλίας, τις οποίες και αναλύουµε στο βιβλίο του
δασκάλου, δηµιουργήσαµε το Βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής που θα
διδαχτεί από του χρόνου στην Ε΄ ∆ηµοτικού. Αν και είναι υπό έκδοση, µπορούµε να
σας παρουσιάσουµε δυο δείγµατα γραφής που κατά τη γνώµη µας επιβεβαιώνουν τα
παραπάνω.
24

Hardin, 1968, Sauve, 1999
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Το Βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Ε΄ ∆ηµοτικού: παραδείγµατα
Στην ενότητα Α µε τον γενικό τίτλο Πού ανήκω; και στο Κεφάλαιο 6. Είµαστε
πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσµου οι µαθητές επιδιώκεται να
κατανοήσουν την ευρύτητα της έννοιας του πολίτη και τη διεύρυνσή της από το
τοπικό, στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσµιο επίπεδο. Μέσα από συγκεκριµένες
πραγµατικές καταστάσεις γίνεται προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν για την ύπαρξη
κοινών παγκόσµιων προβληµάτων και να συνειδητοποιήσουν ότι οι επιπτώσεις τους
αφορούν όλους. Να είναι σε θέση να σκέφτονται, να προτείνουν λύσεις και να
συµµετέχουν στην επίλυση αυτών των προβληµάτων.
Παρουσιάζοντας µια απλή καθηµερινή συνήθεια, την κατανάλωση σοκολάτας, οι
µαθητές έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν και να διαπιστώσουν τον τρόπο που κάτι
το οποίο συµβαίνει στον µικρόκοσµο τους µπορεί να επηρεάσει, βραχυπρόθεσµα ή
µακροπρόθεσµα- τη ζωή άλλων ανθρώπων που ζουν σε κάποιο άλλο σηµείο του
πλανήτη και να δηµιουργήσει προβληµατικές καταστάσεις. Ξεπερνώντας την
«εδαφοποίηση» των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων γίνονται ορατές
οι σχέσεις µεταξύ αυτών που συµβαίνουν «εκεί» και όσων γίνονται «εδώ». Το ότι τα
οικονοµικά, πολιτικά και πολιτιστικά φαινόµενα σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες
κοινωνίες εντάσσονται ανεπιστρεπτί στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης αποτελεί πλέον
κοινοτοπία. Κοινότοπη είναι επίσης η διαπίστωση ότι η παγκοσµιοποίηση δεν είναι µια
διαδικασία που συντελείται ερήµην ή/και υπεράνω του τοπικού, αλλά, τουναντίον, είναι
η ίδια η διαπλοκή του πλανητικού µε το τοπικό25.. Κατανοούν ότι σηµαντικός
παράγοντας των περιβαλλοντικών προβληµάτων και της φτώχειας στον πλανήτη είναι
ο τρόπος λειτουργίας της παγκόσµιας οικονοµίας. Για να προχωρήσουµε προς την
περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να επιτύχουµε µια δηµοκρατική
ρύθµιση της λειτουργίας της αγοράς. Μέσα από αυτόν τον προβληµατισµό
διαπιστώνουν επίσης ότι η κάθε φορά συγκεκριµένη στο χώρο και το χρόνο φυσική
και κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα αποτελεί την αδιάσπαστη ενότητα των
πολυδιάστατων περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους
ευθύνη, δηλαδή την ικανότητα αντίδρασης26, τόσο στη δηµιουργία όσο και στην
αντιµετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων αλλά παράλληλα να
διαπιστώσουν ότι υπάρχουν λύσεις και οι ίδιοι µπορούν µε τη συµµετοχή και τη
δράση τους να επιφέρουν αλλαγές που θα οδηγούν σε κοινωνική και περιβαλλοντική
αλλαγή. Όπως για παράδειγµα το «∆ίκαιο και Αλληλέγγυο Εµπόριο», που είναι µία
κίνηση απέναντι στο ανεξέλεγκτο εµπόριο. Υπάρχουν διεθνείς οργανισµοί οι οποίοι
στηρίζουν αυτή τη δράση. Μεταξύ αυτών είναι και ο EFTA (στο πλαίσιο της ΕΕ). Για
να πάρει ένα τελικό προϊόν πιστοποίηση «δίκαιου εµπορίου» πρέπει ο παραγωγός να
έχει πληρωθεί σε µια τιµή αξιοπρεπή για τη διαβίωσή του και σε όλη τη διαδικασία
παραγωγής να µη µεσολαβεί εργασία ανασφάλιστη και παιδική εργασία. Επιπλέον
δίνεται ενίσχυση στα µη ανεπτυγµένα οικονοµικά κράτη και σε άλλους τοµείς
(εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσουν την
αλληλεγγύη η οποία συνδέεται µε την ικανότητα των ατόµων να υπερβαίνουν τα
προσωπικά τους συµφέροντα, να αναγνωρίζουν τα δικαιώµατα των άλλων καθώς και
να είναι έτοιµοι να δράσουν προς υπεράσπιση των δικαιωµάτων των άλλων.27
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Στην ενότητα ∆ µε τον γενικό τίτλο Ζούµε στη δηµοκρατία οι µαθητές
επιδιώκεται να
κατανοήσουν βασικές πολιτικές-πολιτειακές έννοιες και να
γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού πολιτεύµατος όπως επίσης να
µάθουν τη λειτουργία των βασικών δηµοκρατικών θεσµών. Η γνώση των θεσµικών
µηχανισµών που διασφαλίζουν τη δηµοκρατία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη
ενός πολίτη ο οποίος πρέπει να έχει τη γνώση ώστε να µπορεί να ελέγχει και να
παρεµβαίνει. Βασικός στόχος της ενότητας είναι η ανάδειξη της δηµοκρατίας ως µιας
καθηµερινής πράξης, µιας διαδικασίας που εκδηλώνεται σε κάθε στιγµή της
κοινωνικής ζωής των πολιτών. Η ακριβής και ολοκληρωµένη γνώση της
συγκεκριµένης πραγµατικότητας που βιώνουν οι µαθητές αποτελεί προϋπόθεση για
την εκπαίδευση ενεργών πολιτών προς µια αειφόρο ανάπτυξη. Αν και πρόκειται για
έναν βασικό στόχο που διατρέχει όλες τις ενότητες του βιβλίου, ωστόσο στη
συγκεκριµένη ενότητα και στο πλαίσιο του κεφαλαίου 4. Η δηµοκρατία στην
καθηµερινή µας ζωή, µε συγκεκριµένες δραστηριότητες αναπτύσσεται
διεξοδικότερα.
Σε µια δηµοκρατική κοινωνία α) Ζούµε µαζί και συναποφασίζουµε: Οι µαθητές
καλούνται να εντοπίσουν δηµοκρατικές διαδικασίες στην καθηµερινή ζωή στο
σχολείο τους. ∆ιερευνούν τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται οι αποφάσεις σε
επίπεδο τάξης : συζήτηση – η αγωγή των ενεργών πολιτών πρέπει λοιπόν να δίνει τα
µέσα το ενδιαφέρον και τη συνήθεια που θα τους κάνει να συµµετέχουν στη συζήτηση 28
-ανταλλαγή απόψεων και εξεύρεση αποδεκτών λύσεων που οδηγούν στην ελεύθερη
υποταγή σε συλλογικούς κανόνες.
β) Ζούµε µαζί και αναπτύσσουµε σχέσεις: οι σηµερινές κοινωνίες διακρίνονται
από την πολυπολιτισµικότητα. Οι µαθητές µέσα από τη µελέτη µιας περίπτωσης θα
διαπιστώσουν ότι ο φόβος για το Άλλο, το διαφορετικό αποδυναµώνει τη θέληση για
διάλογο και οδηγεί σε συγκρούσεις. Η απουσία αναγνώρισης ταυτότητας ή εσφαλµένη
αναγνώριση είναι µια µορφή καταπίεσης που οδηγεί σε διαστρεβλωµένο και στερηµένο
τρόπο ύπαρξης.29 Στο σχολείο-το οποίο αποτελεί και ένα επικοινωνιακό σύστηµαµπορεί να γίνει εκείνος ο διάλογος και η δηµιουργική αντιπαράθεση µε το «άλλο» και
έτσι να ανακαλύψω τον «εαυτό» µου και να αποκτήσω την αυτονοµία µου. Οι
διαφορές εποµένως δεν πρέπει να αγνοούνται, αλλά να αξιολογούνται ως κάτι
παραγωγικό. Η αποδοχή του διαφορετικού λοιπόν είναι σηµαντική γιατί έτσι –οι
µαθητές- θα καταφέρουν να ζουν αρµονικά µε τους άλλους παρ’ όλες τις πολιτισµικές
διαφορές και θα µειωθούν οι συγκρούσεις στο σχολείο. ΄Ετσι ώστε το σχολείο να µην
αποτελεί µια δυστοπία , που ασκεί τυπικό και άτυπο κοινωνικό έλεγχο και αποπέµπει
το διαφορετικό. Η συµπεριφορά αυτή µεταφέρεται από τους µαθητές στην
οικογένεια, τη γειτονιά, το δήµο οπότε – προοπτικά-βελτιώνονται οι ανθρώπινες
σχέσεις και κατοχυρώνονται τα δικαιώµατα των διάφορων πολιτισµικών οµάδων που
ζουν στη χώρα µας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να καταλάβουν πώς τα καθηµερινά
γεγονότα έχουν µια σύνδεση µε µεγαλύτερα τα οποία συµβαίνουν στην κοινότητα και
την κοινωνία30.
γ)Ζούµε µαζί και συµµετέχουµε στις κοινές προσπάθειες. Η κοινωνική
συνεργασία αποτελεί σηµαντική αξία στην εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη.
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βλ. Πίνακες 1, 2 & 3
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Η συγκεκριµένη δραστηριότητα-µελέτη αφίσας για την εθνική εκστρατεία
εξοικονόµησης ενέργειας-οδηγεί στην κατανόηση και ανάληψη µιας µηεπιβαλλόµενης συλλογικής δράσης που προκύπτει από κοινά συµφέροντα, σκοπούς
και αξίες. Έχει ένα βαθµό επισηµότητας –εθνική εκστρατεία- αλλά οι πολίτες
διατηρούν την αυτονοµία και τη δυναµικότητά τους. Παράλληλα οι µαθητές
προβληµατίζονται για τα δικαιώµατα αλλά και τις υποχρεώσεις που έχουν και που
διασφαλίζουν µια βιώσιµη ανάπτυξη και µια δηµοκρατική κοινωνία. Η βελτίωση της
ποιότητας ζωής ενισχύει την κοινωνική συνοχή και προωθεί την κοινωνική
συνεργασία. Τέλος µέσα από τη διαπίστωση των επιπτώσεων µια αδράνειαςπαθητικής στάσης απέναντι σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα προετοιµάζεται ο
µαθητής να αναλαµβάνει δράσεις απέναντι σε θέµατα που τον αφορούν.
Συµπεράσµατα
Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και η εκπαίδευση για την ιδιότητα του
πολίτη αποτελούν πεδία που ακόµη βρίσκονται υπό συζήτηση και που διαρκώς
εµπλουτίζονται, µεταλλάσσονται και εξελίσσονται. Σίγουρο πάντως είναι ότι είναι
επίκαιρες όσο ποτέ και θα µας απασχολήσουν αρκετά στα χρόνια που έρχονται.
Ως τύποι εκπαίδευσης έχουν πολλά κοινά στοιχεία: σκοπός και στόχοι,
χαρακτηριστικά και αξίες, στοιχεία µάθησης και τρόποι διδασκαλίας είναι κοινοί και
στη µία και στην άλλη µορφή εκπαίδευσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχει µια
αρκετά ισχυρή σήµερα τάση θεωρητικών και ερευνητών, προερχόµενων και από τα
δύο επιστηµονικά πεδία (πολιτικές και κοινωνικές επιστήµες), που θεωρεί ότι η
εκπαίδευση για την αειφορία είναι µια κατ’ εξοχήν πολιτική εκπαίδευση µε την
έννοια της προετοιµασίας και της ανάπτυξης ενός ενεργού πολίτη. Όπου ως ενεργός
ορίζεται εκείνος ο πολίτης που όχι µόνο συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων αλλά το
κάνει συνειδητά, έχοντας πλήρη γνώση και της διαδικασίας αλλά και των
παραµέτρων που θα τον βοηθήσουν να λάβει κοινωνικά κριτικές αποφάσεις και
στοχεύοντας σε τίποτε λιγότερο παρά στη δηµιουργία δηµοκρατικών και
αλληλέγγυων κοινωνιών.
Εποµένως θεωρούµε αυτονόητο ότι ένα σύγχρονο βιβλίο που φιλοδοξεί να
αποτελέσει σηµείο αναφοράς, προβληµατισµού και µάθησης για τους µικρούς πολίτες
της χώρας µας δεν µπορεί παρά να έχει λάβει σοβαρά υπόψη του το πλαίσιο
ανάπτυξης και των δύο µορφών εκπαίδευσης. Σε ποιο βαθµό τα κατάφερε τελικά θα
ειπωθεί µετά από δηµόσια κριτική και διάλογο όλων των αποδεκτών του (µαθητών,
εκπαιδευτικών, γονέων, επιστηµονικής κοινότητας), όπως και πρέπει.
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