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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ο
 

Διζαγυγή ζηο θέμα ηηρ επγαζίαρ 

1.1 Ζ ιδιόηηηα ηος πολίηη και εκπαιδεςηική πολιηική 

Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είλαη κηα έλλνηα πνπ κπνξεί λα ηεο δνζνχλ αξθεηνί νξηζκνί. 

Θα ιέγακε ινηπφλ, φηη ν ελεξγφο πνιίηεο κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα κέινο 

πνιηηνγξαθεκέλν ή ληφπηνο ελφο θξάηνπο ή έζλνπο πνπ έρεη ρξένο λα αθνζησζεί  

ζηελ θπβέξλεζή ηνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο. Ο ελεξγφο πνιίηεο έρεη 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα, πξνλφκηα θαη  ππνρξεψζεηο. Χζηφζν γηα λα 

θαηνξζψζεη έλαο άλζξσπνο λα νξηζηεί σο ελεξγφο πνιίηεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

κηα δηαδηθαζία, φπνπ  ε εθπαίδεπζε νθείιεη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ζπλείδεζεο ηνπ πνιίηε. 

 Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή επελεξγεί ζηελ πγηή θνηλσληθνπνίεζε,ζηελ νκαιή έληαμε 

ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία, ζηελ αλάιεςε θνηλσληθψλ ξφισλ κε ζνβαξφηεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα. Δληζρχεη ην αίζζεκα ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο, ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε 

ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγχεο, αιηξνπηζκνχ θαη πξναγσγήο ηεο ηζνηηκίαο θαη ηεο 

αμηνθξαηίαο. Παξάιιεια πνιηηηθνπνηεί ην άηνκν ηνλίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα 

ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ. Βνεζά ην άηνκν λα 

αληηιεθζεί θαη λα αληηπαιέςεη ηηο απφπεηξεο επηβνιήο ιατθηζηηθνχ ή κεζζηαληθνχ 

ηχπνπ εγεζηψλ, λα πξναζπίζεη ην δηάινγν, ηελ αμηνθξαηία, ηελ δηαθάλεηα θαη λα 

αγσληζηεί γηα ηελ εδξαίσζε κηαο γλήζηαο δεκνθξαηίαο.Χο κηθξνγξαθία ηεο 

θνηλσλίαο, ε ζρνιηθή θνηλφηεηα, κε θαλφλεο- λφκνπο, επηρεηξεί λα δηακνξθψζεη 

αλζξψπνπο πνπ ζα πξνηάζζνπλ ην ζπιινγηθφ φθεινο θαη φρη κφλν ην αηνκηθφ, πνπ ζα 

ζπλεξγάδνληαη θαη ζα αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο αξεηέο ηεο αιιειεγγχεο, ηεο 

αλεθηηθφηεηαο, αιιά θαη ζα ελαληηψλνληαη ζην ξαηζηζκφ θαη ηνλ θαηξνζθνπηζκφ. Σν 

ζρνιείν πξνεηνηκάδεη ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά, ζα 

πεηζαξρνχλ ζηνπο λφκνπο ηεο θνηλσλίαο, ζα κεηέξρνληαη ην δηάινγν θαη ηελ πεηζψ 

θαη φρη ηε βία γηα λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο. Γηακνξθψλεη, δειαδή, ελεξγνχο 

πνιίηεο ζθπξειαηψληαο δεκνθξαηηθά αθέξαηεο πξνζσπηθφηεηεο, ηδηαίηεξα ζε κηα 

επνρή ζηελ νπνία παξαηεξείηαη αδηαθνξία γηα ηα θνηλά, εθηεηακέλε θξίζε ηεο 

πνιηηηθήο αιιά θπξίσο δηφγθσζε ηεο αδηθίαο θαη ηεο αληζφηεηαο. 



 
 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε ηελ έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ηεο 

ελεξγήο ηνπ ζπκκεηνρήο, ηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηφκσλ θαζψο θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Σέινο ζα δνχκε ηελ επξσπατθή δηάζηαζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο 

θαη ηελ ειιεληθή πεξίπησζε. 

1.2 Βαζικόρ ζκοπόρ και ζηόσοι μελέηηρ 

ηφρνο καο είλαη κέζα απφ ηελ εξγαζία  απηή  λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα θαη 

ιχζεηο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζην κέιινλ. Απηφ 

ζα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ νκαιφηεξε θαη πην δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δνχκε. 

θνπφο καο είλαη λα κπνξέζεη λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο 

ηνπ πνιίηε, ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαζψο θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζηελ θνηλσλία. Θα 

πξέπεη λα αληηιεθζνχκε φηη ελεξγφο πνιίηεο δελ είλαη ην άηνκν πνπ απιά εθηειεί ην 

εθινγηθφ ηνπ θαζήθνλ, ελεξγφο πνιίηεο είλαη απηφο πνπ εκπιέθεηαη ζε ζπδεηήζεηο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο βνεζνχλ ηελ θνηλσλία ηνπ.Αθφκε ζθνπφο καο είλαη λα 

εληνπίζνπκε πσο ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζε απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε „‟ελεξγφο πνιίηεο‟‟ κέζα ζε έλα επξσπατθφ πιαίζην  θαη θπζηθά ζηελ 

ειιεληθή πεξίπησζε. 

1.3 Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ήηαλ ε έξεπλα κέζα απφ 

ζπγγξάκκαηα, ηζηνζειίδεο, επηζηεκνληθά άξζξα.Αθφκε κειεηήζακεήδε ππάξρνπζεο 

επξσπατθέο κειέηεο θαη έξεπλεο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, κε θχξηεο έξεπλεο ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα ηνπ 2002( JointResearchCentre-JRC) θαη ηελ  Γηεζλή 

Έλσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ 

(InternationalAssociationfortheEvaluationofEducationalAchievement-ΗΔΑ) ηνπ 2008 

θαη ηνπ 2010. 

 

 

 



 
 

 

1.4 ύνηομη παποςζίαζη ηυν κεθαλαίυν ηηρ επγαζίαρ 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαογίλεηαη αλαθνξά ζην ζηφρν ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο 

εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ ζε κηα ζεηξά απφ ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηδησρζνχλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο νη έλλνηεο ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, θαη ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο. ην επφκελν θεθάιαην 

ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζην δηεζλέο πεδίν πνπ πεξηβάιιεηαη ε εθπαίδεπζε ζηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, θαζψο θαη ε πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ζην ζρνιείν θαη ν 

θαζνξηζηηθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζε απηή, φπσο επίζεο ε επίηεπμε ηεο δεκνθξαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο,παξνπζηάδεηαη ε αλάδεημε ηεο ελεξγνχο πνιηηεηφηεηαο ζηελ ΔΔ.Γεληθφηεξα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα φπσο ζα δνχκε ε ΔΔ έρεη αλαπηχμεη ηφζν πξνγξάκκαηα φζν θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγφ πνιηηεηφηεηα. Με ζεκαληηθή αλαθνξά ζην 

Δπξσπατθφ Έηνο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη κηα 

παξνπζίαζε ησλ επξσπατθψλ κειεηψλ γηα ηελ πνιηηεηφηεηα, κε θχξηεο έξεπλεο ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα ηνπ 2002( JointResearchCentre-JRC) θαη ηελ  Γηεζλή 

Έλσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ (International Association for 

theEvaluation of Educational Achievement-ΗΔΑ) ηνπ 2008 θαη ηνπ 2010. ην έθην 

θεθάιαην, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ λενιαία, ην ζρνιείν θαη ηελ 

πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ηνπο, θαζψο επίζεο θαη κηα κειέηε έξεπλαο πνπ αθνξά ηελ 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή λέσλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία. ην έβδνκν 

θεθάιαην δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί ε ειιεληθή πεξίπησζε. Σέινο ζην φγδνν 

θεθάιαηνπξαγκαηνπνηείηαη ε γεληθή αλαζθφπεζε ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη ηα 

ηειηθά ζπκπεξάζκαηα, κε ηα νπνία πξνρσξάκε ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ο
 

2.1 Ζ ιδιόηηηα ηος πολίηη 

Ο νξηζκφο ηνπ «πνιίηε» ζην Πιήξεο Δγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο 

„‟Webster‟‟ κπνξεί λα νξηζηεί σο έλαο «ληφπηνο ή πνιηηνγξαθεκέλν κέινο ελφο 

θξάηνπο ή έζλνπο πνπ νθείιεη αθνζίσζε ζηελ θπβέξλεζή ηνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο ηεο».   Σν ίδην ιεμηθφ νξίδεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε σο ηελ θαηάζηαζε 

θαηά ηελ νπνία πεξηβάιιεηαη θάπνηνο κε ηα δηθαηψκαηα, ηα πξνλφκηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ελφο πνιίηε(James A. Banks & Νεθηαξία Παιαηνιφγνπ, 2012: 55-56).  

Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε γέλλεζε ηδέεο φπσο απηή ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο σο 

πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, δειαδή κηαο ηδέαο νηθνπκεληθήο, 

θαζψο επίζεο θαη ηελ ηδέα ηνπ έζλνπο δειαδή κηαο ηδέαο πνπ βξίζθεηαη ζηνπο 

αληίπνδεο ηεο νηθνπκεληθφηεηαο.Χζηφζν νη ηδέεο απηέο φρη κφλν ζπλππήξμαλ αιιά 

θαη  ηαπηίζηεθαλ. Κάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε πνιηηηθή θνηλφηεηα είλαη ηαπηφρξνλα 

θαη εζληθή θνηλφηεηα, δειαδή απνηειείηαη απφ πνιίηεο πξνεξρφκελνπο απνθιεηζηηθά 

απφ κηα εζληθή νκάδα κε θνηλά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γιψζζα, ζξεζθεία 

παξαδφζεηο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε νξίδεη απηνχο πνπ είλαη θαη 

απηνχο πνπ δελ είλαη κέιε κηαο θνηλήο θνηλσλίαο.Καη ζπλεπψο ε ηαχηηζε απηή  

ζεκαηνδφηεζε ηαπηφρξνλα θαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα δηθαηψκαηα θαη ελ γέλεη απφ 

ην έλλνκν θαζεζηψο πνπ ηα παξαρσξεί φζσλ δελ ήηαλ κέιε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο 

ηαπηφηεηαο(ηάζεο Μπάιηαο,2008: 321). 

Ζ ηαχηηζε ηεο πνιηηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε κε ηελ εζληθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

ζπλεπάγεηαη φηη ε έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε πεξηέρεη δχν θχξηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία, ηα έλλνκα δηθαηψκαηα θαη ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλφηεηα. Ζ 

εζληθή πνιηηηθή θνηλφηεηα, δειαδή ην θξάηνο-έζλνο, ππήξμε ε πξνυπφζεζε θαη 

ζπγρξφλσο ην πιαίζην απφθηεζεο, απφιαπζεο θαη δηαζθάιηζεο έλλνκσλ 

δηθαησκάησλ γηα ηα κέιε ηεο, αιιά κφλν γη απηά. Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε αλαπηχρζεθε 

θαη δηακνξθψζεθε κε βάζε ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλήο ηαπηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο , απφ ηελ νπνία απέξξεαλ ηα δηθαηψκαηα 

θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο. Ζ βαζηθφηεξε απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ είραλ νη πνιίηεο 

θξάηνπο- έζλνπο  ήηαλ ε ππνηαγή ζηελ εζληθή θνηλφηεηα θαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο. 

Πξσηίζησο ηελ άκπλα(ζηξαηηψηεο πνιίηεο) θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο , ε νπνία 

απνηεινχζε ηε ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα ηε παξαρψξεζε δηθαησκάησλ, φπσο ε 



 
 

 

ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, ε πγεία, θαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ(Yuval-Davis 1997 

φπσο παξαηίζεηαη: ηάζεο Μπάιηαο,2008: 322). Σα δηθαηψκαηα απηά εληζρχζεθαλ 

πξνθαλψο ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηεξεχλεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζε φια ηα 

κέιε ηεο εζληθήο θνηλφηεηαο: « ε εζληθνπνίεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε»( Balibar, 

1992:118 φπσο παξαηίζεηαη: ηάζεο Μπάιηαο,2008: 322) πξνέθπςε απφ ηελ 

παξαρψξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε, ηα νπνία άζθεζαλ πίεζε 

ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θπξίσο κέζσ ηεο ςήθνπ γηα ηελ παξαρψξεζε θαη θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ. Δληνχηνηο, αλ ε «εζληθνπνίεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε» ελίζρπζε 

ηνπο δεζκνχο ησλ κειψλ ηεο εζληθήο θνηλφηεηαο θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, 

απέθιεηζε φκσο φζνπο δελ ήηαλ κέιε ηεο εζληθήο θνηλφηεηαο ηφζν απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ πνιηηηθή δσή φζν θαη απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ απηή ε ζπκκεηνρή πξνζπφξηδε 

ζηα κέιε ηεο.  

ηηο δεκνθξαηηθέο, πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο 

αθαδεκατθνχο Kymlicka (1995), Castles θαη Davidson(2000), Gutmann(1987), 

Rosaldo (1999) θαη Ong( 1999a, 1999b) νη πνιίηεο πηνζεηνχλ ηα  ηδαληθά ηνπ έζλνπο-

θξάηνπο, φπσο ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ηζφηεηα, δείρλνπλ αθνζίσζε ζηε δηαηήξεζε θαη 

δηαηψληζε απηψλ ησλ ηδαληθψλ, θαη είλαη πξφζπκνη θαη ηθαλνί λα ζπκβάιινπλ ζην 

θιείζηκν ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηα δεκνθξαηηθά ηδαληθά ηνπ έζλνπο ηνπο θαη ζε 

πξαθηηθέο πνπ παξαβηάδνπλ απηά ηα ηδαληθά, φπσο ηελ θνηλσληθή, θπιεηηθή 

πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή αληζφηεηα. χκθσλα κε ηελ ConcalveseSilva, νη πνιίηεο 

ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία βνεζνχλ λα βειηησζεί νιφθιεξε ε θνηλσλία θαη δελ 

ελδηαθέξνληαη  κφλν γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπιεηηθήο, θνηλσληθήο ή 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο ηνπο. Αθφκε αλαθέξεη:«Ο πνιίηεο είλαη έλα άηνκν πνπ 

εξγάδεηαη ελαληίνλ ηεο αδηθίαο, φρη ράξηλ ηεο αηνκηθήο αλαγλψξηζεο ή πξνζσπηθήο 

σθέιεηαο αιιά πξνο φθεινο φισλ ησλ αλζξψπσλ. Καζψο αλαγλσξίδεη απηφ ην 

θαζήθνλ- θαηαθεξκαηίδνληαο ηα πξνλφκηα, εμαζθαιίδνληαο ηελ πιεξνθνξία θαη ηελ 

ηθαλφηεηα, δξάζεο ππέξ φισλ- θάζε άηνκν γίλεηαη πνιίηεο». Ζ ConcalveseSilva 

επηζεκαίλεη αθφκε φηη ην λα γίλεη θάπνηνο πνιίηεο είλαη κηα δηαδηθαζία θαη  ε 

εθπαίδεπζε νθείιεη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ζπλείδεζεο ηνπ πνιίηε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, παξέρεη 

αμηφπηζηα επηρεηξήκαηα γηα ην πψο ε ζπλείδεζε ηνπ πνιίηε αλαπηχζζεηαη ζε 

θνηλνηηθά ζρνιεία γηα ηα παηδηά ησλ ηζαγελψλ θαη ησλ καχξσλ ζηε Βξαδηιία. 

πλαθφινπζα, έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζε 



 
 

 

κηα δεκνθξαηηθή πνιηηηζκηθή θνηλσλία είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ ηε γλψζε, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε 

αλαζηνραζηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ ιήςε δξάζεσλ γηα λα θάλνπλ ηα έζλε –θξάηε 

ηνπο πην δεκνθξαηηθά θαη δίθαηα (Banks, 1997). Πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαηφπηλ ζθέςεηο θαη λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο, νη καζεηέο 

ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ηελ γλψζε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, λα μεθαζαξίζνπλ ηηο 

εζηθέο δεζκεχζεηο ηνπο, λα νξίζνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο, θαη λα 

ελεξγήζνπλ κε ηξφπνπο πνπ λα είλαη ζπκβαηνί κε ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο 

(Banks&Banks, κε Clegg, 1999). Ζ Guttmann ηνλίδεη φηη νη δεκνθξαηηθέο 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιηηηθή ηζφηεηα. πλεπψο ,έλαο 

ζεκαληηθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο είλαη λα δηδάμεη ηελ αλνρή θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

δηαθνξψλ. Ζ Guttmann ζεσξεί ηε δηαβνχιεπζε σο κία αλαγθαία ζπληζηψζα ηεο 

δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο (Ibid, ζει 56-57).  

2.2 Πολιηική κοινυνικοποίηζη 

Οη φξνη „‟θνηλσληθνπνίεζε‟‟ θαη „‟πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε‟‟  εληνπίδνληαη ηφζν 

ζηελ αξραηφηεηα φζν θαη θαηά ηε πεξίνδν ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ,  ζα 

κπνξνχζαλ λα απνζαθεληζηνχλ κέζα απφ ζεσξίεο θαη έλλνηεο πνπ έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ άλζξσπν, ηνλ hominem politicum, ηελ πνιηηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, ηελ νξγάλσζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη 

ηε δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο.  ηα κέζα ηνπ 20
νχ

 αη ε 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ε πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε αξρίδνπλ λα ζπλδένληαη θαη κε 

άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, φπσο ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηελ 

ςπρνινγία, ηελ παηδαγσγηθή, ηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία θ.α. Έηζη αξρίδνπλ λα 

δίλνληαη κηα πνηθηιία νξηζκψλ, παξφια απηά ε πιεηνςεθία ησλ κειεηεηψλ ζπκθσλεί 

φηη ε δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο απαηηεί 

ζπρλά δηεπηζηεκνληθή αλάιπζε θαη εξκελεία, εκπεξηζηαησκέλε πξνζέγγηζε θαη 

πξνβιεκαηηζκφ. 

Γεληθφηεξα, απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί είλαη φηη ε θνηλσληθνπνίεζε φπσο 

θαη ε πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, είλαη θαηλφκελα πνπ ζπλδένληαη άκεζα ε έκκεζα κε 

ηε κεηαβίβαζε ζηάζεσλ, αμηψλ, πίζηεσλ, ηδεψλ θαη πεπνηζήζεσλ. Δίλαη δηαδηθαζίεο 

κηαο ζπλερνχο θαη δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ- θνηλσλίαο, κέζα ζηα πιαίζηα 



 
 

 

ησλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ ζρέζεσλ.  Δηδηθφηεξα ε πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε έρεη έλα 

ζπζρεηηζκφ  κε αληηδξάζεηο, πξνδηαζέζεηο, γλψζεηο θαη αμηνινγήζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην πνιηηηθφ πεδίν κε ηε δηακφξθσζε ζπκβφισλ θαη θαλφλσλ ηεο 

ππάξρνπζαο θνπιηνχξαο. Αθνξά ηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο θαη ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά, 

ηηο ηδενινγίεο, ηε ζπκκεηνρή θαη ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αηφκσλ. Ζ 

ζχλδεζε ηεο βξίζθεηαη δειαδή, κε ηε δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ νλνκαδφκελε 

πνιηηηθή θνπιηνχξα θαη ζηελ πνιηηηθή ηαπηφηεηα ή ηνπ πνιηηηθνχ ραξαθηήξα.  Σφζν 

ε θνηλσληθνπνίεζε φζν θαη ε πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε εθηεινχληαη κε ηε βνήζεηα 

πνιιψλ θαη πνηθίισλ παξαγφλησλ, φπσο: ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ, ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο, ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο θιπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπο δηαθξίλνληαη κέζα απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπ αηφκνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο φςεηο ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο δσήο, απφ ην βαζκφ 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ θαη ηε δξάζε ηνπ κέζα ζ‟ απηή, θαζψο θαη απφ ηελ 

αμηνιφγεζε θαη θξηηηθή ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

δηελεξγνχληαη γχξσ ηνπ (Πέιια Καινγηαλλάθε, Υνπξδάθε 1993,1-8). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ο
 

3.1 Σο διεθνέρ πεδίο ηηρ εκπαίδεςζηρ ζηην ιδιόηηηα ηος πολίηη 

Ζ εθπαίδεπζε ζηελ αγσγή ηνπ πνιίηε είλαη αλαγθαίν λα αλαζεσξεζεί, θαη λα ππάξμεη 

έλα είδνο πνιηηηθήο αγσγήο πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ιεηηνπξγνχλ φρη κφλν 

εληφο εζληθψλ ζπλφξσλ αιιά θαη εθηφο. Δμαηηίαο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζηνπο πνιίηεο δηαθφξσλ θξαηψλ αλά ηελ πθήιην, θαζψο θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ πνιηηψλ παγθνζκίσο πνπ δνπλ ζην πεξηζζφηεξν δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπο 

ζε δηαθνξεηηθά έζλε-θξάηε θαη έρνπλ δεζκεχζεηο ζε πνηθίια κέξε, νη παηδαγσγνί πνπ 

δηδάζθνπλ ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε είλαη αλαγθαίν λα βξνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζα εθπαηδεχζνπλ ηνπο πνιίηεο ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα θφζκν πνπ 

κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηελ παγθφζκηα κεηαλάζηεπζε θαη ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε(Martin&Widgren 2002 Sassen, 1998 φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ 

JamesA. Banks&ηε  Παιαηνιφγνπ, 2012: 58-59).ε παγθφζκην επίπεδν ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδαγσγψλ ζηξέθεηαη ζηελ αληίιεςε θαη ηελ αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ θαη ζεκείσλ αλαθνξάο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

αλαπηχμνπλ ζρέδηα καζεκάησλ Αγσγήο ηνπ πνιίηε θαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα 



 
 

 

επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηε γλψζε, ηηο αμίεο, θαη ηηο δεμηφηεηεο 

ψζηε λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθνί πνιίηεο κέζα ζε έλα παγθφζκην πιαίζην. Οη ηάζεηο 

θαη νη εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνπο 

πνιίηεο αλά ηελ πθήιην θαη ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηα εζληθά ζχλνξα. Χζηφζν ηα 

εζληθά ζχλνξα θαη νη εζληθηζκνί παξακέλνπλ αθιφλεηνη(JamesA. Banks& ηε  

Παιαηνιφγνπ, 2012: 58-59). 

Ζ εθπαίδεπζε ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είλαη ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηνπο καζεηέο 

απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο, θπιεηηθέο, εζλνηηθέο, γισζζηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

νκάδεο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εμεηάζνπλ θξηηηθά ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο ηαπηίζεηο θαη 

πξνζθνιιήζεηο. Αθφκε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηελ επρέξεηα ηεο 

δηαηήξεζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπο δεζκνχ θαη ηαχηηζεο, θαζψο θαη ηελ πηνζέηεζε θη 

άιισλ θνπιηνχξσλ θαη ηαπηνηήησλ. Δπίζεο είλαη ρξένο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα απνθηνχλ ηηο ζηάζεηο, ηε γλψζε θαη 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο ηνπο, κέζα ζηελ εζληθή θνπιηνχξα θαη θνηλφηεηα, θαζψο 

θαη κέζα ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Σα καζήκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε πξέπεη λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ κηα ιεπηή 

ηζνξξνπία πνιηηηζκηθψλ, εζληθψλ θαη παγθφζκησλ ηαπηίζεσλ θα πξνζθνιιήζεσλ.  

Όπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπJamesBanks,  ζχκθσλα κε ηελ Gutmann, ε 

δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ ηελ 

πξσηνγελή εζηθή ηνπο αθνζίσζε ζηε δηθαηνζχλε, θαη φρη ζε νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε 

θνηλφηεηα. Γξάθεη:« Σν λα πξάηηεηο φηη είλαη ζσζηφ δελ κπνξεί λα αλαρζεί ζηελ 

πίζηε ή ζηελ ηαχηηζε κε, νπνηαδήπνηε ππάξρνπζα νκάδα αλζξψπσλ»(JamesA. 

Banks&  Παιαηνιφγνπ, 2012:62). 

ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζα πξέπεη λα είλαη ε παξνρή 

βνήζεηαο πξνο ηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηα έζλε θαη ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν, λα απνζαθελίδνπλ ηηο 

ζηάζεηο ηνπο πξνο άιια έζλε θαη ιανχο θαη λα αλαζηνράδνληαη ηηο ηαπηίζεηο κε ηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα. Αθφκε νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαζηζηνχλ ηθαλνί λα 

αλαπηχζζνπλ κηα αλαζηνραζηηθή δέζκεπζε απέλαληη ζηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ηζφηεηα 

ζε φιν ην θφζκν.  

 



 
 

 

3.2 Πολιηική κοινυνικοποίηζη και ζσολείο 

ηα ζχγρξνλα εζληθά-θξάηε έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζεζκνχο ελνπνίεζεο θαη 

νκνγελνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο απνηειεί ην ζρνιείν. Δίλαη απηφ πνπ κεηέδηδε θαη 

επέβαιε θνηλέο, εζληθέο, αλαθνξέο ελάληηα ζηηο θπξίαξρεο κέρξη ηφηε, ηνπηθέο θαη 

ελζηάιαμε θνηλέο εζηθέο αξρέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο.ηηο πνιχπινθεο θνηλσλίεο 

ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ λα επηηειέζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαζίζηαηαη 

δχζθνινο.  

Υσξίο ακθηζβήηεζε ε δηάρπζε θαη πξνάζπηζε ζεκειησδψλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ 

είλαη πάληα δσηηθή γηα ηηο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο. Χζηφζν ζήκεξα, θαη ζην 

βαζκφ πνπ αξθεηέο θνηλσλίεο γίλνληαη πνιππνιηηηζκηθέο, ην δήηεκα ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ απνθηά λέα ππφζηαζε. εκαληηθφ 

είλαηαπφ ηε κία λα πξναζπίδνληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη αμίεο, θαη απφ 

ηελ άιιε λα δηαζθαιίδεηαη ε εηεξφηεηα, κε ζηφρν λα δεκηνπξγεζεί έλα 

πεξηβάιινλ δεκηνπξγηθήο ζπκβίσζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ζε έλα θνηλφ 

δεκνθξαηηθφ πιαίζην( ηάζεο Μπάιηαο, 2008:182-183). 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε πνιινχο κειεηεηέο, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ην 

ζρνιείν σο ζεζκφο κπνξεί λα επηδξάζεη θαηά ηξφπν άκεζν ή έκκεζν ζηε 

δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ ζηάζεσλ, ηδεψλ θαη αμηψλ ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη 

ζηε κειινληηθή ηνπο πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά (Πέιια Καινγηαλλάθε, Υνπξδάθε 

1993,).χκθσλα κε δηάθνξεο έξεπλεο, νη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη κε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

δαζθάινπ θαη ηηο ςπρν-θνηλσληθέο ζρέζεηο κέζα ζηελ ηάμε, θαζψο θαη κε ηελ φιε 

ζρνιηθή δσή, κε ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο θαη δξαζηεξηφηεηεο , ηηο καζεηηθέο 

θνηλφηεηεο θ.α.  Χζηφζν ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε 

ησλ καζεηψλ ζπλδέεηαη επίζεο κε ην πεξηβάιινλ θάζε καζεηή(νηθνγέλεηα, 

νκάδεο ζπλνκειίθσλ, έθζεζε ζηα ΜΜΔ θ.α.) φπσο θαη κε ην θχιν ηνπ, ηελ 

ειηθία ηνπ θιπ.  Σέινο, ε πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ καζεηή ζηελ επξχηεξε 

ηεο δηάζηαζε ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη θαη κε ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην 

ζχλνιν ηνπ, φπσο θαη κε ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο/ 

κεραληζκνχ ζην επξχηεξν ηνπ πιαίζην, πνιηηηθφ- ηδενινγηθφ, ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ, 

πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ( Α. Καδακίαο, Λ. Πεηξνληθνιφο,2003: 152-155). 

 



 
 

 

3.3 Ζ δημοκπαηική εκπαίδεςζη ζηην ιδιόηηηα ηος πολίηη 

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία νη παηδαγσγνί ζε έζλε-θξάηε αλά ηελ πθήιην έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε ην πσο λα ζεβαζηνχλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο θνηλνηηθέο θνπιηνχξεο 

θαη γλψζεηο ησλ καζεηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάινπλ ζηελ νηθνδφκεζε κηαο 

δεκνθξαηηθήο δεκφζηαο θνηλφηεηαο κε έλα επηθξαηέζηεξν ζχλνιν αμηψλ πξνο ην 

νπνίν ζα είλαη αθνζησκέλνη φινη νη καζεηέο θαη κε ην νπνίν ζα ηαπηίδνληαη φινη.  Σν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα έρεη ζαλ ζηφρν λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε παηδεία 

ζηνπο καζεηέο, έηζη ψζηε απηνί λα έρνπλ ηελ γλψζε, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία θαη βίσζε κηαο δεκφζηαο 

θνηλφηεηαο, ζηελ νπνία φιεο νη νκάδεο ζα κπνξνχλ θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκκεηέρνπλ. Παξάιιεια νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο 

ζηελ δηεχξπλζε, απνθάιπςε θαη θαηαλφεζε ηεο θνηλνηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο γλψζεο 

πνπ θέξλνπλ ζην ζρνιείν, θαη λα αληηιεθζνχλ φηη κνηάδεη, αιιά θαη δηαθέξεη απφ ηε 

ζρνιηθή γλψζε θαη απφ ηηο γλψζεηο πνπ θάπνηνη άιινη καζεηέο θέξνπλ καδί ηνπο ζην 

ζρνιείν. Αθφκε είλαη αλαγθαίν νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο νη αμίεο ηνπο πεξηβάιινπλ ηηο πξνζσπηθέο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο γλψζεηο γηα 

ηελ θνηλφηεηα ηνπο, θαζψο θαη ην πψο αληηιακβάλνληαη θαη εξκελεχνπλ ηε ζρνιηθή 

γλψζε. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηελ πνιηηηζκηθή γλψζε ηνπο, λα κάζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ελζηεξληζκνχ 

ηεο θαη λα θαηαλνήζνπλ πψο ζπλδέεηαη κε ηελ θαζηεξσκέλε αθαδεκατθή γλψζε, ηε 

ιατθή γλψζε, θαη ηε γλψζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα επηβηψζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο θνηλφηεηεο, ζε άιιεο πνιηηηζκηθέο 

θνηλφηεηεο, ζηελ θαζηεξσκέλε θνπιηνχξα θαη ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Δπηπιένλ 

είλαη ζεκαληηθφ λα αλαζεσξεζεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Αγσγήο 

ηνπ Πνιίηε κε νπζηαζηηθνχο ηξφπνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηνχλ νη καζεηέο ζην 

λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθνί πνιίηεο κέζα ζηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο θνηλφηεηεο, ζηα 

έζλε-θξάηε θαη ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα.  Οη καζεηέο απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα ηαπηηζηνχλ κε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ελζαξξχλεη κηα 

επηθξαηέζηεξε εζληθή ηαπηφηεηα κφλν ζην βαζκφ πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο νπηηθέο, 

ηνπο αγψλεο, ηηο ειπίδεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ 

ελζσκαηψλεη κφλν ηε γλψζε, ηηο αμίεο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο νπηηθέο ησλ 

θαηεζηεκέλσλ ηζρπξψλ νκάδσλ πεξηζσξηνπνηεί ηηο εκπεηξίεο καζεηψλ πνπ είλαη κέιε 

θπιεηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, γισζζηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ»(JamesA. 

Banks&  Παιαηνιφγνπ, 2012:68-69).  



 
 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ο
 

4.1 Σο διακύβεςμα ηηρ πολιηειόηηηαρ ζηη ΔΔ 

Ζ επξσπατθή «πνιηηεηφηεηα» επίζεκα εκθαλίζηεθε θαη πηνζεηήζεθε παξάιιεια κε 

ηελ εζληθή κε ηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ην 1992. Σν Μάξηην ηνπ 2000, ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην έζεζε ζε εθαξκνγή κία θαηλνχξηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ ΔΔ, δηάξθεηαο 10 εηψλ. ηφρνο ηεο ήηαλ ε ΔΔ λα θαηαζηεί ε πην 

αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη ε πην δπλακηθή ζηνλ θφζκν, ηθαλή γηα κηα 

δηαξθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπλνδεπφκελε απφ κηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε 

ηεο εξγαζίαο θαη κηαο κεγαιχηεξεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Δπίινγνο ηεο Πξνεδξίαο, 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο, 23-24 Μαξηίνπ 2000, ζεκείν 5, ζει.3). ην 

πιαίζην απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζπάζεζαλ λα ελδπλακψζνπλ ηε δηάζηαζεο ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο ελεξγνχ πνιηηεηφηεηαο (activecitizenship) (Γ. ηάκεινο, 

Α. Βαζηιφπνπινο,2013: 158). 

 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε αληηκεησπίδνληαη φρη κφλν σο άκεζα ζπλδεφκελεο κε 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα αιιά θαη κε ηελ πξνεηνηκαζία θπξίσο ησλ 

λέσλ αηφκσλ, γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλσληθά δξψκελα. Σν πκβνχιην 

Τπνπξγψλ αιιά θαη ε Δπηηξνπή ηνλίδνπλ φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ζαλ 

εξγαιεία ιεηηνπξγνχλ σο θάηη παξαπάλσ απφ  ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ζην 

βαζκφ πνπ ζπλδένληαη, άκεζα, κε ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ Δπξσπαίσλ θαη ηελ 

ελεξγφ πνιηηεηφηεηα. Σν Κνηλνβνχιην, ζην ίδην πιαίζην, εμέθξαζε ηελ γλψκε φηη ην 

πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ δελ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κφλν ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο αιιά θαη κε ηελ αλάγθε 

ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπλείδεζεο ηεο πνιηηεηφηεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο γηα επηθνηλσλία, 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Παξφκνηα ζε 

Αλαθνίλσζε ηνπ πκβνπιίνπ (CounciloftheEU, 2004, EducationandCitizenship) 

επηζεκαίλεηαη φηη ε εθπαίδεπζε επηηπγράλεη ηε κεηαθνξά γλψζεο ζρεηηθά κε ην ξφιν 

ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν 

λα ηηο αληηιεθζεί θαη εθαξκφζεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Δπηπξφζζεηα, ε 

εθπαίδεπζε αλαπηχζζεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηε 



 
 

 

βάζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ επζπλψλ. Μέζσ, ηέινο, ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ ηεο ξφινπ, ε εθπαίδεπζε ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε θαη αλαλέσζε ηεο 

θνηλήο πνιηηηζηηθήο βάζεο ηεο θνηλσλίαο πνπ απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή. ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο ηνθρφικεο αλαθέξζεθε φηη έλαο 

απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ξφινπο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε πξνψζεζε ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ απφ ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο. Σν πκβνχιην ηεο Δθπαίδεπζεο 

(2001), ηελ ίδηα ρξνληά, δηαηχπσζε ηε γλψκε φηη αλάκεζα ζηνπο γεληθνχο ζηφρνπο 

πνπ αλαζέηεη ε θνηλσλία ζηελ Δ-Κ πεξηιακβάλνληαη εθείλνη πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, κε ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ άκβιπλζε ησλ 

δηαθνξψλ θαη ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ αλζξψπσλ θαη 

ηεο πξνψζεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Σέινο ην πκβνχιην ηεο 

Δθπαίδεπζεο παξνπζίαζε ην πξφγξακκα πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 

2000, κε ηνλ ηίηιν Δθπαίδεπζε – Καηάξηηζε 2010. Απηφ ην πξφγξακκα ελζσκάησλε 

θάζε ζρεηηθή δξάζε κε ηελ (επαγγεικαηηθή) εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζην 

επίπεδν ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ. ην θείκελν πνπ ζπλφδεπε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλαθεξφηαλ κεηαμχ άιισλ φηη «ελψ 

ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξέπεη λα αιιάμνπλ ππφ ην θσο ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ ζέηνπλ ε θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε, νθείινπλ λα 

εμππεξεηνχλ επξχηεξνπο ζηφρνπο θαη έρνπλ γεληθφηεξεο επζχλεο πξνο ηελ θνηλσλία. 

Γηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζηελ 

εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ, ηνπ απνθιεηζκνχ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο θαη 

έηζη πξνσζνχλ ηελ αλνρή θαη ην ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα». ην δεχηεξν 

ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ «Δ-Κ 2010» πνπ αθνξνχζε ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο φισλ ζηελ Δ-Κ, ελζσκαηψζεθε σο επηκέξνπο 

ζπλδεδεκέλνο ζηφρνο ε πξνψζεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ πνιίηε, ηεο ηζφηεηαο ησλ 

επθαηξηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Αληίζηνηρα, ζηνπο 16 δείθηεο πνπ, ηειηθά, 

πηνζεηήζεθαλ απφ ην πκβνχιην ηεο Δθπαίδεπζεο, πεξηιακβαλφηαλ θαη έλαο 

ζρεηηθφο κε ηελ πνιηηεηφηεηα: «ηθαλφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηεηφηεηαο» ην 

ίδην πιαίζην, ζην θαηλνχξγην πξφγξακκα, γηα ηελ πεξίνδν 2010-2020, έλαο απφ ηνπο 

ηέζζεξηο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη ηεο ελεξγνχ πνιηηεηφηεηαο. Δπηπιένλ, ην Κνηλνηηθφ πξφγξακκα, «Γηα 

Βίνπ Μάζεζε 2007-2013», ζηνρεχεη θπξίσο ζηε ζπκβνιή ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. Αλάκεζα ζηνπο έληεθα ζηφρνπο ηνπ βξίζθεη θαλείο ηελ «ελίζρπζε ηεο 



 
 

 

ζπκβνιήο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο 

ελεξγνχ πνιηηεηφηεηαο, ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ, ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ-

γπλαηθψλ θαη ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο» (Απφθαζε 1720/2006/CE ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2006, ζει.4). Σέινο ην 2004 

εμεδφζε ε Αλαθνίλσζε196 «Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζε δξάζε» πνπ αλήγαγε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζε κία απφ ηεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο. Σέινο, ην 2005 

αλαθεξχρζεθε ζε «Δπξσπατθφ Έηνο γηα ηελ Πνιηηεηφηεηα κέζσ ηεο Δθπαίδεπζεο»(Γ. 

ηάκεινο, Α. Βαζηιφπνπινο,2013: 158-161). 

 

4.2 Σο Δςπυπαφκό Έηορ για ηην ιδιόηηηα ηος πολίηη 

Σν 1997, θξίζεθε αλαγθαία ε αλαγλψξηζε, απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ θξαηψλ θαη 

θπβεξλήζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηεο αλάπηπμεο «δεκνθξαηηθήο αγσγήο 

ηνπ πνιίηε πνπ λα βαζίδεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ». 

Απηφ αθνινπζήζεθε απφ ηελ έλαξμε κηαο ζεηξάο πξσηνβνπιηψλ πνπ απνζθνπνχζαλ 

ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο παξνρήο δεκνθξαηηθήο αγσγήο ηνπ πνιίηε 

(Education for democratic citizenship-EDC), ζην πκβνχιην ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξψπεο. 

Ζ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ δεκνθξαηηθήο αγσγήο ηνπ πνιίηε(EDC) (1997-2000) 

απεπζπλφηαλ ζε  ελλνηνινγηθά δεηήκαηα θαη ε δεχηεξε (2001-2004) επηθεληξσλφηαλ 

ζηελ πνιηηηθή αλάπηπμε θαη πξνθιήζεηο  εθαξκνγήο. Σν ζρέδην EDC έρεη ζεκεηψζεη 

ζεκαληηθή επηηπρία ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο θαη ζηε ιήςε  αλάπηπμεο ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη, πην πξφζθαηα, ε 

εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (EDC / HRE) δηαβηβάζηεθε ζε φιε ηελ 

Δπξψπε. ε αλαγλψξηζε ηεο επηηπρίαο απηήο, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηα 

θξάηε κέιε ηνπ φξηζαλ ην 2005 σο Δπξσπατθφ Έηνο Δλεξγψλ Πνιηηψλ κέζσ ηεο 

Δθπαίδεπζε κε ην γεληθφ ζχλζεκα «Μάζεζε θαη δσληαλή 

δεκνθξαηία(LearningandLivingDemocracy)» ( CouncilofEurope, 2006:1). 

Μέζα απφ ην «2005 Έηνο» ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπEDC επηδηψρζεθε 

απφ ην πκβνχιην. Παξάιιεια γεθπξψζεθε ην «ράζκα εθαξκνγήο» κεηαμχ ηεο 

πνιηηηθήο θαη ησλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα απηφ,ελζαξξχλζεθε ε αλάπηπμε εηαηξηθψλ 

ζρέζεσλ θαη δηθηχσλ θαη εληζρχζεθε ε ζπκβνιή ηεο κάζεζεο ηεο δεκνθξαηίαο  ζηελ 

επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 



 
 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (National Foundation 

for educational Research- NFER) επεδίσμε λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο2005ζηα46 θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο. Δπίζεο, πξνζπάζεζελα εμεηάζεη ηνβαζκφ ζηνλ νπνίνεθιεξνλνκηάηνπ 

έηνπο 2005 ζαθαζίζηαηαη δπλαηή ζηηοδξαζηεξηφηεηεο παξαθνινχζεζεοζηα θξάηε 

κέιεθαηπέξα απφην πκβνχιην. Οη πιεξνθνξίεο απηέοείλαηρξήζηκεογηαην πκβνχιην 

ηεοΔπξψπεοθαη γηα ηνπο εηαίξνπο ηεοζηε ιήςεδεκνθξαηηθήο αγσγήο ηνπ πνιίηεθαη 

εθπαίδεπζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ(EDC /HRE)  απφ ην 2006 θαηέπεηηα. 

Σα θξάηε-κέιε θιίζεθαλ λα  ζέζνπλ θαη λα θαηαηάμνπλ ηνπο ηέζζεξηοθχξηνπο 

ζηφρνπο ηνπ«Έηνπο 2005», σοζχλνινζηαέγγξαθαθαη ζηηο δεκνζηεχζεηοηνπ 

πκβνπιίνπ, απφ ηελ άπνςε ηνππφζν ζεκαληηθνίήηαλ ζηε ρψξαηνπο. Παξφιν πνπ 

θαη νη ηέζζεξηοζηφρνη έιαβαληζρπξήππνζηήξημε απφφια ηα θξάηε κέιε. Χζηφζν, ζηε 

θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ  πξψηε έξρεηαη εεπαηζζεηνπνίεζεηεο 

ζπλεηζθνξάοηεοκάζεζεο ηεο δεκνθξαηίαο ζηεζπκκεηνρή, ζηελ επίιπζεθνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήοζπλνρήο. Ο  

δεχηεξνοπηνζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ«Έηνπο 2005» είλαη ε γεθχξσζεηεο πνιηηηθήοθαη 

ηεο πξαθηηθήογηα ηελ εθαξκνγήηνπ EDCθαηHRE. Έπεηηα ε ελζάξξπλζε ηεο 

αλάπηπμεοπξσηνβνπιηψλ,δηθηχσλ θαη εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ζε ηνπηθφ, 

εζληθφ,επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ηέινο ε ελίζρπζε ηεο δέζκεπζεογηα 

ηελEDC/HREσοζηφρν πξνηεξαηφηεηαοζηε ράξαμε πνιηηηθήο. Χζηφζν, είλαη 

αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη εθάζε2 ηνπ πξνγξάκκαηνοEDC(2001-04), ε 

νπνίαπξνρψξεζεην«Έηνο2005 » παξείρεκηαηζρπξή έκθαζε ζηελεπίηεπμε ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζηφρνπ( CouncilofEurope, 2006:6-7). 

ην πιαίζην ηνπ «Έηνπο 2005» ππήξμε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ απφ φια ηα 

θξάηε κέιε. Ο θχξηνο ζηφρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ήηαλ ζε εζληθφ επίπεδν, κε 

θάπνηα παξαθνινχζεζε ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Ζ πην ζπρλή 

δξαζηεξηφηεηα θαηζηα ηξία επίπεδα ήηαλ ε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη 

εξγαζηεξίσλ. Απηή αθνινπζήζεθε ζε εζληθφ επίπεδν κε ηελ νξγάλσζε κηαο 

επίζεκεο ελαξθηήξηαο εθδήισζεο θαη ηελ έθδνζε ησλ πιηθψλ.Οη θχξηεο νκάδεο-

ζηφρνη γηα ην «2005 Έηνο» ήηαλ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηίεο ηνπ  

EDC. Απηφ ππνδειψλεη φηη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ «Έηνπο 2005» ζηηο ρψξεο ήηαλ 

λα   επεξεάζεη ηελ πνιηηηθή θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ EDC ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρνιείσλ, αληί λα ζπκκεηέρνπλ  εθείλνη επξχηεξα ζηελ 



 
 

 

θνηλσλία, φπσο ην επξχ θνηλφ, θαη νη γνλείο. Αθφκε ππήξμε έλα πςειφ επίπεδν 

ππνζηήξημεο γηα ην «2005 Έηνο» απφ ηνπο πνιηηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζεζκνχο. ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ: ν Τπνπξγφο Δθπαίδεπζεο εμέθξαζε δεκφζηα 

ππνζηήξημε γηα ην «2005 Έηνο»: ην Σκήκα / Τπνπξγείν Παηδείαο παξήγαγε έλα απφ 

ηα πεξηζζφηεξα δειηία ηχπνπ θαη  ην EDC / HRE εληζρχζεθε ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα. ρεδφλ ηα ηξία ηέηαξηα (73 ηνηο εθαηφ) ησλ θξαηψλ κειψλ αλέθεξαλ φηη 

ην  «2005 Έηνο» είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ή 

δηθηχσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ. Αθξηβψο θάησ απφ ην ήκηζπ (49 ηνηο εθαηφ) ησλ 

ρσξψλ δήισζαλ φηη είραλ δεκηνπξγήζεη λέεο ζπλεξγαζίεο ή δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζην πιαίζην ηνπ «Έηνπο 2005». Οη εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο λέεο ζπλεξγαζίεο θαη δίθηπα ζα ζπλερηζηνχλ θαη πέξαλ 

ηνπ «Έηνπο 2005»(CouncilofEurope, 2006:8-10). 

Σν «Έηνο 2005» πήξε αξθεηή δεκνζηφηεηα θαζψο νη εξσηεζέληεο αλέθεξαλ φηη πάλσ 

απφ ην ήκηζπ ησλ θξαηψλ κειψλ (51 ηνηο εθαηφ), κηα επίζεκε ηζηνζειίδα είρε 

ζπζηαζεί γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ «Έηνπο 2005». Σα ηξία ηέηαξηα ησλ ρσξψλ απηψλ 

είραλ σο πιάλν λα ζπλερίζνπλ απηή ηελ ηζηνζειίδα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ 2005.Σν 

«2005 Έηνο» επηιέρζεθε απφ έλα εχξνο πεγψλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηειεφξαζεο, ξαδηφθσλν, εθεκεξίδεο θαη ζην δηαδίθηπν κε 

βάζε, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ Κάιπςε έηεηλε λα είλαη 

πεξηζηαζηαθή (ηνπιάρηζηνλ δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «2005 

Έηνπο») ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο,  πέηπρε ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηαθηηθή εβδνκαδηαία ή 

κεληαία θάιπςε. Οη θχξηεο πεγέο θάιπςεο ήηαλ κέζσ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ θαη 

ηνπ ηχπνπ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν(CouncilofEurope, 2006:12-16). 



 
 

 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ην « Έηνο 2005» ήηαλ επηηπρή φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ 

ηεζζάξσλ γεληθψλ ζηφρσλ, φπσο νξίδεηαη γηα ην θαη απφ ην πκβνχιην θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ, ζηα θξάηε κέιε παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ.χκθσλα 

πάληα κε ηελ γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

Πεγή: Απαληήζεηο ζε έξεπλα αμηνιφγεζεο ηνπ 2005, Δπξσπατθφ Έηνο Δλεξγψλ 

Πνιηηψλ κέζσ ηεο Δθπαίδεπζεο(CouncilofEurope, 2006:20). 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ην « Έηνο 2005» ήηαλ επηηπρή, ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην 

βαζκφ,θαιχπηνληαο ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνπο ζηφρνπο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ.Θα πξέπεη λα παξαηεξεζεί  φηη ην επίπεδν ηεο επηηπρίαο γηα θάζε 

ζηφρν ηαηξηάδεη πνιχ κε ηε ζεηξά ζηελ νπνία ηέζεθαλ νη ζηφρνη απηνί αλάινγα κε ηηο 

ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπο γηα απηνχο.Έηζη αξρηθά ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο κάζεζεο ηεο δεκνθξαηίαο ζηε ζπκκεηνρή, γηα 

ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρή 

νξίδεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο ηνπ «Έηνπο 2005» ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ 

θαη ήηαλ ν δεχηεξνο ζηφρνο πνπ επεηεχρζε κε επηηπρία.Έπεηηα ε γεθχξσζε ηεο 

πνιηηηθήο θαη ηεο πξαθηηθήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπEDC θαη HRE αλαθέξζεθε σο ν 

δεχηεξνο πην ζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ «Έηνπο 2005» θαη ήηαλ ν πην επηηεχμηκνο 

ζηφρνο.Ζ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, δηθηχσλ θαη ζπλεξγαζηψλ ζε 



 
 

 

ηνπηθφ, εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαηεηάγε σο ν ηξίηνο πιένλ 

ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο θαη ήηαλ ν ηξίηνο ζηφρνο πνπ επεηεχρζε κε επηηπρία. 

Σέινο ε ελίζρπζε ηεο δέζκεπζεο γηα ην EDC / HRE σο ζηφρν πξνηεξαηφηεηαο ζηε 

ράξαμε πνιηηηθήο θαηεηάγε σο ν ηέηαξηνο πην ζεκαληηθφο ζηφρνο, θαη ήηαλ ν ηξίηνο 

ζηφρνο πνπ επεηεχρζε κε επηηπρία. 

Οη εξσηεζέληεο δήισζαλ επίζεο φηη ην « Έηνο 2005» ήηαλ επηηπρέο γηα ηελ 

δεκηνπξγίαηνπ έξγνπ ηνπ πκβνπιίνπ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα σο ηνπ πην γλσζηνχ ζηε 

ρψξα ηνπο.Αθφκε ππήξρε ηζρπξή ππνζηήξημε γηα ηελ έλλνηα ηνπ «Δπξσπατθνχ 

Έηνπο» κε πάλσ απφ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ ρσξψλ (80 ηνηο εθαηφ) , ζρνιηάδνληαο φηη 

ηα «επξσπατθά έηε» ήηαλ «απνηειεζκαηηθά» ή «ρξήζηκα» ζην λα απνθηήζνπλ 

άιινπο εηαίξνπο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ επξχ θνηλνχ γηα έλαλ ηνκέα, φπσο απηφ ηνπ 

EDC. Μφλν ην 12 ηνηο εθαηφ ησλ ρσξψλ ζεψξεζε ηα «Δπξσπατθά Έηε» σο άρξεζηα 

σο πξνο απηή ηελ άπνςε.Δλ ησ κεηαμχ, ην έλα ηέηαξην ησλ ρσξψλ,αλέθεξε φηη ν 

αληίθηππνο ηνπ «Έηνπο 2005» είρε «πεξηνξηζηεί πνιχ» ιφγσηεο θαθήο αληαπφθξηζεο 

ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηνπ αλεπαξθή πξνυπνινγηζκνχ θαη αξηζκνχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ(CouncilofEurope, 2006:19-21). 

χκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο εληνπίζηεθαλ πάλσ απφ 70 παξαδείγκαηα θαιήο 

πξαθηηθήο ηνπ EDC ζηηο ρψξεο απηψλ. Τπήξραλ ηέζζεξηο ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

επηιέρζεθαλ απφ ηηο ρψξεο σο παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο EDC. Απηέο είλαη ηα 

ζεκηλάξηα ηνπ EDC,ζπλέδξηα ή εξγαζηήξηα, παηδαγσγηθέο εμειίμεηο (πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

πφξσλ),δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγφ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηε 

ζπκκεηνρήησλ λέσλ, βξαβεία θαη δηαγσληζκνί. Καιέο πξαθηηθέο ηνπ EDC επίζεο 

αθνξνχλ έλα επξχ θάζκα εηαίξσλ, ηδίσο: ΜΚΟ θαη ησλ επξσπατθψλ / δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ,Κπβέξλεζε ππνπξγείν / ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο, ζρνιεία θαη θνιέγηα θαη 

ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπο, θαη άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν( CouncilofEurope, 2006:23). 

 

 

 

 



 
 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ο
 

Μελέηερ για ηην ιδιόηηηα ηος πολίηη 

5.1 JRC, ο δείκηηρ και οι μελέηερ ηος για ηην ιδιόηηηα ηος πολίηη 

Ζ θνηλσληθή ζπλνρή έρεη ηεζεί ζην επίθεληξν ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο αηδέληαο 

ιφγσ ηνπ ζεκεξηλνχ επξσπατθνχ θιίκαηνο θαη ηεο αλαλεσκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζζαβφλαο. Ζ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζηξαηεγηθήο, βάδνληαο ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο αμίεο, ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.  

Σν πιαίζην θαη νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έθζεζε βαζίδνληαη 

ζηηο ζπζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εξεπλεηηθφ έξγν γηα ηελ «ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ηνπ πνιίηε γηα ηε δεκνθξαηία" πνπ  ζπληνλίζηεθε απφ ην Κέληξν Έξεπλαο γηα ηε Γηα 

Βίνπ Μάζεζε (CRELL) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σν Κέληξν Έξεπλαο γηα ηε Γηα 

Βίνπ Μάζεζε δεκηνπξγήζεθε ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο ΔπξσπατθήοΓεληθήο 

Γηεχζπλζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Κνηλνχ Κέληξνπ Δξεπλψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Ληζαβφλαο  ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Σν 

ζρέδην γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε έρεη αλαπηπρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο  Γηεχζπλζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ππνζηεξίδεηαη απφ  

έλα εξεπλεηηθφ δίθηπν, «ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε γηα ηε δεκνθξαηία», ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο απφ φιε ηελ Δπξψπε απφ ηα πεδία ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε.Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή σο 

ζχλζεηνο δείθηεο (ACCI ) θαιχπηεη 19 επξσπατθέο ρψξεο θαη βαζίδεηαη ζε έλαλ 

θαηάινγν 63 βαζηθψλ δεηθηψλ, φπνπ  ηα δεδνκέλαθπξίσο πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα ηνπ 2002 ( CRELL, 2006:6). 

ηνλ νξηζκφ ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, πξνζδηνξίζηεθαλ κεηξήζηκα θαη δηαθξηηηθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ «δηαζηάζεηο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ 

πνιίηε." Οη δηαζηάζεηο είλαη: ε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δσή, ζηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ, ζηελ θνηλνηηθή δσή θαη ζηηο αμίεοπνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε (αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο 



 
 

 

δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο). ηε ζπλέρεηα, θάζε δηάζηαζε 

ρσξίζηεθε ζε  ππν-δηαζηάζεηο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ πνιηηηθή δσή, νη ππν-δηαζηάζεηο 

ηηο είλαη νη εμήο: Πνιηηηθά θφκκαηα: έληαμε, ζπκκεηνρή, δσξεά ρξεκάησλ, 

εζεινληηθή εξγαζία. Δξγαζία ζε πνιηηηθφ θφκκα / δξάζε ζε νκάδα ηνπο ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο. Γσξεά ρξεκάησλ γηα πνιηηηθή νξγάλσζε / νκάδα δξάζεο ηνπο ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο.Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην - Φεθνθνξία πξνζέιεπζε. Δζληθφ Κνηλνβνχιην - 

Φεθνθνξία πξνζέιεπζε. πκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζε εζληθφ θνηλνβνχιην.  

Οη βαζηθνί δείθηεο γηα ηελ δηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ είλαη νη παξαθάησ: 

Γηακαξηπξία: εξγαζία ζε κηα εηαηξεία ή έλσζε,ππνγξαθή κηαο αίηεζεο,ζπκκεηνρή ζε 

λφκηκεο δηαδειψζεηο,κπντθνηάξηζκα   πξντφλησλ, εζηθή θαηαλάισζε. Οξγάλσζε 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ: έληαμε, ζπκκεηνρή, δσξεάρξεκάησλ, εζεινληηθή 

εξγαζία.πλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε: έληαμε, ζπκκεηνρή, Γσξεά ρξεκάησλ, 

εζεινληηθή εξγαζία. Πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε: έληαμε, ζπκκεηνρή, 

δσξεάρξεκάησλ, εζεινληηθή εξγαζία.Γηακαξηπξία: επαθή κε έλαλ πνιηηηθφ. Όζν 

αθνξά ηνπο βαζηθνχο δείθηεο γηα ηε δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο δσήο, εληάζζνληαη ζε 

απηνχο νη εμήο: Με Οξγαλσκέλε βνήζεηα: κε-νξγαλσκέλε βνήζεηα ζηελ θνηλφηεηα. 

Θξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο: κέινο, ζπκκεηνρή, δσξεάρξεκάησλ, εζεινληηθή εξγαζία. 

Οξγαλψζεηο επηρεηξήζεσλ: δσξεάρξεκάησλ, εζεινληηθή εξγαζία. Αζιεηηθέο 

νξγαλψζεηο: κέινο, ζπκκεηνρή,  δσξεά ρξεκάησλ, εζεινληηθή εξγαζία. Πνιηηηζηηθέο 

νξγαλψζεηο: κέινο, ζπκκεηνρή, δσξεά ρξεκάησλ, εζεινληηθή εξγαζία. 

Κνηλσληθέονξγαλψζεηο: κέινο, ζπκκεηνρή, δσξεά ρξεκάησλ, εζεινληηθή εξγαζία. 

Οξγαλψζεηο θαζεγεηψλ: κέινο,ζπκκεηνρή, δσξεά ρξεκάησλ, εζεινληηθή εξγαζία. 

Σέινο ν δείθηεο ησλ αμηψλ ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ππν-δηαζηάζεηο: Αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα: Οη κεηαλάζηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα, λνκνζεζία θαηά 

ησλ δηαθξίζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, λνκνζεζία θαηά ηνπ θπιεηηθνχ κίζνπο. 

Γηαπνιηηηζκηθφηεηα: απνδνρή κεηαλαζηψλ απφ δηαθνξεηηθή θπιεηηθή νκάδα απφ ηελ 

πιεηνςεθία, ε πνιηηηζηηθή δσή απξνζδηφξηζηε / εκπινπηηζκέλε απφ ηνπο κεηαλάζηεο, 

νη κεηαλάζηεο θάλνπλ ηε ρψξα ρεηξφηεξν / θαιχηεξν κέξνο. Γεκνθξαηία: Πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη γηα έλαλ πνιίηε λα ςεθίδεη, πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα έλαλ πνιίηε λα 

ππαθνχνπλ ζηνπο λφκνπο, πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα έλαλ πνιίηε λα αλαπηχζζεη κηα 

αλεμάξηεηε γλψκε, πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα έλαλ πνιίηε λα είλαη ελεξγφο ζε 

εζεινληηθή νξγάλσζε, πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα έλαλ πνιίηε λα είλαη ελεξγφο ζηελ 

πνιηηηθή ( CRELL, 2006: 12-16). 



 
 

 

5.1.1ΑποηελέζμαηαJRC 

Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

ηε δηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ νη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, φπνπ νη ΜΚΟ 

αλαπηχζζνληαη, έρνπλ πςειέο βαζκνινγίεο, θαη απηέο αθνινπζνχληαη απφ ρψξεο ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο. Σν ρακειφηεξν ζθνξ πξνέξρεηαη  απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη 

Νφηηαο Δπξψπεο. Ο ιφγνο απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο είλαη θπξίσο ε ππν-δηάζηαζε 

ηεο δηακαξηπξίαο, ε νπνία είλαη ζρεηηθά πςειή γηα φιεο ηηο ρψξεο πνπ εμεηάδνληαη, 

ελψ ε αρίιιεηνο πηέξλα είλαη ε ζπκκεηνρή (εηδηθά ζε ζπλδηθάηα). Ζ ρακειή 

βαζκνινγία ηεο Πνισλίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο ηδηαίηεξα νθείιεηαη απφ ηε ρακειή ηηκή 

ζηελ εξγαζία ζε νξγαληζκνχο (6,5% γηα ηελ Πνισλία θαη ην 3% γηα ηελ Οπγγαξία, 

έλαληη ηνπ 30% απφ ην θνξπθαίν εξκελεπηή) θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο γηα 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (1% θαη γηα ηηο δχν ρψξεο, ελψ ε θνξπθαία εξκελεχηξηα 

θηάλεη 4,3%). Ζ Πνξηνγαιία παξνπζηάδεη θαιχηεξε απφδνζε ζε απηή ηε ηειεπηαία 

κεηαβιεηή (2%) θαη ε Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή ζηε δηάζηαζε ηεο δηακαξηπξίαο 

(CRELL, 2006:20). 

 

 Πίλαθαο: Ο δείθηεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

Καηάηαξη Υώπα 

1 Ννξβεγία 

2 νπεδία 

3 Γαλία 

4 Βέιγην 

5 Απζηξία 

6 Οιιαλδία 

7 Ζλσκέλν Βαζίιεην 

8 Γεξκαλία 

9 Γαιιία 

10 Ηξιαλδία 

11 Λνπμεκβνχξγν 

12 Φηλιαλδία 

13 ινβελία 

14 Ηζπαλία 

15 Ηηαιία 

16 Πνξηνγαιία 

17 Διιάδα 

18 Οπγγαξία 

19 Πνισλία 



 
 

 

 

Κνηλφηεηα 

Ζ δηάζηαζε ηεο θνηλφηεηαο δείρλεη κηα ειαθξψο δηαθνξεηηθή εηθφλα( παξαθάησ 

πίλαθαο) Δδψ ηα πςειά απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη απφ ηηο Κάησ Υψξεο θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαζψο θαη απφ θαλδηλαβηθέο ρψξεο. Ζ ζπκκεηνρή θαη ε 

πξνζρψξεζε  ζε αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε θηλεηήξηα 

δχλακε ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ ρακειή ζέζε ηεο Ηηαιίαο νθείιεηαη θπξίσο ζην 

απνηέιεζκα ηεο ρακειήο ζπκκεηνρήο θαη εζεινληηθήο εξγαζίαο , αθφκε θαη αλ 

ζεηηθά ζεκάδηα κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ ππν- δηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

(ηδηαίηεξα γηα ηελ πξνζρψξεζε θαη ζπκκεηνρή). Ζ Ηζπαλία αληηζηαζκίδεη γηα ηε 

ρακειή βαζκνινγία ζηε ζπκκεηνρή θαη έληαμε κε ηελ αξηζηεία ηεο ζηηο νξγαλψζεηο 

δαζθάισλ . Γηα ηε Νφηηα Δπξψπε, ε κεηαβιεηή κε νξγαλσκέλε βνήζεηα  είλαη 

πηζαλφλ λα κελ αξθεί γηα λα εθπξνζσπεζνχλ  ηα άηππα δίθηπα θαη ε ζηήξημε ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη απηή ηε  πεξηνρή. ε ρψξεο φπσο ε Ηηαιία, γηα 

παξάδεηγκα, δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηάο ησλ ηξνθίκσλ (Π.ρ. 

ην θίλεκα Slowfood), ή ε δηαηήξεζε ησλ  πφιεσλ δσληαλψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ην 

βξάδπ ζην δξφκν, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ζπλαθή. 

Σν ζθνξ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε Κνηλφηεηα είλαη ρακειφ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, 

ηδηαίηεξα ζηελ Πνισλία.  Δπηπιένλ, ζηελ Πνισλία ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη πην ζπρλέο απφ φ, ηη αιινχ ζηελ Δπξψπε. Χζηφζν, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ απνηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε( Ibid, 21) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Πίλαθαο: Ο Γείθηεο ηεο θνηλφηεηαο 

 

 

  

 

Πνιηηηθή Εσή 

Σν κνηίβν ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο δσήο δηαθέξεη ειαθξψο 

απφ ηε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε θνηλφηεηα. ε απηή ηε δηάζηαζε, 

ε Απζηξία θαη ην Βέιγην επηηπγράλνπλ πςειέο βαζκνινγίεο καδί κε ηηο  

ζθαλδηλαβηθέο  ρψξεο. Ζ Απζηξία βγαίλεη κπξνζηά απφ ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο 

(παξά ηε ζρεηηθά ρακειφηεξε βαζκνινγία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζε εζληθφ 

θνηλνβνχιην ), ε κνλαδηθή πεξίπησζε ζε φιεο ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε πνπ ε πεξηνρή απηή δελ πεηχρεη ην πςειφηεξν ζθνξ. Ζ 

Τςειή βαζκνινγία ηεο Απζηξίαο είλαη, ελ κέξεη ιφγσ ηνπ πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ 

ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε πνιηηηθά θφκκαηα. Σν Βέιγην θαηέρεη πςειή 

ζέζε ζε απηή ηε δηάζηαζε, σο απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ ππνρξεσηηθή ςήθν. 

Ζ Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρνπλ ιηγφηεξν θαιέο επηδφζεηο ζε απηή ηε 

δηάζηαζε απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο δχν δείθηεο. Ζ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη νξηζκέλεο 

ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο έρνπλ ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο. Ζ Πνισλία έρεη ρακειή  

βαζκνινγία ζηε ςήθν, αιιά απνδίδεη ζρεηηθά θαιά ζηηο δσξεέο ζε πνιηηηθέο 

νξγαλψζεηο , ελψ ε Οπγγαξία απνδίδεη θαιά ζε δεκνθξαηηθέο αμίεο  θαη ζηηο εθινγέο  

Καηάηαξη Υώπα 

1 Ννξβεγία 

2 Οιιαλδία 

3 νπεδία 

4 Ζλσκέλν Βαζίιεην 

5 Βέιγην 

6 Ηξιαλδία 

7 Γαλία 

8 Γεξκαλία 

9 Απζηξία 

10 ινβελία 

11 Λνπμεκβνχξγν 

12 Γαιιία 

13 Φηλιαλδία  

14 Ηζπαλία 

15 Οπγγαξία 

16 Πνξηνγαιία 

17 Διιάδα 

18 Ηηαιία 

19 Πνισλία 



 
 

 

(75% ζηηο εζληθέο εθινγέο θαη ην 38% ζηηο εθινγέο ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ), 

αιιά φρη ζηε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή . πλνιηθά, νη ρψξεο πνπ έρνπλ θαιχηεξεο 

επηδφζεηο δελ είλαη εθείλεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο γηα 

εζληθά ή επξσπατθά θνηλνβνχιηα, αιιά εθείλεο φπνπ ε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή 

είλαη πςειφηεξε( Ibid,22). 

Πίλαθαο: Ο δείθηεο ηεο πνιηηηθήο δσήο 

Καηάηαξη Υώπα 

1 Απζηξία 

2 Ννξβεγία 

3 Βέιγην 

4 νπεδία 

5 Γαλία 

6 Λνπμεκβνχξγν 

7 Γεξκαλία 

8 Ηξιαλδία 

9 Οιιαλδία 

10 Διιάδα 

11 Φηλιαλδία 

12 Ηζπαλία 

13 ινβελία 

14 Ηηαιία 

15 Ζλσκέλν Βαζίιεην 

16 Γαιιία 

17 Πνξηνγαιία 

18 Οπγγαξία 

19 Πνισλία 

 

Αμίεο 

Ζ δηάζηαζε ησλ  αμηψλ  δείρλεη έλα δηαθνξεηηθφ πξφηππν ζε ζεκαληηθφ βαζκφ  απφ 

ηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο δηαζηάζεηο, κε νξηζκέλεο ρψξεο λα απνδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζπλνιηθά ιηγφηεξεο πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο. Οη βαζκνινγίεο ηεο 

Πνισλίαο είλαη αξθεηά θαιέο ζε απηφ ην δείθηε θαη εηζέξρεηαη ζηελ πξψηε πεληάδα. 

Ζ Πνξηνγαιία επίζεο έρεη θαιά απνηειέζκαηα θαη βξίζθεηαη ζηελ έθηε ζέζε.Ζ ζέζε 

ηνπ Βειγίνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθά ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο ηεο ζηνπο δείθηεο 

ζρεηηθά κε  ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε  ςήθν . Πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ Βέιγσλ 

εξσηεζέλησλ δήισζε φηη  ζα δψζεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζηνπο κεηαλάζηεο θαη πεξίπνπ 

ν ίδηνο αξηζκφο ζεσξεί ζεκαληηθφ ηελ έγθξηζε ησλ λφκσλ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζην 

ρψξν εξγαζίαο ή θαηά ην θπιεηηθφ κίζνο. ηε νπεδία νη αλαινγίεο ήηαλ πην θνληά 

ζην 90% θαη 80% αληίζηνηρα. Δπί ην ζέκα ηεο εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζην Βέιγην 



 
 

 

(φπνπ είλαη ππνρξεσηηθή) ην 65% έθξηλε φηη ε ςήθνο ήηαλ ζεκαληηθή (ε θνξπθαία 

βαζκνινγία είλαη ε Γαλία κε 90%), θαη ην 34% πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη 

ελεξγφο ζηελ πνιηηηθή (ε Διιάδα έρεη ηελ θαιχηεξε βαζκνινγία εδψ κε 53%). Ζ 

νπεδία θαη ε Ννξβεγία είλαη θαη πάιη ζηηο πξψηεο ζέζεηο θαη ζπλδένληαη κε ην 

Λνπμεκβνχξγν ζηηο ηξεηο πξψηεο( Ibid,23). 

 

Πίλαθαο: Ο δείθηεο ησλ αμηψλ  

Καηάηαξη Υώπα 

1 νπεδία 

2 Λνπμεκβνχξγν 

3 Ννξβεγία 

4 Φηλιαλδία 

5 Πνισλία 

6 Πνξηνγαιία 

7 Ηξιαλδία 

8 Γαλία 

9 Απζηξία 

10 Γεξκαλία 

11 Οιιαλδία 

12 Ηηαιία 

13 Ηζπαλία  

14 Ζλσκέλν Βαζίιεην 

15 ινβελία 

16 Γαιιία 

17 Διιάδα 

18 Οπγγαξία 

19 Βέιγην 

 

πλνιηθή εηθφλα ηνπ ζχλζεηνπ δείθηε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ 

πνιίηε 

πλνιηθά, νη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, ε Ννξβεγία, ε νπεδία θαη ε Γαλία έρνπλ πςειέο 

βαζκνινγίεο. Ζ εμαίξεζε θαίλεηαη λα είλαη ε Φηλιαλδία, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ 

κέζε ηνπ ηξαπεδηνχ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο εθηφο απφ ηηο αμίεο. Μεηαμχ ησλ Γπηηθψλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ ηα πςειά ζθνξ θαηαγξάθνληαη απφ ηελ Απζηξία θαη ηηο ρψξεο 

ηεο Μπελεινχμ, αλ θαη κε δηαθνξεηηθά πξνθίι. Δλψ ε Οιιαλδία θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν έρνπλ ζηαζεξέο παξαζηάζεηο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο πνπ εμεηάδνληαη, 

ην Βέιγην αληηζηαζκίδεη γηα ηε ρακειή βαζκνινγία ζηε  δηάζηαζε ησλ αμηψλ κε ηηο 

εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζηελ πνιηηηθή δσή. Γεληθά νη αλαηνιηθέο θαη λφηηεο επξσπατθέο 

ρψξεο βξίζθνληαη ρακειφηεξα ζηελ θαηάηαμε. Ζ Οπγγαξία έρεη ζρεηηθά πςειή 



 
 

 

βαζκνινγία ζηελ εζληθή ςήθν θαη ζηε κε νξγαλσκέλε βνήζεηα , αιιά έρεη κηθξφηεξε 

βαζκνινγία ζπλνιηθά. χκθσλα κε ηελ έξεπλα δελ απνηειεί έθπιεμε ε γεληθή 

θαηάηαμε πνπ έρεη κηα ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο  δηάζηαζεο ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη ρψξεο κε ηελ ελεξγή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ  

γεληθά θαίλεηαη λα έρεη ηνπο πην ελεξγνχο πνιίηεο( Ibid, 24). 

 

Πίλαθαο: πλνιηθή εηθφλα ηνπ  ζχλζεηνπ δείθηε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ 

πνιίηε 

Καηάηαξη Υώπα 

1 Ννξβεγία 

2 νπεδία 

3 Γαλία 

4 Απζηξία 

5 Ηξιαλδία 

6 Βέιγην 

7 Κάησ Υψξεο 

8 Λνπμεκβνχξγν 

9 Γεξκαλία 

10 Ζλσκέλν Βαζίιεην 

11 Φηλιαλδία 

12 Γαιιία 

13 ινβελία 

14 Ηζπαλία 

15 Πνξηνγαιία 

16 Ηηαιία 

17 Πνισλία 

18 Διιάδα 

19 Οπγγαξία 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.2 IEA 2008 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ 

(InternationalAssociationfortheEvaluationofEducationalAchievement-ΗΔΑ) είλαη κηα 

κε-θεξδνζθνπηθή, κε-θπβεξλεηηθή Γηεζλήο πλεηαηξηζηηθή έλσζε ησλ εζληθψλ 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θπβεξλεηηθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ απφ 60 ρψξεο. Ζ 

γξακκαηεία ηνπ βξίζθεηαη ζην Άκζηεξληακ, ζηηο Κάησ Υψξεο, θαη έρεη έλα θέληξν 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη έξεπλαο (DPC) ζην Ακβνχξγν,ζηε Γεξκαλία. 

Σν IEA δηεμάγεη κεγάιεο θιίκαθαο ζπγθξηηηθέο κειέηεο ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ 

πνπ έρνπλ, σο ηδηαίηεξε έκθαζε, εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζε πνιιέο 

ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν.Ζ πξψηε κειέηε ΗΔΑ μεθίλεζε ην 1958. Απφ ηφηε, ζρεδφλ 30 

εξεπλεηηθέο κειέηεο, ππνβάινπλ εθζέζεηο ζρεηηθά κε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ θαη 

ηνκέσλ, πνπ έρνπλ δηεμαρζεί. Απηέο νη κειέηεο έρνπλ ζπκβάιεη ζε κηα βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνκέλσλ εληφο ησλ επηκέξνπο ρσξψλ θαη κέζα ζε 

έλα επξχηεξν δηεζλέο πιαίζην. Ζ Γηεζλήο θνηλσληθή θαη πνιηηηθή κειέηε (International 

Civic and Citizenship Education Study-ICCS) είλαη ην ηξίην έξγν ηνπ ΗΔΑ γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα 

ηνπο ξφινπο ηνπο σο πνιίηεο ζηελ θνηλσλία. Ζ πξψηε κειέηε ηεο αγσγήο ηνπ πνιίηε, 

μεθίλεζε ην 1971. Σν έξγν απηφ, ην νπνίν εηζήγαγε ηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ζηελ εξεπλεηηθή αηδέληα ηεο ΗΔΑ, ακθηζβήηεζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο 

ελλνηνινγηθνχο θαη κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δηεζλείο 

ζπγθξίζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ δεχηεξε κειέηε ηεο Αγσγή ηνπ 

Πνιίηε (Civic Education Study-CIVED), πνπ δηεμήρζε ην 1999, εζηίαδε ζηελ 

δηεξεχλεζε ησλ ζρνιηθψλ εκπεηξηψλ ζην πιαίζην ησλ αιιαγψλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηνλ 

«πξαγκαηηθφ θφζκν» ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ησλ εζλψλ ζηηο αξρέο ηνπ 

1990. Απηέο νη αιιαγέο πνπ πεξηιήθζεζαλ, απφ ηε κία πιεπξά, ε θαηάξξεπζε ηνπ 

θνκκνπληζκνχ ζηελ Κεληξηθή-Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ εκθάληζε ησλ λέσλ 

δεκνθξαηηψλ θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηε δεκφζηα δσή απφ  ηνπο πνιίηεο ησλ παιαηφηεξσλ δεκνθξαηηψλ. 

ρεδφλ 10 ρξφληα κεηά, ε παγθφζκηα αιιαγή έρεη δεηεζεί μαλά απφ κηα λέα έξεπλα 

ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο. Μεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, ν 

απμαλφκελνο αληίθηππνο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, εμσηεξηθέο απεηιέο 

γηα ηηο θνηλσλίεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηνπο, θαη ην πεξηνξηζκέλν 

ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ γελεψλ ζηε δεκφζηα θαη πνιηηηθή δσή 



 
 

 

αλαβίσζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ν 

ξφινο  θαη νη πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΗΔΑ ζπκθψλεζε φηη ήηαλ θαηξφο λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο 

αλαδπφκελεο αλεζπρίεο θαη   μεθίλεζε ηελ ICCS, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη εκπεηξηθέο 

απνδείμεηο φηη κεκνλσκέλεο ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνί κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πνιηηηθή θαη ηελ πξαθηηθή ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Ο ζηφρνο ηεοICCS είλαη λα εθζέζεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε κηα δνθηκή ηεο 

ελλνηνινγηθήο γλψζεο θαη αληηιήςεσλ ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αγσγή ηνπ 

πνιίηε. Πξνηίζεηαη επίζεο λα ζπιιέγεη θαη λα αλαιχεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε δηαζέζεηο 

θαη ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη αγσγή 

ηνπ πνιίηε. Δπεηδή εICCS βαζίδεηαη ζηελ CIVED (1999), ζα δψζεη ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξνεγνχκελε κειέηε κηα επθαηξία γηα ηε 

δεκηνπξγία δεηθηψλ (δεδνκέλα ηάζεσλ) θαηά κήθνο ρξφλνπ εζληθήο πξνφδνπ 

ζηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, ε ICCS πξνζθέξεη επίζεο ηελ επθαηξία λα 

αθνινπζήζνπλ λένπο ζηφρνπο ζε απηφ ην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Μηα ζεκαληηθή 

θαηλνηνκία είλαη φηη εICCS ζα πξνζπαζήζεη, κέζσ ηεο εηζαγσγήο πεξηθεξεηαθψλ 

ελνηήησλ, λα αληηκεησπίζεη εηδηθά πεξηθεξεηαθά δεηήκαηα ζηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή εθπαίδεπζε. Σξείο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο (Αζία, Δπξψπε, θαη  Λαηηληθή 

Ακεξηθή) ζα παξέρνπλ ζηνηρεία πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνληαη ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ κέξνο ηεο κειέηεο( IEA,2008:5). 

 

Χζηφζν ζηα 10 ρξφληα απφ ηφηε πνπ ε CIVED δηεξεχλεζε  ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε, νη 

φξνη ζρεηηθά κε ην αζηηθφ δίθαην θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (ηδίσο ε δηαθπβέξλεζε 

θαη κεηαμχ ησλ εζλψλ ζρέζεηο) έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Καζψο επίζεο θαη ην πιαίζην ζηε ζρέζε ηφζν κε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε,ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο πξαθηηθήο ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε 

πνιηηψλ έρνπλ αιιάμεη.  Οη αηηίεο ησλ κεγάισλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζάξσζαλ ηνλ 

θφζκν ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990, αξρηθά ζα ιέγακε φηη  είλαη νη 

εμσηεξηθέο απεηιέο γηα ηηο θνηλσλίεο ησλ πνιηηψλ. Σξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαη νη 

επαθφινπζεο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απάληεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πξνθχςεη ζε κεγαιχηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ θνηλσληθή 

θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε. Αθφκε παξαηεξείηαη φηη ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

θαη ηδηαίηεξα εθείλεο ηεο πεξηνρήο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, δείρλνπλ φηη νη άλζξσπνη 



 
 

 

δίλνπλ κεγαιχηεξε αμία ζηε δεκνθξαηία σο έλα ζχζηεκα 

θπβέξλεζεο απφ φ, ηη ζην παξειζφλ, αιιά φηη ε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ηαπηφρξνλα απεηιεί ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνθξαηηθήο 

θπβέξλεζεο. Παξάιιεια ππήξμε κηα αμηνζεκείσηε αχμεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ κε-

θπβεξλεηηθψλ νκάδσλ απφ ηελ θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκεχεη σο 

ελαιιαθηηθή ιχζε κέζσ ησλ νπνίσλ ε ελεξγή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε κπνξεί λα ελψζεη 

ηνπο πνιίηεο ζε έλα θνηλφ ζθνπφ. Αθφκε εληείλεηαη ε ηάζε πξνο πην βαζηέο 

πνιηηηζηηθέο αιιαγέο, ιφγσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ 

θνηλσληψλ πρ πην θαζνιηθή πξφζβαζε ζηα λέα κέζα φπσο ην δηαδίθηπν,  αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ θαηαλαισηψλ.Καηά ζπλέπεηα, ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο παξακέλεη, ή έρεη γίλεη, πςειφ ζε πνιιέο ρψξεο, ηδηαίηεξα ζε 

εθείλεο κε δεκνθξαηηθέο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο, αιιά θαη ζε εθείλεο φπνπ ε 

εγθαζίδξπζε ηεο δεκνθξαηίαο δελ έρεη αθφκε επηηεπρζεί( IEA,2008:7-8). 

 

Παξάγνληεο επηξξνήο ηεο αληίιεςεο ησλ λέσλ γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε 

Οη  γλψζεηο ησλ λέσλ, νη ηθαλφηεηεο ,νη δηαζέζεηο, θαη νη απηνπεπνηζήζεηο 

επεξεάδνληαη απφ κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζε 

κηα πνιπεπίπεδε δνκή. Ο θάζε καζεηήο βξίζθεηαη εληφο επηθαιππηφκελσλ πιαηζίσλ, 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπηηηνχ. Καη ηα δχν πιαίζηα απνηεινχλ κέξνο ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο είλαη ελζσκαησκέλε ζην επξχηεξν ππν-εζληθφ, 

εζληθφ, θαη δηεζλέο επίπεδν. Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηελICCS  δηαθξίλεη  

ηέζζεξα επίπεδα. Αξρηθά ην πιαίζην ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, δειαδή Απηφ ην 

επίπεδν απνηειείηαη απφ ην επξχηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηα ζρνιεία θαη ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί . Έπεηηα ην  πιαίζην ησλ ζρνιείσλ θαη ηάμεσλ, 

δειαδή παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ νη καζεηέο ιακβάλνπλ, 

ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, θαη ην γεληθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ  

Αθφκε ην πιαίζην ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο ην νηθνγελεηαθφ 

ππφβαζξν θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ εθηφο ζρνιείνπ.Σέινο ην πιαίζην ηνπ αηφκνπ, 

δειαδή ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή. 

 

 



 
 

 

Μηα άιιε ζεκαληηθή δηάθξηζε κπνξεί λα γίλεη κε ηελ νκαδνπνίεζε ζπγθπξηαθψλ 

παξαγφλησλ, ζχκθσλα κε απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε πξνγφλνπο είηε κε 

δηαδηθαζίεο. Με ηελ έλλνηα πξφγνλνη ελλννχληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

ηξφπν κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ απφθηεζε  θαηαλνήζεσλ θαη αληηιήςεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή πνπ ιακβάλνπλ ρψξα.  Γηεξγαζίεο είλαη εθείλνη νη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κάζεζε ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη ηελ 

απφθηεζε ησλ αληηιήςεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δηαζέζεσλ. Πεξηνξίδνληαη απφ ηνπο 

πξνγφλνπο θαη επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πςειφηεξα 

επίπεδα ηεο δνκήο πνιιαπιψλ επηπέδσλ. Πξφγνλνη θαη δηαδηθαζίεο είλαη παξάγνληεο 

πνπ δηακνξθψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ζην επίπεδν ησλ επηκέξνπο καζεηψλ( 

IEA,2008:30-31). 

 

Σαεξεπλεηηθά ζηνηρεία ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

εζληθφ επίπεδν 

 

Οη ηξφπνη πνπ νη καζεηέο  αλαπηχζζνπλ  δηαζέζεηο θαη ηθαλφηεηεο ζρεηηθά κε ηα 

θνηλά θαη απνθηνχλ αληηιήςεηο φζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπο σο πνιίηεο επεξεάδνληαη 

έληνλα απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ βξέζεθαλ ζε επίπεδν ρψξαο. Ζ Ηζηνξηθή αλαδξνκή, 

ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ε δνκή ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ε αλάγθε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ απφ κηα 

δηεζλή αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο.  

Ζ έξεπλα ηνπ εζληθνχ  πιαηζίνπ ζπιιέγεη ζπζηεκαηηθά ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηε 

δηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο, ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηελ έθηαζε ησλ ζεκεξηλψλ 

ζπδεηήζεσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Ζ έξεπλα ζπιιέγεη επίζεο 

ζηνηρεία δηαδηθαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε  θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηηο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηνηρεία απφ ηελ έξεπλα ηνπ εζληθνχ 

πιαηζίνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνθίι ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο. Δπηπιένλ, ε έξεπλα παξέρεη ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηνπο ζπκθξαδφκελνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελεκέξσζε ηεο 



 
 

 

αλάιπζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ θαη ζηε 

ζπκκεηνρή ζηε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε. 

Όζν αθνξά ηελ δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, παγθνζκίσο ππάξρνπλ 

νκνηφηεηεο ζηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δνκέο (Benavot θ.ά..,1991φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

ΗΔΑ,2008:32), σζηφζν νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο 

(Baker&LeTendre, 2005,φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ,2008:32). Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα 

ηεο ΗΔΑ CIVED (Torney- Purtaetal., 1999, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ, 2008:32) 

έδεημαλ φηη ην θαζεζηψο  θαη ε  πξνηεξαηφηεηα πνπ δφζεθε  ζηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή εθπαίδεπζε ήηαλ γεληθά ρακειά ζε φιεο ηηο ρψξεο. Μηα ζεκαληηθή πηπρή 

ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ηα ζρνιεία ζε δηάθνξεο ρψξεο 

παξέρνπλ ζηήξημε ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε κέζα απφ ην  πνιηηηζκφ ή 

ην ήζνο ηνπ ζρνιείνπ, ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ, θαη ηε 

δεκηνπξγία ησλ ζπλδέζεσλ κε ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα (Birzeaetal., 2004φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ, 2008:33).  

Αθφκε νη ρψξεο πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο (Coxetal., 

2005,Δπξπδίθε, 2005 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ,2008:33). Οξηζκέλα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε ζην εζληθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ σο ππνρξεσηηθφ ή πξναηξεηηθφ (stand-alone) κάζεκα ,ελψ άιινη 

ηελ πεξηιακβάλνπλ σο αλαπφζπαζην κέξνο ησλ άιισλ ππνθεηκέλσλ. Μηα 

ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη αγσγήο ηνπ πνιίηε είλαη 

λα εθαξκνζηεί σο δηεπηζηεκνληθφ ζέκα. Ζ έξεπλα εζληθνχ  πιαηζίνπ ζπγθεληξψλεη 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο (ζαλ έλα 

μερσξηζηφ κάζεκα, ή λα ελζσκαησκέλν  ζε δηάθνξα ζέκαηα, ή σο δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε) ζηελ επίζεκε δηδαθηέα χιε ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε 

δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Ζ έξεπλα θαιχπηεη επίζεο ηα νλφκαηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ θαη αλ είλαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ζε θάζε 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. Αθφκε ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έκθαζε πνπ 

δίλνπλ νη ρψξνη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ζε δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο (πρ γλψζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη γεγνλφησλ) θαη ηεο κάζεζεο ησλ 

καζεηψλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ.  



 
 

 

 

Σα ζηνηρεία ηνπ ζρνιηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ην πιαίζην ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα ζρνιεία θαη ηα ζπίηηα 

πνηθίιινπλ ζε νηθνλνκηθνχο,πνιηηηζηηθνχο, θνηλσληθνχο πφξνπο, θαζψο θαη ζηα 

νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Κνηλφηεηεο ρσξίο απνθιεηζκνχο φπνπ νη αμίεο ησλ 

θνηλνηηθψλ ζρέζεσλ θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο εκπινθήο ηεο ελεξγνχο  πνιηηεηφηεηαο 

εηδηθά εάλ είλαη επαξθείο πφξνη, κπνξεί λα πξνζθέξνπλ πνιιά ζε ζρνιεία θαη ηδηψηεο 

απφ ηελ άπνςε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επθαηξηψλ γηα ζπλεξγαζίεο θαη 

ζπκκεηνρή. Ζ ηθαλφηεηα θαη ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλφηεηαο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο 

λένπο ηεο κπνξεί λα έρεη κηα ηζρπξή ζρέζε κε ηε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή γλψζε,ηηο 

δηαζέζεηο θαη αξκνδηφηεηεο ησλ λέσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ξφινπο ηνπο σο πνιίηεο. 

ΖICCS ρξεζηκνπνηεί ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Οη 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ην θνηλνηηθφ επίπεδν πεξηιακβάλνπλ  ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο. 

Σελ αζηηθνπνίεζε (πξφγνλνο), κε ζθνπφ λα θαηαλνεζεί ζε πνην βαζκφ, ην επίπεδν 

ηεο αζηηθνπνίεζεο επεξεάδεη ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

ηφζν γηα ηα ζρνιεία θαη ηνπο καζεηέο ζην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο. Έπεηηα νη πφξνη, 

γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ πνιίηε ζηελ πεξηνρή. Παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηελ πνζφηεηα 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πφξσλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε δηαζέζηκε 

ζηελ ηνπηθή πεξηνρή ε νπνία κπνξεί λα έρεη δηπιφ απνηέιεζκα. Απφ ηε κία πιεπξά, 

κπνξεί λα επλνήζεη ηελ νξγάλσζε έξγσλ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θνηλφηεηαο (φπσο 

έξγα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε) θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ζε 

έξγα πνπ απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλφηεηα, 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ζπκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο ζηελ δσή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο κπνξεί 

λα είλαη έλαο παξάγνληαο ηεο κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο θαη  εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ. Σν κνληέιν πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ CIVED αλαγλψξηζε ηε 

ζεκαζία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ καζεηψλ ζην θνηλσληθφ, θνηλνηηθφ  θαη πνιηηηθφ 

πιαίζην (Torney-Purtaetal., 2001 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ, 2008:35). Οη δεζκνί 

κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο απνηεινχλ κηα επθαηξία γηα ηελ παξνρή 



 
 

 

θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ πξνζθνξά ζε απηνχο πξαγκαηηθέο 

επθαηξίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα κηα 

ζπλεηδεηή δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ζηα θνηλά.Δπηπιένλ, ην επίπεδν ησλ πφξσλ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ παξνρή ηνπηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ ζρνιείσλ. Ζ ηνπηθή ππνζηήξημε κπνξεί λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ(Reezigt&Creemers, 2005, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ, 2008: 35). Ζ Δζληθή ζηήξημε ζέηεη ην ππφβαζξν γηα βειηίσζε, 

ελψ ε ηνπηθή ππνζηήξημε κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ζρνιείσλ πην 

άκεζα. Σνπηθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, νη 

γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, επαξρηαθνί ππάιιεινη, δηεπζπληέο ζρνιείσλ, θαη 

ζρνιηθά ζπκβνχιηα. Οη ζρνιηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, θαζψο 

θαη νη δεζκνί πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε άιια πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή  θαη 

πνιηηηθψλ ζεζκψλ, κπνξνχλ επίζεο λα επεξεάζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ  γηα 

ηε ζρέζε κε ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πνπ κπνξεί λα 

παίμεη ζε απηφ. Σν εξσηεκαηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ ηεοICCS πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν 

ζηνηρείσλ δεηψληαο αξρέο γηα ηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο πφξνπο πνπ 

ππάξρνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θνηλφηεηαο (φπσο βηβιηνζήθεο, κνπζεία, ζέαηξα θαη, 

θαζψο θαη παηδηθέο ραξέο θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ζ παξνπζία ησλ ελψζεσλ πνπ επηηξέπεη ηελ ελεξγφ άζθεζε ηνπ πνιίηε απφ ηνπο 

καζεηέο ζηελ εκπινθή θαη  ζηε ζπκκεηνρή είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

δπλαηήο ζπλέρεηαο ή αζπλέρεηαο ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ζε απηφ ην πεδίν, ηφζν 

εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ χπαξμε θνηλσληθψλ εληάζεσλ ζηελ θνηλφηεηα κπνξεί λα επεξεάζεηην ζρνιείν 

ζεζέκαηαθαηπξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ην ζρνιείν είλαη κέξνο απηήο. Θέκαηαθνηλσληθήο έληαζεοκέζα ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηακπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηοκαζεηψλθαη ηεπνηφηεηαηεο 

θνηλσληθήοδσήο ηνποθαη ηελ θαζεκεξηλήεκπεηξία, ηφζν εληφο φζνθαη εθηφο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ ηεοICCSζπιιέγεηδεδνκέλα ζρεηηθά κεηηο 



 
 

 

αληηιήςεηοησλ  δηεπζπληψλ ζε ηέηνηα ζέκαηαθαηηηο επηπηψζεηοησλ ζεκάησλ απηψλζηε 

δσήηνπ ζρνιείνπ. 

Αθφκε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ θηηάρηεθε γηα  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπιιέγεη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ δαζθάινπ / καζεηή ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα  θνηλά, θαη ε πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε νκάδεο ή νξγαληζκνχο ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα.Γχν δηαθνξεηηθέο 

θαηαζθεπέο δηεξεπλήζεθαλ: δάζθαινο / ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θνηλά, νη νπνίεο νξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηηθέο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Παξφκνηα ζηνηρεία  

πεξηιακβάλνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ θνηηεηψλ( 

IEA,2008:36).  

 

 

Τοερευνητικό πλαίςιο των ςχολείων και τάξεων 

Δίλαη ζεκαληηθφ, θαηά ηε δηεμαγσγή κηαο κειέηεο ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

εθπαίδεπζε,  λα ιεθζνχλ ππφςε ηα πιαίζηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ, 

δηφηη απηά επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ην αζηηθφ 

δίθαην θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, θαη ηηο δηαζέζεηο θαη ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ξφινπο ηνπο σο πνιίηεο. Κπξίαξρα κεηαμχ απηψλ είλαη γεληθφηεξν ήζνο ηνπ ζρνιείνπ, 

ν πνιηηηζκφο, θαη ην θιίκα κέζα ζην νπνίν νη πνιηηηθέο αθνξνχλ ηφζν ην ηππηθφ θαη 

ην άηππν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζρεηηθά κε ηα θνηλά θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε πνπ 

αλαπηχζζνληαη.Μαζεζηαθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο 

θαηαλνήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα θνηλά θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε πεξηιακβάλνπλ 

ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ηελ ηάμε θαη δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα, θαζψο θαη νη πφξνη, ηα πιηθά θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ αλαιακβάλνληαη. 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ είλαη άιιεο 

ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Απηέο νη ζρέζεηο επεξεάδνληαη απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεηο απνθάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ζε 

επίζεκεο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο δηαθπβέξλεζεο. 



 
 

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ ζρνιείνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνπ αλαδεηνχλ 

πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθέο πξνγελέζηεξεο κεηαβιεηέο ζε επίπεδν ζρνιείνπ, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ πφξσλ. 

Δπίζεο ζέηεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ, ην ζρνιηθφ θιίκα, ην δάζθαινο, γνλείο, θαη 

ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο 

θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν. εκαληηθνί είλαη θαη νη πφξνη ησλ ζρνιείσλ, 

νη νπνίνη ρσξίδνληαη ζε πιηθνί θαη αλζξψπηλνη. Τπάξρεη έληνλε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πφξνη ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ  αλάπηπμε 

θαη βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ (Hanushek, 1994, 1997 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

ΗΔΑ,2008:37). Πέξα απφ ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ε ππθλφηεηα, φπσο κεηξάηαη απφ ηελ αλαινγία απφ ηνπο καζεηέο 

ζηνπο θαζεγεηέο –ζπλδέεηαη κε θάπνηα απνηειέζκαηα ησλ θνηηεηψλ. Αθφκε ην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ ζηελICCS πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ (Anderson, Ryan, &Shapiro, 1989, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ, 2008:37). Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά  ζρεηίδνληαη κε κεηαβιεηέο 

πνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη ζε κηα πεξηγξαθή ελφο ζρνιείνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην 

πεξηιακβάλεη επίζεο κεξηθέο εξσηήζεηο δεηψληαο βαζηθέο πιεξνθνξίεο, ηδίσο ηνλ 

ηχπν ηνπ ζρνιείνπ (δεκφζην / ηδησηηθφ), ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ, θαη ν αξηζκφο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα ζρνιεία δηαθέξνπλ εληφο θαη κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ηεο απηνλνκίαο θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζή ηνπο ζηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ 

(δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ηε ρξεκαηνδφηεζε, δηδαθηηθνχ θαη κε-δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ) θαη ηεο νξγάλσζήο ηνπο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε επηινγή ησλ 

ζπγγξακκάησλ, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε)(Δπξπδίθε,2007 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

ΗΔΑ,2008:37). 

Ο βαζκφο ηεο απηνλνκίαο  ηνπ θάζε ζρνιείνπ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εηδηθψλ καζεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ( θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη εθηφο) πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε. Έλαο επξχηεξνο βαζκφο απηνλνκίαο κπνξεί λα δψζεη 

κεγαιχηεξεο επθαηξίεο γηα  ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή κέζα ζε έλα δεκνθξαηηθφ 

ζρνιείν δηαθπβέξλεζεο φρη κφλν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο αιιά θαη ην 



 
 

 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ βειηίσζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνπ ζρνιείνπ δείρλεη φηη ηνπιάρηζηνλ κεξηθή απηνλνκία επλνεί ηελ 

επηηπρία ηεο βειηίσζεο ησλ πξνζπαζεηψλ(Reezigt&Creemers, 2005,φπσο αλαθέξεηαη 

ζην ΗΔΑ, 2008:38). 

Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιήθζεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ δηεξεπλά ην 

επίπεδν ηεο απηνλνκίαο ησλ ζρνιείσλ ζηε δηαρείξηζε θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζρεδηαζκφ. Δπθαηξία λα δηνξγαλψζεη εηδηθά καζήκαηα,έξγα, ζρνιηθέο θαη 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα επηιέμνπλ εγρεηξίδηα, θαη λα θαζνξίζνπλ ηα 

θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηίκεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ απηφ-

αμηνιφγεζε, φια ζπκβάιινπλ ζην ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, φπσο απηφ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζπλεπέο κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ε 

χπαξμε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκνί θαη  πξφηππα ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα επηηχρνπλ, κπνξεί λα δξάζνπλ, εληφο 

δηαθνξεηηθψλ ζρνιηθψλ ζπζηεκάησλ, σο θπζηθφο πφξνο ή έλα εκπφδην γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

εθπαίδεπζε. 

Αθφκε νη ζπκκεηνρηθέο δηαθπβεξλεηηθέο πξαθηηθέο κεηαμχ δαζθάισλ, γνλέσλ θαη 

καζεηψλ ζην ζρνιείν βνεζνχλ ζην λα ραξαθηεξίδνληαη ηα ζρνιεία σο πεξηβάιινληα  

δεκνθξαηηθήο κάζεζεο. Δπηηξέπνληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ δαζθάισλ θαη ησλ γνλέσλ 

βνεζά θάζε ζρνιείν λα θαηαλνήζεη ηελ πνηθηιία ησλ αλαγθψλ κάζεζεο ησλ καζεηψλ 

θαη λα εμαζθαιίζεη ηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ(Ranson,Farrell, Peim, &Smith, 

2005). Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ βνεζά λα ρηηζηεί έλα 

δεκνθξαηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα δψζεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα 

αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή εθπαίδεπζε. Ζ CIVED έδεημε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιηθά 

ζπκβνχιηα θαη θνηλνβνχιηα ησλ θνηηεηψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ γλψζε θαη 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ (Losito&D'Apice, 2003? Torney-Purtaetal., 2001, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ,2008: 38). 

 

Μηα πνηθηιία ησλ θαηαζηάζεσλ κάζεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ εγεζία θαη ηε 



 
 

 

δηαρείξηζε, θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην ζρνιείν, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ  ζρέζεσλ κέζα ζην ίδην ην ζρνιείν θαη αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ έμσ 

θνηλφηεηα.Ζ  θαζεκεξηλή εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν είλαη έλαο παξάγνληαο 

πνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ην ζρνιείν σο έλα 

δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη αληηκεηψπηζεο  ζρέζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαθάλεηα, ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, θαη ην 

ζεβαζκφζηε δηαθνξεηηθφηεηα, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο θαη ππνζηήξημεο ηεο 

δηθή ηνπ γλψκεο θαη άπνςεο, επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αζθήζνπλ έλα 

δεκνθξαηηθφ ηξφπν δσήο, λα αξρίζνπλ ηελ άζθεζε απηνλνκία ηνπο, θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε αίζζεζεο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Σν ρνιηθφ θιίκα ζρεηίδεηαη κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ήζνο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζρνιείνπ σο κηα θνηλσληθή νξγάλσζε, θαζψο θαη  

ηε δηάθξηζε ηνπ θάζε ζρνιείνπ μερσξηζηά απφ ηνπο άιινπο (Stoll, 1999 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ,2008:41). 

Αθφκε ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ν πνιηηηζκφο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη ην κε παλεπηζηεκηαθφ πξνζσπηθφ ηεο αίζζεζεο 

ηνπ αλήθεηλ ζην ζρνιείν, εληζρχνληαο έηζη ηε δέζκεπζε θαη ην θίλεηξν φηη απηέο νη 

νκάδεο έρνπλ θαηεπζπλζεί πξνο ηε  βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο δηεξεπλάηαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ θαζεγεηή ηεοCIVEDφπνπ πεξηειάκβαλε έλα ζχλνιν  ζηνηρείσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αγσγήο ζηα ζρνιεία. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ηνπ ζρνιείνπ ηεοICCSπεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ εζηηάδνπλ ζην πψο ε 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε παξαδίδεηαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ, νη αληηιήςεηο 

γηα ηελ ζεκαζία ησλ ζθνπψλ απηήοηεο πεξηνρήο εθπαίδεπζεο, θαη πψο νη 

ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο γηα ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε  

απνδίδνληαη κέζα ζην ζρνιείν. Σα δεδνκέλα απφ ην εξγαιείνηνπ ζρνιείνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνθαιπθζεί ε πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ζην επίπεδν ησλ ζρνιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πεξηνρήο ηεο εθπαίδεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν. 

Σα δεδνκέλα παξέρνπλ επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηνππξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ 

εθαξκφδεηαη. 



 
 

 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηνπ δαζθάινπ έρεη σο ζηφρν λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ δαζθάισλ ζηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε θνηηεηηθή επηξξνή ζε 

ζρνιηθέο απνθάζεηο, «ε εκπηζηνζχλε ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ε αληίιεςε  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζρνιηθφ θιίκα, πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε, θαη ηελ 

αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην θιίκα ζηελ ηάμε θαη ηε πεηζαξρία. Δπηπιένλ, κία 

πξναηξεηηθή ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  κε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε. Σα εξσηήκαηα απηά 

αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε ζην ζρνιείν θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

δηδάμνπλ απηφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην ζρνιείν. Αθφκε ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ 

δάζθαινπ  ηεο ICCS πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν  ζηνηρείσλ ξσηψληαο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Σα ζηνηρεία απηά 

αλαθέξνληαη ζηε  ζπκκεηνρή  ηνπ δαζθάινπ ζε αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηελ πξνζπκία ηνπο λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο  εθηφο απφ εθείλεο ηεο 

δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπφλεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ηνπ ζρνιείνπ 

Αθφκε ην εξσηεκαηνιφγην δηεξεπλά ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα θνηλά θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε πνπ 

δηεμάγνληαη απφ ην ζρνιείν ζηελ θνηλφηεηα, θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δέζκεπζε 

(δειαδή, πέξα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπο) ζε δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ.  

 

Δπηπιένλ ην εξσηεκαηνιφγην  ηνπ θαζεγεηή ηεοICCS πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν 

ζηνηρείσλ ξσηψληαο γηα ην ζρνιηθφ θιίκα σο έλα δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο 

θαη ηε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο δεκνθξαηηθνχ ήζνπο κέζα 

ζην ζρνιείν φπσο θαη γηα ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε.Ζ ρξήζε  κεζφδσλ 

ηεο δηδαζθαιίαο πνπ εζηηάδνπλ ζηνπο θνηηεηέο σο κεκνλσκέλα άηνκα θαη ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ πνπ επλννχλ «καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ελφο θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε πνπ  είλαη αλνηθηή θαη επλνεί ηελ 

απφθηεζε θαη ηελ άζθεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελθνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε. Έλα δεκνθξαηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ 

θαη πξαθηηθψλ θαη κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ελεξγφ αθνκνίσζε ηνπο.Σα 



 
 

 

απνηειέζκαηα ηεο CIVED ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζηελ ηάμε 

ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηνλ Tornet-Purtaφπσο 

θαηαγξάθεηαη ζηε έξεπλα ηεο ΗΔΑ. ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ δάζθαινο ηεοICCS δελ 

ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία ηνπο. Σέινο 

ην εξσηεκαηνιφγην ησλ θαζεγεηψλ ηεοICCS  πεξηιακβάλεη κηα δηεζλή επηινγή ζηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν θαη ζε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

εγθξίζεθαλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πνιίηε θαη ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε.  

Όςο αφορά ην εξσηεκαηνιφγην ην εξσηεκαηνιφγην ησλ καζεηψλ, απηφ πεξηιακβάλεη 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην θιίκα ζηελ ηάμε γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

εθπαίδεπζε, ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ ηεο επηξξνήο ηνπο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζην 

ζρνιείν, θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο.Οξηζκέλνη 

κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη πεξηζζφηεξεο δεκνθξαηηθέο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο ησλ 

ζρνιείσλ ζπκβάιινπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα εκπινθήο ησλ θνηηεηψλ ζην 

ζρνιείν (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Mosher, Kenny, θαη Garrod, 1994, ζει. 83 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ:2008, 41). Χζηφζν, κηα πην πξφζθαηε νπεδηθή κειέηε 

δηαπίζησζε φηη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηεο άκεζεο επηξξνήο ζηα ζέκαηα  ηνπ 

ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηε γλψζε ησλ πνιηηψλ (Almgren, 

2006, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ,2008:41). ΖICCSπεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν απφ 

επηά αληηθείκελα ξσηψληαο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη καζεηέο λνκίδνπλ φηη 

έρνπλ άκεζε επηξξνή ζε δηάθνξνπο ηχπνπο ζρνιηθψλ ζεκάησλ. 

Σν ζρνιηθφ θιίκα, επίζεο ζεσξείηαη επξέσο σο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ 

εμήγεζε  ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ. Scheerens θαη Bosker 

(1997, ζει. 112 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ,2008: 41) ελφςεη ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

σο ζπλψλπκν κηαο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο πνπ εθδειψλεηαη ζαλ κηα ζεηξά απφ 

κεηαβιεηέοκε επίθεληξν ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ, απνπζίεο ησλ καζεηψλ, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηα θίλεηξα ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη ην ίδην ην ζρνιείν.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Σν πιαίζην ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

Σα πιαίζηα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαη  ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ  γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ, 

πεπνηζήζεσλ ησλ λέσλ θαη ην πιαίζην ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε είλαη ζεκαληηθά. Μπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

ζπλαδέιθσλ, εθπαηδεπηηθψλ  πφξσλ ζην ζπίηη, ηνλ πνιηηηζκφ, ηε ζξεζθεία, ηηο αμίεο, 

ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ε θαηάζηαζε ηεο ζρέζεο ησλ λέσλ πνπ έρνπλ κέζα 

απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ην  κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ηα εηζνδήκαηα θαη ηα 

επίπεδα απαζρφιεζεο, ε πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθά είδε ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο, ε πνηφηεηα  ζπλδέζεσλ ηνπ ζρνιείνπ κε ην ζπίηη, θαη ην επξχ θάζκα 

ησλ  επθαηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θνηλά έμσ απφ ην ζρνιείν  πνπ νη λένη κπνξνχλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπρλά ηνλίδνπλ ην ξφιν ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ππφβαζξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη  ζηελ 

εκπινθή κε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Renshon, 

1975 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ, 2008:41). Χζηφζν, ην ζρνιείν σο έλαο 

αληαγσληζηηθφο παξάγνληαο  κε  ην ππφβαζξν ηνπ ζπηηηνχ έρεη παξαηεξεζεί σο 

αθφκε κεγαιχηεξε επηξξνή (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Hess&Torney, 1967 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ,2008:41). Παξ 'φια απηά, ππάξρεη κηα γεληθή ζπλαίλεζε φηη ην 

νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν είλαη κηα ηζρπξή κεηαβιεηή ζηελ πνιηηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθήβσλ. Ο ξφινο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

επηξξνή ζηελ παξνρή ελφο πην ελζαξξπληηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ησλ εθήβσλ. Οη παξάγνληεο 

απηνί, κε ηε ζεηξά ηνπο εληζρχνπλ ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή σο άηνκα. 

 

Μειέηεο ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία 

ηεο έθηαζεο ζηελ νπνία νη νηθνγέλεηεο θαη ηα άηνκα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

δηάθνξεο κνξθέο θεθαιαίνπ. Ο Bourdieu (1986) φπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ ΗΔΑ 2008 

ζεσξεί  ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην σο ηηο πεγέο ησλ άιισλ κνξθψλ θεθαιαίνπ θαη 

δηαθξίλεη κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ, ηνπ πνιηηηζηηθνχ, θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη  ην αλζξψπηλν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζε αηνκηθέο  

δεμηφηεηεο, γλψζε, θαη ηα πξνζφληα, ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζε εθείλα 

ηα «επξέσο δηαδεδνκέλα, πςειήο πνιηηηζηηθήο θαηάζηαζεο(ζηάζεηο, πξνηηκήζεηο, 

ζεσξεηηθή γλψζε, ζπκπεξηθνξέο) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θνηλσληθφ θαη 



 
 

 

πνιηηηζηηθφ απνθιεηζκφ.(Lamont&Lareau, 1988, 156 ζει, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

ΗΔΑ,2008:42). Σν θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη αληηιεπηφ σο θνηλσληθφο πφξνο, πνπ 

ζπλδέεη ηνπο πνιίηεο κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο 

πην απνηειεζκαηηθά. χκθσλα κε ηνλ Putnam (1993), νη ηξεηο ζπληζηψζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (θνηλσληθή εκπηζηνζχλε,  θνηλσληθέο λφξκεο, θαη θνηλσληθά 

δίθηπα) απνηεινχλ έλα «ελάξεην θχθιν» πνπ παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ 

επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλσλία. 

Ζ έξεπλα ηνπ  θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο νκάδεο δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηα 

πξνζσπηθά δίθηπα, ζπλδξνκέο ζε νξγαληζκνχο, δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε, θαη ηελ 

πξνζσπηθή επηθνηλσλία (ΜΜΔ, ζπδεηήζεηο). Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, 

θαηά ζπλέπεηα,  ζπρλά επηθξίλεηαη γηα ηελ έιιεηςε ζαθήλεηαο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ  φζνλ αθνξά ηελ εμεξεχλεζε δεηθηψλ. 

ην πιαίζην ηεοICCS, ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζεσξείηαη ρξήζηκε, 

πεξηγξάθεη ηνπο κεραληζκνχο πνπ εμεγνχλ γηαηί νξηζκέλνη καζεηέο έρνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα ηεο πνιηηηθήο ηεο γλψζεο θαη ηε δέζκεπζε απφ ηνπο άιινπο. Μέηξα ησλ 

δηαθφξσλ πηπρψλ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (εκπηζηνζχλε, λφξκεο, θαη θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε) πεξηιακβάλνπλ ηηο κεηαβιεηέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ 

ππφβαζξνπ. Μεξηθέο κεηαβιεηέο αληηθαηνπηξίδνπλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ, ηδίσο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο γνλείο, 

ηνπο ζπκκαζεηέο, θαη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Άιιεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ  

απηφ ην πιαίζην είλαη ηα κέηξα ηεο δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο εζεινληηθήο 

ζπκκεηνρήο ζε  νξγαλψζεηο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή. 

Μεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ πνπ είλαη πξφγνλνο  ηεο 

κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη αλάπηπμεο ηνπο θαη κεηξψληαη κέζσ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ ππφβαζξνπ ηνπ καζεηή πεξηιακβάλνπλ (i) γνληθή 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, (ii) ηελ πνιηηηζηηθή θαη εζλνηηθή θαηαγσγή, (iii) ην 

γνληθφ ελδηαθέξνλ ζηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα, θαη (iv) ηε ζχλζεζε ηεο 

νηθνγέλεηαο. Σν εξσηεκαηνιφγηνπ ηνπ ππφβαζξνπ ηνπ καζεηή  ζπιιέγεη επίζεο 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αληαλαθινχλ 

ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο έμσ απφ ην ζρνιείν (γηα παξάδεηγκα, ζπδεηψληαο 

πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη πξφζβαζε 

ζε πιεξνθνξίεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο). 



 
 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ηεο CIVED, ε ζπρλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ 

ζπδεηήζεσλ είλαη έλαο ζεηηθφο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ησλ δχν ζπλαηζζεκάησλ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλακελφκελεο ζπκκεηνρήο (βιέπε, 

γηα παξάδεηγκα, Richardson, 2003 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ,2008:43).  Αθφκε ε 

CIVED έδεημε φηη ε απφθηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο ελεκέξσζεο ηεο ηειεφξαζεο 

είλαη έλαο ζεηηθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο πνιηηηθήο γλψζεο θαη αλακελφκελε  

ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο (Torney- Purtaetal., 2001 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

ΗΔΑ,2008:43). 

Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ φηη ην ζξήζθεπκά κπνξεί λα βνεζήζεη λα 

εληζρπζεί ε πνιηηηθή θαη  θνηλσληθή δέζκεπζε(βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Verba, 

Schlozman, &Brady, 1995, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ,2008: 44) θαζψο νη 

ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο παξέρνπλ δίθηπα πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ πνιηηηθή 

πξφζιεςεο θαη θηλήηξνπ. Χζηφζν, ππάξρνπλ επίζεο ελδείμεηο ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζηελ δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, φπσο 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο πνιηηηθήο γλψζεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αλάκεζα ζε έληνλα ζξεζθεπφκελνπο 

αλζξψπνπο (Scheufele2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ,2008: 44). ηελ πεξίπησζε 

ησλ λέσλ, νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ε ζπκκεηνρή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

κέξνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε επηξξνή ηεο ζηε κάζεζε ζρεηηθψλ κε 

ηα θνηλά. 

Σν πιαίζην ηνπ θάζε καζεηή θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν αλαπηχζζεη αληηιήςεηο, 

ηθαλφηεηεο θαη δηαζέζεηο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ έλαλ αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

κεξηθά απφ ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν.Οη πξφγνλνη ζε απηφ 

ην επίπεδν, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ καζεηψλ, 

πεξηιακβάλνπλ  ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθίαο, ηνπ θχινπ, θαη ησλ αλακελφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ ησλ καζεηψλ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε γλψζε γηα ηα θνηλά 

ησλ εθήβσλ καζεηψλ θαη νξηζκέλεο κνξθέο ζπκκεηνρήο απμάλεηαη κε ηελ ειηθία. 

Χζηφζν, ππάξρεη επίζεο έλδεημε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηελ αληαπφθξηζε ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ηελ πξνζπκία λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπκβαηηθέο κνξθέο ηεο ελεξγνχ πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο κεηψλεηαη, 

δεδνκέλνπ φηη πιεζηάδεη ην ηέινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπο.( Schulz, 

2005 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ, 2008: 44). Όζν αθνξά ην θχιν,ε πξψηε κειέηε γηα 

ηελ πνιηηηθή εθπαίδεπζε ηνπ ΗΔΑ ην 1971 δηαπίζησζε ζεκαληηθέο θπιεηηθέο 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ επίηεπγκα, κε ηνπο άληξεο λα ηείλνπλ λα έρνπλ ηηο 



 
 

 

πςειφηεξεο  βαζκνινγίεο πνιηηηθήο γλψζεο (Torney θ.ά.., 1975 φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ ΗΔΑ,2008: 44). Ζ έξεπλα ηεο ΗΔΑ CIVED, σζηφζν, παξνπζίαζε κηα 

δηαθνξεηηθή εηθφλα: ελψ ζε νξηζκέλεο ρψξεο, νη άληξεο έδεημαλ (ειαθξψο θαη φρη 

ζεκαληηθά) πςειφηεξν κέζν φξν βαζκνινγηψλ, ζε άιιεο ρψξεο, νη γπλαίθεο 

απνδίδνπλ θαιχηεξα (αλ θαη κφλν κία ρψξα αλέθεξε ηε δηαθνξά σο ζεκαληηθή). 

Δίλαη ελδηαθέξνλ, θάπσο πςειφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ ππέξ ησλ αληξψλ 

βξέζεθαλ ζηελ κειέηε παξαθνινχζεζεο ησλ καζεηψλ ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

(Amadeoetal., 2002 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ,2008: 45).Ζ CIVED έδεημε επίζεο φηη 

νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ ήηαλ ζπλήζσο κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο δείθηεο 

ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά: ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νη άληξεο ηείλνπλ λα έρνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα ηνπ πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη αλακελφκελεο ζπκκεηνρήο. Οη 

δηαθνξέο ησλ θχισλ ήηαλ επίζεο ζεκαληηθέο ζε ζρέζε κε ηε ζηάζε απέλαληη ζηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ (Amadeo θ.ά., 2002?. Torney-Purta 

θ.ά., 2001 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΗΔΑ, 2008:45). Σέινο ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ 

καζεηή ζπιιέγεη  ηε δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο, φπσο είλαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζην 

ζρνιείν θαη ζηελ θνηλφηεηα. 

 

5.3 IEA 2010 

Ζ κειέηε ηεο ΗΔΑ ην 2009 ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο(ICCS-

International Civic and Citizenship Education Study) πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 38 ρψξεο ζε φιν 

ηνλθφζκν, θαη είρε σο βάζε ηηο πξνεγνχκελεοκειέηεο ηεοΗΔΑηεοαγσγήο ηνπ πνιίηε, 

αιιά έιαβε κέξνο ζε έλα  πιαίζην πνπ ραξαθηεξίδεηαηαπφ ζεκαληηθέοθνηλσληθέο 

αιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαρείαοαλάπηπμεοησλλέσληερλνινγηψλ  ηεο 

επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ησλαλζξψπσλκεηαμχ 

ησλ ρσξψλ, θαη ηελ αλάπηπμεππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ. Σαζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλαπφ πεξηζζφηεξεο απφ140.000 θνηηεηέοθαη62.000εθπαηδεπηηθνχοζε 

πάλσ απφ5.300ζρνιεία θαηάηε δηάξθεηα ηεοκειέηεοπξνζθέξνπλπιεξνθνξίεο 

πνπρψξεο θαη εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηαζε φιν ηνλ θφζκνκπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλγηα λαελεκεξψζνπλθαη λα βειηηψζνπληελ πνιηηηθήθαη ηελ 

πξαθηηθήζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλθαηηελ αγσγή ηνπ πνιίηε(IEA,2010:9). 



 
 

 

Ζ δηεζλήο κειέηε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο (ICCS) κειέηεζε ηνπο 

ηξφπνπο κεηνπο νπνίνπο νη ρψξεο πξνεηνίκαζαληνπολένπολα αλαιάβνπλην ξφιν ηνπο 

σοπνιίηεο. Γηεξεπλήζεθε ε γλψζε ησλκαζεηψλ θαη ε θαηαλφεζεηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, θαζψο θαη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ, ηηο 

αληηιήςεηο, θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεοπνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε. Δπίζεο, εμεηάζηεθαλ νη δηαθνξέοκεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηε 

ζρέζε κε απηέο ηηοεθβάζεηοηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο, 

θαηδηεξεπλήζεθαλ θαηά πφζν νη δηαθνξέοκεηαμχ ησλ ρσξψλζρεηίδνληαη κεηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηψλ, ην ζρνιείν θαη ηα  πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο, φζν θαη ζε 

εζληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηελICCS αλαγλψξηζε ηέζζεξα επηθαιππηφκελα επίπεδα 

επηξξνήο. Σν πξψην πιαίζην είλαη απηφ ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, δειαδή ην ζρνιηθφ 

θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Παξάγνληεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, θαη ζην πιαίζην δηαθξαηηθψλ νκάδσλ ησλ 

ρσξψλ.Σν δεχηεξν πιαίζην πεξηιακβάλεη ηα ζρνιεία θαη ηηο ηάμεηο. Οη παξάγνληεο 

πνπ εμεηάδνληαη εδψ είλαη εθείλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλνιηθή θνπιηνχξα ηνπ 

ζρνιείνπ, ην γεληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, θαη ε δηδαζθαιία πνπ ην ζρνιείν 

παξέρεη. Αθφκε ην πιαίζην ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ππφβαζξν ηνπ  ζπηηηνχ θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπ καζεηή πεξηιακβάλνληαο ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν, δειαδή ε 

γνληθή απαζρφιεζε θαη  εθπαίδεπζεο, ε θαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ, θαη ε  

επηθνηλσλία ζην ζπίηη γηα ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα. Σέινο ην πιαίζην ηνπ 

αηφκνπ, δειαδή ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, φπσο ε ειηθία θαη ην 

θχιιν. 

ηα πξψηα επξήκαηα ηεοICCS  ηεθκεξηψζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

ζηε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα. Δπίζεο ηεθκεξηψζεθαλ δηαθνξέο ζηε 

ζρέζε εθείλσλ ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ,θαζψο θαη ζηε 

ζρέζε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη ζρνιηθψλ 

πιαηζίσλ( IEA,2010:21). 

 

 



 
 

 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ θαη εληφο ησλ ρσξψλ ζηε γλψζε γηα ηε θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο , αθνξνχζε ην εχξνο δηαθχκαλζεο πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ θαη εληφο ησλ ρσξψλ ζηε γλψζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην αζηηθφ 

δίθαην θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (δειαδή, ε γλψζε ησλ καζεηψλ γηα ηε θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ).Ζ γλψζε  γηα ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κεηξηέηαη ζε κηα θιίκαθα φπνπ 

ν  δηεζλήο κέζνο φξνο  είρε νξηζηεί ζε 500 κνλάδεο θιίκαθαο, κε ηππηθή απφθιηζε 

100 κνλάδεο θιίκαθαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ απφ ηελICCS, ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε απηήο ηεο κνξθήο γλψζεο. Ο κέζνο φξνο 

ησλ βαζκνινγηψλ γηα ηηο ρψξεο θπκαίλνληαλ απφ ην 380-576, κηα ζεηξά πνπ είλαη  

ζρεδφλ δχν ηππηθέο απνθιίζεηο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θάησ ηεηαξηεκφξηνπ θαη ηνπ 

πςειφηεξνπ ηεηαξηεκφξηνπ (δειαδή, θαιχπηνληαο ην κεζαίν ήκηζπ απφ ηνλ κέζν 

φξν ησλ ρσξψλ) ήηαλ 60 κνλάδεο θιίκαθαο. Τπήξραλ αθφκα κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο 

ζηηο βαζκνινγίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή γλψζε ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ρακειφηεξνπ 5 ηνηο εθαηφ θαη 

ηνπ πςειφηεξνπ 95 ηνηο εθαηφ ησλ βαζκνινγηψλ ηεο πνιηηηθήο γλψζεο ήηαλ ζρεδφλ 

ίζε κε 300 πφληνπο ηεο  θιίκαθαο. Τπάξρεη κεγάιε δπλαηφηεηα γηα ηνπο εξεπλεηέο 

λα δηεμάγνπλ ηηο εξγαζίεο  θαηεπζπλφκελεο ζην λα εξκελεχνπλ ηηο δηαθνξέο απηέο 

φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο ζηελ θνηλσληθή θαη  πνιηηηθή εθπαίδεπζε. 

Ζ θιίκαθα ηεο πνιηηηθήο γλψζεο αληηθαηνπηξίδεη ηελ εμέιημε απφ ην λα είλαη ζε ζέζε 

λα αζρνιεζεί κε ζπγθεθξηκέλα, νηθεία θαη κεραληζηηθά ζηνηρεία ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ 

θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηνπ επξχηεξνπ πνιηηηθνχ 

θιίκαηνο θαη ηηο ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ην ζρήκα ησλ θνηλνηήησλ ησλ 

πνιηηψλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ επηηπρηψλ ησλ 

καζεηψλ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηξηψλ επηπέδσλ ηθαλφηεηαο. 

Πξψην Δπίπεδν Proficiency, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκπινθή κε ηηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο θαη  ηηο γεληθέο έλλνηεο πνπ ζηεξίδνπλ ην αζηηθφ δίθαην θαη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη απφ κηα κεραληζηηθή γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ, 

ησλ αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζεζκψλ. Γεχηεξν επίπεδν Proficiency, ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ θχξησλ ηδξπκάησλ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 

θαη ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο έλλνηεο θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ.Σξίην επίπεδν Proficiency, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 



 
 

 

γλψζεο θαη θαηαλφεζεο κε ζθνπφ λα αμηνινγεί ή λα δηθαηνινγεί ηηο πνιηηηθέο, ηηο 

πξαθηηθέο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ ηνπ 

αζηηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε.Οη πεξηγξαθέο απηψλ ησλ επηπέδσλ 

θέξλνπλ ην λφεκα ηνπο ζηε θιίκαθα ηεο πνιηηηθήο γλψζεο ηνπ  ICCS.  

Καηά κέζν φξν, ζε φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, ην 16 ηηο εθαηφ ησλ καζεηψλ ήηαλ 

θάησ απφ ην πξψην επίπεδν Proficiency, 26 ηνηο εθαηφ ησλ θνηηεηψλ είραλ 

ηαμηλνκεζεί ζην πξψην επίπεδνProficiency , 31 ηνηο εθαηφ ήηαλ ζην δεχηεξν επίπεδν 

Proficiency, θαη 28 ηνηο εθαηφ ήηαλ ζην ηξίην επίπεδν Proficiency. ηηο ηέζζεξηο 

πςειφηεξεο απνδφζεηο ησλ ρσξψλ, πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ θνηηεηψλ ήηαλ ζε 

ηξίην επίπεδν Proficiency. ηηο ηέζζεξηο ρακειφηεξεο απνδφζεηο ησλ ρσξψλ, 

πεξηζζφηεξν απφ ην 70 ηνηο εθαηφ ησλ καζεηψλ ήηαλ ζην πξψην επίπεδν Proficiency 

ή θαηψηεξν(IEA, 2010:87). 

Αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή γλψζε απφ ην 1999 

Ζ δεχηεξε εξεπλεηηθή εξψηεζε αθνξνχζε ηηο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία ηεο πνιηηηθήο 

γλψζεο απφ ην 1999, ην έηνο ζην νπνίν ε IEA πξαγκαηνπνίεζε ηε κειέηε ηεο 

πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο  γλσζηή σο CIVED(Civic Education Study) (Torney-Purta 

θ.ά..,2001). ΖICCS  πεξηιάκβαλε κεξηθά απφ ηα ίδηα ζηνηρεία απφ ηε κειέηε απηή, 

πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε ζχγθξηζε ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ "πεξηερνκέλνπ ηεο πνιηηηθήο 

γλψζεο" (έλα ππνζχλνιν ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πνιηηηθήο γλψζεο)  ην 1999 

θαη 2009 γηα 15 απφ ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηηο δχν κειέηεο. 

Ζ ζχγθξηζε έδεημε κείσζε ζηνλ αξηζκφ  απφ ηηο 15 ρψξεο ζην πεξηερφκελν ηεο 

πνιηηηθήο γλψζεο απφ ην 1999. χκθσλα κε κειεηεηέο ηεο ΗΔΑ, ε δηαπίζησζε απηή 

πξέπεη,λα εξκελεχεηαη κε πξνζνρή, δεδνκέλνπ ησλ 

πεξηνξηζκψλ φζνλ αθνξά ην κηθξφηεξν ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ  ζπλδεηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ην πεξηνξηζκέλν πεξηερφκελν θάιπςεο θαη ηηο αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ 

ηεο δνθηκήο. ε απηφ ην ζηάδην, δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξεη κηα εμήγεζε γηα 

απηή ηε κείσζε, θαη είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί φηη ε παξαηήξεζε απηή 

αλαθέξεηαη ζε κία κφλν πηπρή ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

εθπαίδεπζεο(IEA,2010:88). 

 

 



 
 

 

Σν ελδηαθέξνλ θαη δηάζεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκφζηα θαη πνιηηηθή δσή 

Ζ ηξίηε εξψηεζε ηεο έξεπλαο αζρνιήζεθε κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο 

καζεηέο ηεο ICCSελδηαθέξνληαλ γηα ηε δεκφζηα θαη πνιηηηθή δσή θαη ηε δηάζεζε 

ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή. Έλαο αξηζκφο απφ ελδηαθέξνλ ζπκπεξάζκαηα 

πξνέθπςε απφ ηα δεδνκέλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη νη καζεηέο γηα ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη πψο εκπιέθνληαη ζε απηή. Ζ παξνχζα έθζεζε ζρεηηθά κε 

ηα πξψηα επξήκαηα απφ ηελICCS  επηθεληξψζεθε ζηελ εκπηζηνζχλε 

πνιηηηθψλ ζεζκψλ, ζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ζηάζε απέλαληη ζηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ, ην ελδηαθέξνλ γηα ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα, ην παξειζφλ ή 

ηελ ηξέρνπζα ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα θαη ζην ζρνιείν, θαη ε 

αλακελφκελε πνιηηηθή ζπκκεηνρή σο ελήιηθεο. Τπήξμε θάπνηα δηαθχκαλζε κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο. Σα πνιηηηθά 

θφκκαηα ήηαλ ν ζεζκφο κε ηε  ιηγφηεξε εκπηζηνζχλε, αιιά θαη ηφζν ε εκπηζηνζχλε 

φζν θαη ε ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ κεηαβάιιεηαη αξθεηά ζεκαληηθά. ε 

νξηζκέλεο ρψξεο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα πξνζέιθπζαλ πςειφηεξα επίπεδα 

εκπηζηνζχλεο ή ππνζηήξημεο, ελψ ζε άιιεο, κφλν κηθξέο κεηνςεθίεο ησλ θνηηεηψλ 

είραλ εκπηζηνζχλε ζε απηά ή εμέθξαζαλ πξνηηκήζεηο γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξα απφ 

απηά. Οη καζεηέο εμέθξαζαλ ηα πςειφηεξα επίπεδα εκπηζηνζχλεο ζηηο εζληθέο ηνπο 

θπβεξλήζεηο, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη γεληθφηεξα ζηνπο αλζξψπνπο, ηα ηξία 

ηέηαξηα ησλ θνηηεηψλ αλέθεξαλ "αξθεηή" εκπηζηνζχλε ζηα ζρνιεία. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο, ππνζηήξημαλ  ζεξκά ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, 

ππήξμαλ θάπνηεο αμηνζεκείσηεο κεηαβνιέο ζηελ ζπλνιηθή δχλακε απηήο ηεο 

ζηήξημεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο ηνπ IEA  ζρεηηθά 

κε ην αζηηθφ δίθαην θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε,νη γπλαίθεο, ζε φιεο ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ήηαλ ζεκαληηθά πην ππνζηεξηθηηθέο ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 

απφ φ,ηη ήηαλ νη άληξεο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζε πνιηηηθά θαη θνηλσληθά 

ζέκαηα ήηαλ ηζρπξφηεξν ζε ζρέζε κε ηα εγρψξηα πνιηηηθά ή θνηλσληθά ζέκαηα παξά 

κφλν αλαθνξηθά κε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη δηεζλνχο πνιηηηθήο. ε αληίζεζε 

κε ηα επξήκαηα απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο ηεο ΗΔΑ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ 

ζε απηφ ην κέηξν ήηαλ κηθξφ. Μαζεηέο νη νπνίνη αλέθεξαλ φηη νη γνλείο ηνπο 

ελδηαθέξνληαλ γηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα, εμέθξαδαλ κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα. Σν εχξεκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

αμηνζεκείσην,δηφηη ππνδειψλεη κηα κεηάδνζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ γεληά ζε γεληά. 



 
 

 

Πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο έδεημαλ κηα πξνηίκεζε γηα έλα 

πνιηηηθφ θφκκα, θαη 14 ηνηο εθαηφ είπαλ φηη « ηνπο άξεζε έλα θφκκα πεξηζζφηεξν 

απφ άιια, πην  πνιχ ". Φαίλεηαη φηη κεξηθνί καζεηέο  ζρεκαηίδνπλ πνιηηηθέο 

πξνηηκήζεηο ζε ζρεηηθά λεαξή ειηθία. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα ήηαλ ζρεηηθά ζπάληα κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 

ζηφρνο ηεοICCS , ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή ζην ζρνιείν ήηαλ πνιχ πην θνηλή. Μεγάιεο 

πιεηνςεθίεο ησλ καζεηψλ  δήισζαλ φηη ήζειαλ λα ςεθίζνπλ σο ελήιηθεο ζηηο 

εζληθέο εθινγέο, αιιά ιίγνη καζεηέο αλακέλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιηηηθά 

θφκκαηα ζην κέιινλ. Παξφκνηα κε πξνεγνχκελα επξήκαηα, νη πξνζδνθίεο ησλ 

καζεηψλ λα ςεθίζνπλ ζηηο εζληθέο εθινγέο είραλ ζεηηθή ζπζρέηηζε ηφζν κε πνιηηηθέο 

γλψζεηο θαη ην ελδηαθέξνλ ζηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα( IEA,2010:88). 

 

Οη πηπρέο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ζρεηίζηεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

εθπαίδεπζεο 

Ζ Πέκπηε εξψηεζε ηεο έξεπλαο αζρνιήζεθε κε ηηο πηπρέο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ θάλεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε ζρεηηθά, θαη 

ηηο ζηάζεηο γηα ην αζηηθφ δίθαην θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. πκπεξηέιαβε γεληθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε, δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, θαη 

πηπρέο ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ νξγάλσζε. ΖICCS πεξηέιαβε 

έλα επξχ θάζκα πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην ζρνιείν 

θαη ην θνηλνηηθφ πιαίζην. Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ πξψηε 

έθζεζε θαιχπηνπλ επηιεγκέλεο πηπρέο. Γηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή 

θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε ήηαλ εκθαλείο ζηηο ρψξεο ηνπ ICCS. 

21 απφ ηηο 38 ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην ICCS πεξηειάκβαλαλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα πνπ απαζρνινχζε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε  

ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο. Ζ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε θάιππηε έλα 

επξχ θάζκα ζεκάησλ. Απηά πεξηιάκβαλαλ ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ πνιηηηθψλ 

ζεζκψλ θαη ελλνηψλ, φπσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαζψο θαη λεφηεξα ζέκαηα πνπ 

θαιχπηνπλ ηελ θνηλσληθή θαη θνηλνηηθή ζπλνρή, πνηθηινκνξθία, ην πεξηβάιινλ,  

επηθνηλσλίεο, θαη παγθφζκηα θνηλσλία. 

Ζ ICCS  κειέηεζε ην  πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο κέζσ εξεπλψλ ησλ 

καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ηνπ ζρνιείνπ ζρεηηθά κε ηνπο 



 
 

 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε. Οη 

παξάγνληεο απηνί πεξηιάκβαλαλ ην πψο ηα ζπκκεηέρνληα ζρνιεία είραλ εθαξκφζεη 

ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε, ην πψο έβιεπαλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ελ ιφγσ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ην πψο ζπλδέεηαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, θαη 

πφζν δεθηηθέο (αλνηρηέο)νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπο ήηαλ ζε ζπδεηήζεηο γηα 

πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα.Αλ θαη ηα ζρνιεία πηνζέηεζαλ δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο, νη 

πξνζεγγίζεηο απηέο είραλ ζπρλά ειάρηζηε ζρέζε κε ην πψο ηα ζρνιεία φξηζαλ απηήλ 

ηελ πεξηνρή ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

ε γεληθέο γξακκέο, κφλν νη κεηνλφηεηεο ησλ καζεηψλ ηεοICCS  θνηηνχζαλ ζε 

ζρνιεία φπνπ νη δηεπζπληέο αλέθεξαλ φηη δελ ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε γηα ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ φηη ε αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Ζ εμέιημε απηή ζπκπεξηιάκβαλε «ηελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο ησλ 

θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, θαη αζηηθψλ ζεζκψλ »,« ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ "," ηελ πξνψζεζε ηεο 

γλψζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ "θαη"ηελ πξνψζεζε ηεο 

θξηηηθήο θαη αλεμάξηεηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ". 

Ζ αλάπηπμε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο δελ ήηαλ κεηαμχ ησλ ζηφρσλ πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, αλαθέξνπλ πην ζπρλά 

σο  πην ζεκαληηθή. χκθσλα κε ηνπο θαζεγεηέο, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ήηαλ ζρεηηθά δηαδεδνκέλεο, αιιά 

επηθεληξσλφηαλ θπξίσο ζηηο αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Μφλν νη κεηνλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέθεξαλ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε 

εξγαζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 

αδηθεκέλνπο. 

 



 
 

 

Οη φςεηο ηνπ καζεηή  ζην πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε 

Ζ  έθηε εξψηεζε ηεο έξεπλαο αζρνιήζεθε κε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ 

πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππφβαζξσλ (π.ρ., ην θχιν, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

ππφβαζξν, ην ππφβαζξν ηεο γιψζζαο) θαη ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πξνο ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε.  

Έλαο αξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ ζρεηίζηεθε κε βαζκνινγίεο 

πνιηηηθήο γλψζεο. ε φιεο ηηο ρψξεο ηεοICCS , νη καζεηέο ησλ νπνίσλ νη γνλείο είραλ 

επαγγέικαηα πςειφηεξεο θαηάζηαζεο απέθηεζαλ  πςειφηεξεο βαζκνινγίεο 

πνιηηηθήο γλψζεο. Καηά κέζν φξν, ππήξρε κηα δηαθνξά 87 πφλησλ ηεο θιίκαθαο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηελ θνξπθή ησλ έμη θαηεγνξηψλ εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο θαη 

ησλ καζεηψλ ζηελ θάησ θαηεγνξία. Χζηφζν, ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηεο πεξηνρήο απηήο, θαζψο νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ κηα πην νκνηφκνξθε 

θαηαλνκή ηνπ επηηεχγκαηνο ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν απφ ηνπο 

άιινπο. 

ε φιεο ζρεδφλ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, νη γπλαίθεο απέθηεζαλ πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο απφ φηη νη άληξεο ζηε γλψζε γηα ηα θνηλά. Ζ κέζε δηαθνξά ήηαλ 22 

κνλάδεο ηεο θιίκαθαο. Τπήξραλ, επίζεο, δηαθνξέο ζηηο βαζκνινγίεο ηεο πνιηηηθήο 

γλψζεο ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο ηνπο καζεηέο απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ. Καηά 

κέζν φξν,ε δηαθνξά ήηαλ 37 κνλάδεο θιίκαθαο ππέξ ησλ κε κεηαλαζηψλ καζεηψλ, 

αιιά δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ  απφ ιηγφηεξνπο απφ 10 πφληνπο ηεο θιίκαθαο ζε 

ζρεδφλ 70 κνλάδεο. Χζηφζν, φηαλ ε επηξξνή ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ειεγρφκελε, νη δηαθνξέο κεηαμχ κεηαλαζηψλ θαη ησλ νκάδσλ ησλ κε 

κεηαλαζηψλ ήηαλ πνιχ κηθξέο. Οη καζεηέο πνπ αλέθεξαλ φηη νη γνλείο ηνπο 

ελδηαθέξνληαλ γηα ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα είραλ πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο ζηε πνιηηηθή γλψζε. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, 

ε ζπζρέηηζε απηή ήηαλ αθφκα εκθαλήο θαη αθνχ είρακε ειέγμεη  ηηο επηπηψζεηο ησλ 

άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ. 



 
 

 

 

5.4 ύνοτη επεςνών 
ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ ηνπ JRC, δηαθξίλνπκε φηη ππάξρεη κηα εηεξνγελήο Δπξψπε, φπνπ 

νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο θπξηαξρνχλ θαη νη Νφηηεο ρψξεο εκθαλίδνπλ ζεηηθέο επηδφζεηο ζηηο 

αμίεο θαη ηελ πνιηηηθή δσή, αιιά πζηεξνχλ ζηηο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη 

ηελ θνηλνηηθή δσή.Παξάιιεια ζηε κειέηε ηεο ΗΔΑ ην 2010, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

εθπαίδεπζε.Τπήξμε αθφκε θάπνηα δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο. Σα πνιηηηθά θφκκαηα ήηαλ ν ζεζκφο κε ηε  

ιηγφηεξε εκπηζηνζχλε, σζηφζν ζε νξηζκέλεο ρψξεο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα 

πξνζέιθπζαλ πςειφηεξα επίπεδα εκπηζηνζχλεο ή ππνζηήξημεο.Οη καζεηέο 

εμέθξαζαλ ηα πςειφηεξα επίπεδα εκπηζηνζχλεο ζηηο εζληθέο ηνπο θπβεξλήζεηο, ηα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη γεληθφηεξα ζηνπο αλζξψπνπο, ηα ηξία ηέηαξηα ησλ 

θνηηεηψλ αλέθεξαλ "αξθεηή" εκπηζηνζχλε ζηα ζρνιεία. Παξαηεξήζεθε αθφκε φηη ε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ήηαλ ζρεηηθά 

δηαδεδνκέλεο, αιιά επηθεληξσλφηαλ θπξίσο ζηηο αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μφλν ιίγνη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε εξγαζίεο ή 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 

αδηθεκέλνπο.Οη καζεηέο πνπ αλέθεξαλ φηη νη γνλείο ηνπο ελδηαθέξνληαλ γηα ηα 

πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα είραλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηε πνιηηηθή 

γλψζε. Αθφκε νη  γλψζεηο ησλ λέσλ, νη ηθαλφηεηεο ,νη δηαζέζεηο, θαη νη 

απηνπεπνηζήζεηο επεξεάδνληαη απφ κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ζε κηα πνιπεπίπεδε δνκή. Ο θάζε καζεηήο βξίζθεηαη εληφο ελφο 

πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπηηηνχ.Οη ηξφπνη πνπ νη καζεηέο  αλαπηχζζνπλ  

δηαζέζεηο θαη ηθαλφηεηεο ζρεηηθά κε ηα θνηλά θαη απνθηνχλ αληηιήςεηο φζνλ αθνξά 

ην ξφιν ηνπο σο πνιίηεο επεξεάδνληαη έληνλα απφ κεηαβιεηέο ζε επίπεδν ρψξαο. 

Αθφκε νη ρψξεο πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο, θάηη πνπ 

θαζηζηά ηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο.εκαληηθνί 

παξάγνληεο  ζηελ επηξξνή ηεο αλάπηπμεο απνηειεζκαηηθήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

εθπαίδεπζεο απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία ην ζρνιείν 

ιεηηνπξγεί. Ζ παξνπζία ησλ ελψζεσλ πνπ επηηξέπεη ηελ ελεξγφ άζθεζε ηνπ πνιίηε 

απφ ηνπο καζεηέο ζηελ εκπινθή θαη  ζηε ζπκκεηνρή είλαη έλαο ζεκαληηθφο 



 
 

 

παξάγνληαο δπλαηήο ζπλέρεηαο ή αζπλέρεηαο ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ζε απηφ ην 

πεδίν, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη κηα πνηθηιία θαηαζηάζεσλ 

κάζεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία.Ζ  

θαζεκεξηλή εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ην ζρνιείν σο έλα δεκνθξαηηθφ 

πεξηβάιινλ.Σέινο γηα ηνπο καζεηέο είλαη ζεκαληηθά ηα πιαίζηα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη  ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ  

γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ, πεπνηζήζεσλ ησλ λέσλ θαη ην 

πιαίζην ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ο
 

6.1 Νεολαία και πολιηική κοινυνικοποίηζη 

Ζ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ  έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ζπλερηδφκελεο 

αλεζπρίαο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Ζ κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο πξνθάιεζε 

ηεξάζηην ελδηαθέξνλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πψο νη λένη αζθνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ κέηξσλ  πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ λα απμεζεί ε 

ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ. 

χκθσλα κε κηα δηαρξνληθή έξεπλα δεδνκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πνιίηε πνπ 

ζπζηάζεθε απφ παλεπηζηήκηα ηεο Αγγιίαο θαη έηξεμε απφ ην 2001 έσο ην 2009, 

παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα θαζψο νη νκάδεο ησλ εξσηεζέλησλ κεγάισλαλ. Οη λένη ξσηήζεθαλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα επξχ θάζκα θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Πέξα απφ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλήζεηεο ηεο ςεθνθνξίαο, ηα 

κέιε ηεο νκάδαο ξσηήζεθαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην λα 

γξάθνπλ ζηνλ βνπιεπηή ηνπο ή ζην ηνπηθφ ζπκβνχιην, λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε κηα 

δηαδήισζε, λα κάρνληαη καδί κε άιινπο λένπο, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζρνιηθά 

ζπκβνχιηα (είηε σο εθπξφζσπνο ή σο ςεθνθφξνο).  

Δλάληηα ζε απηνχο ηνπο δείθηεο, ηα ζηνηρεία πξφηεηλαλ φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο, ππήξμε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή κεηαμχ ησλ 

ππννκάδσλ, θαζψο κεγάισλαλ. Γηα παξάδεηγκα, κεηαμχ  ηνπ έηνπο 9 θαη ηνπ έηνπο 



 
 

 

13, ππήξμε κηα αχμεζε πεξίπνπ 30 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην πνζνζηφ ησλ λέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ή θαη πεξηζζφηεξεο πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ην 

ζρνιείν (απφ 37% ζε 68%). Αλάκεζα ζε απηνχο πνπ αθφκα είλαη ζην ζρνιείν, ε 

δηάζηαζε απφ απηνχο πνπ  είραλ ιάβεη κέξνο ζην ζρνιηθφ ή ζην θνηηεηηθφ  ηνπο 

πκβνχιην απμήζεθε απφ 12% ην έηνο 7 έσο 25% γηα ην έηνο 13. χκθσλα κε ηε 

κειέηε ε ηειεπηαία αχμεζε είλαη επίζεο πηζαλή, λαέρεη εληζρπζεί απφ ηελ παξάιιειε 

εηζαγσγή ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηα ζρνιηθά 

ζπκβνχιηα θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο «θσλή ησλ θνηηεηψλ» . Παξφκνηα ζρέδηα ήηαλ 

εκθαλή ζηα πνζνζηά ηεο δηάζηαζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ (δειαδή ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο  ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο εξάλνπο γηα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, 

βνήζεηα ζηελ ηνπηθή ηνπο θνηλφηεηα, ή έληαμε ζε νκάδεο γηα ηε  θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ). Μεηαμχ ηνπ έηνπο 7 θαη έηνπο 13 ησλ εξεπλψλ , ππήξμε ζπλνιηθή αχμεζε 

(ζρεδφλ 15 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο) ζηελ αλαινγία ηεο δηάζηαζεο πνπ έρεη ήδε ιάβεη 

κέξνο ζε πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (απφ 70% ζην  Έηνο 7 έσο 84% γηα ην έηνο 13). 

Καζ 'φιε ηε κειέηε, νη έξαλνη γηα ηηο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο θαη γηα ηνπο θαινχο 

ζθνπνχο  ήηαλ ε πην ζπρλά αλαθεξφκελε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ε νκάδα  κεγάισλε  

ειηθηαθά , ππήξραλ νπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηα πνζνζηά πνπ αλέθεξαλ φηη βνεζνχζαλ 

λα νξγαλψζνπλ  κηα εθδήισζε (απφ 18% ην έηνο 9, ζε 43% ην έηνο 13) ή / θαη ηελ 

παξνρή βνήζεηαο ζηε ηνπηθή θνηλφηεηα ηνπο (ρήκα 1). 

Τπήξμε επίζεο κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ αλαινγία ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δήισζαλ 

φηη, ζην κέιινλ, ζα ήηαλ πηζαλφλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί  σο „‟ζπκβαηηθέο‟‟(conventional) πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε(φπσο ςεθίδνληαο ζηηο γεληθέο εθινγέο, πξνζθέξνληαο 

εζεινληηθά  ρξφλν γηα λα βνεζήζνπλ άιινπο αλζξψπνπο, ή / θαη ηε ζπιινγή 

ρξεκάησλ γηα έλαλ θαιφ ζθνπφ). Ζ αλάιπζε  ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ παξάγνληα εληφο 

ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη, ζην έηνο 9 θαη 11, ε νκάδα ήηαλ πηζαλφλ λα ζπκκεηέρεη ζε 

απηνχο ηνπο ηχπνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνιηηεηφηεηαο ζην κέιινλ, ελψ απφ ην έηνο 

13 (ρήκα 2), ε νκάδα  ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πνιχ πηζαλφ λα θάλεη ην ίδην. Απηή 

ε ηάζε επηβεβαηψζεθε φηαλ ε έξεπλα επηθεληξψζεθε εηδηθά ζηηο πξνζέζεηο ησλ λέσλ 

λα ςεθίδνπλ γεληθά θαη ζε ηνπηθέο εθινγέο ζην κέιινλ. Μεηαμχ ηνπ έηνπο 13, 

πεξίπνπ 75%ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη πηζαλφλ ή ζίγνπξα ζα ςεθίζνπλ ζηηο 

γεληθέο εθινγέο ζην κέιινλ, ελψ ζρεδφλ ην 70% δήισζε φηη ζα κπνξνχζαλ 

πηζαλφηαηα ή ζίγνπξα λα ςεθίζνπλ ζηηο ηνπηθέο εθινγέο ζην κέιινλ. Αληίζεηα, ζηελ 



 
 

 

έξεπλα ηνπ έηνπο  11, ηα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία ήηαλ 57% (ζηηο γεληθέο εθινγέο) θαη 

50% (ζηηο ηνπηθέο εθινγέο).ρήκα 1 ( EducationalResearch,AvrilKeating, 

TomBenton&DavidKerr, 2011: 5-7).  

ρήκα 1: Πνζνζηφ ησλ λέσλ πνπ βνεζνχλ ζηε ηνπηθή θνηλφηεηα κε ηε πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2: Βαζκνινγίεο ηεο αλάιπζεο ζπληειεζηψλ(factoranalysis)γηα ηελ κειινληηθή 

ζπκκεηνρή ζηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο -δηαρξνληθέο ηάζεηο. 

 

 

 

 



 
 

 

Οη ηάζεηο απηέο δείρλνπλ φηη ε δέζκεπζε ησλ  λέσλ γηα ηε κειινληηθή εθινγηθή 

ζπκκεηνρή ηείλεη λα γίλεηαη ηζρπξφηεξε θαζψο κεγάισλαλ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ππάξρεη ζπρλά έλα ζεκαληηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ πξνζέζεσλ ςήθνπ 

θαη ηελ πξαγκαηηθή ζπγθέληξσζε,κάιηζηα, αλ θαη ην 75% ησλ εξσηεζέλησλ ηεο 

έξεπλαο αλαθέξζεθαλ ην 2009, φηη πηζαλφλ ή ζίγνπξα ζα ςήθηδαλ ζηηο γεληθέο 

εθινγέο ζην κέιινλ,ε κειέηε ησλ βξεηαληθψλ εθινγψλ εθηίκεζε φηη κφλν ην 49% 

απφ 18-25 εηψλ (ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ σο ζχλνιν) ςήθηζαλ ζηηο 

εθινγέο ηνπ 2010. Δπηπιένλ, ππήξμε κηθξή αχμεζε ζηελ νκάδα ελδηαθέξνληνο   γηα 

λα ζπκκεηάζρεη ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο πην «καρεηηθνχο» ηχπνπο  πνιηηηθήο  

δξάζεο, φπσο ε έληαμε έλα πνιηηηθφ θφκκα, ή επηθνηλσλία κε κηα εθεκεξίδα ή 

βνπιεπηή. Μφλν  κηα κηθξή αλαινγία ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην παξειζφλ, θαη κφλν έλα 

κηθξφ πνζνζηφ πξννξίδεηαη λα θάλεη έηζη θαη ζην κέιινλ.  

 

 

6.2 Πολιηικέρ ηιρ ΔΔ για ηην ενεπγή ζςμμεηοσή ηυν νέυν 

Ζ Δ.Δ  απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 έρεη εζηηάζεη ζηνπο λένπο κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα. ηε Λεπθή Βίβιν, επεμεγείηαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηε λενιαία πνιηηηθψλ. Χζηφζν, ε Δπηηξνπή παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθή ζην βαζκφ πνπ ε «λενιαία» είλαη έλα ιεπηφ ζέκα γηα ηηο ρψξεο κέιε θαη 

θαηά ζπλέπεηα αλήθεη ζηελ επζχλε ηνπο. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, ε κέζνδνο εθαξκνγήο 

ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε λενιαία αλαπηχρζεθε κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ΑΜ. 

ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή εγθαζίδξπζε ηελ ηδέα φηη ε «λενιαία» ζα έπξεπε λα 

ζεσξείηαη σο έλαο ηνκέαο απηφλνκεο πνιηηηθήο φζν θη έλα νξηδφληην ζέκα ην νπνίν 

δηαηξέρεη άιινπο ηνκείο πνιηηηθήο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξψηνπ, ε Δπηηξνπή 

αλέπηπμε ην πξφγξακκα ΝΔΟΛΑΗΑ (2000-2006) πνπ είρε σο θχξηνπο ζηφρνπο, ηελ 

πξνψζεζε ηεο ελεξγνχο ζπκβνιήο ησλ λέσλ ζηελ επξσπατθή θαηαζθεπή, ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ 

φπσο ην ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηνλ αγψλα ελάληηα ζην ξαηζηζκφ 

θαη ηε μελνθνβία, αθφκε ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο αιιειεγγχεο, ηελ  

ελζάξξπλζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο, ηελ 



 
 

 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο φισλ φζσλ είλαη ελεξγνί ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. 

ρεηηθά, ε επξσπατθή πλζήθε γηα ηε Νενιαία πηνζεηήζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2005 ζην 

πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο. Σέινο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη 

δεδνκέλεο ηεο βαξχηεηαο πνπ δφζεθε ζηε λενιαία, ην 2004, παξάιιεια κε ην 

πξφγξακκα ΝΔΟΛΑΗΑ, πξνζηέζεθε έλα άιιν ζρεηηθφ πξφγξακκα: „‟Σν πξφγξακκα 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ελεξγψλ κε θπ-βεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

λενιαίαο (2004-2006)‟‟ θαη ην πξφγξακκα „‟Νενιαία ελ δξάζεη (2007-2013)‟‟ ην 

νπνίν πήξε ηε ζέζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΝΔΟΛΑΗΑ.(Γ. ηάκεινο, Α. 

Βαζηιφπνπινο,2013: 161-163). 

Ζ Δπηηξνπή δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ ζηε 

δηεξγαζία ηεο «εθπαίδεπζεο ζηε ζπκκεηνρή».χκθσλα, κε έλα έγγξαθν εξγαζίαο ηεο 

Δπηηξνπήο, ζεσξείηαη φηη ε ΔΔ ζα έπξεπε λα εκθαλίδεηαη πξνζεθηηθή φζν αθνξά ηε  

ζπκκεηνρή,ε νπνία ππάγεηαη ζε κηα δηαδηθαζία κάζεζεο ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

πξνζσπηθή πνξεία.  Απηή ε κάζεζε είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί ζην πιαίζην 

κηαο επίζεκεο, κε επίζεκεο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ ην 

ζεκειηψδε ξφιν ζηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ. Έηζη νη δεζκνί θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ηεο 

επίζεκεο θαη κε επίζεκεο εθ-παίδεπζεο ρξεηάδεηαη λα ελδπλακσζνχλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα έξζεη θάλεηο ζε κεγαιχηεξε επαθή κε ηηο πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ. ην ίδην έγγξαθν ζεκεηψλεηαη επίζεο 

φηη ην ζρνιείν είλαη έλαο πξνλνκηνχρνο ρψξνο κάζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο. Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζα έπξεπε λα είλαη κέξνο ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ. Αιιά 

ην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη επίζεο ρψξνο άζθεζεο ηεο πνιηηεηφηεηαο. Οη καζεηέο 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δσή ησλ ζρνιηθψλ 

ηδξπκάησλ. Δίλαη κηα επθαηξία γηα απηνχο λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε επζχλεο λα 

αλαπηχζζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο. Μπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηε 

δπλακηθφηεηά ηνπο θαη λα ζηεξίμνπλ ηηο θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο. ε πνιιέο ρψξεο, 

ζα πξέπεη λα παξαρσξεζεί κηα κεγαιχηεξε ζέζε ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ πνιίηε. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην αληηθείκελν. 

Πξνγξάκκαηα θαη adhoc ζπζηήκαηα βνήζεηαο ζα έπξεπε λα αλαπηπρζνχλ. Δίλαη 

επηζπκεηφ λα ζηεξηρηεί ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ ζην θνληηλφ ηνπ πεξηβάιινλ θαζψο 

θαη ζηνλ εμσηεξηθφ ηνπ θφζκν επξχηεξα. Δίλαη κία απφ ηηο ζεκειηψδεηο ζπλζήθεο 

ψζηε ην ζρνιείν λα εθπιεξψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο πξνο ηελ πνιηηηθή αγσγή ησλ 



 
 

 

λέσλ. Πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη δεζκνί θαη ε κεηάβαζε κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ 

(επίζεκε εθπαίδεπζε) θαη ηεο κε επίζεκεο εθπαίδεπζεο .Ζ εθπαίδεπζε ζηε 

ζπκκεηνρή επηηξέπεη ηε κάζεζε πνπ είλαη ρξήζηκε ζηνπο λένπο, θαη καθξνπξφζεζκα 

ζε φιε ηελ θνηλσλία. Οη αλαπηπζζφκελεο ηθαλφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη πην ζπρλά 

είλαη νη ηθαλφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη ππεξάζπηζεο ηδεψλ, ην λα παίξλεηο ην ιφγν, λα 

αθνχο θαη λα δηαπξαγκαηεχεζαη. ην λα παίξλεηο πξσηνβνπιίεο θαη λα πινπνηείο ηα  

ζρέδηα ιακβάλνληαο ππφςε ηα φξηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ζνπ>> Γ. ηάκεινο, Α. 

Βαζηιφπνπινο,2013: 168-169). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ο
 

7.1 Δλληνική πεπίπηυζη 

ηελ Διιάδα γηα εθαηφ ρξφληα,  σο ηελ δεθαεηία ηνπ 1930, ε έγλνηα γηα ηελ αγσγή 

ηνπ πνιίηε θάλεθε λα απνπζηάδεη πιήξσο απφ ην ειιεληθφ ζρνιείν. Χζηφζν, έμσ απφ 

ην πιαίζην ησλ θξαηηθψλ ξπζκίζεσλ, ην ζέκα παίξλεη ηε ζέζε ηνπ σο κέξνο ηεο 

γεληθήο δπζθνξίαο γηα ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λένπ 

θξάηνπο. Ζ ζεκαληηθή ζηηγκή ζηε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, 

θαη ε ηαχηηζε ησλ ελλνηψλ εζληθή αγσγή θαη αγσγή ηνπ πνιίηε παξνπζηάδεηαη σο 

ζπλέπεηα ηεο εζληθήο ηαπείλσζεο ηνπ 1897. Μεηά ην ‟97 φιν θαη πεξηζζφηεξν 

παξνπζηάδνληαη απνδείμεηο φηη ππάξρεη αλάγθε αγσγήο ηνπ πνιίηε. Μηα ζεκαληηθή 

θάζε ζηελ ειιεληθή ηζηνξία ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε πξφθεηηαη γηα ηα 

απνζπξζέληα λνκνζρέδηα ηνπ 1913, κε ηφηε ππνπξγφ ηνλ Ησάλλε Σζηξηθψθν θαη 

θχξην εηζεγεηή ηνλ Γεκήηξε Γιήλν. „Έηζη ινηπφλ ζε απηά ηα λνκνζρέδηα 

πξνβιεπφηαλ ην κάζεκα ηεο Αγσγήο ηνπ Πνιίηε λα δηδάζθεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο(Α. Καδακίαο, Λ. Πεηξνληθνιφο:250-252).Ζ ψξα ελφο 

λενειιεληθνχ θξάηνπο, πνπ έρεη ζαλ ζηφρν  λα ην ζηεξίδνπλ ελεξγνί πνιίηεο θάλεθε 

λα πιεζηάδεη κε ην πξφγξακκα ηνπ 1931, ην νπνίν πινπνηνχζε θαηά θάπνην ηξφπν ηηο 

ζχγρξνλεο ηφηε αζηηθέο αληηιήςεηο πεξί „‟πνιηηεηνινγίαο‟‟. Απφ ην 1931 σο ζήκεξα 

εκθαλίζηεθαλ πνηθίιεο θάζεηο, απφ ηηο νπνίεο πέξαζε ην ζέκα ζε ηππηθά 

λενειιεληθέο ελαιιαγέο ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηφλνκν κάζεκα ζην 

δεκνηηθφ ή θαη ζηε δεχηεξε βαζκίδα ή ζπλδπαζκέλν κε ηελ ηζηνξία θιπ. αιιά θαη 

ζηελ επσλπκία ηνπ καζήκαηνο(Α. Καδακίαο, Λ. Πεηξνληθνιφο:254-255).  



 
 

 

Σα δηθαηψκαηα θαη νη  ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ απνηεινχλ ηελ εθπαίδεπζε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ην Διιεληθφ χληαγκα, ζην άξζξν 

16, νξίδεη ηα παξαπάλσ σο εμήο:«Ζ εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ λα γίλνπλ ειεχζεξνη 

θαη ππεχζπλνη πνιίηεο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ε 

νπνία απνηειεί ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ θξάηνπο»(Διιεληθή Έθζεζε ζηελ Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, 2006). Ζ εθπαίδεπζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε είρε θαη ζε θάπνην βαζκφ αθφκα έρεη γεσγξαθηθέο, λνκηθέο, πνιηηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο πηπρέο, κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηεο σο θνηλσληθν-

ςπρνινγηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Ζ εθπαίδεπζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 

απέθηεζε ηε ζεκεξηλή εθδνρή ηεο θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1981-1985, φηαλ ε 

Διιάδα είρε ην πξψηνζνζηαιηζηηθφ θφκκα ζηε θπβέξλεζε, ε νπνία αλέιαβε ηελ 

εμνπζία ην 1981. Οη θχξηνη ζηφρνη, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην λφκν 1566/1985, ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

ήηαλ ε  πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ε  απφθηεζε γλψζεσλ, φπσο θαη ε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή εθπαίδεπζε. Κξίλεηαη ζεκαληηθφ φηη ε  εθπαίδεπζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε, ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη κηα θνηλή αίζζεζε ηνπ αλήθεη, πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ηζφηεηα, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ εηξήλε. Σν ζρνιείν είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

παξάγνληεο πνπ  ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε απηή, αιιά επηπιένλ ε ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε ζεσξείηαη σο κηα θνηλσληθή δηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη θνηλσληθή 

εθπαίδεπζε, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν( Ν.Παλαγηψηνπ:2). 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2001 κηα ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ζην γεληθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα αλαδηνξγάλσζε ην πεξηερφκελν ησλ ζεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο 

ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, επαλεμέηαζε ηε ζέζε ησλ ζεκάησλ, θαη επαλαπξνζδηφξηζε 

ηε επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θηινζνθία. ην πιαίζην απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο, ε 

έκθαζε δελ δίλεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη, αιιά σο επί ην 

πιείζηνλ ζηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ, 

φπσο ε  γλψζε ζρεηηθά κε ηε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ζηελ ΔΔ θιπ.  

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή δηδαθηέα χιε, ε εθπαίδεπζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 

πεξηιακβάλεη φια ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο κάζεζεο ελφο αηφκνπ, 

ζπδεηψληαο ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο πξνζσπηθήο 

ειεπζεξίαο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ζπλππάξμνπλ εηξεληθά κέζα ζηελ 

θνηλσλία. Δηδηθέο ελφηεηεο ζα βνεζήζνπλ λα αλαπηπρζεί έλαο θαιφο πνιίηεο πνπ 

είλαη θνηλσληθά ζπλεηδεηνπνηεκέλνο, λα έρεη επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ησλ 



 
 

 

πξαγκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε φινπο, θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, ησλ  

πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ . Δπηπιένλ, ζεσξείηαη σο κηα δηαδηθαζία πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζε νιφθιεξε ηε δσή ησλ αλζξψπσλ, θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα 

πξνζεγγίδεηαη σο έλα είδνο θνηλήο θαη ζπλερνχο εθπαίδεπζεο. Οη εμειίμεηο απηέο ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη ζηε ίδηα γξακκή θαη ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο εμειίμεηο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, φπσο πξνθχπηεη, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε 

δηα βίνπ κάζεζεο εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ( Ν.Παλαγηψηνπ: 2-3). 

ε πξσηαξρηθφ επίπεδν, ν ζηφρνο ηεο Αγσγήο ηνπ Πνιίηε είλαη λα παξέρεη ζηα παηδηά 

κηα πξψηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αμηψλ ησλ πνιηηψλ θαη λα ηνπο πξνεηνηκάζεη γηα ηα 

επφκελα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο. Σν εληαίν δηαζεκαηηθφ πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο γηα ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε: πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο, εζηθή 

αλάπηπμε βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ θξηηηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ηζφηεηα, ηε δηθαηνζχλε θαη ηε πνιηηηζηηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο βνήζεηαο ζηνπο 

καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηελ εζληθή θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηε θχζε θαη ην ξφιν ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, θαη νη 

πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ. Σα παηδηά ηεο  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

αλακέλεηαη λα κάζνπλ γηα ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ην δίθαην θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα.  

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε αγσγή ηνπ πνιίηε πξνζθέξεηαη πην ζπρλά σο 

μερσξηζηφ ζέκα. Οη ελφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη είλαη «Δπξσπατθφο πνιηηηζκφο θαη νη 

ξίδεο ηνπ», «Δηζαγσγή ζηνπο λνκνζεηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζεζκνχο», «Κνηλσληθή θαη 

Πνιηηηθή Οξγάλσζε ζηελ Αξραία Διιάδα »,« Ηζηνξία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ », 

καζήκαηα πνπ εηζάγνπλ ηηο πηπρέο ηεο Δπξσπατθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο 

εμέιημεο ηεο Δπξψπεο, εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο κε ην θιάδνπο ηνπ δηθαίνπ θαη 

πνιηηηθψλ επηζηεκψλ, ελψ ηνπο ζπλδέεη κε ηελ Διιάδα ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ. 

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε αγσγή ηνπ πνιίηε δηαθέξεη απφ ηε   πξνζέγγηζε 

πνπ πηνζεηήζεθε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε 

θνηλσλία, απφ φ, ηη ε απφθηεζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ. Καη ζηα δχν επίπεδα ε 

κέζε ζπληζηψκελε ψξα ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ιηγφηεξν απφ 20 ψξεο. ην πιαίζην ηεο 

αγσγήο ηνπ πνιίηε, νη καζεηέο ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 



 
 

 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα δηδάζθνληαη: α) λα εξεπλνχλ, θαη λα ζπδεηνχλ επίθαηξα 

ζέκαηα, πξνβιήκαηα θαη γεγνλφηα β) λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε πλεπκαηηθά, 

θνηλσληθά, εζηθά θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα γ) λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο κε ηελ 

εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη λα εμεγήζνπλ επηινγέο. 

Ο γεληθφο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ Πνιίηε είλαη λα πξνσζήζεη ηε γλψζε ησλ 

ζεκειησδψλ αμηψλ ηεο δεκνθξαηίαο, ησλ δεκνθξαηηθψλ πξαθηηθψλ, θαη ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Βαζίδεηαη ζηελ απφθηεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ, ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο, ζηηο αηνκηθέο θαη 

ζπιινγηθέο επζχλεο, ελψ έρεη ζαλ ζηφρν λα εκπιέμεη θξηηηθά ηνπο καζεηέο ζηε 

πξαθηηθή ηεο ζπδήηεζεο. Σν ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, κεηά ηηο ηειεπηαίεο 

κεηαξξπζκίζεηο, αληηιακβάλεηαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θνληά ζηελ ειιεληθή εζληθή 

ηαπηφηεηα ελζσκαηψλνληαο φκσο ζε έλα κεγαιχηεξν πιαίζην απηφηεο 

επξσπατθήοηαπηφηεηαο. Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 

επεξεάζεη ηφζν ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 

φπσο κπνξεί λα θαλεί απφ ην γεγνλφο φηη ην λέν  ειιεληθφ πιαίζην ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ είλαηζχκθσλα κε ην επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ πνιηηηθφ πιαίζην, φπσο 

κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:«Να παξέρεη επθαηξίεο γηα 

πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ζεηηθή ζηάζε πξνο ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα άηνκα λα 

αλαπηπρζνχλ σο ππεχζπλνη πνιίηεο. Αθφκε λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επξσπατθήο ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ εζληθή ηαπηφηεηα 

θαη ηε πνιηηηζηηθή ζπλείδεζε. Παξάιιεια λα βνεζήζνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε. Να 

πξνσζήζνπλην πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά ". 

Δπηπιένλ, κηα ζεηξά δηεπηζηεκνληθψλ θαη εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ζαλ 

ζηφρν λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο επξσπατθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζεδεκνηηθά ζρνιεία. χκθσλα κε ηνλ 

Παλαγηψηνπ, παξά ηηο  πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη, ε εθπαίδεπζε ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ πνιίηε, εμαθνινπζεί λα είλαη εζληθή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ πξαθηηθή. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κία ζεκαληηθή πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή ηζαγέλεηα, ε ειιεληθή εθπαίδεπζε γηα ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε έρεη έιιεηςε απφ κηα παγθφζκηα πξννπηηθή πξνψζεζεο 

θνζκνπνιίηηθεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε κε ηελ αίζζεζε αλεζπρίαο γηα ην παγθφζκην 

κέιινλ, ζπλδένληαο παγθφζκηα κε ηνπηθά. Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο λα ζεκεησζεί κηα 



 
 

 

ζεκαληηθή εμέιημε ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ε 

νπνία είλαη ν ηξφπνο, ψζηε ε επξσπατθή ηζαγέλεηα λα πξνσζεζεί, φρη σο επέθηαζε 

ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ, αιιά κάιινλ σο κηα επξχηεξε ηδέα σο ε  αίζζεζε ηεο 

θνηλφηεηαο πνπ κνηξάδεηαη. Σέινο, ην λέν ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε,επεξεάδεηαη απφ δηάθνξεο κεηαβνιέο θαη 

ηάζεηο φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε, ε επξσπατθή νινθιήξσζε, αιιαγέο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, ηε κεηαλάζηεπζε, θιπ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο αληηθαηνπηξίδνληαη 

ζηνπο ζηφρνπο, ζην πεξηερφκελν, ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ( Ν. 

Παλαγηψηνπ 5-6). 

ςμπεπάζμαηα- Κπιηική αναζςγκπόηηζη 

Σφζν απφ ηελ αξραηφηεηα φζν θαη απφ ηελ ζχγρξνλε επνρή, νη έλλνηεο ηνπ πνιίηε θαη 

ηεο παηδείαο ηνπ βξίζθνκαη ζην επίθεληξν ηφζν ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο φζν θαη ζηελ 

ΔΔ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ αμία ηεο παηδείαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο 

πνιηηηθνπνηεί ην άηνκν ηνλίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζε φιεο 

ηηο εθθάλζεηο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ.  Βνεζάεη ηνλ άλζξσπν λα  πξναζπίζεη ην 

δηάινγν, ηελ αμηνθξαηία, ηε δηαθάλεηα θαη λα αγσληζηεί γηα ηελ εδξαίσζε κηαο 

γλήζηαο δεκνθξαηίαο. Χο κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο, ε ζρνιηθή θνηλφηεηα, κε 

θαλφλεο-λφκνπο, επηρεηξεί λα δηακνξθψζεη αλζξψπνπο πνπ ζα πξνηάζζνπλ ην 

ζπιινγηθφ φθεινο θαη φρη κφλν ην αηνκηθφ πνπ ζα ζπλεξγάδνληαη θαη ζα 

αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο αξεηέο ηεο αιιειεγγχεο, ηεο αλεθηηθφηεηαο. Σν ζρνιείν 

πξνεηνηκάδεη ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά, ζα πεηζαξρνχλ 

ζηνπο λφκνπο ηεο θνηλσλίαο, ζα κεηέξρνληαη ην δηάινγν θαη ηελ πεηζψ θαη φρη ηε βία 

γηα λα ιχλνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο.Ο ξφινο ηεο παηδείαο ηνπ ζρνιείνπ θξίλεηαη θαη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Ζ δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε 

νθείιεη λα πξνζαλαηνιηζηεί πεξηζζφηεξν ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ νηθνπκεληθψλ 

δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ πνιηηηθψλ αξεηψλ πνπ ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα δεκφζηα πξάγκαηα θαη ζηηο πνιηηηθέο 

απνθάζεηο. Βεβαίσο πξνθχπηεη ην εξψηεκα εδψ, αλ φλησο ηειηθά κπνξεί ε ηππηθή 

εθπαίδεπζε λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ ην ξφιν. 

Ζ επξσπατθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζεζκνζεηείηαη κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη.Ζ ΔΔ 

επηκέλεη ζε ιέμεηο φπσο ζπκκεηνρή, ελεξγφο πνιηηεηφηεηα, δέζκεπζε. Χζηφζν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, πξνθχπηεη  ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν ακθηζβεηείηαη ε ελεξγφο 



 
 

 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε κε ηελ θξίζε. Μέζα ζε απηέο ηηο δπζθνιίεο, θαίλεηαη λα 

αλαπηχζζεηαη κηα επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ πνιηηεηφηεηαο 

ηεο ΔΔ. Απηφ πνπ ζα ιέγακε μερσξίδεη είλαη φηη ζηνρεχεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, αθφκε έρεη 

ζαλ ζηφρν ην ξφιν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα ηελ πξνψζεζή ηεο θαη ηελ λενιαία. Ζ 

πνιηηηθή γηα ηελ ελεξγφ πνιηηεηφηεηα, αλ θαη φρη απφ ηηο θεληξηθέο ή 

πνιπδηαθεκηζκέλεο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ, είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο δηφηη απνηειεί 

πξνυπφζεζε ηεο έληαμεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζε κηα επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο θαη 

πεξαηηέξσ ηεο ηαχηηζεο ηεο ΔΔ, δειαδή ηεο επξσπατθήο αγνξάο, κε ηε δσή θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ ηεο. εκαληηθή έλδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε θαίλεηαη λα απνηειεί ην Δπξσπατθφ Έηνο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Οη  

αξρεγνί ησλ θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, πξνζπάζεζαλ 

λα  αλαπηχμνπλ ηελ «δεκνθξαηηθή αγσγή ηνπ πνιίηε πνπ λα βαζίδεηαη ζηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ».Σα θξάηε-κέιε θιίζεθαλ λα  ζέζνπλ 

θαη λα θαηαηάμνπλ ηνπο ηέζζεξηοθχξηνπο ζηφρνπο ηνπ«Έηνπο 2005».ην πιαίζην ηνπ 

«Έηνπο 2005» ππήξμε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ απφ φια ηα θξάηε κέιε θαη 

ην ζέκα απηφ πήξε αξθεηή δεκνζηφηεηα ζε φια ηα θξάηε κέιε. 

Χζηφζν ζηελ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ ηεο έξεπλαο JRC, δηαθξίλνπκε φηη ππάξρεη κηα 

εηεξνγελήο Δπξψπε, φπνπ νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο θπξηαξρνχλ θαη νη Νφηηεο ρψξεο 

εκθαλίδνπλ ζεηηθέο επηδφζεηο ζηηο αμίεο θαη ηελ πνιηηηθή δσή, αιιά πζηεξνχλ ζηηο 

δηαζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ θνηλνηηθή δσή. Ο δείθηεο πνπ θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη απηφο ηεο πνιηηηθήο δσήο, φπνπ, νη ρψξεο πνπ έρνπλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο δελ είλαη εθείλεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο 

εθινγέο γηα εζληθά ή επξσπατθά θνηλνβνχιηα, αιιά εθείλεο φπνπ ε ζπκκεηνρή ζηελ 

πνιηηηθή είλαη πςειφηεξε. Παξάιιεια ζηε κειέηε ηεο ΗΔΑ ην 2010, παξαηεξνχληαη 

εμίζνπ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο. 

Παξαηεξήζεθε αθφκε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ήηαλ ζρεηηθά δηαδεδνκέλεο, αιιά επηθεληξσλφηαλ θπξίσο ζηηο 

αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μφλν ιίγνη καζεηέο 

ζπκκεηείραλ ζε εξγαζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο αδηθεκέλνπο.Αθφκε νη  γλψζεηο ησλ λέσλ, νη ηθαλφηεηεο ,νη 

δηαζέζεηο, θαη νη απηνπεπνηζήζεηο επεξεάδνληαη απφ κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα 



 
 

 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζε κηα πνιπεπίπεδε δνκή. Ο θάζε καζεηήο 

βξίζθεηαη εληφο ελφο πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπηηηνχ. Οη ηξφπνη πνπ νη 

καζεηέο  αλαπηχζζνπλ  δηαζέζεηο θαη ηθαλφηεηεο ζρεηηθά κε ηα θνηλά θαη απνθηνχλ 

αληηιήςεηο φζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπο σο πνιίηεο επεξεάδνληαη έληνλα απφ 

κεηαβιεηέο ζε επίπεδν ρψξαο.εκαληηθνί παξάγνληεο  ζηελ επηξξνή ηεο αλάπηπμεο 

απνηειεζκαηηθήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί. Ζ παξνπζία ησλ 

ελψζεσλ πνπ επηηξέπεη ηελ ελεξγφ άζθεζε ηνπ πνιίηε απφ ηνπο καζεηέο ζηελ 

εκπινθή θαη  ζηε ζπκκεηνρή είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο δπλαηήο ζπλέρεηαο ή 

αζπλέρεηαο ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ζε απηφ ην πεδίν, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο 

ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη κηα πνηθηιία θαηαζηάζεσλ κάζεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία. 

Όζν αθνξά ηελ Διιάδα αλ θαη φπσο παξαηεξήζεθε ζηε κειέηε ηεο JRC 

βξηζθφκαζηε ηδηαίηεξα πςειά ζηνλ δείθηε ηεο δηακαξηπξίαο παξαηεξείηαη φηη 

βξίζθεηαη πξνο ην ηέινο ηεο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο παξ‟φιν 

πνπ ην Διιεληθφ χληαγκα έρεη αζρνιεζεί εθηελψο κε απηφ ην δήηεκα κέζα απφ 

λνκνζεζίεο, ηδηαίηεξα δε κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε. Πξνθχπηεη εδψ έλα δήηεκα, γηα 

ην ηη αθξηβψο γίλεηαη κε ηελ ρψξα καο, γηαηί ππάξρεη απηή ε αηξνθηθή θνηλσλία 

πνιηηψλ, γηαηί δελ ελδπλακψλεηαη ην πλεχκα ηνπ θνηλνηηζκνχ θαη ε εθαξκνγή ησλ 

ππνρξεψζεσλ σο πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο.  

Σν δεηνχκελν είλαη, σο πνιίηεο, λα βγνχκε απφ ηελ παζεηηθφηεηα ησλ ζεαηψλ θαη λα 

παίμνπκε ηνλ  ελεξγφ καο ξφιν ζηελ θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία, κέζα απφ ην 

δεκνθξαηηθφ δηάινγν, ηε ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο, ηελ ελεκέξσζε. Γηα ηνπο θνξείο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ε πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο πεξλά κέζα απφ ηελ αλνηρηή 

θαη ειεχζεξε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Καη ν πνιίηεο πνπ έρεη πξνζσπηθφηεηα θαη έρεη 

αμία είλαη απηφο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη. Αλήθεη θάπνπ θαη 

θξνληίδεη γηα ην ζχλνιν, ζην νπνίν αλήθεη. Απηφ είλαη ην δεηνχκελν θαη θπξίσο είλαη 

ην δεηνχκελν ησλ επφκελσλ εηψλ. Αλνηρηή θαη ειεχζεξε θνηλσλία, ζπκκεηνρή, 

άπνςε, έθθξαζε θαη πξνζθνξά. Θα πξέπεη θάζε θνξά λα κελ βιέπνπκε ηελ θνηλσλία 

σο πξνο ην ηη ζα δψζεη ζε καο, αιιά λα βιέπνπκε θαη ην ηη εκείο κπνξνχκε λα 

δψζνπκε ζηελ θνηλσλία. Με απηή ηελ ηζφηηκε ζρέζε ζίγνπξα ζα κπνξέζεη λα 

ππάξμεη κηα θαιχηεξε θνηλσλία. 



 
 

 

 

Βιβλιογπαθία 
 JamesA. Banks& Νεθηαξία Παιαηνιφγνπ(2012) Γηαθνξεηηθφηεηα θαη εθπαίδεπζε 

ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε,παγθφζκηα πξννπηηθή,Πεδίν, Αζήλα.  

 Πέιια Καινγηαλλάθε-Υνπξδάθε(1993) Έιιελεο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

θαη πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε : εκπεηξηθή έξεπλα θαη δηεζλήο αλαθνξά, Γξεγφξεο, 

Αζήλα. 

 Α. Καδακίαο, Λ. Πεηξνληθνιφο(2003) Παηδεία θαη Πνιίηεο, Ζ παηδεία ηνπ πνιίηε ηεο 

Διιάδαο, ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ Κφζκνπ, Αηξαπφο, Αζήλα. 

 Γ. ηάκεινο, Α. Βαζηιφπνπινο(2013) Πνιηηηθέο δηα βίνπ κάζεζεο ζην πιαίζην ηεο 

επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο, ε ειιεληθή πεξίπησζε, Γηφληθνο, Αζήλα. 

 η. Μπάιηαο (επηκ) (2008) Δλεξγφο πνιίηεο θαη εθπαίδεπζε, Παπαδήζε, Αζήλα. 

 CRELL (2006) Measuring active citizenship in Europe, Research paper 4, EUR 

22530 EN. 

 Educational Research,Avril Keating, Tom Benton & David Kerr( 2011) Tracing the 

trends and transitions inyoung people's citizenship practices:what are the implications 

forresearching citizenship and citizenshipeducation?, Department of Politics and 

International Relations, Oxford University, Oxford, UK; NationalFoundation for 

Educational Research, Upton Park, Slough, Berkshire, UK; Birkbeck,University of 

London, Bloomsbury, London, UK. 

 N.Panagiotou, To be or not to be: Citizenship Education in Greece. 

 European Council, 2005 European Year of Citizenship through education(2006), 

Strasbourg.  

 ΗΔΑ, International Civic and Citizenship Education Study, Assessment Framework, 

Wolfram Schultz, Julian Fraillon, John Ainley, Bruno Losito, David Kerr, 

(2008),Amsterdam 

 IEA,Initial findings from the IEA International Civic and Citizenship Education 

Study, Assessment Framework, Wolfram Schultz, Julian Fraillon, John Ainley, Bruno 

Losito, David Kerr, (2010),Amsterdam 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


