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1. Εισαγωγικά:  

η αναγκαιότητα  

αναφοράς στην 

«εκπαιδεύουσα κοι-

νωνία» 

 
● 1.1. Είναι γενικά αποδεκτό ότι 

τα παιδιά που εκπαιδεύονται στο 

σχολείο, συνεχίζουν να προσλαμ-

βάνουν πρότυπα και αγωγή κάθε 

ώρα και στιγμή, από την οικογέ-

νεια και την κοινωνία που τα πε-

ριστοιχίζει. Γι’ αυτό άλλωστε σχο-

λείο, γονείς και κηδεμόνες αλλά 

και τοπική κοινωνία, βρίσκονται 

σε διηνεκή συνεργασία, για μια 

ολοκληρωμένη και εύστοχη 

αγωγή των νέων ανθρώπων.  

● 1.2. Η κοινωνία συμμετέ-

χει στο έργο της εκπαίδευ-

σης, μέσα από τη συνεισφο-

ρά του καθενός/ καθεμιάς 

που λογίζεται ως μέλος της, 

καθώς απευθύνεται  

στους/στις μαθητές-

μαθήτριες έμμεσα, άμεσα, ή σε 

συνεργασία με το σχολείο. Κάθε 

κομμάτι της κοινωνίας μας, καθέ-

νας μας και καθεμιά μας κάποια 

στιγμή ίσως απευθυνθούμε στους 

μαθητές, έμμεσα ή άμεσα, με τη 

στάση μας, τις δράσεις μας, το 

παράδειγμά μας, τα λόγια και τα 

έργα μας. Αν θέλουμε να αναδεί-

ξουμε όλα αυτά, προς όφελος των 

παιδιών μας, είναι σημαντικό να 

αναφερόμαστε στην σύνθετη και 

πολυδιάστατη ικανότητα και δυ-

νατότητα της κοινωνίας να δημι-

ουργεί πρότυπα στα παιδιά. Είναι 

σημαντικό να αναφερόμαστε σε 

μια κοινωνία που όχι μόνο διαθέ-

τει εκπαίδευση, αλλά και επιδρά 

διαρκώς στους εκπαιδευόμενους, 

δηλαδή σε μια «εκπαιδεύουσα κοι-

νωνία» με μια διευρυμένη έννοια. 
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2. Μια ιστορική σύν-

δεση της «εκπαιδεύ-

ουσας κοινωνίας» με 

την Εκπαίδευση 

● 2.1. Η έννοια της «κοινωνίας 

που εκπαιδεύει», της «εκπαιδεύ-

ουσας κοινωνίας» (society that 

educates) δεν είναι κάτι καινούρι-

ο. Ο John Dewey στο έργο του «Το 

σχολείο και η κοινωνία» θέτει από 

τις αρχές του 20ου αιώνα ως βάση 

για μια «εύστοχη εκπαίδευση» 

πως «αυτό που θέλει ο καλύτερος 

και σοφότερος γονιός για το παι-

δί του θα πρέπει να το θέλει όλη 

η κοινότητα για όλα της τα παι-

διά» (1915:3).  

● 2.2. Έκτοτε, καθώς ποικίλα θε-

σμικά πολιτισμικά και κοινωνικά 

φαινόμενα αναπτύσσονταν, οι 

μελετητές δεν έχαναν την ευκαι-

ρία να επισημαίνουν την εκπαι-

δευτική διάσταση που αυτά έ-

χουν. Από το πολιτειακό σύστη-

μα, τις υποδομές και τις επικοι-

νωνίες μέχρι τη γειτονιά, τους 

ανθρώπους της διπλανής πόρτας, 

τους συμπολίτες μας, σε όλα υ-

πάρχει ένα κομμάτι που καθιστά 

όλα αυτά διαμορφωτές προτύ-

πων και ιδεών, ανάλογα με τη 

χρονολογία και τις εκάστοτε προ-

τεραιότητες της εκπαιδευτικής 

επιστήμης.  

 

 

Εικόνα: Εξώφυλλο από την πρωτότυπη έκδοση του 

βιβλίου «Το σχολείο και η κοινωνία» του J. Dewey 
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3. Το σχολείο  

και η κοινωνία  

σε σύγχρονη  

κοινή δράση 

● 3.1. Στις μέρες μας, η έννοια της 

«εκπαιδεύουσας κοινωνίας», φαί-

νεται να ωριμάζει ως πρακτική. 

Από την μια, μέσα από τις σχολι-

κές δραστηριότητες, το σχολείο 

εξορμεί στην κοινωνία για να α-

ντλήσει τα επιζητούμενα βιώμα-

τα. Οι μαθητές καλούνται να πα-

ρατηρήσουν και να αντλήσουν 

εμπειρίες από την κοινωνία. 

● 3.2. Αυτό όμως γίνεται και ε-

κουσίως. Ανακαλέστε την εικόνα 

μιας τάξης που περιπατεί για μια 

εκπαιδευτική επίσκεψη: οι μαθη-

τές/τριες περπατούν στο πεζο-

δρόμιο και το δρόμο και όλοι, πε-

ραστικοί, οδηγοί, περίοικοι, μετα-

μορφώνονται σε αρωγούς της εκ-

παίδευσης. Γύρω από ένα σχολείο 

που περιπατεί για την εκπαιδευτι-

κή του επίσκεψη, όλοι/ες προσδί-

νουν στον Κώδικα Οδικής Κυκλο-

φορίας μια «κοινωνική διάστα-

ση», καθώς για παράδειγμα, πα-

ραχωρούν πάντα και σχολαστικά 

προτεραιότητα στους/στις μαθη-

τές/τριες. Συνομιλούν μαζί τους 

δίνοντας στο λόγο τους ένα βαθύ-

τερο εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

από μια απλή καλημέρα. Με δυο 

λόγια, βιωματικά και καθημερι-

νά, «η κοινωνία δίνει το παρά-

δειγμα» στους μικρούς μαθητές.    

● 3.3. Οι μαθητές/τριες περιπα-

τούν σε επαγγελματικούς χώρους 

μετουσιώνοντας τους κάθε λογής 

επαγγελματίες σε «ξεναγούς», και 

τους επαγγελματικούς χώρους σε 

ζωντανά «μουσεία». Ο καθένας 

και η καθεμιά  μας γνωρίζει τι θα 

πει για το επάγγελμα ή το λει-

τούργημά του/της, ο καθένας και 

η καθεμιά μας μπορεί να μετου-

σιώσει την εργασία, την εμπειρί-

α, τη ζωή του/της σε γνώση και 

βιωματική εμπειρία κατάλληλη 

για μια οργανωμένη μαθητική 

ομάδα, ή ένα παιδί που έτυχε να 

βρεθεί εκεί.  
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4. Η «εκπαιδεύουσα 

κοινωνία»  

δρα σύγχρονα  

αλλά και ασύγχρονα 
 

● 4.1.  Μπορούμε να διακρίνουμε 

τη δράση της «εκπαιδεύουσας 

κοινωνίας» σε σύγχρονη και α-

σύγχρονη, με την έννοια της ταυ-

τόχρονης ή της ετεροχρονισμένης 

επίδρασής της στα παιδιά. Έτσι θα 

κατανοήσουμε πιο ολοκληρωμένα 

την «εκπαιδεύουσα κοινωνία». 

Ένας κήπος - για παράδειγμα – 

ίσως ευαισθητοποιεί τους μαθη-

τές περιβαλλοντικά, αισθητικά, 

γεωμετρικά, γεωγραφικά, όμως ο 

δημιουργός του δεν είναι εκεί για 

να διαδρά συγχρόνως με τους μα-

θητές. Έδρασε κάποια άλλη στιγ-

μή, πρόσφατα ή σε πολύ παλιότε-

ρα χρόνια, όταν δημιουργούταν ο 

κήπος. Αυτή είναι στα σίγουρα μια 

«ασύγχρονη» δραστηριότητα.  

● 4.2. Πράγματα, δηλαδή, που 

έχουν αποτελέσματα σήμερα, τώ-

ρα, η κοινωνία, η κοινότητα, οι 

άνθρωποι τα δημιούργησαν έτσι, 

πρωτύτερα, παλιότερα, σε άλλη 

εποχή. Ιδέες, τεχνικές, συνήθειες, 

αισθητική, φιλοσοφία ακόμη και η 

κοσμοαντίληψη των ανθρώπων 

αποτυπώνεται στα έργα τους, 

στον τρόπο που φτιάχνουν και 

φροντίζουν τα σπίτια τους, τους 

δημόσιους χώρους, το περιβάλ-

λον. Η κοινωνία δίνει το παρά-

δειγμά της με τη στάση της απέ-

ναντι στα πράγματα και δημιουρ-

γεί πρότυπα για τα παιδιά, τα ο-

ποία προσλαμβάνονται από τα 

έργα της, ακόμη κι όταν οι άν-

θρωποι είναι απόντες. Η εκπαί-

δευση στοχεύει να αναδείξει αυ-

τά τα «διδάγματα από το παρελ-

θόν», από μια κοινωνία που δεν 

υπάρχει «εδώ και τώρα» αλλά 

εξακολουθεί να είναι «εκπαιδεύ-

ουσα». 

 ● 4.3. Οι μαθητές/τριες ζώντας 

την καθημερινότητάς τους στο 

σπίτι και το οικείο τους περιβάλ-
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λον, αναμένουν όχι μόνο να δουν 

να επαληθεύονται όσα έχουν δι-

δαχθεί, αλλά επαυξάνουν, παρα-

τηρώντας, ρωτώντας, ζητώντας 

περισσότερα στοιχεία για ό,τι έ-

χουν μάθει. Αναπόφευκτα η εκ-

παίδευση συναρτάται με της 

στάση της «εκπαιδεύουσας κοι-

νωνίας», για κάθε μαθητή/τρια 

χωριστά, και όχι μόνο με τις δρα-

στηριότητες στο σχολείο.   

 

 

Εικόνα: «Σύγχρονη δράση» συνεργατικότητας στην 

γιορτή της κοινότητας, παρουσία των παιδιών. 

 

 

 

 

 

5. Η έννοια της  

«εκπαιδεύουσας  

κοινωνίας»  

ως «δυνατότητα»  

της κοινωνίας 

● 5.1. Η έννοια της «εκπαιδεύου-

σας κοινωνίας» αποτελεί ένα έ-

ναυσμα για να εστιάσουμε αμέ-

σως σε ένα σημαντικό ζήτημα, 

που αφορά στα παιδιά μας. Επαυ-

ξάνει την φράση «εκπαιδεύουσα 

κοινωνία» που γενικά έχει χρησι-

μοποιηθεί για να περιγράψει την 

δραστηριότητα μιας κοινωνίας να 

παρέχει εκπαίδευση και εκπαι-

δευτικό σύστημα. Με τον όρο 

«εκπαιδεύουσα κοινωνία» περι-

γράφουμε επιπροσθέτως την βι-

ωματική προέκταση που δίνει 

άμεσα και καθημερινά η ίδια η 

κοινωνία στην εκπαίδευση που 

παρέχει στους μαθητές/τριές της.  
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● 5.2. Γι’ αυτό και ο όρος «εκπαι-

δεύουσα κοινωνία» γίνεται μια 

δυνατότητα. Μια δυνατότητα να 

εστιάσουμε σε μια πτυχή της κοι-

νωνίας. Εστιάζοντας με έναν κοινό 

όρο στην εκπαιδευτική διάσταση 

της κοινωνίας, θα μπορέσουμε να 

συζητήσουμε συνολικότερα, δη-

μιουργικότερα, αποτελεσματικό-

τερα για την καλλιέργεια των 

μαθητών/τριων, των αυριανών 

πολιτών.   

● 5.3. Με την «εκπαιδεύουσα κοι-

νωνία», περιγράφεται μια σχέση 

σχολικής και τοπικής κοινότητας, 

στο ζητούμενο πλαίσιο της σύν-

δεσης της εκπαίδευσης με την 

κοινωνία. Αφενός το σχολείο επι-

διώκει να είναι ανοιχτό στην κοι-

νωνία, αφετέρου η κοινωνία στο-

χεύει να συνδράμει στο έργο του 

σχολείου.  

● 5.4. Κατανοώντας το περιεχόμε-

νο της «εκπαιδεύουσας κοινωνί-

ας», μπορούμε αμεσότερα να 

κατανοήσουμε τις εκπαιδευτικές 

επιπτώσεις κάθε κατάστασης, 

σχολικής ή κοινωνικής στους/στις 

μαθητές/τριες.  

 

 

 

 

 

6. Η «εκπαιδεύουσα 

 κοινωνία»  

στις σχολικές  

δραστηριότητες  

με παραδείγματα  

ερωτήσεων 

● 6.1. Σχεδόν σε όλες τις σχολικές 

δραστηριότητες κάποια στιγμή 

αντλούμε το υλικό μας πρωτογε-

νώς, ως ερευνητές, από καθημε-

ρινούς ανθρώπους και καθημερι-

νά πράγματα γύρω μας.  Ο παπ-

πούς και η γιαγιά, οι γονείς των 

παιδιών, επαγγελματίες της γειτο-

νιάς, πολύ συχνά καλούνται να 

μιλήσουν για κάτι που γνωρίζουν, 

που έχουν βιώσει, που πηγάζει 

από τη ζωή τους.  

● 6.2. Ο/Η εκπαιδευτικός, ανα-

λαμβάνει να συντονίσει, να προ-

γραμματίσει, να διαμορφώσει την 
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εκπαιδευτική, ερευνητική και δη-

μιουργική αυτή διαδικασία, ώστε 

να αποτελέσει ένα κομμάτι της 

εκπαίδευσης για τα παιδιά. Ακο-

λουθούν μερικά σημεία στα οποία 

θα μπορούσαν να εστιάσουν οι 

σχολικές δραστηριότητες. 

● 6.3. Οι μαθητές/τριες  

κριτικοί παρατηρητές/τριες  

της καθημερινότητας.  

 

6.3.1. Τι απομένει από αυτό το 

κομμάτι της κοινωνίας τους/τις 

μικρούς μαθητές/τριες όταν τε-

λειώσει η σχολική δραστηριότητα;  

Ακόμη και μετά τη δραστηριότητα, 

«ο παππούς και η γιαγιά, οι γονείς 

και οι επαγγελματίες της γειτο-

νιάς» του παραδείγματός μας, 

εξακολουθούν να δίνουν ερεθί-

σματα στα παιδιά. Συνεπώς το 

παιδαγωγικό κομμάτι του σχεδια-

σμού της σχολικής δραστηριότη-

τας μπορεί να εστιάσει σε αυτή τη 

διάσταση της «εκπαιδεύουσας 

κοινωνίας», παροτρύνοντας τους 

μαθητές/μαθήτριες να αντλή-

σουν με κριτικό τρόπο ερεθίσμα-

τα, βιώματα, να παρατηρήσουν, 

να είναι διερευνητικοί και να θέ-

τουν ερωτήματα, να καταγρά-

φουν, να μελετούν και γενικότε-

ρα να αξιοποιούν ώριμα και ε-

ποικοδομητικά, οτιδήποτε σχετι-

κό βρουν εκτός του σχολικού χώ-

ρου.  

 

6.3.2. Σχετικά θέματα για παρατή-

ρηση και συζήτηση θα μπορούσαν 

να είναι: 

6.3.2.α. Πως δρα η κοινωνία σε 

σχέση με αυτά που ερευνούμε και 

γνωρίζουμε;  

6.3.2.β. Πως έδρασε στο παρελ-

θόν, πως δρα τώρα και που οφεί-

λονται πιθανές διαφορές και ο-

μοιότητες;  

6.3.2.γ. Τί προσφέρει η κοινωνία 

σχετικά με αυτό που ερευνούμε 

και γνωρίζουμε;  

6.3.2.δ. Τί «κρατάμε» και τί  «α-

φήνουμε» και γιατί; 

6.3.2.ε. Πως φροντίζει η κοινωνία 

την ποιότητα των προτύπων και 

των δράσεών της; 

6.3.2.στ. Μπορούμε, δημιουργικά 

να σκεφτούμε ιδέες και λύσεις για 

προβλήματα προτύπων και δρά-

σεων; 

6.3.2.ζ. Οι ιδέες και οι λύσεις μας, 

εφαρμόζονται; Αν ναι, πώς; Αν όχι, 

γιατί; Πως θα μπορούσαν να ε-

φαρμοστούν; 
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● 6.4. Οι μαθητές/τριες αξιο-

ποιούν τις παρατηρήσεις τους 

ανάγοντας την «ατομική δράση» 

σε «συλλογική επίπτωση».  

 

6.4.1. Η κατανόηση των καθημε-

ρινών και ποικίλων ζητημάτων 

που αγγίζουν οι σχολικές δραστη-

ριότητες μπορεί να γίνει σφαιρι-

κά. Οι μαθητές/τριες μπορούν να 

κατανοήσουν τις συνέπειες του 

ενός ατόμου στο σύνολο της κοι-

νωνίας. Ό,τι κάνει κάθε άνθρωπος 

στην καθημερινότητά του, αθροί-

ζεται με τις δραστηριότητες των 

άλλων χωρίς απαραίτητα το άτο-

μο να έχει επίγνωση του αθροί-

σματος αυτού. Η επίγνωση αυτή 

όμως υπάρχει στην εκπαίδευση. 

Για παράδειγμα ο τρόπος που α-

ντιμετωπίζει ένα άτομο το περι-

βάλλον, ο τρόπος που ανακυκλώ-

νει, που διαχειρίζεται την ενέρ-

γεια, που αντιμετωπίζει τους δη-

μόσιους περιβαλλοντικούς χώ-

ρους, μπορεί να είναι ατομικές 

συνήθειες, όμως προστίθενται και 

επηρεάζουν το αποτέλεσμα της 

κοινωνίας. Οι μαθητές/τριες μπο-

ρούν να καλλιεργήσουν τη δεξιό-

τητα να σκέπτονται και να κατα-

νοούν τις ατομικές δραστηριότη-

τες των μελών της κοινωνίας ως 

προς τις συλλογικές τους επιπτώ-

σεις.  

6.4.2. Σχετικά θέματα για παρατή-

ρηση και συζήτηση σε σχέση με 

τις ατομικές δράσεις θα μπορού-

σαν να είναι: 

6.4.2.α. Πως μια δράση ενός ατό-

μου επιδρά στο σύνολο της κοι-

νωνίας;   

6.4.2.β. Πως επιδρούσε μια συ-

γκεκριμένη δράση ενός ατόμου 

στο παρελθόν, και πως στις μέρες 

μας στην κοινωνία;  

6.4.2.γ. Πόσο σημαντική μπορεί 

να είναι η δράση ενός ατόμου, 

μπροστά στις δράσεις όλης της 

κοινωνίας;  

6.4.2.δ. Πως διαχειρίζεται η κοινω-

νία μια συγκεκριμένη δράση του 

ενός ατόμου (θεμιτή ή αθέμιτη); 

6.4.2.ε. παρατηρώντας γύρω μας, τί 

ατομικές δράσεις πιθανόν «κρατά-

με» και τί ατομικές δράσεις πιθανόν 

«αφήνουμε» και γιατί; 

6.4.2.στ. Πως μεριμνά η κοινωνία τα 

πρότυπα των ατομικών δράσεων; 

6.4.2.ζ. Μπορούμε, δημιουργικά 

να σκεφτούμε ιδέες και λύσεις για 

προβλήματα ατομικών προτύπων 

και δράσεων; 
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6.4.2.η. Οι ιδέες και οι λύσεις μας, 

εφαρμόζονται; Αν ναι, πώς; Αν όχι, 

γιατί; Πως θα μπορούσαν να ε-

φαρμοστούν; 

 

6.4.3. Σχετικά θέματα για παρατή-

ρηση και συζήτηση σε σχέση με τη 

συλλογική διάσταση θα μπορού-

σαν να είναι: 

6.4.3.α. Πως μπορούμε να κατα-

νοήσουμε σε επίπεδο κοινωνίας 

το αποτέλεσμα των ατομικών 

δράσεων; Τί βλέπουμε να γίνεται 

σε όλους μας, ενώ έχει δημιουρ-

γηθεί από το «άθροισμα» ατομι-

κών δράσεων, και ποιών;  

6.4.3.β. Ποια είναι η στάση της 

κοινωνίας απέναντι στις συλλογι-

κές της δυνατότητες (να δρούμε 

όλοι/ες μαζί); Πόσο αξιοποιεί τις 

δυνατότητες αυτές σε κάθε συ-

γκεκριμένη περίπτωση;    

6.4.3.γ. Πώς κατανοεί η κοινωνία 

τις ατομικές δράσεις ως σύνολο 

σήμερα και πως στο παρελθόν;  

● 6.5. Οι μαθητές/τριες κατα-

νοούν το μέλλον της κοινωνίας 

τους.  

Στις μέρες μας έχουμε περισσότε-

ρο από ποτέ τη δυνατότητα να 

κατανοήσουμε «τι μέλλει γενέ-

σθαι» για μια κοινωνία ως συνέ-

πεια των δράσεών της. Οι μαθη-

τές/τριες έχουν πλέον τη δυνατό-

τητα να αναπτύξουν δεξιότητες 

κατανόησης του μέλλοντός τους. 

Πρωτίστως όμως πρέπει να κατα-

νοήσουν «τί σημαίνει κατανοώ 

και μεριμνώ για το μέλλον».  

6.5.1. Σχετικά θέματα για την κα-

τανόηση του μέλλοντος που θα 

αντιμετωπίσουν οι μαθητές/τριες, 

θα μπορούσαν να είναι:  

6.5.1.α. Πώς θα έχουν διαμορφω-

θεί τα πράγματα, με βάση τις η-

μερινές δράσεις της κοινωνίας 

μου όταν θα είμαι ενήλικάς; 

6.5.1.β. Θα είναι δυνατόν να α-

ναιρέσω τις συνέπειες των σημε-

ρινών δράσεων όταν θα έχουν 

επίπτωση στη ζωή μου στο μέλ-

λον; Αν ναι, πόσο εύκολο θα είναι 

αυτό;  

6.5.1.γ. Κατά πόσο σκέφτομαι σή-

μερα το μέλλον μου; Κατά πόσο 

παραδειγματίζομαι από την προ-

νοητικότητα (υπαρκτή ή ανύπαρ-

κτη) των προγόνων μας;  
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7. Μελέτη  

Περίπτωσης Ι:  

«Ένας “κούκος”  

φέρνει τον…  

Χειμώνα!»  

(Κυκλοφοριακή  

Εκπαίδευση) 

● 7.1. Η «κοινωνία των δρόμων», 
ανήκει στις περιπτώσεις όπου ένα 
και μόνο μέλος της μπορεί να δη-
μιουργήσει πρόβλημα σε όλα τα 
υπόλοιπα, καθώς όλα τα μέλη πί-
σω από ένα άλλο εξαρτούνται από 
αυτό. Στην «κοινωνία των δρό-
μων», βρίσκουμε απλά παραδείγ-
ματα αρνητικών προτύπων ως 
προς την (κυκλοφοριακή στην πε-
ρίπτωσή μας) εκπαίδευση των 
παιδιών, που γίνονται σχεδον… 
«από-εκπαίδευση», αν αποτελέ-
σουν πρότυπο των μαθη-
τών/τριών, με την έννοια της «α-
ναίρεσης της διαδικασίας της εκ-
παίδευσης που έχει προηγηθεί.  

● 7.1. Βλέποντας εικόνες της κα-
θημερινότητας μπορούμε να ανα-
ρωτηθούμε: 
7.2.α. Σε ποιες περιπτώσεις αρκεί 
η δράση ενός μέλους της κοινωνί-
ας για να υπάρχουν επιπτώσεις σε 
όλους/ες; 
7.2.β. Τί επιπτώσεις μπορεί να 
είναι αυτές στην σωματική, ψυχι-
κή και κοινωνική υγεία των ατό-
μων; 
7.2.γ. Πως αντιδρούν τα υπόλοιπα 
μέλη μιας κοινωνίας στη δράση 
του ενός, που έχει επιπτώσεις σε 
αυτά;  
7.2.δ. Υπάρχει κοινωνική διάστα-
ση στη δράση (κοινωνική οδήγη-
ση), πέρα από τους κανονισμούς 
(κ.ο.κ.);  
7.2.ε. Ποια είναι η στάση των μα-
θητών/τριών απέναντι στα πρότυ-
πα που δημιουργούνται από ένα 
μέλος της κοινωνίας και από πε-
ρισσότερα μέλη της κοινωνίας;  
7.2.στ. Σε ποιές περιπτώσεις μπο-
ρεί να αγνοείται από την κοινωνία 
ο ρόλος της ως «εκπαιδεύουσα 
κοινωνία»;  
7.2.ζ. Τι επιπτώσεις έχει αυτό και 
τι σχετικές προτάσεις υπάρχουν;  
7.2.η. Τι θα μπορούσαμε να σκε-
φτούμε  για το μέλλον μιας κοινω-
νίας ανάλογα την ποιότητα των 
δράσεών της; κ.λπ. 
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8. Μελέτη  

Περίπτωσης ΙΙ:  

«Άνθρακες:  

ο θησαυρός» 

(Αειφορική 

Εκπαίδευση) 

● 8.1. Είναι γνωστό ότι το περι-
βάλλον μας όχι απλά δεν μπορεί 
να «αντέξει» τους ρύπους και τις 
καταστροφές των ανθρώπων αλλά 
έχει πλέον μπει σε τροχιά κατάρ-
ρευσης, με κύρια και βασικά συ-
μπτώματα την αλλαγή της στάθ-
μης της θάλασσας και την αλλαγή 
του κλίματος σε βάρος της αν-
θρώπινης ζωής. Μια από τις δρά-
σεις των ανθρώπων προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι η συστηματική 
καύση των κλαδεμάτων και της 
βιομάζας των καλλιεργειών.  
Παρ’ όλα αυτά, σύγχρονοι τρόποι 
διαχείρισης των κλαδεμάτων και 
της βιομάζας μπορούν όχι μόνο να 
διατηρήσουν και να βελτιώσουν 
το περιβάλλον μας, αλλά και να 
μας παρέχουν πόρους και προϊό-
ντα που πριν δεν είχαμε.  
 

● 8.1. Βλέποντας εικόνες της κα-
θημερινότητας, καθώς και το σχε-
τικό απόσπασμα εγγράφου, μπο-
ρούμε να αναρωτηθούμε: 
8.1.α. Πώς μεριμνούν οι πολιτεια-
κοί θεσμοί για το περιβάλλον και 
πώς ανταποκρινόμαστε στη μέρι-
μνα αυτή; 
8.1.β. Πώς η κοινωνία μας ενθαρ-
ρύνει ή αποθαρρύνει την τήρηση 
των θεσμικών κανόνων και γιατί 
μπορεί να συμβαίνει αυτό; 
8.1.γ. Μπορούν τα κείμενα των 
κανόνων να αποτελέσουν κομμάτι 
της εκπαίδευσης και πως;  Ποια 
άλλα υλικά που παράγει η κοινω-
νία μας μπορούν να αποτελούν 
«εκπαιδευτικά υλικά»; 
8.1.δ. Ποια είναι η αντίδραση της 
κοινωνίας προς τις συμπεριφορές 
που βλάπτουν το σύνολο;  
8.1.ε. Υπάρχουν επιπτώσεις από 
τις δράσεις των ανθρώπων που 
δεν αναιρούνται; Πως το γνωρί-
ζουμε αυτό;  
8.1.στ. Αν υπάρχει, ποιος είναι ο 
εκπαιδευτικός ρόλος των μαζικών 
ενημερωτικών διαύλων που δια-
θέτει μια κοινωνία; Πως μπορούν 
να την κάνουν να ευημερεί ή να 
δυστυχεί;  
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 «Μέριμνα  

της κοινωνίας» 

«Ατομική  

Δράση» 

«Συλλογικές  

Επιπτώσεις» 



9. Μελέτη  

Περίπτωσης ΙΙΙ:  

«Τα όρια  

της γλώσσας μου 

είναι τα όρια  

του κόσμου μου*»  

(Πολιτισμική 

Εκπαίδευση) 

● 9.1. Η γλώσσα μας είναι φορέας 
πολιτισμού με πολλούς τρόπους. 
Όταν της αφαιρούμε λειτουργίες 
γιατί προσωρινά δε μας χρειάζο-
νται,   όπως ορθογραφικά, γραμ-
ματικά, συντακτικά, ετυμολογικά 
και άλλα στοιχεία, χάνονται και 
είναι δύσκολο να ανακτηθούν, 
προκειμένου να έχουμε και πάλι 
τον πλούτο και το «πολιτισμικό 
λογισμικό» που μεταφέρει μέσα 
της η γλώσσα.  
Παρ’ όλα αυτά, σε δημόσια κείμε-
να, εκφωνήσεις, επιγραφές, μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και άλλα ση-
μεία όπου η γλώσσα είναι το κύ-
ριο «προϊόν», βλέπουμε να κακο-
ποιείται, να απλοποιείται, να α-
ποδομείται, να καταστρέφεται.  
Αρκεί μια απλή αναζήτηση εικό-
νων στο διαδίκτυο με λέξεις κλει-
διά όπως «ανορθόγραφες επι-

γραφές», «ορθογραφικά λάθη», 
κ.λπ. για να βρούμε δεκάδες επι-
γραφές για εκπαιδευτική χρήση σε 
σχέση με την «άτυπη γλωσσική 
εκπαίδευση» των παιδιών μας.  
 
● 9.2. Ερωτήματα σχετικά με το 
ρόλο της «εκπαιδεύουσας κοινω-
νίας», στο χώρο των ιδεών και του 
πολιτισμού θα μπορούσαν να εί-
ναι: 
9.2.α. Τί ρόλο παίζει η γενικότερη 
πολιτισμική κατάσταση μιας κοι-
νωνίας στη δημιουργία προτύπων 
για τα παιδιά;  
9.2.β. Τί ζητήματα υπευθυνότητας 
υπάρχουν σε συγκεκριμένες περι-
πτώσεις πολιτισμικής δημιουργίας 
και κατά πόσο εκπληρώνονται;  
9.2.γ. Πόσο είναι γνωστές οι πολι-
τισμικές επιπτώσεις και γενικά ο 
τρόπος που επιδρούν στις ιδέες 
μας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης; 
9.2.δ. Τί σχέση έχουν με την μαζι-
κή ενημέρωση και την επικοινω-
νία οι δημόσιες επιγραφές και τα 
δημόσια έγγραφα γενικότερα; 
Έχουν κάποιο εκπαιδευτικό ρόλο;  

 

 
Εικόνα με ανορθογραφία αλιευμένη από το διαδίκτυο

* Η περίφημη αυτή φράση ανήκει στον   
Ludwig Josef Johann Wittgenstein και αποδίδεται  - 
μεταφράζεται έτσι κατά προσέγγιση. 
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10. Επι-λογικά: 
παρατηρήσεις  
και προοπτικές 
 
● 10.1. Από όλα όσα αναφέρθη-

καν σε αυτό το εγχειρίδιο για την 

«Εκπαιδεύουσα Κοινωνία» το πιο 

σημαντικό ίσως είναι πως η ενα-

σχόλησή μας με αυτή είναι μια 

«δυνατότητα για έναν καλύτερο 

κόσμο». Αυτό αναφέρθηκε στην 

ενότητα 5.1. και είναι το πρωτεύ-

ον ζήτημα: Με ποιο τρόπο θα α-

ναδείξουμε την εκπαιδευτική ικα-

νότητα της κοινωνίας, ώστε αφού 

γίνει κατανοητή θα αποβεί χρήσι-

μη σε αυτή;  Σε αντίθετη περίπτω-

ση ίσως έχουμε μια κοινωνία που 

αποεκπαιδεύει, μια «από-

εκπαιδεύουσα κοινωνία» που α-

κυρώνει τις εκπαιδευτικές δομές 

και προσπάθειες που η ίδια θα 

επιθυμούσε να έχει.  

● 10.2. Δεν πρέπει να θεωρούμε 

δεδομένο πως η κοινωνία ατομικά 

ή συλλογικά κατανοεί την ικανό-

τητά της να εκπαιδεύει και να «α-

πό-εκπαιδεύει», να αφαιρεί δη-

λαδή δυνατότητες και πόρους από 

την εκπαίδευση γιατί αυτό είναι .  

Αντιθέτως, η Εκπαίδευση ως η 

επιστήμη του «μανθάνειν», έχει 

όλα τα εφόδια που θα μπορούσαν 

να παρασχεθούν σε μια κοινωνία 

που θέλει επιτύχει στόχους.  

Μια κοινωνία που θέλει πραγμα-

τικά να αναπτύσσεται δημιουργι-

κά, χωρίς απώλειες, με τον καλύ-

τερο και πρακτικότερο τρόπο, θα 

πρέπει να στραφεί στην Εκπαί-

δευση ως δυνατότητα όχι μόνο 

για τους/τις μαθητές/τριες, αλλά 

για όλα τα μέλη της.  

● 10.2. Υπό το πλαίσιο αυτο, η 

Εκπαίδευση καλείται να «Εκπαι-

δεύσει» την κοινωνία στην άσκη-

ση του «εκπαιδευτικού της ρό-

λου». 

Αντιστρόφως, η κοινωνία καλείται 

να αναγνωρίσει και να ασκήσει 

την εκπαιδευτική της δυνατότητα 

που έτσι κι αλλιώς υπάρχει.  

Σχολείο και κοινωνία βρίσκονται 

σε μια διαρκή αλληλόδραση. Η  

«Εκπαιδεύουσα κοινωνία», με 

περιεχόμενο που μάλλον δεν έχει 

αναπτυχθεί πολύ, ενώ φαίνεται 

ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος 

της ιδιαίτερα στις μέρες μας, συμ-

βάλλει στη βελτιστοποίηση της 

αλληλόδρασης αυτής.  
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