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Πρόλογος 
 

Πριν από μερικά χρόνια είχα ξεκινήσει να γράψω ένα βιβλίο 

που θα αναφερόταν στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Σχολείο 

(Λαμπρινός 2009) στην προσπάθειά μου να καλύψω το βιβλιογρα-

φικό κενό που υπήρχε στην Ελληνική βιβλιογραφία. Εκείνο το διά-

στημα υπήρχε μόνο ένα ακόμη βιβλίο που διαπραγματευόταν τη 

Διδακτική της Γεωγραφίας (Κατσίκης 1996). Για μεγάλο χρονικό διά-

στημα, τα δύο αυτά βιβλία ήταν τα μοναδικά του είδους τους στην 

Ελληνική βιβλιογραφία και θα μπορούσα να πω ότι κάλυψαν και 

καλύπτουν με αξιοπρεπή τρόπο τον χώρο της γεωγραφικής εκπαί-

δευσης. Όμως ένα αντικείμενο τόσο ευρύ όσο η γεωγραφία δεν θα 

μπορούσε να καλυφθεί μόνο με αυτές τις δύο εκδόσεις. Η παρου-

σία αυτού του νέου βιβλίου βάζει νέες προοπτικές στην προσέγγιση 

της γεωγραφικής εκπαίδευσης. Έχει μία μεγάλη διαφορά σε σχέση 

με τα προηγούμενα δύο και γι’ αυτό έρχεται συμπληρωματικό στις 

προηγούμενες προσπάθειες. Κι αυτό είναι το δυνατό σημείο, ότι δεν 

πρόκειται για μία έκδοση που επαναλαμβάνει και απλά προσθέτει 

κάτι επιπλέον. Είναι ένα βιβλίο που καλύπτει ένα εντελώς νέο θέμα 

της γεωγραφικής εκπαίδευσης: την διαθεματική προσέγγιση της γεω-

γραφίας με την πολιτική αγωγή που διαπραγματεύεται την ιδιότητα 

του πολίτη και επιπλέον θέτει τις σχέσεις μεταξύ γεωγραφίας και 

παγκοσμιοποίησης και γεωγραφίας και οικουμενικότητας της εκπαί-

δευσης μέσα από ένα αντικείμενο που είναι εκ φύσεως οικουμενικό. 

Μία γενική επισκόπηση, ήδη από τα περιεχόμενα του βιβλίου, 

δείχνει ότι το βιβλίο κινείται σε ένα πλαίσιο που ενθαρρύνει τον 

αναγνώστη να δει την προοπτική της ιδιότητας του μελλοντικού 

πολίτη ως ενός πολίτη που θα διακατέχεται από παγκόσμιες αρχές 

ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, κατανοώ-

ντας τις διεργασίες που εκτυλίσσονται σε αντίστοιχο κάθε φορά επί-

πεδο, τοπικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Ακολουθεί τον ισχυρισμό 

ότι «οι μελλοντικοί πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται «σαν στο σπίτι 

τους» όταν μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών και 

πολιτισμικών περιβαλλόντων ως τοπικοί πολίτες, είτε ως Ευρωπαίοι 

πολίτες είτε πολίτες του Κόσμου» (Sarno, 2011). 



 

 

14 ΧΩΡΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Γεωγραφική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη 

Ηδη από το 1999 στη μελέτη που έγινε για λογαριασμό της 

Διεθνούς Ένωσης Εκπαίδευσης (International Education Association) 

για την Εκπαίδευση στην Πολιτική Αγωγή τονίστηκε ότι πρέπει να 

«εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους οι νέοι είναι προετοιμασμένοι 

για τα δικαιώματα και τις ευθύνες που απορρέουν από την ιδιότητά 

τους ως πολίτες στις κοινωνίες τους» (Torney-Purta et al., 2001). 

Ανάλογες θέσεις με αυτές του βιβλίου είχαν ήδη τεθεί από το 

2001 από τους Stoltman & Lidstone, και αργότερα από ένα αριθμό 

γεωγράφων (από διάφορα μέρη του κόσμου) όπου αναφέρουν όλοι 

ότι η γεωγραφία και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν γεωγραφία 

καθώς και οι γεωγράφοι μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο 

στην ενημέρωση των μαθητών τους, και αυριανών πολιτών, γύρω 

από θέματα πολιτικής συνείδησης και συμμετοχής καθώς και σε 

θέματα πολιτικής οικονομίας. Όλοι συμφωνούσαν ότι χρειάζεται ένα 

νέο αναλυτικό πρόγραμμα γεωγραφίας που να συμβαδίζει με αυτό 

που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην γεωγραφία. Μάλιστα σε 

μία περίπτωση έγινε αναφορά ότι η νέα τεχνολογία μπορεί να μην 

οδηγήσει σε βελτίωση της ιδιότητας του πολίτη ή στην λήψη καλύ-

τερων αποφάσεων αλλά μπορεί να χρησιμεύσει στη στήριξη και βελ-

τίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (van der Schee, 2003). 

Είναι μια πρόκληση για τη γεωγραφική κοινότητα να δείξει στον 

κόσμο πως φαίνεται η δύναμη της γεωγραφικής εκπαίδευσης στις 

τρεις «mega» τάσεις που ανέφερε ο Van Aalst (1999: 5): 

• Ένταση γνώσης: αυτή η τάση περιλαμβάνει αλλαγές στον τρό-

πο που η γνώση παράγεται, χρησιμοποιείται και κατανοείται. 

• Κοινωνική υφή: αυτή η τάση αναφέρεται σε αλλαγές στα πρό-

τυπα εργασίας, τη δημογραφία, ευημερία, αξίες, κανόνες και 

την κοινωνική συνοχή. 

• Παγκοσμιοποίηση: αυτή η τάση αναφέρεται σε μια σταδιακή 

εμβάθυνση της διεθνούς αλληλεξάρτησης σε οικονομικούς, κοι-

νωνικούς και πολιτιστικούς τομείς. Οι σύνδεσμοι σε αυτές τις 

περιοχές θα αναπτυχθούν περαιτέρω και θα αυξηθεί η πολυ-

πλοκότητα. Ισχυρές κλήσεις θα γίνονται όλο και περισσότερο 

σε όλες τις χώρες και τις περιφέρειες για να συμβάλουν σε 
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παγκόσμια περιβαλλοντικά, πληθυσμιακά, ενεργειακά προβλή-

ματα και σε περιοχές ένοπλων συγκρούσεων. 

Η Lira et Silva (2018) ερεύνησε το Αναλυτικό Πρόγραμμα της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ισχύει στο Οντάριο του Καναδά, 

και διαπίστωσε ότι το ΑΠ στοχεύει στην ανάπτυξη από τους μαθητές 

της κατανόησης για τον κόσμο αλλά όχι απαραίτητα για την βελ-

τίωση της κατάστασης του πλανήτη (από περιβαλλοντικής σκοπιάς). 

Επιπλέον διαπιστώνει ότι η εκπαίδευση των πολιτών στον 21ο αιώνα 

θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την εθνικοκεντρική προσέγγιση και 

να επικεντρωθεί στην προετοιμασία των μαθητών για μία παγκό-

σμια υπηκοότητα. Συνδέει την ανάγκη για την ανάπτυξη της παγκό-

σμιας ιδιότητας του πολίτη με το περιβάλλον και την γεωγραφία. 

Και όχι μόνο της παγκόσμιας αλλά και της τοπικής και της εθνικής 

για να μπορέσει να γίνει εμφανής η αλλαγή. Στο τρίτο κεφάλαιο του 

δεύτερου μέρους του βιβλίου υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανά-

λυση για την εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη στον Καναδά, 

η οποία, στην τελευταία παράγραφο, αναφέρεται στα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας. 

Αν και μία τέτοια προσέγγιση μπορεί να ακούγεται ουτοπική, η 

παγκοσμιοποίηση έχει γίνει φανερή μέσα από την λειτουργία οργα-

νώσεων και θεσμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το Διεθνές Δικαστήριο, 

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

παγκόσμιας δράσης (WWF), κλπ. Είναι πρόσφατο το παράδειγμα 

κινητοποίησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την κατα-

πολέμηση της πανδημίας του COVID-19, αν και υπάρχουν περιθώ-

ρια βελτίωσης. Φυσικά υπάρχουν και εκείνοι που αντιτίθενται σε 

μία τέτοια εξέλιξη και βλέπουν τα πράγματα με μία πιο εθνικιστική 

ματιά. 

Μέσα από τις τρεις τάσεις φαίνεται η συμβολή της γεωγραφικής 

εκπαίδευσης στη διδασκαλία της παγκόσμιας διάστασης.  

Το θέμα αυτό είναι, χωρίς αμφιβολία, πολύ επίκαιρο και νέο 

για την Ελλάδα. Πολύ συζήτηση θα γίνει τα επόμενα χρόνια για την 

οικουμενική εκπαίδευση και την παγκόσμια ιδιότητα του Πολίτη, 

πρωτίστως στο εξωτερικό που άρχισε πολύ νωρίτερα. Στις όποιες 
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συζητήσεις γίνουν στην Ελλάδα θα πρέπει οι αρμόδιοι να καταλά-

βουν ότι ένα τέτοιο θέμα μπορεί να εξεταστεί σωστά όταν υπάρχει η 

βοήθεια της γεωγραφίας και ως επιστήμης αλλά και ως σχολικού 

αντικειμένου. Γι’ αυτό το λόγο η γεωγραφική εκπαίδευση αποτελεί 

τόσο σημαντικό κομμάτι αυτού του βιβλίου και γι’ αυτόν τον λόγο 

εξετάζονται και παρουσιάζονται όλες αυτές οι έννοιες μαζί.  

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία πολύ σημαντική προσπάθεια στο 

χώρο της ελληνικής βιβλιογραφίας της εκπαίδευσης που σίγουρα 

έλειπε και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Ελπίζω ότι οι ανα-

γνώστες θα συμμεριστούν τις απόψεις μου και θα δώσουν την πρέ-

πουσα σημασία στην γεωγραφική εκπαίδευση και στη σύνδεσή της 

με την οικουμενική και την παγκόσμια ιδιότητα του Πολίτη.   

 

Νίκος Λαμπρινός 

Καθηγητής Α.Π.Θ. 



 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
«Η αλήθεια δε βρίσκεται στο κεφάλι ενός ανθρώπου, αλλά γεννιέται 

καθώς οι άνθρωποι αλληλενεργούν στην προσπάθεια εξέρευσής της, 

μέσα στη διαδικασία μιας ατέρμονης διαλογικής αλληλεπίδρασης»  

(Bakhtin, 1984: 110). 

 

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά σύνθετες και 

σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, στην πολιτική, 

στην κοινωνία και οικολογία. Οικονομική κρίση, ανεργία, φτώχεια, 

βασανιστήρια, περιθωριοποίηση, εθνικές προκαταλήψεις, ανισότητα 

των δύο φύλων, πολιτιστικός σωβινισμός, θρησκευτική μισαλλοδο-

ξία, φυλετικές διακρίσεις και καταστροφή του περιβάλλοντος είναι 

μερικά από τα χαρακτηριστικά του εικοστού πρώτου αιώνα (Castree 

et al., 2010). Έννοιες όπως αυτές του πολίτη, της εθνικότητας, της 

εθνικής ταυτότητας, βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία επανα-

προσδιορισμού του περιεχομένου τους. 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την οικοδό-

μηση ενός αειφόρου μέλλοντος, αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για 

έναν οικουμενικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης και για την 

ενσωμάτωση της ιδιότητας του πολίτη στα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών. Για το λόγο αυτό τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει γίνει 

κέντρο μελέτης η εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πο-

λίτη με στόχο να βοηθήσει τους αυριανούς πολίτες να γνωρίσουν τα 

πολύπλοκα παγκόσμια ζητήματα και να τους δώσει τη δυνατότητα 

να γίνουν ενεργοί και ενημερωμένοι πολίτες. Μάλιστα το 2013, η 

UNESCO διοργάνωσε στη Σεούλ της Ν. Κορέας, Συνδιάσκεψη για 

την εκπαίδευση στην παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, με στόχο να 

αποσαφηνιστεί η έννοια και να δοθεί ένας λειτουργικός ορισμός. 

Στο Πλαίσιο Δράσης για την Εκπαίδευση (Framework for Action) 

της UNESCO, που παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την 

Εκπαίδευση στην Ν. Κορέα το Μάιο του 2015, αναφέρεται ότι η 

εκπαίδευση αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στην επίτευξη ευρύτε-

ρων αναπτυξιακών στόχων καθώς και στην προώθηση της ειρήνης 
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και της κοινωνικής συνοχής. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι αξίες και 

οι συμπεριφορές που θα πρέπει να έχουν οι πολίτες ώστε να μπο-

ρούν να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις, να αναλάβουν ενεργό 

ρόλο σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, στην αντιμετώπιση και την 

επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων, μπορούν να αποκτηθούν 

μέσα από την εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη 

και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (UNESCO, 2015α).  

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε δύο επιπλέον διεθνείς παρά-

γοντες  που κάνουν πιο επιτακτική την ανάγκη για την προώθηση 

της παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη. Ο πρώτος είναι οι αυξανό-

μενες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων χρόνων και η μεταβαλ-

λόμενη φύση της μετανάστευσης. Η άφιξη εκατομμυρίων μετανα-

στών-προσφύγων σε κάποιες χώρες κατά τα τελευταία χρόνια, έχει 

δημιουργήσει ανησυχία και φόβο. Η σύρραξη μάλιστα στη Συρία 

οδήγησε τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ανθρώπους να καταφύγουν σε 

γειτονικές χώρες με την ελπίδα να έρθουν στην Ευρώπη1. Οι μετα-

ναστευτικές αυτές ροές δημιουργούν ανησυχίες τόσο στους μετανά-

στες, που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και κοινωνικού αποκλει-

σμού, όσο και στις τοπικές κοινωνίες που εκφράζουν φόβο για τα 

δικαιώματά τους, για χαμηλότερους μισθούς, για τη μείωση των 

κοινωνικών παροχών καθώς πρέπει να δοθούν κονδύλια για τη στέ-

γαση και σίτιση των μεταναστών, και για αλλοίωση της ταυτότητάς 

τους.  

Ο δεύτερος παράγοντας είναι ο λεγόμενος «πόλεμος κατά της 

τρομοκρατίας», και η πολιτική του φόβου, μετά τα γεγονότα της 9 

/11 στις ΗΠΑ και τις βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο, τον Ιούλιο 

του 2005, καθώς και τις βομβιστικές επιθέσεις στο Παρίσι στις 

13/11/2015 και στις Βρυξέλες στις 22/3/20162. Οι επιθέσεις αυ-

 
1  Η κρίση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η Ύπατη Αρμο-

στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Όπως δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες, António Guterres, «ο προσφυγικός αυτός πληθυσμός είναι ο μεγα-
λύτερος που έχει επιφέρει ποτέ μία και μόνο σύρραξη σε μία γενιά».  

2  Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 (9/11 όπως την αποκαλούν στις ΗΠΑ) ήταν η μεγαλύτερη 
τρομοκρατική επίθεση που έχει συμβεί ως σήμερα και στοίχισε τη ζωή σε 2.996 
ανθρώπους. Αποτελεί ένα κομβικό σημείο της παγκόσμιας ιστορίας, καθώς προκά-
λεσε πολλές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, στην κοινωνική και πολιτική ζωή, ενώ 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

19  

τές τροφοδοτούν ανησυχίες και δημιουργούν συγκρούσεις μεταξύ 

των διαφορετικών κοινοτήτων, ενώ έντονο προβληματισμό προκαλεί 

η άνοδος, σε πολλές χώρες, των ακροδεξιών και ξενοφοβικών κομ-

μάτων.  

Παράλληλα από πολλές πλευρές προβάλλονται επιχειρήματα 

για τη στενή σχέση της γεωγραφικής εκπαίδευσης με την εκπαίδευ-

ση για την ιδιότητα του πολίτη (Stoltman, 1990, Bednarz, 2003, 

Lambert, 2003, Donert, 2008, Λαμπρινός, 2009) και τη δυνατό-

τητα που έχει να συμβάλλει στην αναζήτηση λύσεων στα τοπικά, 

εθνικά και διεθνή θέματα και προβλήματα, στα πλαίσια της αει-

φόρου ανάπτυξης (IGU-CGE, 2007). Ταυτόχρονα, υπάρχει μια τάση 

στην εκπαίδευση για τα θέματα που αναδύονται από τη σύνδεση 

διαφόρων αντικειμένων, όπως το «νέο πρόγραμμα» για τη γεωγραφία 

και την ιδιότητα του πολίτη, η εκπαίδευση για την αειφόρο ανά-

πτυξη, η ανάδυση της ιδιότητας του πολίτη ως βασικό στοιχείο στο 

πρόγραμμα σπουδών. Η διαθεματική αυτή προσέγγιση, με τη σύ-

μπραξη γνώσεων από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, ανα-

μένεται να βοηθήσει τους μαθητές να μπορέσουν να κατανοήσουν 

τα σύνθετα παγκόσμια προβλήματα. 

Στην κατεύθυνση αυτή η γεωγραφική εκπαίδευση έχει να δια-

δραματίσει ένα σημαντικό ρόλο καθώς έχει ισχυρούς δεσμούς με τα 

θέματα που εξετάζει η Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη και προσφέ-

ρει στους μαθητές τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν το περιβάλλον 

τους και να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους. Για να προσεγγίσει 

το στόχο αυτό χρειάζεται να αποκτήσει μια διεθνή διάσταση και να 

καλλιεργήσει τις έννοιες της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της 

προστασίας του πλανήτη. 

Τα θέματα τα οποία διαπραγματεύεται το παρόν βιβλίο είναι: 

 
πυροδότησε τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» και επίσπευσε την εισβολή αμερι-
κανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Το μακελειό στο Παρίσι, που 
χαρακτηρίστηκε ως η χειρότερη επίθεση στη Γαλλία από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 
στοίχισε τη ζωή σε περισσότερα από 140 άτομα, ενώ δεκάδες ήταν οι τραυματίες. Οι 
βομβιστικές επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο και το μετρό των Βρυξελών στοίχισε 
τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες ήταν περισσότεροι από 
300.  
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▪ Η ιστορική εξέλιξη της γεωγραφικής εκπαίδευσης και της 

εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη. 

▪ Η έννοια της Οικουμενικής Εκπαίδευσης και της Εκ-

παίδευσης για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη. 

▪ Τα κινήματα που επηρέασαν την ανάπτυξη της Εκπαίδευσης 

για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη. 

▪ Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην Παγκόσμια Ιδιότητα του 

Πολίτη και πώς κατηγοριοποιούνται οι προσεγγίσεις αυτές. 

▪ Η παγκοσμιοποίηση, η συγκρότηση ταυτοτήτων και η σχέση 

του χώρου και της ταυτότητας. 

▪ Η συμβολή της γεωγραφικής εκπαίδευσης στη διαμόρφωση 

του παγκόσμιου πολίτη. 

 

Ανάλυση εννοιών 

Πολλές έννοιες που προέρχονται από την αγγλική γλώσσα είναι 

δύσκολο να αποδοθούν στα ελληνικά. Παραθέτουμε παρακάτω τους 

σημαντικότερους όρους και την απόδοση που επιλέξαμε να χρησι-

μοποιήσουμε. 

Ο όρος «citizenship» αρχικά αποδόθηκε στα ελληνικά ως «εκ 

της συμμετοχής ιδιότητα του πολίτη», τελικά, όμως, επικράτησε η 

απλούστερη εκδοχή «ιδιότητα του πολίτη». Η απόδοση του όρου ως 

«ιθαγένεια» ή «υπηκοότητα» θεωρήθηκε ότι εκφράζει μόνο την τυπι-

κή, νομική πλευρά του [Βλ. την Εισαγωγή της ελληνικής μετάφρα-

σης του δοκιμίου των T.H. Marshall και T. Bottomore, Ιδιότητα του 

Πολίτη και Κοινωνική Τάξη (εισαγωγή-μετάφραση Όλγα Στασινο-

πούλου), Αθήνα: Gutenberg (2001: 10)]. Εναλλακτικά κάποιοι χρη-

σιμοποιούν τους όρους πολιτειότητα ή πολιτότητα. Στην παρούσα 

εργασία θα χρησιμοποιούμε την απόδοση «Ιδιότητα του Πολίτη» 

που φαίνεται να είναι η επικρατέστερη. 

Ο όρος «Global Education» αποδίδεται στην Ελληνική βιβλιο-

γραφία ως «Παγκόσμια Εκπαίδευση» ή ως «Οικουμενική Εκπαίδευση». 

Στην παρούσα εργασία θα προτιμήσουμε την όρο «Οικουμενική 

Εκπαίδευση» επειδή θεωρούμε ότι, όπως αναφέρουν οι Γκιόλμας 

κ.α. (2008), «αποδίδει καλύτερα το περιεχόμενο αυτής της θεώρη-
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σης εκπαίδευσης, σε ότι αφορά την ευαισθητοποίηση σε παγκόσμια 

ζητήματα και την αντιμετώπιση της ανθρωπότητας ως ολότητα, εν 

αντιθέσει με τον όρο “Παγκόσμια” που είναι σχετικά ουδέτερος 

εννοιολογικά και παραπέμπει σε οικονομικές συνιστώσες». 

Τον όρο «Global Citizenship» τον αποδίδουμε ως Παγκόσμια 

Ιδιότητα του Πολίτη, ενώ το «Global Citizenship Education» το 

αποδίδουμε ως «Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα του 

Πολίτη». 

 

Δομή του βιβλίου 

Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη. 

Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην εξέλιξη της Γεωγραφικής Εκ-

παίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Πολίτη και 

αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται 

η ανάπτυξη της γεωγραφικής σκέψης με σκοπό να  αναδειχτεί η 

πολλαπλότητα των προσεγγίσεων της. Στο δεύτερο κεφάλαιο ανα-

λύεται η ανάπτυξη της γεωγραφικής εκπαίδευσης και η σχέση της 

με την επιστήμη της γεωγραφίας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εννοιο-

λόγηση της ιδιότητας του πολίτη, και αναλύονται οι διαστάσεις της 

έννοιας, το περιεχόμενο και οι στόχοι της εκπαίδευσης για την 

ιδιότητα του πολίτη.  

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην Παγκοσμιοποίηση και στην 

Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη και αποτελεί-

ται από 3 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της 

παγκοσμιοποίησης και οι διαστάσεις της. Εξετάζεται ακόμα η επί-

δραση της παγκοσμιοποίησης στην εκπαίδευση και στη χάραξη 

ενός παγκόσμιου εκπαιδευτικού λόγου. Στο δεύτερο κεφάλαιο διε-

ρευνούνται οι ρίζες και η ιστορική εξέλιξη της οικουμενικής εκπαί-

δευσης. Αναλύεται ακόμα το θεωρητικό της πλαίσιο, οι σκοποί, το 

περιεχόμενο και οι διαστάσεις της. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η 

εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη και γίνεται προ-

σπάθεια να διασαφηνιστεί η έννοιά της. Τέλος μελετώνται οι διαφο-

ρετικοί προσανατολισμοί της Εκπαίδευσης για την Παγκόσμια Ιδιό-

τητα του Πολίτη. 
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Το τρίτο μέρος αναφέρεται στο χώρο, την ταυτότητα και τη χω-

ρική εκπαίδευση και έχει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνε-

ται η εννοιολόγηση της ταυτότητας και των τρόπων με τους οποίους 

συγκροτείται. Αναλύεται η εθνική ταυτότητα σε αντιδιαστολή με την 

κοσμοπολίτικη ταυτότητα και επιχειρείται μια ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας που αφορά γεωγραφικές μελέτες που εξετάζουν τη 

σχέση της ταυτότητας και του χώρου. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελε-

τάται η συμβολή της γεωγραφικής εκπαίδευσης στην εκπαίδευση 

για την ιδιότητα του πολίτη. Γίνεται προσδιορισμός της έννοιας του 

γεωγραφικού γραμματισμού, της ανάγκης για καλλιέργεια της χω-

ρικής σκέψης και του χωρικού γραμματισμού. Τέλος αναζητούνται 

οι βασικές ικανότητες που μπορεί να καλλιεργήσει η γεωγραφική 

και χωρική εκπαίδευση στη διαμόρφωση του παγκόσμιου γεω-

πολίτη. 

 




