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Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία  της  γνώσης  και  δια  βίου  

εκπαίδευση. Οι  νέες  ορίζουσες  του  εκπαιδευτικού  έργου∗
        

 
Ματθαίου  Δημήτρης 
Καθηγητής Πανεπιστημίου  Αθηνών 
 
 

Καθώς   ο 20ος   αιώνας  γέρνει  στη  δύση  του  και  μια   καινούργια  χιλιετία  
χαράζει, ένα   τεράστιο όσο  και  ετερόκλητο  πλήθος  συνωστίζεται,  όλο  και  πιο  πυκνό, 
στο  μεροβίγλι της  ιστορίας,  αναζητώντας  τα σημάδια  ενός  αύριο   που  επελαύνει  
ορμητικό.  Για  τους  ανθρώπους  που  έφερε  εκεί  η  αγάπη  και  η  αγωνία  για  την 
εκπαίδευση, τα  ερωτήματα  καταιγιστικά, απορημένα, φορτισμένα  με  άγχος  και   
αμφιβολία. Όλο  και  πιο  συχνά, μέσα  από  το  βουητό  της  συζήτησης  ξεχωρίζουν,  ξανά  
και  ξανά, οι  ίδιες σημαδιακές  λέξεις  και  φράσεις : Τεχνολογική  έκρηξη, αγορά  
εργασίας, ανεργία, μετα-νεωτερικότητα, παγκοσμιοποίηση, δια-βίου  εκπαίδευση, κοινωνία  
της  γνώσης, ποιότητα, πολυπολιτισμικότητα, εθνική  ταυτότητα, αξιακός  σχετικισμός.  

Το κείμενο  αυτό  φιλοδοξεί   να  αποτελέσει   μια  μικρή συμβολή  στο   
γενικευμένο  αυτό  προβληματισμό.  Να  βάλει  σε  τάξη  επιχειρήματα   και   απόψεις. Να  
ψηλαφίσει  τα  σημάδια  και  να  αναζητήσει  τα ίχνη μιας  πορείας,  που  έχει  ήδη  αρχίσει  
μετά  το  τέλος  αυτής  της  πολυκύμαντης  περιόδου  που  ο Hobsbawm  ονόμασε  Σύντομο  
20ο  Αιώνα.  Να  καταγράψει   τάσεις  και  να  αφουγκραστεί   προβλήματα   και  εντάσεις 
στον  ευαίσθητο χώρο  της  εκπαίδευσης.  
 
Η  γένεση  και  ανάπτυξη  του  δημόσιου   σχολείου  στην  Ευρώπη. Ιδεολογικές  
καταβολές  και  θεσμικά  χαρακτηριστικά.  
 

Το  σημερινό  σχολείο, λοιπόν, είναι   το  υπερήλικο πια  τέκνο  του  Καιρού  και  
της  Παράδοσης  .  δύο γεννητόρων  σφριγηλών,  αλλά  και  αντίμαχων, που   
συναντήθηκαν  κάπου  εκεί,  στις  αρχές  του  19ου  αιώνα,  και  έδωσαν  σάρκα   και  οστά  
σε  ένα  θεσμό, που  κουβαλάει   έκτοτε  αναλλοίωτο  το  γονιδιακό  του  υλικό, αν  και  ο  
χρόνος  και  η  ιδιαιτερότητά  των  κατά  τόπους  συνθηκών  έχουν σμιλέψει  ανάλογα τα  
βασικά  του  χαρακτηριστικά. 

Όταν   δημιουργήθηκε  το  δημόσιο  σχολείο, η  μοναρχία,  παρά  τους  τριγμούς 
και  τις  μεταμφιέσεις  της, δέσποζε  στην  πολιτική  ζωή  των  χωρών  της Ευρώπης. 
Μονάρχες  και  ευγενείς είχαν  συχνά  διαφορετική  εθνική  καταγωγή   από  τους  
υπηκόους  τους, μιλούσαν  άλλη απ' αυτούς  γλώσσα, ανήκαν  σε διαφορετικό  
θρησκευτικό  δόγμα, αγνοούσαν  και πολλές φορές  περιφρονούσαν  τις  τοπικές  
πολιτιστικές   παραδόσεις. Τα  όρια της  ηγεμονίας  τους  ρύθμιζαν  συνοικέσια  και  γάμοι, 
δωροδοκίες  και  προσωπικά  συμφέροντα, γεωπολιτικές  επιδιώξεις  και  παιχνίδια  
ισορροπιών,  που   προκλητικά   παρέβλεπαν   τους  μύχιους  πόθους  και  τις  ανάγκες  των  
λαών. Υπερεθνικές  δυνάμεις    αποτελούσαν  το  συνεκτικό  ιστό  της  πολιτικής, της  
κοινωνικής  και  της  πολιτιστικής  ζωής  στην  Ευρώπη.  Η καθολική  εκκλησία  όριζε  
ελέω θεού  αυτοκράτορες, επικύρωνε  νομοθετήματα, στελέχωνε  την  κρατική  
γραφειοκρατία, φρόντιζε  για  την  ηθική  και  την  πνευματική  υγεία   των  νέων. Η  
                                                 
∗ Η  εργασία  αυτή  παρουσιάστηκε   στο  Θ΄ Διεθνές    Παιδαγωγικό   Συνέδριο, Βόλος   12-11-1999 

C:\Documents and Settings\Administrator\Επιφάνεια εργασίας\Mattheou Site\Εισηγήσεις\Numbered_Texts\A0001.doc 



 2

λατινική  ήταν  ακόμη  η  γλώσσα  της  επιστήμης  και  των  γραμμάτων. Η  κοινωνία  ήταν  
αυστηρά  ιεραρχική  και  η   κρατούσα   τάξη  πραγμάτων  θεόθεν  καθορισμένη  και   
αμετάβλητη. Κάθε  αμφισβήτηση   ήταν  ταυτόσημη   με   αμφισβήτηση  της  θείας   
βούλησης  και  γι' αυτό  ο  καθένας  ήταν  υποχρεωμένος  να  αποδέχεται  και   να  
υπομένει  αδιαμαρτύρητα  τη  μοίρα  του.  Και  η  μοίρα αυτή  δεν  προέβλεπε τον  
φωτισμό  του πνεύματος  των    πολλών, ενώ  και  για  τους λίγους  η  πνευματική  δίαιτα  
ήταν  επίσης  αυστηρά  καθορισμένη  από  το λιτό  μενού  του   trivium   και  του  
quadrivium.   

Και  ενώ   η  παράδοση  έμοιαζε  εφησυχασμένη  να  απολαμβάνει  τη  
σταθερότητα, αλλά  και  την  ανανεωτική  αύρα  της  Αναγέννησης, εισέβαλλε   ορμητικά   
ο  καιρός.  Οι  άνεμοι  του  Διαφωτισμού, της  Νεωτερικότητας  και  του  Εθνικισμού  
ήρθαν  απειλητικοί  να  ανατρέψουν   την  κατεστημένη τάξη,  πριν  συναντηθούν  
διαλεκτικά  και  γονιμοποιήσουν  την παράδοση.  Νέες  ιδέες  και ιδανικά  ξεχύθηκαν  
διάπυρα  από   τη  σκέψη  των  εγκυκλοπαιδιστών  και  τα  οδοφράγματα  της  Γαλλικής  
επανάστασης.  Ελευθερία, δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, έθνος, πατριωτισμός, 
Γενική  Θέληση, Κοινωνικό  Συμβόλαιο, φυσική  κατάσταση  του   ανθρώπου, ιδέες  
ανατρεπτικές  και  ζωογόνες  αναμιγνύονται  αξεδιάλυτα  με  την  αισιοδοξία  από  τη  
δημιουργική  δύναμη  των  θετικών  επιστημών, την  αποκάλυψη  των  νόμων  της  φύσης, 
την  καθυπόταξη  των  δυνάμεών  της  .  αναμιγνύονται  με  την  απόλαυση  της  
προσδοκίας  για  βελτίωση  του   βιοτικού επιπέδου, που  δίνουν  η  ανάπτυξη   της  
τεχνολογίας, τα  εργοστάσια, τα   νέα  μέσα   συγκοινωνίας  και   επικοινωνίας, οι  
ανακαλύψεις  στην   υγεία.  

Η  συγκρότηση  του έθνους- κράτους, με  συγκεκριμένη  όσο  και  μοναδική 
πολιτισμική  ταυτότητα, ενιαίες  συλλογικές  παραδόσεις    και   πεπρωμένα , με  σαφώς  
οριοθετημένα  σύνορα  και  με  ανεξάρτητη  κρατική  υπόσταση, αποκτά απόλυτη  
προτεραιότητα. Για  να  ευδοκιμήσει  και  να  αναπτυχθεί,  το νέο  πολιτικό  μόρφωμα   θα 
πρέπει  να  είναι  ταυτόχρονα  οικονομικά  εύρωστο   και  οργανωτικά  αρτιμελές  και  
λειτουργικό. Θα  πρέπει   να  διαθέτει  τους  υλικούς  και θεσμικούς  πόρους   και  πάνω  
απ' όλα   το  ανθρώπινο κεφάλαιο,  που  θα  αξιοποιήσει  τους  πόρους  αυτούς.  Το  
επόμενο λογικό  -  αν  και  όχι  αναγκαστικά  εύκολο -  βήμα  είναι η  δημιουργία  του 
δημόσιου σχολείου. Ενός  θεσμού  που  θα  υπηρετεί   τις  προτεραιότητες  της  εποχής  και  
που, εκ  των  πραγμάτων, δεν  μπορεί  παρά  να  αντανακλά,  εκτός  από  την  γενική  
ιστορική  συγκυρία,  και  τις ιδιαίτερες  συνθήκες, τους  συσχετισμούς  και  τις  εντάσεις  
της  κάθε  κοινωνίας  ξεχωριστά.    

Παραμερίζοντας  τις  ιδιαιτερότητες, το  δημόσιο  σχολείο  στην  Ευρώπη  έχει  
λοιπόν  ορισμένα  κοινά  χαρακτηριστικά. Η  πίεση  του  εθνικισμού  αποτυπώνεται  στον  
εθνοκεντρισμό, την  εσωστρέφεια  και  τον  αμυντικό  του  χαρακτήρα.  Πρωταρχικό   του  
μέλημα   είναι  η  ανάδειξη  και  προβολή   των  ιστορικών  περγαμηνών  του  έθνους:  Των  
αγώνων  που  δόθηκαν  για  την  εθνική  ανεξαρτησία, των   ηρώων  που  με τη  θυσία τους 
κατόρθωσαν  το  ακατόρθωτο, της  εθνικής  συμβολής - πραγματικής ή πολύ  συχνά  
εικαζόμενης -  στον  παγκόσμιο  πολιτισμό. Είναι άλλωστε  η  εποχή  που  όλες οι  
πολιτιστικές  δυνάμεις  κάθε  τόπου  έχουν  επιδοθεί  στο έργο της  οριοθέτησης  της  
εθνικής  ταυτότητας:  Η  δημοτική  μουσική  γίνεται  ο  πυρήνας  της  εθνικής  μουσικής  
σχολής. Οι  λαϊκοί  μύθοι  και  δοξασίες αποτελούν την πρώτη  ύλη  της  εθνικής  
λογοτεχνίας    και  ενός  νέου  γνωστικού  κλάδου,  της  λαογραφίας. Ιδιαίτερη  είναι  η  
φροντίδα  για  τη  γλώσσα:  Την  αποκάθαρσή  της  από ξένες  επιρροές  και  προσμίξεις . 
τη  δομική  της  συγκρότηση  και  τον  λεξιλογικό της εμπλουτισμό . την  ανάδειξη  των  
μορφολογικών  της   ιδιαιτεροτήτων, κυρίως  εκείνων  που   τη  διαφοροποιούν   από  τις 
γλώσσες  όμορων  λαών . την  αποκάλυψη  της  ιστορικής  της  συνέχειας  και  διάρκειας. 
Την  ίδια   διάρκεια  και  συνέχεια  της  διαμονής  στο  γεωγραφικό  χώρο  που κατέχει  ή  
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που διεκδικεί το  εθνικό κράτος, καλείται  να υπηρετήσουν  επίσης  η  ιστορία  και η  
γεωγραφία.  Το  σχολείο  γίνεται  αναγκαστικά   εσωστρεφές. Επιχειρεί  να τακτοποιήσει  
τα του  οίκου του, να  ομογενοποιήσει   τον    πληθυσμό  του, να  αφομοιώσει  το 
μειονοτικό  στοιχείο. Παίρνει  γι’ αυτό  στάση  αμυντική  απέναντι   στις δυνάμεις  που  
αμφισβήτησαν  στο παρελθόν  ή  που μπορεί   να   αμφισβητήσουν στο  μέλλον  την  
εθνική  ενότητα. Και   οι  δυνάμεις   αυτές   δεν  είναι μόνο  εξωτερικές. Περιλαμβάνουν  
επίσης  τις  εσωτερικές  δυνάμεις .  τις  δυνάμεις  της   κοινωνικής  αμφισβήτησης, που  
συνειδητοποιούν  την  εποχή  αυτή  το ρόλο  τους  και βρίσκονται  σε  διαρκή 
κινητοποίηση.  Πλάι  στα   αμιγώς  «εθνικά»  ευδοκιμούν  τα  φρονηματιστικά  μαθήματα. 
Εδώ  ο  ρόλος της  παράδοσης είναι ιδιαίτερα   ενεργός. Οι  θρησκευτικές  και   ηθικές  
αξίες,  τα   παραδεδεγμένα   κοινωνικά  ήθη   και  κώδικες  συμπεριφοράς, η  θαυμαστική  
αναπόληση  του  πολιτιστικού   παρελθόντος, με  τη  διαχρονική   του  ποιότητα   και  
ζωντάνια,  έρχονται, με  την  αποδοχή  τους  από   την  εκπαίδευση, να  συμπληρώσουν  
και  να   ενισχύσουν  τον εθνοκεντρικό  της  χαρακτήρα.   

Τα  παραδείγματα   εθνογενετικού  ρόλου της  εκπαίδευσης  αφθονούν. Το  ίδιο  και  
η ποικιλία  των  προσεγγίσεων  που ακολουθούνται.  Στις  Η.Π.Α.   η  εκπαίδευση  
αναλαμβάνει, δίκην  χωνευτηρίου  πολιτισμικών παραδόσεων  και  ψυχών, την  
ομογενοποίηση  ενός  ετερόκλητου  πλήθους  μεταναστών,  με μια  ευρύτατη  ποικιλία  
αξιών, γλωσσών, θρησκειών, επιδιώξεων  και  προσδοκιών  και  τη  δημιουργία   ενός   
πολίτη   με  μια   νέα   εντελώς  εθνική  ταυτότητα  και  μιας δημοκρατίας  με   θεσμική  
συγκρότηση διάφορη από την  ευρωπαϊκή. Αποκεντρωμένη και  διαχειριστικά  
θεμελιωμένη   στην  ατομική  πρωτοβουλία, η  πολιτική  της  εθνικής   ομογενοποίησης  
διά  της  εκπαίδευσης  ακολουθείται  συστηματικά,  σχεδόν  μέχρι   τις  πρώτες  
μεταπολεμικές  δεκαετίες. Στη  Βρετανία  η  εκπαίδευση συμβάλλει, στο  βαθμό  που  της  
αναλογεί  και  που  της  επιτρέπει  η  πολιτική    laisser  faire,   στη  συγκρότηση  του  
βρετανικού  έθνους, μέσα  από  τις  αυθύπαρκτες  και   ιστορικά    ευδιάκριτες εθνότητες 
των  Άγγλων, των  Σκώτων  και  των  Ουαλών. Συμβάλλει  όμως  κυρίως   στην  
απορρόφηση  των  κοινωνικών  κραδασμών   και  στη  διατήρηση  της  κοινωνικής  
συνοχής,  που  διαταράσσεται   από  τη  σαρωτική  εισβολή  της  εκβιομηχάνισης  και  της  
αστικοποίησης  του  πληθυσμού. Στη  Γαλλία  του  Guizot, αλλά   και  στη  Γαλλία  του  
Jule   Ferry, στη   θρησκευτική - αστική, δηλαδή    εκδοχή  της  και  στη   λαϊκή - 
δημοκρατική  αντίστοιχα, η  εκπαίδευση  αναλαμβάνει  να  στηρίξει  το  εθνικό   κράτος .  
να   εμπνεύσει  με  τρόπο  άμεσο  και  ρητό  και   υπό  την  καθοδήγηση  πάντα  της  
Παρισινής  κυβέρνησης, τον  πατριωτισμό  και  το  σεβασμό  προς  τη  Γαλλική  
κουλτούρα, που  είναι  και  τα  δύο  απαραίτητα για  την  απόκρουση  της  διαρκούς   
απειλής   κατά  της  εθνικής   ανεξαρτησίας  και   για    τη  διασφάλιση   της  πολιτικής   
και  κοινωνικής  ομαλότητας  στη  χώρα.  Και  το  ίδιο  ασφαλώς  θα  μπορούσε να  λεχθεί  
και  για  τις  χώρες  των  οποίων  η  εθνική  συγκρότηση  ήρθε  συγκριτικά  
καθυστερημένα, όπως  η Γερμανία  ή  η  Ιταλία.  Είναι  χαρακτηριστική   εν  προκειμένω  η  
ετοιμότητα   με    την  οποία  η  Ιταλική  εκπαίδευση  ανταποκρίθηκε  στο  προσκλητήριο  
του   Massimo  d' Azeglio  από  το  βήμα  της  πρώτης  Βουλής  της   Νέας   Ιταλίας: 
«Τώρα  που  φτιάξαμε  την Ιταλία», είχε  διακηρύξει, «είναι   ώρα  να  αρχίσουμε  να  
δημιουργούμε  και  τους  Ιταλούς».  

Παράλληλα   με  την  οικοδόμηση    του έθνους - κράτους,  η  εκπαίδευση  καλείται  
να  συνδράμει  στην  ομαλή  μετάβαση  από  τη  γεωργική  στη  βιομηχανική  κοινωνία, 
στην  απόκτηση  γνώσεων  και  δεξιοτήτων, αλλά  και  στην   υιοθέτηση  στάσεων  και  
συμπεριφορών  που  προσιδιάζουν  στη  νέα μορφή  της παραγωγικής   διαδικασίας. Η  νέα  
βιομηχανική   κουλτούρα  χαρακτηρίζεται  για  τη  μαζικότητά  της  και  τη  συγκέντρωση  
της  εργατικής  δύναμης  σε  ένα χώρο, για  το  μηχανιστικό  χαρακτήρα  της  παραγωγής, 
για  την  ιεραρχική  δομή  και  οργάνωσή  της, για  το  υψηλό αρχικό  επενδυτικό της 
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κόστος και για τη μακροπρόθεσμη  απόσβεση  του κεφαλαιουχικού της εξοπλισμού. Τα  
σύμβολά  της, τα  ογκώδη  μηχανήματα   και  οι  θεόρατες  καμινάδες  αποπνέουν  ένα  
αίσθημα ισχύος  και  μια  υπερφίαλη   βεβαιότητα   για  τις  δυνατότητες  του  ανθρώπινου 
πνεύματος  να  κυριαρχεί  στη   φύση.  Από  κοντά, η  εκπαίδευση  αντανακλά, συχνά  
παραμορφωτικά, την  κουλτούρα  της  βιομηχανικής   νεωτερικότητας. Γίνεται  κι  αυτή  
μαζική - αρχικά  στην  πρωτοβάθμια  και   πολύ  αργότερα  στη  δευτεροβάθμια - με   
επίκεντρο  τη  σχολική  μονάδα. Είναι  και  αυτή  ιεραρχικά   οργανωμένη, με  εμφανή  τα   
μηχανιστικά  στοιχεία  στη  διδακτική  και  μαθησιακή  διαδικασία, ενώ   οι  επενδύσεις  σε  
κεφαλαιουχικό  εξοπλισμό, κυρίως  όμως  σε  ανθρώπινους  πόρους  γίνονται   όλο  και 
περισσότερο  απαιτητικές. Υπάρχουν  ασφαλώς  διαφορές  από  χώρα  σε χώρα  και  από  
εποχή σε  εποχή, αφού  η  νεωτερικότητα   κατακτά  σταδιακά  και με  διαφορετικό  
βηματισμό  τις  διάφορες  περιοχές  στον  κόσμο. Όπως  υπάρχουν  και  διαφορές  ανάμεσα  
στα  επίπεδα   εκπαίδευσης. Περισσότερο  πιστή  στη  μητέρα  παράδοση,  η  
δευτεροβάθμια  και  η  ανώτερη  εκπαίδευση  διατηρούν   τον    ελιτίστικο, ουμανιστικό  
και  εν  πολλοίς  κλασικό  τους  χαρακτήρα, προετοιμάζοντας  τους  λίγους  εκλεκτούς  για  
τα  ελευθέρια  επαγγέλματα    και  για  τις  θέσεις  της   κρατικής  γραφειοκρατίας.  

Όμως, πίσω  από  τις  διαφορές  στα  μορφολογικά  χαρακτηριστικά  και  τις  
ιδεολογικές   αφετηρίες,  είναι  χρήσιμο  να  διακρίνουμε  τις  κοινές  παραδοχές  και  
συναινέσεις,  που  διαμορφώνονται    υπό  την πίεση  των  συγκυριών  στα  σημεία  
συνάντησης  του  νεωτερικού  με την  παράδοση. Σε  ό,τι  αφορά  το  υποκείμενο  της  
εκπαίδευσης, τον  άνθρωπο, ο πληθυσμός - στόχος  έχει  σαφή  συγκρότηση  και  δεδομένη  
σύνθεση. Αποτελείται  αποκλειστικά  από  νέους,  που έρχονται  στο  σχολείο   για  να  
αποκτήσουν  τα  εφόδια, που  για  την  υπόλοιπη  ζωή τους  θα   τους διασφαλίσουν  
επαγγελματικά  και  θα τους  αναδείξουν  κοινωνικά. Το  τεράστιο  μέγεθος  της  αρχικής  
επένδυσης   κάνει   βαριά  τα  βήματα  της  αλλαγής  στην  παραγωγή  και  σταθερή  την  
αγορά  εργασίας,  ενώ  η  δύναμη  της  παράδοσης  επιβάλλει  τη  σταθερότητα  και  τη  
μακροημέρευση  των  κοινωνικών   δομών και  συμβάσεων. Γι' αυτό  και  τα εκπαιδευτικά  
εφόδια   έχουν  σταθερή  "αγοραστική  αξία"  .   μπορεί  να  αξιοποιηθούν σε  βάθος  
χρόνου  που  ξεπερνά  τον προσδόκιμο  χρόνο  ζωής  του  κατόχου  τους.  

Όμως  η  γνώση  που  προσφέρει  το  σχολείο  δεν  έχει  κατά  βάση  άμεσα  
χρηστικό  χαρακτήρα.  Έχει  ένα  σαφές  αξιακό  περιεχόμενο   και  γι' αυτό   συμβάλλει  
κυρίως    στη  διαμόρφωση   ηθικού  χαρακτήρα  και   πνευματικά   ολοκληρωμένης  
προσωπικότητας. Απόδειξη  περίτρανη  η πρωτοκαθεδρία  της   δευτεροβάθμιας, της  
"γνήσιας"  εκπαίδευσης, απέναντι  στη  στοιχειώδη, την  πρακτική, την   απονευρωμένη  
από  υψηλές  αξίες  και  φιλόδοξους  στόχους  εκπαίδευση, που  απευθύνεται  στους  
πολλούς,  σ' αυτούς  που   η  θεία  πρόνοια  έταξε  να  υπηρετούν  τους  εκλεκτούς  και  να  
αποτελούν  το έρμα  στη  σταθερή  πορεία  της  κοινωνίας. Απόδειξη  επίσης  και  οι  
αγώνες  δεκαετιών  να αναβαθμιστεί   η  στοιχειώδης  εκπαίδευση, με την  υιοθέτηση  από  
το  δημοτικό  σχολείο των μαθημάτων, των  διδακτικών  πρακτικών  και  παιδαγωγικής  
κουλτούρας  του   δευτεροβάθμιου  σχολείου.  Ακόμη και  το  Αμερικάνικο  σχολείο, με  
τον  απ' αρχής   πραγματιστικό   προσανατολισμό  του, επιφυλάσσει  στη  γνήσια  
ανθρωπιστική   γνώση  μια  ιδιαίτερη  θέση,  αφού  οι  κάτοχοί  της  απολαμβάνουν  τα  
προνόμια  της  κοινωνικής  αναγνώρισης  και κυρίως  την  προοπτική  ανάδειξής  τους  σε 
θέσεις  πολιτικής ισχύος.   

Η  πραγματική  γνώση  αποτελεί   συνεπώς  κτήμα   των  ολίγων  εκλεκτών  και  
αίτημα  των  πολλών. Ένα  είδος   μυστικής   θεότητας  που  έχει  την ικανότητα  να  
ανυψώνει  τον  άνθρωπο  σε  σφαίρες  πνευματικότητας, ηθικής  τελείωσης   και  
κοινωνικής  αποδοχής.  Και  ο  ναός  της  θεότητας  αυτής  είναι  τα  εκπαιδευτικά   
ιδρύματα.  Δημόσια   ή  ιδιωτικά,  εκκλησιαστικά  ή  λαϊκά, σχολεία  και  πανεπιστήμια   
έχουν  το  μονοπώλιο  της  γνώσης.   
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Και  η  γνώση  αυτή   εμφανίζεται  ενιαία. Υφαίνεται  γύρω  από  τις  
ανθρωπιστικές  αξίες  του  διαφωτισμού, που  συνέχουν  επιμέρους  επιστημονικούς  
κλάδους  και  θεματικές   περιοχές. Υπηρετεί  τις   ανάγκες   της  νεωτερικότητας,  που  για   
δεκαετίες   εξακολουθεί   να  διατηρεί  το  ανθρωπιστικό  της  πρόσωπο, που  βλέπει  στην  
επιστημονική   και  τεχνολογική  ανάπτυξη   την   κοινωνική  πρόοδο  και  προοπτική. Και  
διακονείται   από  ένα σώμα   πιστών, που  μοιάζει  να  απολαμβάνει  την  
αποστασιοποίησή  του  από  τους   περισπασμούς    της  καθημερινότητας  και  της   
κοινωνικο-πολιτικής   τύρβης, αν  και   συχνά   εγκαταλείπει  την   αφ’ υψηλού   θεώρηση  
των   πραγμάτων,  για  να  ανταποκριθεί  στο  προσκλητήριο  των  εθνικών   αναγκών   και  
κοινωνικών  αγώνων.  
 
Παγκοσμιοποίηση, μετα - νεωτερικότητα, κοινωνία  της   γνώσης. Οι  νέες   ορίζουσες  
του  εκπαιδευτικού   έργου.  

 
Με  τις  αξίες  αυτές και  τις  προτεραιότητες  - προσαρμοσμένες   κατά  τις  

ανάγκες   του  καιρού  και  του  τόπου  -   πορεύτηκε  για  δεκαετίες  η  εκπαίδευση.  Ήδη, 
στο  κατώφλι  ενός  νέου  αιώνα  και  στην  αρχή    μιας  νέας   χιλιετίας, καινούργιες  
δυνάμεις  κυοφορούν  την  αμφισβήτηση     και προετοιμάζουν  τη  μεγάλη  ανατροπή.  
Ανάμεσά  τους  η  μεγάλη  έκρηξη, το  big  bang   της   τεχνολογίας,  η  παγκοσμιοποίηση  
της  οικονομίας  και   του  πολιτιστικού  κεφαλαίου, ο  ριζοσπαστικός  μετασχηματισμός  
της  παραγωγικής  διαδικασίας  και  η  ανάδυση    της   κοινωνίας  της  γνώσης   φαίνεται  
να  συνθέτουν  τις  νέες   ορίζουσες  του  εκπαιδευτικού  έργου.   

Η  ραγδαία  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας    δεν  είναι  ασφαλώς  φαινόμενο μόνο  της  
εποχής  μας.  Η  βιομηχανική  επανάσταση  δρομολογήθηκε  από μια  ανάλογη  έκρηξη   
στο  παρελθόν  και  η  δυναμική  της  συντηρήθηκε  και   ενισχύθηκε  έκτοτε   από  τη  
διαρκή  τεχνολογική  ανάπτυξη.   Όμως,  οι  επιστημονικές  και  τεχνολογικές  εξελίξεις  
των  τελευταίων  δεκαετιών  έχουν  σαφείς  ποιοτικές  διαφορές  από  τις  προηγούμενες.  
Η  πιο  ορατή  ανάμεσά τους   είναι  ίσως  η  ραγδαία  αύξηση,   όχι  πλέον  της  ταχύτητας, 
αλλά  της  επιτάχυνσης   της τεχνολογικής  ανάπτυξης. Από  τη  μια   αλλαγή  στην  άλλη, 
δηλαδή,  δε  χρειάζεται  απλώς σταθερά   λιγότερος   χρόνος. Είναι  ο  ίδιος  ο  ρυθμός  
μείωσης  του  χρόνου  αυτού  που  αυξάνεται. Αυτοί  οι  ξέφρενοι    ρυθμοί   δοκιμάζουν  
ήδη   τα  όρια   της  ικανότητας  ανταπόκρισης  του  ατόμου  και  της  κοινωνίας  στις  νέες  
συνθήκες  και  τους  αποστερούν  το  σταθερό  έδαφος   που  απαιτείται  για  να  
επιχειρηθεί  με  σιγουριά  το  επόμενο  άλμα   προσαρμογής  σ’ αυτές.  Η  αίσθηση  της  
προσωρινότητας  των  πραγμάτων  και  της  αβέβαιης  προοπτικής, η  αδυναμία  ακόμη  
και  μεσοπρόθεσμης  πρόβλεψης   κατακερματίζει  το  χρόνο   σε   μικρές  αυθύπαρκτες  
ενότητες, μέσα  στις  οποίες  πρέπει  να  ολοκληρωθούν  οι  προσπάθειες, να  
αξιολογηθούν  και να   αξιοποιηθούν  τα  δεδομένα. Καλλιεργεί  μια   κουλτούρα  
σχετικισμού  για  τη  διαχρονική  αξία  της  γνώσης  και  γεμίζει  το  άτομο  με  
ανασφάλεια  και  άγχος.  

Όμως,  πιο   σημαντική  είναι ίσως μια  άλλη  ποιοτική  διαφορά   της  τεχνολογικής  
έκρηξης   του καιρού  μας.  Για πρώτη  φορά  στην  ιστορία  του,  ο  άνθρωπος αποκτά  τη  
δυνατότητα  αποκωδικοποίησης  των  μυστικών  της  ζωής. Είναι  σε  θέση  να  ελέγξει  τη  
διαφορετικότητα   και, γιατί όχι,   να κατευθύνει  την  ανθρώπινη  βούληση, κάτι  που  
αμφισβητεί  ευθέως τις ίδιες  τις αρχές  του  Διαφωτισμού,  στις  οποίες  στηρίχθηκε   η  
εντυπωσιακή  ανάπτυξη  της  ίδιας  της  επιστήμης   και  που  αποστερεί  τη  γνώση  από  
τον  ακρογωνιαίο λίθο  της ιδεολογικής  της  νομιμοποίησης. Μια  τέτοια  εξέλιξη  δεν  
συνιστά  απλώς  αλλαγή  πολιτισμικού παραδείγματος  -  υπό  την  έννοια  που  δίνει  στο  
παράδειγμα  ο  Kuhn  -   αλλά  και  έναν   εν  δυνάμει κίνδυνο  που  πρέπει  επειγόντως  να  
αντιμετωπιστεί.  

C:\Documents and Settings\Administrator\Επιφάνεια εργασίας\Mattheou Site\Εισηγήσεις\Numbered_Texts\A0001.doc 



 6

Από  μιαν  άλλη  σκοπιά, η  τεχνολογική  έκρηξη  έχει  τις  επιπτώσεις  της   στις  
δύο  άλλες   σημαντικές  παραμέτρους  της  σύγχρονης  ζωής  και  εκπαίδευσης.  Οι  νέες   
τεχνολογίες  επικοινωνίας  και πληροφόρησης  έχουν  αλλάξει  ριζικά   τη  μορφή  της  
παραγωγικής  διαδικασίας  και  έχουν  μικρύνει   αφάνταστα  τις  αποστάσεις  και  το  
χρόνο  που  απαιτείται   για   πληροφόρηση  και  δράση.  Οι  όροι   μετα-νεωτερικότητα   
και  παγκοσμιοποίηση   κωδικοποιούν  απλώς  τις δύο  αυτές  εξελίξεις.  

Στο  χώρο  της παραγωγής, πρώτα, τη  βιομηχανική  κουλτούρα  που  περιγράψαμε 
προηγουμένως  και  που  με  τόσο  κριτικά  διεισδυτικό  τρόπο  σατύρισε  ο  Τσάρλυ  
Τσάπλιν   στους  Μοντέρνους  Καιρούς  του,  διαδέχεται  μια   άλλη  εντελώς  διαφορετική. 
Τους  ψηλούς  τοίχους  του  εργοστασίου   με  τις  βαριές  επιβλητικές  μηχανές  και  τους   
μουντζουρωμένους  εργάτες, διαδέχονται    οι  γυάλινοι   τοίχοι   των  πολυτελών    
γραφείων, με  τις   μικρές  οθόνες  των    υπολογιστών  να  αντικρίζουν  τη  γραβατωμένη   
και  περίφροντη  φιγούρα του  νεαρού   μάνατζερ.  Τη  συγκέντρωση  των  εργασιών  σε  
μια  εργασιακή  μονάδα   αντικαθιστά  η  διασπορά  των  επιμέρους  παραγωγικών   
δραστηριοτήτων  σε  χώρους  και  χώρες,  που  διασφαλίζουν  καλύτερες  προϋποθέσεις   
παραγωγής, τεχνογνωσία, έργα  υποδομής  και  χαμηλό  εργασιακό  κόστος. Τη  
μαζικότητα  και   την  προσωπική   επαφή  μεταξύ  των   εργαζομένων  περιορίζει  η   
αποκέντρωση  και η προσφυγή  στις  υπηρεσίες   του  διαδικτύου.  Στη  θέση  της  
ιεραρχικής  δομής  εμφανίζονται   σχήματα   οριζόντιας   οργάνωσης. Στη  θέση  της  
οικογενειακής  επιχείρησης  και  του  ορατού  αφεντικού, τα  εταιρικά  πολυεθνικά  
σχήματα  των άγνωστων  μετόχων  και  των  εναλλασσόμενων  μάνατζερ. Στη  θέση  της 
μεγάλης  αρχικής  επένδυσης  ο  ευέλικτος  και  διαρκής   εκσυγχρονισμός. Όλο  και πιο  
πολύ,   η  παραγωγή  αφουγκράζεται  και  ανιχνεύει  τις  ανάγκες  του  καταναλωτή, που  
με  τη  συμπεριφορά   και   τις  επιλογές  του   ρυθμίζει  τις  προτεραιότητες  της   
παραγωγής.  

Μέσα  σε  ένα  τέτοιο  κλίμα, οι βασικές  παραδοχές και  τα  θεμελιώδη  
χαρακτηριστικά   της  γνώσης  αμφισβητούνται. Η  γνώση  κατακερματίζεται   σε  μικρές  
αυθύπαρκτες   ψηφίδες, που  μπορούν  άμεσα  να  μεταφερθούν, να  αναζητηθούν, να  
αξιολογηθούν  και  να  χρησιμοποιηθούν στο  μικρό διαθέσιμο  για  το  συγκεκριμένο   
εγχείρημα  χρόνο.  Από μεγαλοπρεπές  οικοδόμημα, άξιο  θαυμασμού  για  την   ενότητα, 
την  πληρότητα   και  τις  αρχιτεκτονικές   του  γραμμές, η  γνώση   υποβαθμίζεται  
εννοιολογικά  για  να ταυτιστεί  με  την  πληροφορία. Μετατρέπεται  σε  αναλώσιμο  
αγαθό  με  συγκεκριμένη  ημερομηνία  λήξης.  Παράλληλα,  οι   δεξιότητες  που   
συνοδεύουν   το  γνωστικό  εξοπλισμό  -  η κριτική  στάση, η  ερευνητική  ματιά, η  
συστηματική  προσέγγιση, η  δημιουργική  αμφισβήτηση  κ.λ.π.  -  διαφοροποιούνται   και  
διευρύνονται. Έμφαση   αποδίδεται   όλο   και  περισσότερο   σε  δεξιότητες  που  
συνδέονται   με  τη  διαχείριση  και  όχι με  την  κατάκτηση  της γνώσης :  Με  την   
πρωτοβουλία,  την  κατανόηση  και  ανάλυση  προβλήματος, τη  διαμόρφωση  και λήψη  
αποφάσεων, την επικοινωνία, τη  συνεργασία, την  προσαρμοστικότητα  και  ευελιξία, τη 
διαπραγμάτευση, τη  διαχείριση  κρίσεων, την  αντοχή στην  πίεση  κ.ο.κ.  

Αυτή  η  προβολή  της  χρηστικής  διάστασης  της  γνώσης  παραθεωρεί  και 
επισκιάζει   το  βασικό   γνωστικό  ιστό,  που   παραμένει  όμως  αναλλοίωτος   στα  
βασικά   μεθοδολογικά  του χαρακτηριστικά    και  τη  διαχρονική του  προβληματική  και  
που  εξακολουθεί  ν’ αναπτύσσεται   μέσα  από  τη  λιγότερο   προβεβλημένη   βασική  
έρευνα. Από  την  άλλη  πλευρά,  αυτή  η  απομυθοποίηση  της  γνώσης, η  υποστολή  της  
σημαίας  του  ολισμού   κατά την προσέγγισή  της  και η  ανάθεση   του  θεωρητικού   
προβληματισμού   στη   δικαιοδοσία   των  ειδικών, διευκολύνουν  την  ευχερέστερη  
πρόσβαση  μεγαλυτέρων  στρωμάτων   του πληθυσμού  σ’ αυτήν, κάτι  που  διευρύνει  και 
τη  δυνατότητα  εμπλοκής   τους   σ’ ένα  οικονομικό   γίγνεσθαι,  που  προϋποθέτει   την  
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εφαρμοσμένη  γνώση  και  έχει   ως  στόχο  την  ατομική  και  συνάμα  τη  συλλογική   
προκοπή.   

Η  κοινωνία μετασχηματίζεται  με  τον  τρόπο  αυτό  από  κοινωνία  του  προνομίου  
στη  γνώση  σε  προνομιακή   κοινωνία  γνώσης. Σε  μια  κοινωνία  δηλαδή, στην  οποία  ο 
καθένας  διαθέτει   ένα  μικρό  αυτόνομο, εξειδικευμένο  και   επεκτάσιμο  τμήμα   του  
συνολικού   γνωστικού   κεφαλαίου , το  οποίο   μπορεί   να επενδύσει  προς  ίδιο   αλλά 
και συλλογικό  ταυτόχρονα   όφελος.  Μια κοινωνία   πιο  δημοκρατική   σε  ό,τι  αφορά  
τη  δυνατότητα    ισομερούς  κατανομής  του  γνωστικού  πλούτου, αλλά  και   συγχρόνως  
πιο   αδυσώπητη  για  κείνους  που  το κεφάλαιό  τους   δεν  ανταποκρίνεται    στις  
ανάγκες  μιας  παραγωγικής    διαδικασίας  και  μιας  αγοράς  εργασίας   που  έχουν   ως  
κύριο  αντικείμενο    διαπραγμάτευσης  τη  γνώση.  

Σημαντικότερες  εντούτοις   και  ασφαλώς  πιο   μακροπρόθεσμες  είναι  οι  
συνέπειες   που  προκαλεί  ο κατακερματισμός  της  γνώσης   στα  αξιακά   και  
ανθρωποπλαστικά   χαρακτηριστικά , για  τα  οποία   άλλωστε  πρωταρχικά    ενδιαφέρεται  
η  εκπαίδευση. Η  μετάθεση  του  αξιολογικού   κριτηρίου   προς  την κατεύθυνση   της   
χρηστικότητας   υποβαθμίζει  τα  παραδοσιακά   ποιοτικά   της  χαρακτηριστικά. Αυτά   
που   συνοψίζονται  στη   μέχρι  πρότινος   γενική  αποδοχή  ότι  η  γνώση    απελευθερώνει  
στον  άνθρωπο  τις  έμφυτες    ηθικές  του  δυνάμεις  και  του   αποκαλύπτει  την  αρμονία  
και  το  κάλος  που  ενυπάρχουν   στα  πράγματα, προσφέροντάς  του  με  τον  τρόπο  αυτό   
υψηλή  αισθητική   απόλαυση.  Όλο   και  περισσότερο, όλο   και  πιο   συχνά,   η  γνώση  
αντιμετωπίζεται   μονοσήμαντα, ως  απλό  επαγγελματικό  εφόδιο    και μέσο   οικονομικής   
μεγέθυνσης.  Παράλληλα,  οι  ίδιες   αυτές  αιτίες   εισάγουν  στη  γνώση   το  στοιχείο   
του  αξιακού  σχετικισμού. Στην  πιο  απλή  του   έκφραση,  ο  αξιακός  σχετικισμός  
αρνείται  κάθε  μορφή  διαχρονικότητας, πολιτισμικής  καταγωγής   και  ποιοτικής   
διαβάθμισης  στη  γνώση.  Αφού  την  αξία  της  μετρά  η  χρησιμότητά    της, όλες    οι  
μορφές   γνώσης  είναι  ισότιμες, αρκεί  να  είναι   το ίδιο   χρήσιμες.  Κάθε  είδος  
εκπαίδευσης  που  παραγνωρίζει  την  αρχή  αυτή   θεωρείται  αναχρονιστικό   ή   
τουλάχιστον  αναποτελεσματικό.   

Τον  αξιακό  σχετικισμό   ενισχύει  από  μιαν  άλλη  πλευρά  και  το   φαινόμενο  
της  παγκοσμιοποίησης. Ο  όρος  χρησιμοποιείται  συνήθως   με  οικονομική   χροιά,   για  
να  περιγράψει  την  παγκοσμιοποίηση   των  αγορών : Την  κατάργηση  των  
προστατευτικών  φραγμών   στο  εμπόριο  και  την  ελεύθερη  διακίνηση  κεφαλαίου, 
αγαθών, υπηρεσιών, εργαζομένων   και  επιχειρήσεων . τη  γεωγραφική  αποκέντρωση  των  
παραγωγικών  δραστηριοτήτων  που  συνοδεύεται   και  ενισχύεται  από  τη   μεγέθυνση   
των  πολυεθνικών .  τη  ρευστότητα  στην  αγορά  εργασίας,  που  δημιουργεί    η  
αυξημένη  κινητικότητα  του κεφαλαίου  και  η  μεγάλη  ευελιξία  των  παραγωγικών  
δομών  και  των οργανωτικών  σχημάτων . τον  περιορισμό   την   παρεμβατικής   
ικανότητας   του  εθνικού   κράτους  στις  οικονομικές  εξελίξεις   και  την   κυριαρχία  των   
δυνάμεων    της  αγοράς.  

Και  από μόνη  της   η  παγκοσμιοποίηση  της  οικονομίας  είναι    αρκετή   για  να  
επηρεάσει  καθοριστικά  την εκπαίδευση. Άλλωστε, προσανατολίζει  ήδη  το έργο  της  
σταδιακά  στην  παραγωγή  ενός  ανθρώπινου    κεφαλαίου   με  τα χαρακτηριστικά   και  
τις   απαιτήσεις  της  παγκόσμιας  αγοράς.   Με  όλες  εκείνες  τις  προαναφερθείσες  
δεξιότητες  και  γνωστικές   ψηφίδες, που  συμβάλλουν  στην αύξηση  της  
ανταγωνιστικότητας   και  στη  διασφάλιση  υψηλής  παραγωγικότητας.  Υπαγορεύει  ένα 
πρόγραμμα  σπουδών,  που   θέλει  ενισχυμένη   τη  θέση  των  νέων  τεχνολογιών   και  
των   ξένων  γλωσσών .   σπονδυλωτή  και  ευέλικτη    τη  διάρθρωσή  του  και  διαρκώς  
βελτιούμενη    την  ποιότητά  του.   Υποχρεώνει   στην   καθιέρωση  αποκεντρωμένων  και  
αποτελεσματικών   συστημάτων διοίκησης  και   διαχείρισης   της εκπαιδευτικής  
προσπάθειας  και   εμπλοκή  της ιδιωτικής  πρωτοβουλίας  σ’ αυτή.   
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Όμως,  η  παγκοσμιοποίηση ως   ιδεολογία,  και  όχι  τόσο  ως  οικονομική  
πρακτική, έχει  ακόμη  βαθύτερες   επιπτώσεις. Υπονομεύει  τον  κεντρικό  πυλώνα  του  
εκπαιδευτικού  συστήματος, αμφισβητεί   την  κύρια  αποστολή   του  δημόσιου  σχολείου, 
όπως  αυτή  προσδιορίστηκε κατά  την  ίδρυσή  του :  Τη  στήριξη  δηλαδή  του  εθνικού  
κράτους  και  την  ανάπτυξη  και  διατήρηση  της  εθνικής  ταυτότητας. Αυτό  συμβαίνει, 
γιατί   η  προτεραιότητα  που  αποδίδεται  στο  οικονομικό  αποτέλεσμα   της  εκπαίδευσης  
οδηγεί  σε  μιαν  αντίληψη   που  τείνει  να  θεωρεί   ως  περιττό   εμπόδιο   ό,τιδήποτε   δεν   
συμβάλλει  στην  επίτευξη  του  οικονομικού   στόχου.  Και  επειδή  το   οικονομικό  
αποτέλεσμα  εξαρτάται   όλο   και  περισσότερο  από  το  διεθνές  περιβάλλον, πληθαίνουν  
οι  φωνές  που  θεωρούν  το  εθνικό  στοιχείο   της  εκπαιδευτικής  στόχευσης  ως  
ενοχλητική  παραφωνία και  ως  το  ξεπερασμένο  κατάλοιπο  μιας  παρωχημένης  εποχής, 
που  την  έχει  ήδη  προ  πολλού  διαδεχτεί    η  πολιτική  των  υπερεθνικών  πολιτικών  
μορφωμάτων  και  οικονομικών    σχηματισμών, οι  οποίοι   λειτουργούν  αυτόνομα,  χωρίς  
την έτσι  κι  αλλιώς   αδύναμη   παρουσία  του  εθνικού   κράτους.  Δεν  είναι  μάλιστα  
λίγοι  εκείνοι, που  επιχειρώντας  να   εκλογικεύσουν  τις θέσεις  τους  αυτές, 
αναθυμούνται   και  υπενθυμίζουν  τις  αρνητικές   συνέπειες  του   εθνικισμού, τον  οποίο   
ηθελημένα    ή   αθέλητα  συγχέουν   με  τον  εθνισμό. Ούτε  είναι  λιγότεροι  εκείνοι  που 
αναζητούν  τις  ρίζες του  στα   σχολικά  προγράμματα, στα  φρονηματιστικά   κυρίως  
μαθήματα, με  τα  οποία   επιχειρείται  η  διαμόρφωση   της  εθνικής   ταυτότητας  και  η  
διασφάλιση  της  εθνικής  συνέχειας  και  συνοχής.  Στη  λογική  της  παγκοσμιοποίησης,   
το  εθνικό  ιδεώδες  διαμορφώνει   απλώς  κοινωνίες   κλειστές   και  στάσεις  αρνητικές, 
που  άσκοπα,  αναποτελεσματικά   και  κυρίως   επικίνδυνα  για  τις  ίδιες  υψώνουν  τείχη  
στην   αλλαγή  και  την  πρόοδο.   

Η  ανάγκη   υπέρβασης  του  εθνικού  και  συνεπώς  και  του  εθνικού  χαρακτήρα   
της  εκπαίδευσης  έχει, για  τους  οπαδούς  της  παγκοσμιοποίησης,  και   μιαν  άλλη   
συμπληρωματική διάσταση. Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι, υποστηρίζουν, 
πολυπολιτισμικές.  Κάθε  προσπάθεια   συνεπώς  ομογενοποίησης, υπογράμμισης  και  
υπόθαλψης  του  ενιαίου  χαρακτήρα  της, ισοδυναμεί   με  περιορισμό  του  ατομικού  
δικαιώματος    στη   διαφορετικότητα  και   με  υποτίμηση  της  πολιτιστικής, φυλετικής  ή  
εθνοτικής   ιδιαιτερότητας  των  μειονοτήτων. Συνιστά  προσπάθεια   επιβολής   μιας  
ορισμένης  εκδοχής   για  τον  πολιτισμό, καθαγιασμένης  μεν  κατά  το  παρελθόν, η  
κυριαρχία  της  οποίας  όμως  αμφισβητείται  πλέον  στην  πράξη  μετά  την   υποχώρηση  
του  αξιακού  κριτηρίου  από  τη  νομιμοποιητική  βάση   της  γνώσης.  

Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της  γνώσης  και  μετανεωτερικότητα  φαίνεται   
λοιπόν   να  αποτελούν   τις  νέες  δυνάμεις  που  προσδιορίζουν  το μέλλον   και  την  
προοπτική  της   εκπαίδευσης.  Οι  νέες   ορίζουσες  έχουν  κιόλας  διαφοροποιήσει την  
ατζέντα  του εκπαιδευτικού  λόγου  και  της  εκπαιδευτικής πολιτικής. Εκπαιδευτική  
μεταρρύθμιση  και  η  αποτελεσματική  διαχείρισή της  .  εκπαίδευση   και  αγορά  
εργασίας  .  ολική  ποιότητα  στην  εκπαίδευση  και  συστήματα ελέγχου  και  διαρκούς  
βελτίωσής  της  .  διαχείριση  ανθρώπινων  πόρων  και  κρίσεων  στο  σχολείο  .  εθνική  
ταυτότητα  και  ετερότητα  .  δημόσιος  χαρακτήρας   και   ιδιωτική   εμπλοκή  στην  
εκπαίδευση, αποτελούν  μερικά  μόνο  από  τα  θέματα  της  ατζέντας  αυτής. Σχεδόν  
μονότονα, κατά  την  εξέταση  όλων αυτών, το  ζήτημα  της  δια  βίου  εκπαίδευσης  
προβάλλεται  ως  αίτημα  και   ως  καταλύτης  του εκπαιδευτικού   μετασχηματισμού  που  
απαιτούν  οι  καιροί.  
 
Το  πολιτικό  πρόταγμα  της  δια   βίου  εκπαίδευσης  
 
 Η  εννοιολογική  οριοθέτηση  και  ο  προσδιορισμός  των  μορφολογικών  
χαρακτηριστικών  της  δια  βίου  εκπαίδευσης  δεν  ανήκουν  στις   προθέσεις  της  
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παρούσας  ανάλυσης. Μια  μόνο  σύντομη  επισήμανση   έχει  θέση  εδώ. Για  την  
πλειονότητα των  πολιτικών  και  εκπαιδευτικών   αναλυτών, η  δια  βίου  εκπαίδευση   
αποτελεί, ως  αίτημα και  ως  πολιτική, έκφραση όλων  εκείνων  των  εξελίξεων   στο 
περιβάλλον  της εκπαίδευσης, για  τις οποίες  έγινε λόγος  προηγουμένως.  Αποτελεί  
έκφραση  της  επιταχυνόμενης  παραγωγής  νέας  γνώσης  που  επιβάλλει   τη  διαρκή  
ανανέωση    του  γνωστικού  εξοπλισμού    του  ατόμου. Επιβάλλεται  από  τους συνεχείς  
μετασχηματισμούς  της   παραγωγικής  διαδικασίας,  που  διαφοροποιούν  την  αγορά   
εργασίας  και  υποχρεώνουν   σε   διαρκείς  επαγγελματικές  προσαρμογές  τους  
εργαζομένους. Υπαγορεύεται  από  το  φόβο  της κοινωνικής  απαξίωσης και 
περιθωριοποίησης. Υποβάλλεται  από  την  ανάγκη  για  αποτελεσματικότερη   επικοινωνία  
σε  ένα  διεθνοποιημένο  οικονομικό   και   ταυτόχρονα   πολιτισμικό  περιβάλλον. 
Διευκολύνεται  παράλληλα  από  τον  κατακερματισμό   της  γνώσης  και  την   
απαγκίστρωσή  της   από  ανελαστικούς  αξιακούς  περιορισμούς,  που  επιτρέπουν  την  
περιοδική   και   κατά   δόσεις  παροχή  των  απαιτούμενων  κάθε  φορά  γνώσεων  και  
δεξιοτήτων, χωρίς  ενδοιασμούς  σε  ό,τι  αφορά  την πληρότητα, τη  συνοχή  ή  τις  
παρενέργειες   της  γνωστικής  προσφοράς.  Διευκολύνεται  ασφαλώς   και  από  την  
εξέλιξη  των νέων  τεχνολογιών  επικοινωνίας  και  πληροφόρησης,  που  επιτρέπουν  την  
άμεση   διακίνηση   γνώσης, χωρίς  τους  ιδεολογικούς περιορισμούς και  τη  θεσμική  
αδράνεια  των  συμβατικών  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων, που  στην  ουσία  
παρακάμπτονται.  Διευκολύνεται  από  την ηλικία  και   την   επαγγελματική  ωριμότητα  
της  πληθυσμιακής  ομάδας-στόχου. Διευκολύνεται  όμως  κυρίως  από   τη  σταδιακή  
παραδοχή   εκ  μέρους  της  πολιτικής  και  εκπαιδευτικής κοινότητας   μιας  κουλτούρας, 
που  αποδέχεται  την κυριαρχία  του  homo - economicus  στην  μετανεωτερική   εποχή  και  
είναι έτοιμη  για  παραχωρήσεις  απέναντι  στη  διεύρυνση   της  χρηστικής  γνώσης.  

Χωρίς καθόλου  να  παραγνωρίζω  τη  σημασία  αυτής  της  πτυχής   της δια  βίου  
εκπαίδευσης, θα ήθελα  εντούτοις  να  επισημάνω  μιαν  άλλη, εξίσου   σημαντική, αν   και  
σπανιότερα  προβαλλόμενη, πλευρά  της.   Επειδή  ακριβώς  στη  σύγχρονη  κοινωνία   της  
γνώσης  το  γνωστικό   κεφάλαιο   έχει  κατατμηθεί  για  να  γίνει  περισσότερο  εύχρηστο  
και  προσιτό, με  αποτέλεσμα  οι  πολλοί   να  διαθέτουν  αποσπασματική   μόνο  και  εν  
πολλοίς   μονομερή  εικόνα  για  τη  γνώση.  Επειδή  ακριβώς  η  γνώση  αυτή   δεν  
επηρεάζει  απλώς  την  επαγγελματική  μας  ανέλιξη  και   προοπτική,  αλλά  παρεμβαίνει   
στην  ίδια  τη  βιολογική  υπόσταση  και  κοινωνική  μας  παρουσία. Επειδή  ακριβώς  η  
μεγέθυνση  του  γνωστικού   κεφαλαίου   είναι  ραγδαία  και  η  διακίνηση  των  
πληροφοριών που  το  συνθέτουν  γίνεται   αστραπιαία,  με  αποτέλεσμα  η  διαχείριση  της  
γνώσης  να  αποτελεί   υπόθεση   λίγων   εξειδικευμένων   φορέων  και  κέντρων  
διακίνησης. Επειδή  ακριβώς  ο  θεσμικός  έλεγχος   της  πληροφορίας   και  της  χρηστικής   
γνώσης  είναι   δύσκολος  απ’ τη  μεριά  του  εθνικού  κράτους   και  η  τυπική   
εκπαίδευση   έχει ήδη  εν  πολλοίς  παρακαμφθεί. Επειδή  ακριβώς  ο  αξιακός  
σχετικισμός, νομιμοποιημένος  από  τα  ρεύματα   της   μετα-νεωτερικότητας  και  της  
παγκοσμιοποίησης  υπονομεύει  τις  εθνικές  πολιτισμικές  αντιστάσεις  και  αφήνει  τις  
εθνικές  παραδόσεις   εκτεθειμένες   στην  εμπορευματική  και  καταναλωτική   κουλτούρα   
μιας  παρά  φύσει    διογκωμένης  και  υπερφίαλης   αγοράς, που  απειλεί   τη  συλλογική  
ιδιαιτερότητα    την  ίδια   στιγμή  που  είναι  έτοιμη   να  προασπίσει    το  δικαίωμα  της  
ατομικής  επιλογής. Επειδή, σε τελευταία  ανάλυση,  η  κοινωνική  αλλαγή  και  η  
οικονομική   μεγέθυνση   δεν  είναι  αυτοσκοποί,  αλλά   μέσα,  που   υπηρετούν  τον 
άνθρωπο, που  παραμένει  «μέτρο  πάντων»,  η  σύγχρονη  εκπαιδευτική  πραγματικότητα  
πρέπει  να  ξαναβρεί  τον  πολιτικό  της  χαρακτήρα. Αυτόν  που  θέλει  τον  άνθρωπο,  και  
όχι  τις  απρόσωπες δυνάμεις   της  αγοράς, να  βρίσκεται  στο κέντρο   λήψης  των   
αποφάσεων. Αυτόν  που  στηρίζει την  προσπάθεια  του  ανθρώπου  να  αποκτήσει  τον  
έλεγχο  των  εξελίξεων. Και  είναι  στο πλαίσιο   μιας  τέτοιας λογικής,  που  η δια  βίου 
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εκπαίδευση  θα  πρέπει να  αναζητήσει  ένα καινούργιο, συμπληρωματικό  προς  τον 
οικονομικό,  αλλά  υπέρτερο  απ’ αυτόν, δυναμικό  ρόλο.   
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