Παιδείας Εγκώμιον
εκ παίδευση, μόρφ ωση, πολιτισμός, κ οινωνία, επιστήμη, πολιτικ ή, βιβλία

Αξιόλογα Ν.Τ.

Χρήσιμες ιστοσελίδες

Διαχρονικά

Ψηφιακά Βιβλία

Type text to search here...

About Me

Αρχική > κοινω νία > Για μια τυπολογία της έννοιας «συνδικαλιστικό κίνημα»

RSS feed

Για μια τυπολογία της έννοιας «συνδικαλιστικό κίνημα»
17/06/2011

Go to comments

Γράψτε ένα σχόλιο

Του Νίκου Ιω αννίδη, κοινω νιολόγου – εκπαιδευτικού

Προτάσεις

Τα άρθρα μου στο Scoop.it
Η ιερή γοητεία του βλέμματος
Τι ωραίο να ονειρευόμαστε…
Βιβλία που πρέπει να διαβάζονται!
Μετασχηματισμός του ρόλου του σχολείου και
του εκπαιδευτικού
Η κοινωνική ομάδα των ζητιάνων

Μας αρέσουν
UNESCO
EUROPEANA
ΕΡΤ
Classical Radio
Jazz Radio
Google Translate

Η λογική της ηγεμονεύουσας ιδεολογίας, που σύμφω να με τον Γκράμσι σκοπό έχει την
αυθόρμητη συγκατάθεση τω ν μαζώ ν στην χειραγώ γηση τους, φαίνεται ότι έχει περάσει
ανεπιστρεπτί.
Στη διαμόρφω ση του πολιτικού πεδίου κανένα «ηγεμονικό» μόρφω μα δεν μπορεί να
κυριαρχήσει απόλυτα, αντίθετα εναλλακτικά σημεία επιρροής στην πολιτική και την
κουλτούρα, μορφές αγω νιστικώ ν διεκδικήσεω ν με πρω τοπόρα μηνύματα ασκούν πιέσεις,
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διαμορφώ νοντας το νέο χάρτη τω ν κοινω νικώ ν δικαιω μάτω ν.
Ίσω ς αυτό σήμερα δικαιολογεί την προσφυγή στον ανορθολογισμό και την ω μότητα που
διακρίνει τη λογική τω ν κρατούντω ν. Για πρώ τη φορά στη σύγχρονη εποχή, η κρατική λογική
φαίνεται αδύναμη και ανορθολογιστική. Είναι πολλές οι φω νές τω ν διανοουμένω ν στην
Ευρώ πη, όπω ς αυτή του Ηαbermas, που ζητούν, πέρα από τον μετασχηματισμό της κοινω νίας,
την επιστροφή του κοινω νικού κράτους, που αποτύπω νε μέχρι τώ ρα την κατοχύρω ση τω ν
κοινω νικώ ν δικαιω μάτω ν και την διευθέτηση τω ν κοινω νικώ ν συγκρούσεω ν, μέσα από την
εξέλιξη τω ν ιδεώ ν που ήταν επηρεασμένες από την Ευρω παϊκή ανθρω πιστική παράδοση.
Η σύγχρονη κοινω νιολογική οπτική προτάσσει την ποικιλομορφία αλλά ταυτόχρονα και το
ευμετάβλητο τω ν στόχω ν που θέτουν τα σύγχρονα κοινω νικά κινήματα. Συναρτά τον βαθμό
αποτελεσματικότητας τους με την ικανότητα αλλαγής τω ν πολιτισμικώ ν οριοθετήσεω ν κάθε
εποχής.
Η έννοια «συνδικαλιστικό κίνημα» λοιπόν αποκτά περιεχόμενο όχι μόνο μέσα από την
«συνδιαλλαγή» για την κατοχύρω ση συντεχνιακώ ν διεκδικήσεω ν αλλά μέσα από την ανάπτυξη
νέω ν μορφώ ν συλλογικής και ηθικής συμπεριφοράς.
Η φύση ενός κινήματος καθορίζεται από το πλήθος που το απαρτίζει, το βαθμό οργάνω σης
του, την ένταση τω ν διεκδικήσεω ν και την μετάδοση της αίσθησης συλλογικότητας στα μέλη
του, από τον αντίπαλο που θα πρέπει να έχει σαφή χαρακτηριστικά ενός συνόλου. Σε όποια
άλλη περίπτω ση, δεν μιλάμε για κίνημα αλλά για μια ομάδα πίεσης που αποσκοπεί στην
ικανοποίηση συντεχνιακώ ν δικαιω μάτω ν.
Θα μπορούσαμε, μεταφέροντας και την άποψη του μεγάλου θεω ρητικού τω ν κινημάτω ν Αlain
Touraίne, να θέσουμε και κάποια επιπλέον διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά στον χώ ρο τω ν
εκπαιδευτικώ ν: α) την αίσθηση συμμετοχής σε να χώ ρο πνευματικής δημιουργίας όπω ς το
σχολείο β) το βαθμό ενσω μάτω σης στο ρόλο που επιτελεί κάθε φορά η εκπαιδευτική κοινότητα
γ)την αλληλεγγύη και τη συνοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, που αποτυπώ νεται στη σχέση
εκπαιδευτικώ ν -μαθητώ ν.
Η όποια ιδιομορφία στην σύνθεση αυτώ ν τω ν τριώ ν παραγόντω ν οδηγεί σε αντίστοιχες
παραμορφώ σεις ή καλύτερα αμβλύνει την επιρροή του κινήματος τω ν εκπαιδευτικώ ν στις
κοινω νικές εξελίξεις.
Στόχος του μελετητή αλλά και του ενεργού πολίτη είναι να κατανοεί τις αγκυλώ σεις
παρω χημένω ν μορφώ ν δράσης και να αντιμετω πίζει την πρόκληση νέω ν μορφώ ν συλλογικής
συμπεριφοράς. Μ’ αυτή την έννοια, ο ρόλος του συνδικαλισμού φαντάζει ακόμη επίκαιρος είτε
ω ς διαμορφω τή τω ν πολιτικώ ν εξελίξεω ν είτε- κυρίω ς – ω ς γενεσιουργού χώ ρου τω ν
κοινω νικώ ν κινημάτω ν.
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παρακμιακή εικόνα
Η επικοινω νία είναι πάντα αμφίδρομη. Η επικοινω νία που ενώ νει στα πλαίσια του ορθολογισμού
τω ν επιχειρημάτω ν και της αποτελεσματικότητας τω ν Δράσεω ν, είναι αυτή που μπορεί να
οδηγήσει σε ένα πολιτικό «πράττειν» ικανό, στο χώ ρο του συνδικαλισμού, να άρει τους
διχασμούς που δημιουργεί η εξουσιαστική πραγματιστική λογική.

Γενικό και Τεχνολογικό Λύκειο:
διερευνώ ντας τη σχέση τους

Θέτοντας το στοιχείο της ιστορικότητας, την έννοια που οι Γάλλοι κοινω νιολόγοι δανείζονται
από τη φιλοσοφική παράδοση για να συνδέσουν, σε αντίθεση με τις θεω ρίες της ανάπτυξης, την
αλλαγή τω ν κατεστημένω ν πολιτισμικώ ν οριοθετήσεω ν με την εξέλιξη τω ν δομώ ν της
κοινω νίας, θα πρέπει να αξιολογήσουμε αν ο συνδικαλισμός στην όποια του μορφή, αποτελεί ή
όχι, εν δυνάμει, πράξη αλληλεγγύης και πολιτισμού.

Τα λάθη στη ζω ή μας

Συνοπτικά η ανάλυση της προβληματικής του συνδικαλιστικού κινήματος είναι σήμερα
συνδεδεμένη με την ύπαρξη ενός νέου επικοινω νιακού λόγο. Έχουμε οδηγηθεί σε μια εποχή,
που οι προβληματισμοί στα πλαίσια του συνδικαλισμού δεν θέτουν μόνο το θέμα
μετασχηματισμού της κοινω νίας αλλά πρω τίστω ς την υπεράσπιση του κοινω νικού κράτους ω ς
στοιχείου ορθολογικού, στα πλαίσια της δυτικής παράδοσης .
Η γνώ ση και η ηθικότητα που πηγάζει απ’ αυτή αλλά και η ικανότητα επηρεασμού της σκέψης
τω ν νέω ν ,καθιστά τους καθηγητές κρίσιμο πόλο για την διαμόρφω ση τω ν ιδεολογικώ ν
παραμέτρω ν της εποχής. Χω ρίς παρω πίδες και ιδεολογικά αδιέξοδα αλλά με την υιοθέτηση ενός
λόγου επικοινω νιακού και συνάμα ορθολογικού , οφείλουμε να επηρεάσουμε τον κοινω νικό
βιόκοσμο, επιδρώ ντας καθοριστικά στο πλαίσιο της γενικότερης κοινω νικής εξέλιξης.
Πολιτική και κοιν ω ν ική εν εργοποίηση τω ν εκπαιδευτικώ ν διεκδικήσεω ν στην Ευρώ πη
του «σήμερα»
Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που πιστεύουν ότι σε μια ραγδαία διαδικασία παγκοσμιοποίησης, η
εμφάνιση διεκδικητικώ ν αιτημάτω ν που να αξιοποιούν την αντίληψη της μετάβασης στην νέα
εποχή είναι λανθάνουσα και άτονη. Με την ίδια έννοια, είναι δύσκολο να αναζητηθούν κοινοί
αξιακοί προσανατολισμοί σε γεω γραφικές ενότητες με διαφορετικούς ρυθμούς οικονομικής
ανάπτυξης.
Συχνή αναφορά στο βαθμό απόκλισης σε ευρω παϊκό επίπεδο είναι, για την παραδοσιακή
αντίληψη, η διαφορά μισθώ ν, που εκλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς της Ο.Δ. της Γερμανίας, για
παράδειγμα, σχεδόν ω ς μια άλλη κοινω νική κατηγορία (ανεξάρτητα αν το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού τυγχάνει πολύ χαμηλής εκτίμησης στη χώ ρα αυτή και χω ρίς να παίρνει υπόψη
του κάποιος τις αντίστοιχες αμοιβές στον ιδιω τικό τομέα, τις ώ ρες εργασίας ή και την
λειτουργία της παραοικονομίας στο χώ ρα μας).
Είναι πιστεύω φανερή η ύπαρξη ενός κοινού πεδίου προσλήψεω ν που σχηματοποιεί την εικόνα
του εκπαιδευτικού στην Δύση και αντίστοιχα πολλές κοινές δυσκολίες που μπορούν να
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διαμορφώ σουν μια κοινή εμπειρία για συνδικαλιστική δράση στην εκπαίδευση. Aποτελεί μάλλον
στερεοτυπική αντίληψη σε όλες τις δυτικές κοινω νίες η εικόνα του καθηγητή που έχει μόνιμη
θέση, μικρό ω ράριο εργασίας και μεγάλα διαστήματα διακοπώ ν όλο το χρόνο. (Με κυνικό
τρόπο ο πρώ ην Γερμανός πρω θυπουργός είχε αποκαλέσει τους εκπαιδευτικούς «τεμπέληδες» ή
καλύτερα «σάκους απορριμμάτω ν») .
Αντίστοιχα, η εικόνα του εκπαιδευτικού συχνά ταυτίζεται με αυτή του αποτυχημένου σε μια
καριέρα στον ιδιω τικό τομέα. Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι έρευνες που κατατάσσουν το
επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε μια από τις πιο επιρρεπείς κατηγορίες για την εμφάνιση
σω ματικώ ν και ψυχικώ ν ασθενειώ ν.
Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που βλέπει το όνειρο της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης να
καταρρέει , αυτός που δεν μπορεί να εμπνεύσει τον μαθητή, αφού η κοινω νική του εικόνα
μοιάζει να είναι μειω μένη στα μάτια του. Είναι αυτός που βιώ νει, σύμφω να με ένα σύνθημα τω ν
νέω ν, την «εκπαίδευση του τίποτα». Οι νέοι συνάδελφοι σ’ όλη την Ευρώ πη έχουν παρόλα
αυτά πολλά αυξημένα κριτήρια, καθώ ς κινούνται σ’ ένα φαύλο κύκλο επιμορφώ σεω ν, που
συχνά καλούνται να πληρώ σουν οι ίδιοι, και σε εξίσου αυστηρές και δύσκολες διαδικασίες
επιλογής και μονιμοποίησης. Είναι μερικά από τα στοιχεία του κοινού τόπου μέσα στο οποίο
κινείται η επαγγελματική εικόνα του εκπαιδευτικού.
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Αρχείο
Επιλογή μήνα

Κατηγορίες
"διαρκείας" (14)
πανεπιστήμιο (51)
ποιήματα (124)
πολιτισμός (230)
πολιτική (284)
σχολείο (157)

2. Συγκλίσεις και όροι για διεθν είς εκπαιδευτικές διεκδικήσεις. Η μετεκέν ω ση τω ν
διεθν ώ ν διεκδικήσεω ν στην Ελλάδα

φιλοσοφία (85)

Σε ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο κυριαρχούν οι επικοινω νιακές τεχνολογίες ,κανείς δεν
γνω ρίζει αν η συνθετότητα τω ν διεθνώ ν διεκδικήσεω ν μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική
και πώ ς εξελίσσεται μέσα στο χρόνο. Πολλοί μιλούν για παρεμβατικές εξαγω γές δράσεω ν από
τις ανεπτυγμένες χώ ρες, για διάχυση ή ευρηματική εσω τερίκευση προτύπω ν.

Ψυχολογία (15)

Όλοι όμω ς συμφω νούν στο ότι τα κινήματα πάντω ν τω ν αποχρώ σεω ν δεν καθορίζονται μόνο
από υλικούς στόχους, αλλά αποτελούν ταυτόχρονα μορφώ ματα πολιτισμού .Η αμφισβήτηση
τω ν πολιτικά εξαρτώ μενω ν συνδικαλιστικώ ν δομώ ν, η ανάδειξη αιτημάτω ν με αρνητικό τρόπο,
η εμφάνιση εναλλακτικώ ν δικτύω ν διακίνησης ιδεώ ν και δράσεω ν, οι τρόποι μετάδοσης τω ν
πληροφοριώ ν είναι από τα νέα χαρακτηριστικά τω ν κινημάτω ν που επηρεάζουν και το
συνδικαλιστικό κίνημα.

γεω γραφία (20)

Στο χώ ρο τω ν εκπαιδευτικώ ν, το αίτημα για γνω στική απελευθέρω ση από τις μέχρι τώ ρα
αναγνώ σεις του παραδοσιακού συνδικαλισμού συμπλέει με την αίσθηση απώ λειας τω ν
κεκτημένω ν και το γενικότερο έλλειμμα δημοκρατίας που μπορεί να διαγνώ σει κάποιος στην
νέα παγκόσμια τάξη. Το αίσθημα διττής απειλής κυριαρχεί: απειλούμαι, γιατί δεν μετέχω , και
ταυτόχρονα απειλούμαι από το μη διαφανή ρόλο τω ν συνδικαλιστώ ν .
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διηγήματα Ν. Τσούλια (44)
επιστήμη (178)
εκπαίδευση (204)
εκπαιδευτικός (76)
κοινω νία (65)
λογοτεχνία (97)
νέες τεχνολογίες (24)

Ετικέτες
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Στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα, οι ιδεολογικές αγκυλώ σεις που επικρατούν μετά τον πόλεμο
έχουν αρχίσει να ξεθω ριάζουν, ενώ ταυτόχρονα κυριαρχούν κοινά προτάγματα η υπεράσπιση
της δω ρεάν παιδείας, προτάσεις που αφορούν την αξιολόγηση της γνω σιακής διαδικασίας και
της εκπαιδευτικής οργάνω σης, του δικαιώ ματος ασφάλισης αλλά και η άρση τω ν επιμέρους
αρνητικώ ν επιπτώ σεω ν που δημιουργούν οι εθνικές πολιτικές για την παιδεία.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της εξάπλω σης ενός κινήματος ‘’εκπαιδευτικής
ανυπακοής’’ στην Γαλλία μέσα από το διαδίκτυο που συντονίστηκε από το μπλοκ ενός
εκπαιδευτικού με αφορμή την αυταρχική δομή της σχολικής διοίκησης και της στάσης του
γαλλικού Υπουργείου Παιδείας. Το 2009, 2500 εκπαιδευτικοί είχαν υιοθετήσει τις πρακτικές του
εκπαιδευτικού Αlain Reffalo και 350.000 είχαν θετική γνώ μη για αυτές ,όχι όμω ς και οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες. Η δημόσια εξήγηση από τον ιδεολογικό αυτουργό της κίνησης ήταν
ότι δημιουργούνται έτσι πραγματικοί όροι διαλόγου και επιρροής της βάσης, πράγμα που δεν
πετυχαίνουν τα διαβήματα ή οι απεργίες.
Μέσα σ’ αυτές τις συγκυρίες, η ελληνική πραγματικότητα βρίσκει το σύνολο τω ν συνδικάτω ν
να επηρεάζεται από τη γραφειοκρατική πατρω νία ,το λαϊκισμό, την ιδεολογική μονολιθικότητα,
ενώ στον κλάδο καθολικεύεται η λογική του ατομικισμού και τω ν προσω πικώ ν λύσεω ν. Η
μετεκένω ση ή η ανάπτυξη πρακτικώ ν «ανυπακοής» στην Ελλάδα αναδεικνύει την έλλειψη
πολιτισμικώ ν κριτηρίω ν και την προσφυγή στην διατομική βία και την ανομία (χω ρίς πρόταση
εναλλακτικής μετάβασης και ω ς αποτέλεσμα απουσίας σεβασμού τω ν ανθρώ πινω ν αξιώ ν).
Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο προσανατολισμός στον ορθολογισμό και την αλληλεγγύη τω ν
ευρω παϊκώ ν κινημάτω ν, στον καθαρό επικοινω νιακό λόγο, αλλά και η παραπέρα τόνω ση τω ν
μορφω τικώ ν τομέω ν τω ν συνδικαλιστικώ ν οργανώ σεω ν, αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την
ανάδειξη του υγιούς συνδικαλισμού, δημιουργώ ντας το ιδεολογικό εφαλτήριο του. Η άντληση
επιχειρημάτω ν από τη διεθνή εμπειρία μπορεί να κρίνει το μέτρο εξέλιξης τω ν διεκδικήσεω ν, να
αναδείξει και να καταξιώ σει τους νέους όρους συμμετοχικότητας .

Ετικέτες

biology education science Ε.Ε.

Ευρώπη Φυσική άνθρω πος έρευνα
αριστερά

βιβλίο βιβλιοθήκη

βιολογία γνώση διάβασμα

διήγημα εκλογές εκπαίδευση

εκπαιδευτικός εξέλιξη

εξετάσεις επιστήμη ζωή θρησκεία

ιστορία κοινωνία κρίση
κόμματα λογοτεχνία λύκειο
μαθητές μαθητής οικονομία
παιδαγω γική

πανεπιστήμιο

ποίημα ποίηση πολιτική
πολιτισμός στοχασμός

συγγραφέας σχολείο
σχολικό βιβλίο

τέχνη φιλοσοφία

Blog Stats
232,897 hits

RSS - Άρθρα

Αναζήτηση
Search

Εν δεικτική βιβλιογραφία
1. Α.Gramsi, Οι διανοούμενοι, εκ. Στοχαστής Αθήνα 1971
2. R.Williams, Κουλτούρα και Ιστορία, εκ. Γνώ ση Αθήνα 1994

Ιουνίου 2011
Δ

Τ

3. Ν.Πουλαντζάς, Για τον Γκράμσι, εκ. Πολύτυπο Αθήνα 1984
4. P.Bourdieu, Le sens pratique, Ed. de Minuit, Paris 1980
5. Alain Touraine, Le regard et le voix Paris 1976, Sociologie d’ action, Paris 1965
Le mouvement ouvrier 1984 Préface au traité de sociologie de travail Paris 1995

open in browser PRO version

Ελλάδα

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Τ

Π

Π

Σ

Κ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

pdfcrowd.com

6. Habermas J., Αprès Marx, Paris, Aυτονομία και αλληλεγγύη εκ.Ύψιλον 1987

Ιουλ »

7. Ch. Tilly, Social Mouvements, 1768- 2004, Oι Ευρω παϊκές επαναστάσεις, Ελληνικά Γράμματα
8. Ταrrow S. & Doug Imig, Protest and Politics in Europeanizing Polity, 2001 και Social
Movement Society: Contentious Politics for a new century, 1998
9. Tσακίρης Αθανάσιος, Ο συνδικαλισμός τω ν εργαζομένω ν στις τράπεζες, Διδ . διατριβή, 2006.
10. Cafe Babel. com, The European Magazine 14/10/2008.
11. Zeit online, 23-06-1995
12. Η κίνηση τω ν ανυπάκουω ν (Die Bewegung der Ungehorsamen) 09.04.2009 Die
Tageszeitung.
13. Σιακαντάρη Γ., Η αδυναμία του κράτους να επιβάλλει το νόμο και τα κινήματα ανυπακοής,
εφ. Τα Νέα 23/02/2011 όπου αναλύεται η θεω ρία του Ν. Ελιάς για την υιοθέτηση πολιτισμικώ ν
προτύπω ν σε μια κοινω νία.
13. Διεθνές Συνέδριο, «Συλλογικές δράσεις και κοινω νικά κινήματα τον 20° αιώ να» Πάντειο
Πανεπιστήμιο 24,25/05/2006.
14.Ιω αννίδης Ν. , «Ιδεολογικοί και πολιτικοί αγώ νες της νεολαίας, ο χαρακτήρας και η
επίδραση τους στην Ελλάδα», (διδακτ. διατριβή) και «Εκπαίδευση και αναπαραγω γή στην
Ελλάδα, μια άλλη υπόθεση» στο Ιστορικές και κριτικές προσεγγίσεις, (επιμ. Θ.
Σακελλαρόπουλος ), εκ. Κριτική 1993, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
About these ads

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Share this:
Like this:

Twitter

Facebook 1

Email

Print

Like
Be the first to like this.

κοινωνία

συνδικαλισμός, Ευρώπη, κίνημα, κοινωνιολογία

Γράψτε ένα σχόλιο

Παράθεση

Track back s (0)

Σχόλια (0)

Κανένα σχόλιο ακόμα.

Υποβολή απάντησης
Γράψτε το σχόλιο σας εδώ...

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Αντιθέσεις στην αναζήτηση της Γνώ σης

Dramatis personae

Blog στο WordPress.com. Theme: INove by NeoEase.

Πάνω

Follow

Follow “Παιδείας
Εγκώμιον”
Get every new post delivered
to your Inbox.
Join 41 other followers

Enter your email address
Sign me up
Pow ered by WordPress.com

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

