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Η εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσµός και η αριστερά 

 

Η εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσµός καλείται κάθε φορά να υπηρετήσει την 

κρατούσα τάξη πραγµάτων. Να προετοιµάσει µε τέτοιο τρόπο το νέο 

άνθρωπο, ώστε αυτός να ενταχθεί οµαλά στο πολιτικό, κοινωνικό και 

οικονοµικό γίγνεσθαι. 

Σήµερα, την εποχή της παγκοσµιοποίησης των αγορών, της αβεβαιότητας και 

της ανασφάλειας, της καινοτοµίας, της πληθώρας των πληροφοριών και της 

έκρηξης των γνώσεων, την εποχή της εικόνας, της επαπειλούµενης 

περιβαλλοντικής καταστροφής, των έντονων κοινωνικών ανισοτήτων και των 

έντονων αλλαγών σε κάθε πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας, την εποχή 

της οικονοµικής µετανάστευσης και των νεόπτωχων, πώς πρέπει να 

προετοιµάσει η εκπαίδευση το νέο άνθρωπο ώστε, αφενός να µπορεί να 

αντιλαµβάνεται την πολύπλοκη και πολυσύνθετη πραγµατικότητα και 

αφετέρου να µπορεί να προτείνει λύσεις για την αναµόρφωση του κόσµου 

προς την κατεύθυνση της ειρήνης, της δηµοκρατίας, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και της οικολογικής ισορροπίας, στην προοπτική τελικά της 

διάσωσης της ανθρωπότητας; 

Σήµερα αρκεί να έχουµε µία εκπαίδευση συµµόρφωσης και κοµφορµισµού; 

Και ποια µπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά της σε έναν κόσµο έντονα 

µεταβαλλόµενο; 

Ας εξετάσουµε σύντοµα κάποιες από τις πλευρές της πραγµατικότητας που 

ζούµε και ποιες µπορεί να είναι οι απαιτήσεις στο πλαίσιο αυτής της 

πραγµατικότητας από το νέο άνθρωπο και την εκπαίδευσή του. 

 

Η παγκοσµιοποίηση των αγορών θέτει µε έντονο τρόπο το ζήτηµα της 

δηµοκρατίας και της κυριαρχίας των εθνών. Οι εκλεγµένες κυβερνήσεις 

καλούνται να διοικήσουν µέσα στο πλαίσιο που καθορίζουν οι διεθνείς 

οργανισµοί και οι διεθνικές επιχειρήσεις. Κάθε πολίτης σήµερα καλείται να 

είναι πολίτης της χώρας του και ταυτόχρονα πολίτης του κόσµου. Αυτό 

απαιτεί, πέρα από καλή ενηµέρωση, ουσιαστική γενική παιδεία, αναλυτική και 

συνθετική σκέψη, ελεύθερη βούληση και κυρίως τη δυνατότητα σφαιρικής 

θεώρησης της πραγµατικότητας. 

Σήµερα τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα η διαφύλαξη του φυσικού 

περιβάλλοντος. Η υπερεκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της 

Γης για την αύξηση των κερδών και την ικανοποίηση των, τεχνητών εν 

πολλοίς, αναγκών οδηγεί το γήινο οικοσύστηµα στα όριά του. 



Η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, πέρα από την αντιµετώπιση του 

άλογου και καταστροφικού καταναλωτισµού, που τείνει να πάρει τη θέση 

ιδεολογίας, απαιτεί τη διαµόρφωση ενός άλλου αξιακού συστήµατος, που έχει 

να κάνει µε την ανάπτυξη της οικολογικής και κοινωνικής συνείδησης, της 

αλληλεγγύης, της συνεργασίας και, βέβαια, της αναδιανοµής του πλούτου 

προς όφελος των αδυνάτων, αφού το οικοσύστηµα δεν αντέχει περαιτέρω 

ανάπτυξη. 

 

Η οικονοµική µετανάστευση, ως συνέπεια των τεράστιων οικονοµικών 

ανισοτήτων, δηµιουργεί πολυ-πολιτισµικές κοινωνίες, η οµαλή λειτουργία των 

οποίων προϋποθέτει καλλιέργεια της αποδοχής του άλλου, ένταση της 

αλληλεγγύης και της προστασίας των αδυνάτων, ηµεδαπών και αλλοδαπών. 

Σε διαφορετική περίπτωση που θα επικρατήσει ο ρατσισµός, ο αποκλεισµός 

και ο ατοµισµός, κινδυνεύει να µετατραπεί η κοινωνία σε «θέατρο» 

βαρβαρότητας… 

Η εφαρµοσµένης γνώση, η οποία είναι βασική συνιστώσα της παραγωγικής 

διαδικασίας, απαξιώνεται εξαιρετικά γρήγορα, γεγονός που απαιτεί από όλους 

τους εργαζόµενους να διαθέτουν την ικανότητα της δια βίου µάθησης και 

εξέλιξης.  

 

Η νέα µορφή οργάνωσης της εργασίας στις προηγµένες χώρες βασίζεται 

στις νέες τεχνολογίες και στην πολυειδικευµένη και πολυεπιδέξια οµάδα 

εργασίας, η οποία µπορεί να απαρτίζεται από εργαζόµενους µε πολύ 

διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο.  Η αποτελεσµατική συνεργασία της 

οµάδας βασίζεται στην αλληλεγγύη, στην πρωτοβουλία, στην ανάληψη 

ευθύνης, στη δηµιουργικότητα, στην αναλυτική και συνθετική σκέψη και στη 

σφαιρική θεώρηση όλης της παραγωγικής διαδικασίας. Η οµάδα οφείλει να 

καινοτοµεί σε µεθόδους και προϊόντα. Να µπορεί δηλαδή να βλέπει µε 

ανατρεπτική µατιά το παραγωγικό γίγνεσθαι και όχι µόνο.  

Η επέλαση του νεοφιλελευθερισµού, που θέλει να τα αλλάξει όλα, κυρίως εις 

βάρος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της κοινωνικής πρόνοιας και της 

εργασιακής ασφάλειας, δίχως να υπόσχεται τίποτα, βυθίζει τους ανθρώπους 

στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Ο έλεγχος των φόβων µας, που 

προέρχονται από αυτή την αδιέξοδη και βάρβαρη πολιτική, προϋποθέτει την 

ανάπτυξη της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της κοινωνικής συνείδησης. 

Ο σηµερινός άνθρωπος κατακλύζεται από πλήθος πληροφοριών, άχρηστων 

και ασήµαντων έως εξαιρετικά χρήσιµων και απαραίτητων. Εποµένως 

καλείται να αξιολογεί, να ταξινοµεί και να επεξεργάζεται αυτές τις 

πληροφορίες, προκειµένου να παραγάγει νέες πληροφορίες και γνώσεις, τόσο 

στο πλαίσιο της εργασίας του όσο και εκτός αυτής, ως πολίτης και ως άτοµο. 

Σε διαφορετική περίπτωση ο ορυµαγδός αυτός των πληροφοριών γίνεται 



φραγµός προς τη γνώση και την ενηµέρωση. Επιπλέον, καθώς οι νέες 

τεχνολογίες καταργούν τις θέσεις ρουτίνας  και τις χειρωνακτικές εργασίες, η 

πλειονότητα των εργαζοµένων εργάζεται κυρίως πνευµατικά. Εποµένως θα 

πρέπει να έχουν αναπτύξει ικανότητες επεξεργασίας των πληροφοριών και 

σφαιρικής θεώρησης των πραγµάτων. Η ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων 

προϋποθέτει µια εκπαίδευση ερευνητική, κριτική και πρωτοβουλιακή και όχι 

µνηµονική.  

Η κυριαρχία της επιλεγµένης εικόνας και ο ρόλος των µεγάλων Μ.Μ.Ε. 

δηµιουργούν µία πλαστή αναπαράσταση της πραγµατικότητας. Μαζί µε τον 

άκρατο καταναλωτισµό, τείνουν να χειραγωγούν τον πολίτη προς την 

κατεύθυνση που κάθε φορά επιδιώκουν. 

«Η τηλεόραση παράγει εικόνες και καταργεί τις έννοιες και έτσι η ικανότητά 

µας για διανοητική αφαίρεση ατροφεί και µαζί ατροφεί και η ικανότητά µας για 

κατανόηση» αναφέρει ο Τζ.Σαρτόρι σε συνέντευξή του…. 

Σε αντίθεση µε τις απαιτήσεις της εργασίας και της υπεύθυνης στάσης των 

ανθρώπων απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία, η επιλεγµένη εικόνα 

διαµορφώνει έναν άνθρωπο µε µειωµένη κριτική ικανότητα, ένα παθητικό και 

ετερόνοµο άτοµο που αδυνατεί να κατανοήσει τον κόσµο, εποµένως άλλοι 

αποφασίζουν για τη µοίρα του. Η αντίσταση στη χειραγώγηση αυτή του 

ανθρώπου δεν µπορεί παρά να είναι µία χειραφετική παιδεία – εκπαίδευση, 

που, πέρα από τα άλλα, θα διδάσκει τους µαθητές  και πώς να βλέπουν και 

πίσω από την εικόνα. 

 Οι καινοτοµίες, που στις µέρες µας είναι το βασικό ζητούµενο, τόσο σε 

επίπεδο παραγωγής, όσο και στις υπηρεσίες, προϋποθέτουν την ενεργό 

συµβολή όλων των ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του κλίσεις, τα 

ταλέντα, τις επιδιώξεις και τις επινοήσεις του, εποµένως όλοι µπορούν να 

συνεισφέρουν στην πρόοδο της κοινωνίας. Όλοι, εφόσον έχουν µιαν οµαλή 

εκπαιδευτική διαδροµή, που τους το επιτρέπει.  

 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουµε ότι σήµερα ο κόσµος για να λειτουργήσει, να 

αναµορφωθεί και να διασωθεί από όσα τον απειλούν, θέλει όλοι οι άνθρωποι, 

ως άτοµα, πολίτες και εργαζόµενοι, να διαθέτουν καλή γενική παιδεία, κριτικό, 

ανατρεπτικό βλέµµα, δυνατότητα σφαιρικής θεώρησης των πραγµάτων, 

δυνατότητα αυτοµόρφωσης και εξέλιξης, επινοητικότητα, δηµιουργικότητα, 

κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση, να διακρίνονται για την αλληλεγγύη 

και την υπεράσπιση των αδυνάτων, να µπορούν να δρουν συλλογικά και να 

συνεργάζονται αρµονικά, να σέβονται τους άλλους ανθρώπους, ανεξάρτητα 

από φύλο, θρησκεία, χρώµα, εθνικότητα και την όποια αναπηρία. Με άλλα 

λόγια, η σύγχρονη κοινωνία, στη θετική εξέλιξή της, χρειάζεται ένα πλήρως 

χειραφετηµένο άτοµο. Όπως κατά τη γνώµη µου θα πρέπει να το θέλει και η 

σύγχρονη Αριστερά προκειµένου να µπορέσει να οικοδοµήσει µελλοντικά 



έναν άλλο πολιτισµό, βασισµένο στην ολόπλευρη απελευθέρωση όλων των 

ανθρώπων και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι όµως εφικτή 

µια τέτοια εκπαίδευση του ανθρώπου; Μια χειραφετική εκπαίδευση, µακριά 

από τον κοµφορµισµό, τη συµµόρφωση και την αποµνηµόνευση; 

Οι σύγχρονες θεωρίες µάθησης, µετά από µελέτες και έρευνες δεκαετιών, 

έχουν καταλήξει ότι η ενεργός, θεµατική, οµαδική και ερευνητική µάθηση έχει 

καλύτερα αποτελέσµατα από την παροχή τεµαχισµένης γνώσης σε ένα 

πλαίσιο ανταγωνιστικής και µετωπικής διδασκαλίας. Μέσω αυτών των 

τρόπων µάθησης αναπτύσσονται οι κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, 

αλληλεγγύη, πρωτοβουλία, επινοητικότητα, ανάληψη ευθύνης, ενσυναίσθηση 

κ.ά), αναπτύσσεται η ικανότητα για σφαιρική προσέγγιση της 

πραγµατικότητας, µαθαίνουν οι µαθητές πώς να µαθαίνουν, αναπτύσσεται η 

κριτική ικανότητα, η αναλυτική και συνθετική σκέψη, προάγεται η 

αντιρατσιστική στάση αξιοποιώντας και όχι αποκλείοντας τη διαφορετικότητα 

και δίνονται στους µαθητές ευκαιρίες να ανιχνεύσουν τις κλήσεις και τα 

ενδιαφέροντά τους. Επίσης αναπτύσσεται η δηµοκρατική και η κοινωνική 

συνείδηση των νέων ανθρώπων.  

 

Σήµερα η Αριστερά µπορεί να ζητήσει ένα σχολείο ανοιχτό όλη τη µέρα, σε 

συνεχές δούναι και λαβείν µε την τοπική κοινότητα, οργανωµένο στη βάση 

εργαστηρίων και σπουδαστηρίων, που θα επιτρέπει και θα προτρέπει τους 

µαθητές να πειραµατίζονται και να ερευνούν, να συντάσσουν οµαδικές και 

ατοµικές εργασίες και να κατασκευάζουν έργα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

κάθε µαθητής, ακολουθώντας το δικό του δρόµο µε το δικό του ρυθµό, δίχως 

ανταγωνισµούς, αλλά µε συνεργασία, ανακαλύπτει τον εαυτό µου και 

καλλιεργεί τις δεξιότητές του, αναπτύσσοντας ολόπλευρα την προσωπικότητά 

του. Ένα σχολείο δίχως τάξεις και ηλικιακές ταξινοµήσεις γίνεται ελκυστικό, 

γοητευτικό και παραγωγικό, προετοιµάζοντας τους µαθητές του για µια 

δυναµική και όχι κοµφορµιστική ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

 
 
 

 


