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ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
 
«Από την Ιδιότητα του Πολίτη στην Ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη 
στη Δημοκρατική Πολιτεία – Ο ρόλος της Εκπαίδευσης» 

 
         Την τελευταία δεκαετία εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από 
θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση στη δημοκρατία, στην ειρήνη 
και την αγωγή του πολίτη. Γίνεται δε μεγάλη συζήτηση γύρω από το 
περιεχόμενο και τους στόχους της ιδιότητας του πολίτη στη δημοκρατική 
πολιτεία, κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. O T. H. Marshall στο 
γνωστό του βιβλίο Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη (Citizenship 
and Social Class), που αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την 
κοινωνιολογική θεωρία των δικαιωμάτων και της ιδιότητας του πολίτη, 
αναλύει την ιστορική εξέλιξη και δυναμική σχέση των δικαιωμάτων –
ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών- μεταξύ τους και με την κοινωνική 
δομή. «Η ιδιότητα του πολίτη είναι μια κοινωνική θέση που απονέμεται σε 
όλους, όσοι είναι πλήρη μέλη μιας κοινότητας. Όλοι όσοι την κατέχουν 
είναι ίσοι ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, με τις οποίες έχει 
εμπλουτιστεί αυτή η θέση. Δεν υπάρχει καθολική αρχή που να καθορίζει 
ποια θα είναι αυτά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις»198. Ωστόσο ο 
Marshall προτείνει τη διάκριση της ιδιότητας του πολίτη σε τρία μέρη / 
συστατικά στοιχεία:  

 το ατομικό στοιχείο (δικαιώματα απαραίτητα για την ελευθερία του 
ατόμου –προσωπική ελευθερία, ελευθερία έκφρασης, σκέψης, πίστης 
κ.λπ.) 

 το πολιτικό στοιχείο (δικαίωμα συμμετοχής στην άσκηση της 
πολιτικής δύναμης) 

 το κοινωνικό στοιχείο (όλο το φάσμα δικαιωμάτων της ζωής ενός 
πολιτισμένου όντος σύμφωνα με το επίπεδο ζωής που γίνεται 
αποδεκτό στη συγκεκριμένη κοινωνία)199.  

Οι διατυπώσεις τoυ Marshall παρά τα χρόνια που έχουν περάσει 
αποτελούν σημείο αναφοράς και συνεχίζουν να επηρεάζουν τις 
κοινωνιολογικές μελέτες πολλών χωρών. Δεν παύουν, ωστόσο, να 
δέχονται κριτική ως προς το γεγονός ότι ο Marshall δίνει έμφαση στα 
δικαιώματα των πολιτών, ενώ δεν τονίζει τις υποχρεώσεις που αυτοί έχουν 
έναντι της κοινωνίας, έτσι ώστε να αναρωτιέται κανείς για το ποιος είναι 
αυτός ο πολίτης με αυτά τα δικαιώματα200. Ο Oldfield201 από την άλλη 
πλευρά, διακρίνει την ιδιότητα του πολίτη σε δύο μορφές: α. ως νομική 
θέση που περιλαμβάνει τα δικαιώματα του πολίτη ως μέλους μιας 
                                                           
198 Τ.Η. Marshall & T. Bottomore, (1995), Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη, μτφρ. Ο. 
Στασινοπούλου, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 62. 
199 Πρβλ. Τ.Η. Marshall & T. Bottomore, όπ.π., σελ. 42 κ.ε. 
200 Πρβλ.  J. Habermas, (1994), Citizenship and National Identity, στο: Β. van Steenbergen, The 
Condition of Citizenship, London: Sage, σελ. 20-35; N. Fraser & L. Gordon, (1994), Civil Citizenship 
Against Social Citizenship? On the Ideology of Contract Versus Charity, στο: Β van Steenbergen, The 
Condition of Citizenship, London: Sage, σελ. 90-107; Δ. Καρακατσάνη, (2004), Εκπαίδευση και 
πολιτική διαπαιδαγώγηση. Γνώσεις, αξίες, πρακτικές, Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 15 κ.ε. 
201 Πρβλ. Α. Oldfield, (1990), Citizenship and Community: Civic Republicanism and the Modern 
World, London: Routledge. 
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κοινωνίας, που του επιτρέπουν να συμμετέχει στα κοινά (να είναι κανείς 
πολίτης) και β. ως πρακτική θέση που αναφέρεται στη λειτουργία του κάθε 
μέλους μίας δημοκρατικής κοινωνίας ως πολίτη (να ενεργεί κανείς ως 
πολίτης). Με αυτήν τη διάκριση ο πολίτης εμφανίζεται με δύο μορφές, με 
μια δημόσια ως πολίτης και μια ιδιωτική ως άτομο. Εμείς στην παρούσα 
εργασία θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στη δημόσια μορφή του υποκειμένου, 
του πολίτη της σύγχρονης δημοκρατίας και στα χαρακτηριστικά του. 
Θεωρούμε δεδομένο ότι, επειδή η κοινωνία σύμφωνα με τη θεωρία της 
προόδου και της εξέλιξης υπόκειται συνεχώς σε αλλαγές, και η ιδιότητα του 
πολίτη διαρκώς αναπτύσσεται. 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιδιότητας του πολίτη στην 
Ευρώπη  έπαιξε η εκπαίδευση, ιδιαίτερα όταν αυτή έγινε υποχρεωτική. Με 
την ανάπτυξη της εκβιομηχάνισης σε όλες σχεδόν τις αναπτυγμένες χώρες 
οι ανάγκες της οικονομίας «επιβάλλουν» τη χρήση ειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού στη βιομηχανία, ήτοι μορφωμένους εργάτες και τεχνίτες. Έτσι, 
λοιπόν, το δικαίωμα στην εκπαίδευση γίνεται ταυτόχρονα και υποχρέωση 
του ατόμου, προκειμένου να μπορέσει να εργαστεί, να ενταχθεί και να 
ζήσει στην κοινωνία. Η ίδια η κοινωνία με τη συγκεκριμένη οργάνωση, 
δομή και λειτουργία της, τον πολιτισμό της, επιβάλλει αυτήν την 
υποχρέωση στους πολίτες ακολουθώντας τις αλλαγές της εποχής202. 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και εξής η Ευρώπη έχει να 
αντιμετωπίσει μια νέα κοινωνική συνθήκη, την πολυπολιτισμική κοινωνία. 
Οι μετανάστες που μετακινούνται προς την Ευρώπη, αρχικά από τις τέως 
αποικίες των ευρωπαϊκών κρατών, δημιουργούν μια νέα μορφή κοινωνίας 
με πολίτες από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Αλλά και στη 
συνέχεια με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, που προκάλεσε 
πολυδιάστατες μεταβολές σε κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο, όπως 
διακίνηση προϊόντων και κεφαλαίων σε διάφορες περιοχές της γης, 
γρήγορη και εύκολη μετακίνηση μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε κάθε 
περιοχή του πλανήτη, ταχύτερη διακίνηση γνώσεων, πληροφοριών και 
ειδήσεων, διαλύθηκαν κυριολεκτικά τα συμπαγή δεδομένα ομοιογένειας 
των κοινωνιών. Αυτά τα στοιχεία προκαλούν αλλαγές και στον 
προσδιορισμό της ιδιότητας του πολίτη. Τώρα δημιουργείται η ανάγκη να 
συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο άνθρωποι από όλον τον πλανήτη, που δεν 
συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς αίματος ή με βάση τη μακρά ιστορική 
τους συνύπαρξη στον ίδιο χώρο. Αλλάζει, λοιπόν, η κοινωνία, γίνεται 
πολυπολιτισμική και οδηγεί στη δημιουργία μιας νέας ιδιότητας του πολίτη, 
που προϋποθέτει την αποδοχή του «άλλου» και την αναγνώριση του ως 
μέλους ισότιμου της κοινωνίας, όπου ζει203. Για αυτούς τους λόγους έγιναν 
προσπάθειες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του πολίτη στην Ευρώπη. Η Τρίτη 
Κοινοτική Οδηγία204 αποτελεί ένα πλήρες κείμενο που περιλαμβάνει όλες 
αυτές τις προσπάθειες. Επειδή ο πολίτης της Ευρώπης τοποθετείται μεταξύ 
της ατομικής και της συλλογικής ταυτότητας, μεταξύ του εθνικού και του 

                                                           
202 Πρβλ. N. Stehr, (1992), Knowledge Societies, London: Sage. 
203 Πρβλ. J. Habermas, (1996b), Die Einbeziehung des Anderen: Studien zur politischen Theorie, 
Frankfurt: Suhrkamp, σελ. 104-129; S. Tarrow, (1995), The Europeanisation of Politics: Reflections 
from a Social Movement Perspective, στο: West European Politics, vol. 18, no. 2, σελ. 223-251. 
204 Πρβλ. Report from the Commission -Third Report from the Commission on Citizenship of the 
Union, /*COM/2001/0506final* στο: http://www.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc. 
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υπερεθνικού, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Οδηγία 
συγκεντρώνει για πρώτη φορά τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά 
δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση συγκεκριμένες 
αρχές: της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της δικαιοσύνης. 

Στις αρχές του 21ου αι. έχουν διαμορφωθεί νέες συνθήκες και νέα 
δεδομένα που επιβάλλουν μια αναθεώρηση του περιεχομένου της ιδιότητας 
του πολίτη. Θα πρέπει, λοιπόν, να προβληματιστούμε ως προς το τι 
σημαίνει να είναι κανείς πολίτης σήμερα στην Ευρώπη σε μια εποχή που 
χαρακτηρίζεται ως εποχή της μετανεωτερικότητας, της 
πολυπολιτισμικότητας, της παγκοσμιοποίησης. Με αυτά τα δεδομένα ο 
πολίτης στον 21ο αι. θα πρέπει να έχει υιοθετήσει τις αρχές της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής, της συνεργασίας με δεδομένο ότι η 
κοινωνία διακρίνεται για την πολιτιστική ποικιλία της και να διαθέτει ένα 
κριτικό, δημιουργικό, αυτόνομο και συστηματικό τρόπο σκέψης. Άρα, 
λοιπόν, ο Ευρωπαίος πολίτης σήμερα θα πρέπει να διακρίνεται για 
συνεργατικό πνεύμα, δυνατότητα ευελιξίας, αυτόνομη σκέψη, κρίση και 
δράση205.    

Τέτοιου είδους προβληματισμοί που αναπτύσσονται σε κοινωνικό και 
πολιτικό επίπεδο μεταφέρονται και στην εκπαίδευση206. Γιατί μέσω της 
εκπαίδευσης θα  υλοποιηθεί το «όραμα» του σύγχρονου ευρωπαίου πολίτη. 
Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια της 
ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη με συγκεκριμένες μεθόδους και 
παιδαγωγικές πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από μια σειρά κειμένων και οδηγιών αναζητούνται 
τα στοιχεία που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν, για να επιτευχθεί η 
πολιτική και κοινωνική αγωγή του πολίτη (μετάδοση στοιχείων – γνώσεων, 
καλλιέργεια αξιών, διαμόρφωση συνειδήσεων)207. Η εκπαίδευση μπορεί να 
συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη μέσω της 
προβολής και υιοθέτησης κοινών αξιών και την ανάπτυξη σε κάθε άτομο 
του αισθήματος ότι ανήκει208 σε μια κοινή κοινωνική, πολιτισμική και 
δημοκρατική κοινότητα209.  Αυτό επιβάλλει μια ευρεία αντίληψη της 
ιδιότητας του πολίτη που θα στηρίζεται στη συνεργασία, την αλληλεγγύη, 
                                                           
205 Πρβλ. Γ. Γρόλλιος, (2000), Όψεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και 
παιδαγωγικής, στο: Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης 56, σελ. 47-55; J. Cogan & R. Derricott, (2001), 
Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education, London: Cogan Paul 
206 Πρβλ.  A. Giddens, A., (2001), Ο κόσμος των ραγδαίων αλλαγών, μετφρ. Κ. Γεώρμας, Αθήνα: 
Μεταίχμιο;  D. Sassoon, (1996), Η κοινωνική δημοκρατία στην καρδιά της Ευρώπης. Οι 
προτεραιότητες του εικοστού πρώτου αιώνα, μετφρ. Γ. Κόκκινος, Σύγχρονα Θέματα 60-61, σελ. 131-
150; R. Marples, (επιμ.), (2003), Οι σκοποί της εκπαίδευσης, μετφρ. Π. Χατζηπαντελή, Αθήνα: 
Μεταίχμιο. 
207 Πρβλ. σε αυτό το πλαίσιο τις ενέργειες της Αυστρίας με συγκεκριμένες δραστηριότητες που 
παρατίθενται στην ιστοσελίδα: http://www.politische-bildung-2005.schule.at, με θέμα: 2005. 
Europäisches Jahr  der Politischen Bildung. 
208 O P. Drucker προβλέπει ότι «[…] η νέα κοινωνία θα είναι τόσο μια μη –σοσιαλιστική όσο και μια 
μη- καπιταλιστική κοινωνία […] ο βασικός πλουτοπαραγωγικός της πόρος θα είναι οι γνώσεις […]. 
Είναι βέβαιο ότι στην πολιτική έχουμε ήδη μετακινηθεί από την τετρακοσιόχρονη περίοδο του 
κυρίαρχου εθνικού κράτους προς ένα πλουραλισμό, όπου το εθνικό κράτος θα είναι μια μάλλον από τις 
πολλές παρά η αποκλειστική μονάδα της πολιτικής ολοκλήρωσης». Πρβλ. P. Drucker, (1996), 
Μετακαπιταλιστική Κοινωνία, μτφρ. Δ.Γ. Τσαούσης, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 13. 
209 Πρβλ. Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης (ΚΟΜ 93, 457 τελικό, 
Βρυξέλλες, 29/09/1993) 



Πρακτικά  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Εφαρμοσμένης  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.  Ι.  Ε. Π.  ΕΚ.),  3ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  με  θέμα:  «Κριτική,  Δημιουργική,  Διαλεκτική 
Σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη», Αθήνα, 13‐14 Μαΐου 2006. 

 

ISSN: 1790-8574 448

την κατανόηση και αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών, την απόρριψη 
προκαταλήψεων και διαφορών που πηγάζουν από φυλετικές ή εθνοτικές 
διακρίσεις.  Στην Πράσινη Βίβλο και συγκεκριμένα στο  Άρθρ. 126 
επισημαίνεται ότι «Τα Εκπαιδευτικά συστήματα […] πρέπει […] να 
διαμορφώνουν τους νέους με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της 
καταπολέμησης των ανισοτήτων, της ανεκτικότητας και του σεβασμού της 
διαφορετικότητας. Πρέπει, επίσης, να τους εμφυσήσουν την ιδέα του 
ευρωπαίου πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό η αναφορά στην Ευρώπη αποτελεί μια 
διάσταση που δεν αντικαθιστά τις άλλες διαστάσεις της εκπαίδευσης αλλά 
που τις εμπλουτίζει». Συνεπώς, θα πρέπει τώρα να δοθεί έμφαση στην 
αγωγή του ‘ευρωπαίου πολίτη’. Η αγωγή του ευρωπαίου πολίτη θα 
στηρίζεται στη διάδοση της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί σχετικά με την 
ευρωπαϊκή διάσταση μέσα από την εκμάθηση των γλωσσών, τη γνωριμία 
των πολιτισμών των άλλων χωρών μέσω διακρατικών ανταλλαγών, την 
εργασία σε άλλες χώρες και από την καλύτερη κατανόηση και γνώση της 
δομής και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας210.  

Οι βασικοί άξονες για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, μαθαίνω πώς 
να μαθαίνω, μαθαίνω πώς να ενεργώ, μαθαίνω πώς να «υπάρχω» και 
μαθαίνω πώς να συμβιώνω με τους άλλους, όπως τέθηκαν από το Jacques 
Delors, αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της εποχής μας, που χαρακτηρίζεται 
από νέους τρόπους επικοινωνίας και διάδοσης των γνωστικών 
πληροφοριών, μιας εποχής που οι πολίτες θα είναι πολίτες του κόσμου και 
θα παίζουν δραστήριο ρόλο στη ζωή του υπερ-έθνους, του έθνους και της 
τοπικής κοινωνίας211. Το σύγχρονο, λοιπόν, εκπαιδευτικό σύστημα έχει 
άμεση αποστολή να αναπτύξει στο άτομο τις βάσεις των δεξιοτήτων που θα 
χρειαστεί στο μέλλον μεταδίδοντάς του αποτελεσματικά την συνεχώς 
εξελισσόμενη γνώση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα την αποκτήσει 
και τις αξίες του σύγχρονου πολιτισμού (ισότητα, σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατία, αξιοπρέπεια, σεβασμός της 
πολιτιστικής ποικιλίας).  

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την πολιτειακή 
ενεργοποίηση–δραστηριοποίηση των πολιτών, αναζητούνται διαρκώς, μέσω 
ποικίλων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, στρατηγικές, για να 
διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη. Ο στόχος επικεντρώνεται 
σε διάφορες μορφές συνεργασίας και δικτύωσης των πολιτών της 
Ενωμένης Ευρώπης μέσω οργανώσεων τοπικών και εθνικών, για να 
επιτευχθεί η ενεργή και δραστήρια συμμετοχή του πολίτη σε δημόσιες 
πολιτικές212. Γίνεται, λοιπόν, προσπάθεια να εμπλακούν τα άτομα ενεργά 
στην κοινότητα μέσω μιας εκπαίδευσης που στηρίζεται στις αρχές του 
νόμου, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της κοινωνίας213. Με αυτόν 
τον τρόπο επιδιώκεται να αναπτύξουν τα νεαρά άτομα δεξιότητες σχετικά 

                                                           
210 Πρβλ. Δ. Γ. Τσαούσης, (επιμ.), 1996), Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Βασικά Κείμενα για την 
Παιδεία, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 273 κ.ε. 
211 Πρβλ. J. Delors, (2002), Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της, Έκθεση της Διεθνούς 
Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21ο αι, μετφρ. ΚΕΕ, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 125 κ.ε. 
212 Πρβλ. στο δίκτυο Active Citizenship Network (http://www.activecitizenship.net) που ξεκίνησε το 
Δεκέμβριο του έτους 2001 ως ευρωπαϊκό και διεθνές παράρτημα της ιταλικής οργάνωσης 
(Cittadinanattiva) για την προώθηση της ενεργητικής ιδιότητας του πολίτη.  
213 Πρβλ. Δ. Καρακατσάνη, (2001), Ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και πολιτική διαπαιδαγώγηση, 
στο: Πρακτικά Ι΄ Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ναύπλιο, (ηλεκτρ.έκδ.)  
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με την ιδιότητα του πολίτη, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να 
κατανοήσουν το διαφορετικό214. Η επίτευξη αυτού του στόχου συνεπάγεται 
την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη. Αυτό σημαίνει ότι η 
νέα ταυτότητα των πολιτών της Ευρώπης και του κόσμου θα αποδίδει στα 
άτομα χαρακτηριστικά πολιτών με υπερεθνικό και συνεργατικό πνεύμα, με 
αίσθημα αλληλεγγύης, με ανοχή στις πολιτιστικές διαφορές, με 
αναγνώριση των κοινών στοιχείων και των διαφορών215.  
Τα κύρια ζητήματα στο πλαίσιο οριοθέτησης του περιεχομένου της 
συμμετοχικής δημοκρατίας και της εικόνας του πολίτη μέσα στην Ενωμένη 
Ευρώπη επικεντρώνονται στα εξής:  
Για να γίνει το άτομο ενεργός πολίτης της Ευρώπης του 21ου αι. τι 
δεξιότητες θα πρέπει να αναπτύξει και με ποιον τρόπο  
Πως θα γίνει εφικτή η μετάδοση των αξιών στα παιδιά και τους νέους. 

Έχοντας άξονα την εκπαίδευση ως βασική προϋπόθεση, για να 
μπορέσει η ανθρωπότητα να υλοποιήσει τα ιδανικά της ειρήνης, της 
ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, επισημαίνεται ότι 
θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων, ώστε να 
μάθουν τα άτομα πώς να μαθαίνουν, να ελέγχουν, να κρίνουν και να 
αξιοποιούν τις πληροφορίες που δέχονται καθημερινά και πώς να 
συνθέτουν και να δημιουργούν με βάση αυτές216.  Προχωρώντας πέρα από 
το γνωστικό τομέα η εκπαίδευση θα εμφυσήσει μια κουλτούρα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα διασφαλίζει σεβασμό στην ιδιαιτερότητα 
και κατανόηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. Στην 
απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων θα συμμετέχουν όχι μόνο τα σχολεία 
αλλά ποικίλοι άλλοι φορείς. Τέτοιοι είναι η οικογένεια, ο χώρος εργασίας, 
πολιτικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί σε τοπικές κοινότητες διαμέσου 
ψυχαγωγικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων και τα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας. Απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η παγκόσμια εδραίωση 
της ισότητας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής, 
της αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης στο πλαίσιο της δημοκρατικής 
συμμετοχής του πολίτη στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο ευρωπαίος 
πολίτης αποκτά και μια «δημοκρατική ιδιότητα». Στο πλαίσιο της 
Δημοκρατικής Αγωγής του Πολίτη το «επίθετο δημοκρατικός δίνει έμφαση 
στο γεγονός ότι πρόκειται για ιδιότητα του πολίτη που βασίζεται στις αρχές 
και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο σεβασμό της ανθρώπινης 

                                                           
214 Πρβλ.  τις προσπάθειες που γίνονται από το 1989 από την οργάνωση Citizenship Foundation με μια 
σειρά από τρόπους (διαγωνισμοί, δημόσιοι διάλογοι, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στην 
εκπαίδευση), με τους οποίους αναπτύσσονται διάφορες δυνατότητες της εκπαίδευσης στην ιδιότητα 
του πολίτη.  Πολλές φορές συζητούνται ευαίσθητα θέματα που προκαλούν γενικότερες κοινωνικές 
αντιπαραθέσεις (περισσότερες πληροφορίες δες στην ιστοσελίδα: 
http://www.citizenshipfoundation.org.uk). 
215 Τέτοιους στόχους θέτει το δίκτυο Children’s Identity and Citizenship in Europe [CICE]. A 
European Commission Socrates Programm – Thematic Network Project, στο οποίο συνεργάζονται 
άνθρωποι από το χώρο του Πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης. Στις δραστηριότητες αυτού του 
δικτύου εντάσσεται και η προσπάθεια μελέτης της αντίληψης των νεαρών ατόμων ως προς την 
κοινωνία, την οικονομία, το πολιτικό τομέα. Προωθείται δε ένας νέος ευρωπαϊκός τρόπος προσέγγισης 
των πρακτικών με τις οποίες κοινωνικοποιούνται τα παιδιά και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε 
θέματα ιδιότητας και ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Πρβλ. για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το δίκτυο στην ιστοσελίδα: http://www.unl.ac.uk/cice/start.htm  
216 Πρβλ.  J. Delors, όπ.π., σελ. 18 κ.ε.; 23κ.ε. 
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αξιοπρέπειας, στον πλουραλισμό, στην πολιτιστική πολυμορφία και στην 
υπεροχή του δικαίου» 217. 

Η εκμάθηση της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη είναι μια διαδικασία 
που θα πρέπει να διαρκεί καθ’ όλη τη ζωή του ανθρώπου, μέσω της οποίας 
θα μάθει προοδευτικά τη συμμετοχή του σε διάφορα πεδία, όπως στην 
οικογένεια, το σχολείο, την εργασία, την τοπική κοινωνία 218. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη είναι ο ενεργός 
πολίτης, ο οποίος μπορεί να λάβει τη θέση του στην κοινωνία και να 
συμβάλλει στην ανάπτυξή της σε όποιο επίπεδο μπορεί. Προκειμένου ο 
πολίτης να συμμετέχει ενεργά στα κοινά θα πρέπει με κατάλληλες 
μεθόδους μάθησης να αποκτήσει την εμπειρία της αντιμετώπισης 
προβλημάτων της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, που τον απασχολούν 
καθημερινά. Μια τέτοιου είδους πρακτική στη σχολική αίθουσα σημαίνει 
ένα είδος πολιτικής εκπαίδευσης, μέσω της οποίας τα άτομα δεν είναι 
παθητικοί δέκτες της γνώσης αλλά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα 
κοινωνικά προβλήματα και να τα αντιμετωπίζουν. Οι ενεργητικές μέθοδοι 
μάθησης περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ιδεών, την αντιπαράθεση 
απόψεων, τα παιχνίδια ρόλων και τη συζήτηση. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να διαθέτει την ικανότητα της συνεργασίας και της δημοκρατικής 
συμμετοχής και να μπορεί να συνδυάζει την κοινωνική συνοχή με την 
πολιτική γνώση. Άρα, απαιτείται η παιδαγωγική οργάνωση της κοινωνικής 
και πολιτικής αγωγής στο σχολείο προσανατολισμένης στην εμπειρία και 
στην υιοθέτηση κατάλληλων τρόπων μάθησης. Με την πρακτική, λοιπόν, 
μιας διαδικασίας, όπου ο καθένας μαθαίνει μέσω της εμπειρίας που αποκτά, 
διαμορφώνεται ο ενεργός πολίτης. Η εμπειρική διαδικασία μάθησης στο 
πλαίσιο της σχολικής τάξης αναφέρεται στην επίλυση προβλημάτων σε 
μικροεπίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να μελετηθούν προβλήματα στο 
περιβάλλον του σχολείου που απασχολούν καθημερινά εκπαιδευτικούς και 
μαθητές και να αναζητηθούν τρόποι επίλυσής τους. Σε αυτή τη συνθήκη 
προτείνονται στο πλαίσιο του σχολείου κατάλληλοι τρόποι μάθησης με 
επίκεντρο το μαθητή και αφετηρία μάθησης τη δική του εμπειρία. Για 
παράδειγμα: 

 Οι μαθητές διερευνούν, αναλύουν και ανταλλάσσουν ερωτήματα και 
ζητήματα που θεωρούν σημαντικά και αποφασίζουν ποιο από αυτά 
θα μελετήσουν   

 Εξετάζουν ενεργητικά το πρόβλημα που θα μελετήσουν και 
συλλέγουν πληροφορίες  

 Ανακαλύπτουν τρόπους προσέγγισης ή τρόπους επίλυσης που έχουν 
δοκιμαστεί στο παρελθόν  

 Επιλέγουν ως ομάδα έναν τρόπο επίλυσης και τον εμπλουτίζουν  
 Ερευνούν τις αντιδράσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τον 
τρόπο, με τον οποίο επιλέγουν να λύσουν το πρόβλημα  

                                                           
217 K. O’Shea, (2003), Education for Democratic Citizenship, DGIV/EDU/CIT, Δημοκρατική Αγωγή 
του πολίτη. Ανάπτυξη κοινής αντίληψης, Council of Europe, σελ.  10. Πρβλ. επίσης Education for 
Democratic Citizenship and Human Rights: http://www.coe.int./T/E/Cultural_Co-operation/education  
218 Πρβλ. Education for Democratic Citizenship 2001-2004. Empfehlung Nr. 12 / 2002 des 
Minister/innen – Komitees and die Mitgliedstaaten zur demokratische Bildung, Wien, Jänner 2003, 
Anhang zu GZ 33.466-1-V-11a-03 
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 Αξιολογείται το σχέδιο δράσης από την ομάδα και συζητούν όλοι 
μαζί την αποκτώμενη εμπειρία219.  

Σε ένα τέτοιο επίπεδο προσδιορίζεται η οργάνωση μιας κοινωνικής και 
πολιτικής εκπαίδευσης με βάση τις εμπειρίες και κατάλληλους τρόπους 
μάθησης και από την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία220. 
Ως προς το πρόγραμμα Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία αξίζει να 
σημειωθεί ότι η  Επιτροπή Υπουργών υιοθέτησε τη Διακήρυξη και το 
πρόγραμμα της Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατική Πολιτεία στις 7/5/1999, 
(50η επέτειος του Συμβουλίου της Ευρώπης), όπου τονίζεται μεταξύ άλλων 
ότι η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία221:   
«1. Συνιστά μια εμπειρία δια βίου μάθησης και αποτελεί μια συμμετοχική 
διαδικασία - η οποία αναπτύσσεται σε ποικίλα περιβάλλοντα, όπως στην 
οικογένεια, σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στο χώρο εργασίας […]  
2. Επιδιώκει να εμφυσήσει μια κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που θα διασφαλίζει απόλυτο σεβασμό για αυτά τα δικαιώματα, καθώς και 
την κατανόηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. 
3. Προετοιμάζει τους ανθρώπους να ζήσουν σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία και να διαπραγματεύονται τις διαφορές τους με επίγνωση, 
σύνεση, ανεκτικότητα και ηθική. 
4. Ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή, την αλληλοκατανόηση και την 
αλληλεγγύη. 
5. Περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες και όλα τα κοινωνικά στρώματα»222. 

Η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία δίνει ιδιαίτερη σημασία 
στην ατομική εμπειρία και στην αναζήτηση πρακτικών, που θα προωθήσουν 
κάθε δυνατότητα ανάπτυξης της κοινωνίας και την οικοδόμηση σχέσεων 
του ατόμου με τους άλλους. Το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσω της ανοχής, 
του σεβασμού και της εκτίμησης της διαφοράς και της ισότητας των 
δικαιωμάτων ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, γένους, θρησκείας, εθνικότητας 
κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται η προαγωγή ενός δημοκρατικού 
πνεύματος που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη, τις κοινές 

                                                           
219 Πρβλ. Education for Democratic Citizenship (EDC) σε ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
http://www.culture.coe.fr/-postsummit/citizenship; http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-
operation/education/E.D.C/; Πρβλ. το σχέδιο Ενεργός Πολίτης περιληπτικά στο: Δ. Καρακατσάνη, 
όπ.π., σελ. 238 κ.ε. 
220 Πρβλ. στην ιστοσελίδα: http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/E.D.C;  Strategies 
for Learning Democratic Citizenship DECS/EDU/CIT (2000) 16 by Dr. Karlheinz Duerr, 
Landeszentrale fuer politische Bildung Baden-Wuerttemberg & Prof. Dr. Vedrana Spajic-Vrkaš, 
University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Department of Education & Dr. Isabel Ferreira Martins, 
Ministry of Education, Secretariado Entreculturas, Lisbon. 
221 Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία» (Education for 
Democratic Citizenship) που έχει ξεκινήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η «Εκπαίδευση για τη 
Δημοκρατική Πολιτεία» υλοποιείται μέσα από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μεθόδους, που στοχεύουν 
στην αγωγή του πολίτη, ώστε να μάθει να ζει και να επικοινωνεί μέσα σε μια δημοκρατική, 
πολυπολιτισμική κοινωνία με διαφορετικές γνώσεις, αντιλήψεις, ανοχές και ηθική. Χρησιμοποιούνται 
διάφορα μέσα μάθησης από την κοινωνική και πολιτική αγωγή μέχρι και άλλους όποιους τρόπους μπορεί 
η συμμετοχή στην κοινωνία να διδαχθεί, να ασκηθεί και να ενθαρρυνθεί» (Η Εκπαίδευση για τη 
Δημοκρατική Πολιτεία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο http://www.pi-schools.gr/edc/Dimokr-Politeia.htm 
(20.02.2005) και http://www.bmbwk.gv.at/politische –bildung). 
222 «Η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο http://www.pi-
schools.gr/edc/Dimokr-Politeia.htm (20.02.2005). Πρβλ. στις ιστοσελίδες http://europa.eu.int; 
http://www.coe.int/T/E?cultural_Co-operation/education. Education for Democratic Citizenship and 
Human Rights  
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θεμελιώδεις αξίες. Δεν αρκεί, λοιπόν, ένας πολίτης να γνωρίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αλλά και να τα εφαρμόζει μέσω της 
συμμετοχής του στην κοινωνία.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αν ο πολίτης είναι ένα «πρόσωπο που 
συνυπάρχει σε μια κοινωνία» και η ιδιότητα του ενεργού πολίτη δεν 
περιορίζεται μόνο στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, δηλαδή στην 
πράξη του «εκλέγειν», αλλά σε όλο το πεδίο των ενεργειών του ως 
δρώντος υποκειμένου μέσα στην κοινωνία, τότε θα πρέπει η εκπαίδευση να 
παρέχει ευκαιρίες «για την απόκτηση, εφαρμογή και διάδοση γνώσης, 
αξιών και δεξιοτήτων που συνδέονται με τις δημοκρατικές αρχές» (Ο’Shea, 
2003), ώστε τα άτομα να συμμετέχουν ενεργά και υπεύθυνα στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων της κοινωνίας, όπου εντάσσονται. Γι’ αυτό 
λοιπόν, το ζητούμενο σήμερα από την πλευρά του Συμβουλίου της 
Ευρώπης είναι η εκπαίδευση για μια δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, για 
έναν πολίτη με δημοκρατικές αρχές και πεποιθήσεις (Education for 
Democratic Citizenship EDC) 223.    

Η εκμάθηση και βίωση της δημοκρατίας θα πρέπει να είναι μια 
καθημερινή διαδικασία. Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις 
δημοκρατικές διαδικασίες και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτιστικής 
ποικιλίας. Η εκπαίδευση και η μόρφωση παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του εκδημοκρατισμού του πολίτη και της συμμετοχής του στα 
κοινά. Η συμμετοχή και η υπεύθυνη δράση των πολιτών στην καθημερινή 
τους ζωή διασφαλίζει τη δημοκρατία και προωθεί την κοινωνική συνοχή, 
την ανοχή στη διαφορετικότητα, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και την αναγνώριση των υποχρεώσεων. Είναι γεγονός ότι οι νέοι σήμερα 
δεν συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια και πολιτική ζωή· αυτό δηλώνει 
ιδιαίτερα πόσο σημαντική είναι «η εκπαίδευση στην ανάπτυξη του 
εκδημοκρατισμού του πολίτη και την ποιοτική συμμετοχή του στα κοινά» 
(Συμβούλιο της Ευρώπης, 2005- Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργών Πολιτών μέσω 
της Εκπαίδευσης «Μαθαίνοντας και Βιώνοντας της Δημοκρατία»).  

Η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία, λοιπόν, αποτελεί μια 
μακροχρόνια επένδυση για τον πολίτη, αφού με όλες τις τυπικές και άτυπες 
δράσεις θα τον καταστήσει ενεργό, πληροφορημένο, υπεύθυνο, 
προικισμένο με δημοκρατικές ικανότητες πολίτη. Το έτος 2005 ορίστηκε ως 
Ευρωπαϊκό Έτος της Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατία με απόφαση της 
Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υπογραμμίζοντας 
το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευαισθητοποίηση των νέων 
στα κοινά και τη συνειδητοποίηση του πολίτη για τον σημαντικό ρόλο του 
στην εφαρμογή της224. 
                                                           
223 Πρβλ. για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.culture.coe.fr/-
postsummit/citizenship.  
224 Το Ευρωπαϊκό έτος για την Εκπαίδευση στη Δημοκρατία αποτελεί την κορύφωση της οκτάχρονης 
εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων σχεδιάστηκαν πολιτικές 
στρατηγικές για την εκπαίδευση του πολίτη στη δημοκρατία. Από το 2002 το Συμβούλιο κατέθεσε τις 
κατευθυντήριες γραμμές, τις μεθόδους και τους στόχους που θα έπρεπε να υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη 
για την ένταξη των πολιτών στο πρόγραμμα. Το Συνέδριο (Σόφια, 13-14 Δεκεμβρίου 2004) για το 
Ευρωπαϊκό Έτος της Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία όρισε ένα σχέδιο δράσης για την κατανόηση των 
υποχρεώσεων των κρατών-μελών. Απευθυνόταν σε Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Σχολεία, 
εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές κ.ά. Στο πλαίσιο του γενικότερου προγράμματος λαμβάνουν χώρα 
σεμινάρια,όπου οι συμμετέχοντες από όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Demokratie sollte jeden Tag erlernt und erlebt werden. Es ist offensichtlich, dass 
die demokratische Bildung eine Grundlage für die Hauptaufgabe der Europäischen 
Union (bzw. des Europarates) d.h. eine freie, tolerante und gerechte Gesellschaft 
zu fördern darstellt. Die demokratische Bildung sollte formale bzw. informelle 
Bildungsaktivitäten, einschließlich innerhalb der Schule umfassen, die es jeden 
Menschen ermöglichen, ein ganzes Leben lang ein/e aktive/r und 
verantwortungsbewusste/r  Bürger/in zu sein, der/die die Rechte anderer achtet. 
Die demokratische Bildung ist ein Innovationsfaktor bei der Organisation und 
Verwaltung des Bildungswesens sowie für Lehrpläne und Lernmethode. In Bezug 
hierauf wird thematisiert, wie der Erwerb des Wissens, der Haltung  und der 
Werten zur demokratischen Bildung gefördert werden.  
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