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Abstract
This paper addresses the interaction between universities and local communities, as a
powerful relationship and as a proposal for an alternative form of education and learning.
While previous studies may have focused on the economic role - being discussed in
Europe and worldwide – of the universities, referring to pressures on universities to
undertake local economic development policies in addition to their teaching and research
agenda, there has been insufficient attention to cultural and educational contributions to
local communities. Drawing on some illustrations from a recent case study research, the
present work makes an effort to highlight the educational (and cultural) role which a
particular UK University undertakes in the local community. The reshaping of education
and the creation of informal and / or non-formal learning relationships between
universities and local communities reinvigorate both communities and universities. This
in turn could open up new possibilities and propose an alternative concept of a
progressive University.
Key-words: community-based learning, cultural capital, local community development.
Πεξίιεψε
Σηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ Παλεπηζηεκηαθήο
Κνηλφηεηαο θαη Τνπηθψλ Κνηλσληψλ σο δπλακηθή ζρέζε θαη σο πξφηαζε γηα κηα
ελαιιαθηηθή κνξθή εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο. Δλψ πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ
επηθεληξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ ξφιν ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ θνηλσλία, δηαπηζηψλεηαη
αλεπαξθήο πξνζνρή σο πξνο ηελ πνιηηηζηηθή θαη καζεζηαθή ζπκβνιή ηνπο ζηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο. Με βάζε κηα επηηφπηα έξεπλα κειέηεο πεξίπησζεο, επηζεκαίλεηαη ν
πνιηηηζηηθφο θαη καζεζηαθφο ξφινο πνπ αλαιακβάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν Παλεπηζηήκην
ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Η αλακφξθσζε ησλ καζεζηαθψλ ζρέζεσλ (άηππσλ θαη κε)
κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ κπνξεί λα αλαδσνγνλήζεη θαη ηηο δπν
θνηλφηεηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο πξννπηηθέο γηα κάζεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν. Καη
απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ ζα κπνξνχζε λα αλαδείμεη λέεο δπλαηφηεηεο θαη πξνηάζεηο πξνο
κηα ελαιιαθηηθή θαη εμειηζζφκελε ηδέα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
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Λέμεηο θιεηδηά: μη-ηςπικέρ μοπθέρ μάθηζηρ, πολιηιζμικό κεθάλαιο, ανάπηςξη ηοπικών
κοινωνιών.
1. Εηζαγωγή
Η παξνχζα εξγαζία επαλεμεηάδεη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ θαη
ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. Αλ θαη απηφ δελ απνηειεί ζέκα κηαο θαηλνχξγηαο ζπδήηεζεο, θαηά
ηα ηειεπηαία έηε παξνπζηάδεη αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν (γηα
παξάδεηγκα, Alter, 2005; Bruning, McGrew, and Cooper, 2006; Hart et al., 2007).
Δηδηθφηεξα δε, ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, παξαηεξείηαη έιιεηςε εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο –
απφ ηε κέρξη ζηηγκήο δηεξεχλεζε – γχξσ απφ έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα, φπσο ε ζπκβνιή
ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δπηπιένλ, ζηηο επξσπατθέο (θαη δηεζλείο)
κειέηεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ παλεπηζηεκηαθήο θαη ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ε πξνζνρή έρεη
θπξίσο επηθεληξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηνλ επξχηεξν
θνηλσληθφ ρψξν (Watson, 2003). Η παξνχζα εηζήγεζε επηρεηξεί λα πξνρσξήζεη πέξα
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα, φζν ζεκαληηθφο θαη λα είλαη, ζε κηα αλάιπζε ηνπ
πνιηηηζκηθνχ ξφινπ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζε
ελαιιαθηηθέο κνξθέο κάζεζεο ζε έλα ηνπηθφ επίπεδν.
Υπφ ην πξίζκα απηνχ ηνπ πιαηζίνπ, ζα παξνπζηαζηεί ε πνιηηηζκηθή ζρέζε κεηαμχ
παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπηθψλ θνηλσληψλ, κε ζχληνκε αλαθνξά ζηε δηεζλή εκπεηξία. Η
ζρέζε απηή πεξηιακβάλεη ηνλ παξαδνζηαθά πςειήο πνιηηηζκηθήο αμίαο ξφιν ησλ ειίη
παλεπηζηεκίσλ (Bourdieu, 1993), θαη ηνλ πην πνηθηιφκνξθν πνιηηηζκηθφ ηνπο ξφιν, σο
«παλεπηζηήκηα αλνηθηά ζην επξχ θνηλφ». Σηε ζπλέρεηα, ζα εμεγεζεί ην ζεσξεηηθφ
πιαίζην ηνπ πολιηιζμικού κεθαλαίος (Bourdieu, 1988, 1993), θαη ζα παξνπζηαζηεί ην
παξάδεηγκα ελφο Παλεπηζηεκίνπ, αλνηθηνχ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, πνπ πξνζπαζεί λα
ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο «δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο» (Crowther &
Martin, 2005; Gouthro, 2007).
Ωζηφζν, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κηα ζρεηηθή έιιεηςε ζπδήηεζεο γηα ηνπο κεραληζκνχο
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα βξνπλ ην δξφκν ηνπο κέζα
απφ κηα πνιχπινθε γξαθεηνθξαηία, φπσο έλα παλεπηζηήκην ή/θαη κηα ππεξεζία ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο. Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνβιεκαηίζεη ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία
κεραληζκψλ ζηήξημεο, θαηά ηε δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ
θνηλνηήησλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ελφο επξχηεξνπ
πιαηζίνπ γηα αλαιπηηθνχο ζθνπνχο θαη ζπγθξηηηθή κειέηε. Δθθξάδεηαη επίζεο ε ειπίδα
φηη ε παξνχζα κειέηε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε
ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
Αλ θαη ην παξφλ θείκελν πεξηνξίδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηε
Βξεηαληθή θνηλσλία, πξνζπαζεί λα αλαδείμεη έλαλ αξηζκφ δηεξγαζηψλ πνπ πηζαλφλ λα
ζπκβαίλνπλ θαη πέξα απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Οη δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ
παξαπέκπνπλ ζε έλα πνιηηηζκηθά νινθιεξσκέλν κνληέιν γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ, ηδηαίηεξα, ησλ θνηλνηήησλ πνπ βξίζθνληαη ζε
χθεζε. Μηα εθπαηδεπηηθή – θαη θνηλσληθή – αιιαγή (Foley, 1999) είλαη δπλαηή φηαλ ε
ζπλεξγαηηθή ζρέζε κεηαμχ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ πξνβιέπεη επθαηξίεο
πξνο φθεινο ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ φζν θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Με
απηή ηελ έλλνηα, ίζσο, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε έρεη κηα επξχηεξε απήρεζε.
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2. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζέκαηνο θαη δηεζλήο εκπεηξία.
Παξαδνζηαθά, ηα παλεπηζηήκηα ζεσξνχληαη απνθνκκέλα απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ
ηα πεξηβάιινπλ. Δπηπιένλ, έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηεηψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
ζεκαζίαο ηεο ζηελ θνηλσληθή αιιαγή, φπσο – ελδεηθηηθά – νη Althusser (1971), Bourdieu
& Passeron (1979), Apple (1995), Holland (1990) θαη Giroux (2001) επεμεξγάζηεθαλ κηα
ξηδνζπαζηηθή θξηηηθή ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ησλ
(επνλνκαδφκελσλ) θηιειεχζεξσλ δεκνθξαηηψλ. Δηδηθφηεξα, νη πξναλαθεξφκελνη
επηζηήκνλεο/αθαδεκατθνί, επηρείξεζαλ λα αλαδείμνπλ φηη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δελ
είλαη «αζψνη» ρψξνη κεηαθνξάο πνιηηηζκηθψλ αμηψλ. Αληηζέησο, νη θξηηηθνί επηζηήκνλεο
ππνζηεξίδνπλ φηη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζπλέβαιαλ ζην λα
δηνγθσζνχλ ή δηαησληζηνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο.
Τα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζεσξνχληαη φηη ιεηηνπξγνχλ «ζηα πιαίζηα ηεο
θνηλσλίαο», αληί «γηα ηελ θνηλσλία», φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνπλ νη Maurrasse (2001)
θαη Buys & Bursnall (2007), θαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλδένληαη κε δηεζλείο αθαδεκατθέο
θαη εξεπλεηηθέο θνηλφηεηεο, απνιακβάλνληαο πςειά επίπεδα ζεζκηθήο απηνλνκίαο θαη
έηζη αμηνινγνχληαη. Απηφ δελ είλαη απαξαίηεηα αξλεηηθφ γηα ηελ παλεπηζηεκηαθή
θνηλφηεηα, αιιά, φπσο παξαηεξεί θαη ν Bender (1998), κε απηή ηελ έλλνηα, ην
παλεπηζηήκην „αμηψλεη‟ (ή ππνζηεξίδεη) ηνλ θφζκν, θαη φρη ηελ πφιε πνπ ην πεξηβάιιεη.
Δπηπιένλ, θαηά ηνλ ηειεπηαίν αηψλα, ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα έρνπλ
δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηαπηφηεηαο έζλνπο-θξάηνπο (Bender,
1988) θαη, ζην πιαίζην απηφ, έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε πνιηηηζκηθψλ αμηψλ θαη
ππνδνκψλ ζε εζληθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη κεηά, κηα
νξγαλσκέλε, ζε εζληθφ επίπεδν, πνιηηηζκηθή ππνδνκή/δηάξζξσζε εκθαλίζηεθε ζηε
Βξεηαλία θαη πεξηειάκβαλε πνιηηζηηθνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη δηαηεξνχζαλ νξηζκέλεο
πνιηηηζκηθέο ηεξαξρίεο. Σηελ θνξπθή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ηα παλεπηζηήκηα,
«εμνπζηνδνηεκέλα» λα επηθπξψλνπλ, ελζηαιάδνπλ, θαη – εληφο ησλ νξίσλ απηψλ – λα
δηεπξχλνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο πςειήο θνπιηνχξαο εθπαηδεπηηθψλ, θαιιηηερληθψλ,
κνπζηθψλ θαη ινγνηερληθψλ γεγνλφησλ (Bourdieu, 1993).
Ωζηφζν, απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο αληίζηνηρεο αγγιφθσλεο βηβιηνγξαθίαο, παξαηεξείηαη
αζπκθσλία κεηαμχ ηνπ πψο ηα παλεπηζηήκηα ηζνξξνπνχλ ηηο ζεζκηθέο αλάγθεο ηνπο κε
ηα θιέγνληα πξνβιήκαηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Λίγεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηελ
θαηαλφεζε ζρεηηθά κε ην πψο (θαη αλ) ηα παλεπηζηήκηα ππνζηεξίδνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθά κεηνλεθηνχζεο θνηλφηεηεο. Παξάιιεια, νη ίδηεο έξεπλεο αλαγλσξίδνπλ ην
εμαηξεηηθφ έξγν πνπ επηηεινχλ θάπνηα παλεπηζηήκηα ησλ ΗΠΑ θαη Καλαδά, θαζψο θαη
νξηζκέλα Παλεπηζηήκηα ζηελ Απζηξαιία, ζε δηάθνξνπο ηνκείο, κε εηδηθά γξαθεία θαη
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Τα πνξίζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλψλ αλαδεηθλχνπλ ηε
ζπνπδαηφηεηα ζχκπξαμεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηνπηθέο Υπεξεζίεο Γηα Βίνπ
Μάζεζεο ζηελ πνξεία γηα ηελ θαιχηεξε θάιπςε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ (ελδεηθηηθά: Powell, Handron et al., 1999; Gibson αnd Cameron 2001;
Maurrasse, 2001; Sunderland et al., 2004).
Μεραληζκνί γηα ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ
αληίζηνηρσλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο επθαηξηψλ γηα κάζεζε πνπ
σθειεί εμ ίζνπ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ, επηζεκαίλνληαη κε ηε κειέηε πεξίπησζεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Δδηκβνχξγνπ. Τα επεςνηηικά επωηήμαηα πνπ θαζνδεγνχλ ηε
κειέηε πεξηιακβάλνπλ:
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Πψο κπνξεί ε ζπλεξγαζία παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία
λα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή πξφνδν ζηελ πφιε;
 Πψο κπνξνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλσληθν-εθπαηδεπηηθήο
εμέιημεο, ηφζν γηα ηα Παλεπηζηήκηα φζν θαη γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, λα είλαη
βηψζηκεο θαη λα δηαηεξνχληαη;
Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο, είλαη πξνζπάζεηεο γηα ακνηβαία
ζπλεξγαζία, ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηζρπξή εγεζία απφ ηηο δπν
πιεπξέο θαη, νξγάλσζε. Ωζηφζν, ιεπηνκέξεηεο γηα ην πψο θαη κε πνηα νξγαλσηηθά κέζα
νη ζρέζεηο απηέο ελεξγνπνηνχληαη θαη δηαηεξνχληαη είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ θαη
πνηθίιινπλ θαηά πεξίπησζε.
3. Τν Θεωξεηηθό Πιαίζην
Τν ζεσξεηηθφ πιαίζην, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, πξνήιζε απφ ηηο έλλνηεο ηνπ
πολιηιζμικού κεθαλαίος, θαη ηνλ κοινωνικό μεηαζσημαηιζμό κέζα απφ βησκαηηθέο ηεο
εθπαίδεπζεο, φπσο ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο Bourdieu (1988, 1993) θαη Freire (1970,
1973, 1994) αληίζηνηρα. Σε γεληθέο γξακκέο, ην πολιηιζμικό κεθάλαιο, κε ηνπο φξνπο ηνπ
Bourdieu, ζεσξείηαη ε πξφζβαζε ζε θνηλσληθά αγαζά κε ηε ππνζηήξημε πφξσλ γλψζεο
θαη εθπαίδεπζεο, ή εθθξάδεηαη σο πξφηππα θαη δίθηπα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ
εκπηζηνζχλε, ζπλεξγαζία θαη ακνηβαία νθέιε (Atherley 2006). Η ζεσξία ηνπ
πολιηιζμικού κεθαλαίος έρεη ηδηαίηεξε επηξξνή ζε θνηλσληνινγηθέο εξκελείεο ησλ ηξφπσλ
κε ηνπο νπνίνπο εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηα κεζαία θαη αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα
δηαθξίλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ εθείλνπο πνπ αλήθνπλ ζηα ιατθά ζηξψκαηα. Οη
ζεκαζίεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ νξγάλσζε ησλ ηαμηθψλ
δηαθνξψλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ πνιηηηζηηθέο αιιά θαη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ
ελδηαθέξνληαη λα ακβιχλνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αζζελέζηεξσλ
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αηφκσλ ή/θαη πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ.
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο κπνξεί λα γίλεη
αληηιεπηφο κφλν κέζα απφ κηα θξηηηθή νπηηθή. Σχκθσλα κε ηνλ Freire (1973), ν ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηνλ θφζκν επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ βηψλνπκε, θαη
ζπλεπψο θαηαλννχκε ηνλ θφζκν. Με απηή ηελ έλλνηα, ε θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ καο
γηα ηελ εξκελεία ησλ θνηλσληθψλ γεγνλφησλ δηακνξθψλεηαη θαη αιιάδεη θαζψο
καζαίλνπκε. Δξεπλεηέο πνπ εθαξκφδνπλ ηηο έλλνηεο ηνπ Freire ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ππνζηεξίδνπλ φηη κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ζηελ πνξεία αλάπηπμεο
κηαο θνηλφηεηαο ζπρλά είλαη επαθφινπζν ηεο βησκαηηθήο/ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
(Crowther
&
Martin,
2005;
Gouthro,
2007;
Grace
2007).
Τα ζηνηρεία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθέο έξεπλεο (φπσο: Johnston, 1999; Lister, 2003;
Martin, 2003; Martin, Crowther, & Shaw, 2007), ππνζηεξίδνπλ φηη κάζεζε κε βάζε
αλάινγεο ζπλεξγαζίεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη ηε γεληθή επεκεξία ησλ πνιηηψλ,
εηδηθά εθείλσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, φηαλ εθαξκφδνληαη ηα
θαηάιιεια πξφηππα.
Δπηπιένλ, ε εκπεηξία κνπ, ζε κεγάιν βαζκφ, κε ψζεζε ζε απηή ηε κειέηε θαη, πξηλ
πξνρσξήζνπκε, ζα ήζεια ελ ζπληνκία λα θαηαζέζσ ηα πξνζσπηθά κνπ βηψκαηα. Ωο
εξγαδφκελε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε/πνιηηηζηηθφ ηνκέα, γηα πάλσ απφ 20 ρξφληα, κνπ
δφζεθε ε δπλαηφηεηα, κέζσ «ηπραίαο» ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ
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ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πνιηηηζηηθήο Υπεξεζίαο, λα θαηαλνήζσ ηηο καζεζηαθέο
αλάγθεο ηνπο κέζα απφ πξνζσπηθέο ηζηνξίεο, πνηθίιεο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο,
δηαθνξεηηθφηεηεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, ζηαζεξά, ήκνπλ
«κάξηπξαο» ησλ αλαδπφκελσλ αηηεκάησλ ηνπο γηα «πεξηζζφηεξε γλψζε». Αξγφηεξα, σο
„ψξηκε‟ κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζε Παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ, αλαγλψξηζα ηελ
αλάγθε βειηίσζεο θαη ελίζρπζεο επσθειψλ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ γηα κάζεζε κεηαμχ
παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. Η πεπνίζεζή κνπ είλαη φηη ν ζρεδηαζκφο
πξαθηηθψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δπν θνξέσλ κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ αεηθφξν
πξφνδν ηεο θνηλφηεηαο, αιιά κπνξεί επίζεο λα θέξεη αλαλέσζε ηεο γλψζεο ζηα
παλεπηζηήκηα.
Ωο παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επηρεηξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή
ζπλεξγαζία ηνπο κηα ηνπηθή θνηλφηεηα θαη έλα Παλεπηζηήκην, αθνινπζεί ε κειέηε
πεξίπησζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Δδηκβνχξγνπ. Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ ηδξχζεθαλ νη
αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηήξημεο αλάινγσλ ζπλεξγαζηψλ, αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία κε
επίθεληξν ην ξφιν ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπηθέο
θνηλσλίεο ήηαλ ζπαληφηαηε. Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη
ζρεηηθέο κειέηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ησλ Fogel θαη Cook (2006), ησλ Hart θαη Wolff
(2006) γηα „ηηο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο‟ θαη Fielden et al. (2007) γηα ηηο „ζπλεξγαζίεο
νκάδσλ‟. Όπσο αλαθέξνπλ νη κειέηεο απηέο, ε θιίκαθα θαη ε πνιππινθφηεηα αλάινγεο
εξγαζίαο απαηηεί θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηφζν ζε
ζηξαηεγηθφ φζν θαη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν.
4. Μειέηε Πεξίπηωζεο: ην παξάδεηγκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Εδηκβνύξγνπ
Πξηλ εμεηαζηεί ε πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ν ξφινο ηνπ ζηε
ηνπηθή δσή ηεο νκψλπκεο πφιεο, είλαη αλαγθαίν λα γίλεη ε αθφινπζε δηεπθξίληζε. Η
ρξήζε ηνπ φξνπ „παξάδεηγκα‟, δελ ζα πξέπεη λα λνεζεί εδψ σο έλα απζηεξά
δηαλνεηηθφ/επηζηεκνινγηθφ πιαίζην. Σην παξφλ θείκελν, ν φξνο „παξάδεηγκα‟ θέξεη ηελ
έλλνηα κηαο „εηθφλαο πνπ έρνπκε γηα ηνλ θφζκν‟ πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ζε
ζπλαηζζεκαηηθφ, θαη πνιχ ζηνξγηθφ θαη νηθείν επίπεδν. Με απηή ηελ έλλνηα, ε επηινγή
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο πξνζαλαηνιίζηεθε κε βάζε ην πινχζην πιεξνθνξηαθφ
θαη ηδηαίηεξν πεξηερφκελν ηεο. Σχκθσλα κε απηφ, κπνξνχκε λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηε
ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ αθφκε θαη απφ κία πεξίπησζε - θαη εηδηθά,
κηα πεξίπησζε πνπ έρεη επηιεγεί κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ
πιεξνθνξηψλ (Yin, 1989; Denzin & Lincoln, 1994; Bryman & Burgess, 1996).
Με απηή ηε δηεπθξίληζε, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Δδηκβνχξγνπ επηρεηξεί ζθφπηκεο
πξνζπάζεηεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε αλαγθαία γέθπξα αιιεινθαηαλφεζεο, εηιηθξηλνχο
ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνσζεί εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ζρέδηα έξγσλ ζε ζπλεξγαζία
κεηαμχ παλεπηζηεκηαθψλ, θνηηεηψλ, εζεινληηθψλ θαη δεκνηηθψλ θνξέσλ, πξνο ακνηβαίν
φθεινο. Πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εζεινληηθψλ θαη ηνπηθψλ δεκνηηθψλ
θνξέσλ ψζηε λα αλαιακβάλνπλ εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Καη θπξίσο πξνζπαζεί λα
αληηκεησπίζεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθψλ
δπλαηνηήησλ ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα θαη θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηελ
πινπνίεζε ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Τα πξφηππα ζχκπξαμεο/
ζπλεξγαζίαο, κε ηελ επσλπκία „Δξγαζηήξην Δπηζηεκψλ‟ θαη „Γξαθείν Σηήξημεο
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Σπλεξγαζηψλ‟, επίζεο, αζρνινχληαη κε ηε δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκσλ ζρέζεσλ κεηαμχ
ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, νκάδσλ πνιηηψλ, θαη ππεξεζηψλ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπηθψλ αλαγθψλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2003).
Δηδηθφηεξα, ην „Δξγαζηήξην Δπηζηεκψλ‟ νξγαλψλεη ζχληνκεο ζεηξέο „αλνηθηψλ‟
καζεκάησλ, βξαδηλέο ζπδεηήζεηο, θαη e-learning καζήκαηα γηα ηνπο απινχο πνιίηεο.
Δπηπιένλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθή
πεξίπησζε κέζσ ηεο νπνίαο ην Παλεπηζηήκην πξνζεγγίδεη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα,
πξνζθέξνληαο ελαιιαθηηθήο κνξθήο κάζεζε. Γηαζέηεη ζχληνκεο ζεηξέο καζεκάησλ ζε
κηα επξεία πνηθηιία ζεκάησλ, κε δπλαηφηεηα κεξηθήο παξαθνινχζεζεο, θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο, αιιά θαη αξγά ην απφγεπκα.
Κάζε ρξφλν εγγξάθνληαη ζηα „ειεχζεξα καζήκαηα‟, ηνπ αξκνδίνπ Γξαθείνπ, πεξίπνπ
12.000 άηνκα (κε απμεηηθή ηάζε), απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, πνπ επηζπκνχλ λα
επηζηξέςνπλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Σεηξέο καζεκάησλ έρνπλ
ζρεδηαζηεί γηα άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ, είηε απφ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ,
γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο, είηε γηαηί επηζπκνχλ ηελ „αλνηθηή πξφζβαζε‟,
ζε έλα επφκελν επίπεδν. Με απηή ηελ πξννπηηθή, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
παξαθνινχζεζεο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ, γηα ηελ απφθηεζε „κνξίσλ‟ πνπ
αξγφηεξα ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα επίζεκα καζήκαηα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Καηά θαλφλα, δελ ππάξρνπλ πξνδηαγξαθέο, αλαγθαίεο γηα ηελ εγγξαθή
ζε αλάινγα ηκήκαηα, ελψ ππάξρνπλ θαη εμαηνκηθεπκέλεο ζεηξέο καζεκάησλ γηα ηα
άηνκα πνπ είλαη „θαηλνχξγηα‟ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Τα δίδαθηξα είλαη ηδηαίηεξα
ρακειά, ελψ θαηά πεξίπησζε δελ απαηηνχληαη δίδαθηξα, φηαλ δειαδή, ην εηζφδεκα είλαη
ρακειφ, ή θαη αθφκε, φηαλ νη αηηνχληεο είλαη άλεξγνη-εο.
Ιδηαίηεξα ην „Credit for Entry‟, είλαη έλα επέιηθην, κε κεξηθή παξαθνινχζεζε
πξφγξακκα. Σε ειεχζεξε κεηάθξαζε ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί σο „Πίζηωζη για
Είζοδο‟, δειαδή δπλαηφηεηα απφθηεζεο „αθαδεκατθψλ κνλάδσλ‟, κεηά απφ επηηπρή
θνίηεζε ζε αλάινγα ηκήκαηα, γηα ηελ πξφζβαζε, ζηε ζπλέρεηα, ζε πηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ηνπ Κνιεγίνπ Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Μνλαδηθή πξνυπφζεζε είλαη ε ειηθία. Γειαδή, γηα λα είλαη επηιέμηκνη,
νη ζπκκεηέρνληεο-νπζεο, ρξεηάδεηαη λα είλαη „ψξηκνη‟ ζπνπδαζηέο, επίζεο, λα είλαη κέιε
ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ο φξνο «ψξηκε ειηθία» απνηειεί θαη εδψ κηα έλλνηα πνπ κπνξεί
λα εθαξκνζηεί ζε κηα πνηθηιία πεξηζηάζεσλ. Σπνπδαζηέο «ψξηκεο ειηθίαο» κπνξεί λα
ζεσξεζνχλ:
 εθείλνη-εο πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ ηππηθή εθπαίδεπζε γηα αξθεηά ρξφληα,
 εθείλνη-εο πνπ επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ εθπαίδεπζε κεηά απφ έλα
δηάιεηκκα πνιιψλ εηψλ,
 εθείλνη-εο ησλ νπνίσλ ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε δηαθφπεθε,
 εθείλνη-εο πνπ επηζπκνχλ δηαλνεηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε είηε ηεο
επαγγεικαηηθήο ή/θαη πξνζσπηθήο δσήο ηνπο.
Τν Παλεπηζηήκην ηνπ Δδηκβνχξγνπ, πνπ εθπξνζσπεί ην „παιαηφ‟ (old University) κε ηελ
αμηνινγηθή θαη ηζηνξηθή έλλνηα, δηαδξακαηίδεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πνιηηηζηηθφ ξφιν
κέζα ζηελ πφιε. Γεδνκέλνπ φηη ην Παλεπηζηήκην έρεη επεθηείλεη ηελ θιίκαθα θαη ην
πεδίν ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, επίζεο, έρεη αξρίζεη ηε ζπζηεκαηηθή
αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπ.
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Ο ζηφρνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ κεηνλεθηνχλησλ
πεξηθεξεηψλ θαη ε πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ ηνπηθήο αλάπηπμεο κέζσ ζπλεξγαζηψλ.
Δπηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ ζπλεξγαζηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ δηαξθή νθέιε
γηα ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη γηα ην Παλεπηζηήκην. Έηζη βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ
ηδεψλ ζε ζρέδηα εξγαζίαο, πξνβιέπεη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, φπσο επίζεο βνεζά ηε
δεκηνπξγία θνηλσληθψλ δηθηχσλ κάζεζεο.
Αλαγλσξίδνληαο φηη νη αλαπηπζζφκελεο επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ κε
πνιχ δηαθνξεηηθά ππφβαζξα, πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο, θαη αλάγθεο δελ ζπκβαίλνπλ έηζη
απιά, αιιά, ρξεηάδεηαη ζνβαξή, πξνζεθηηθή εξγαζία, έρεη ελζσκαηψζεη εηδηθέο
ππεξεζίεο θαη γξαθεία πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εηδηθφ θνλδχιη ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ
θνξέα. Ο εμειηζζφκελνο ραξαθηήξαο απηήο ηεο ζχκπξαμεο, κε θνξείο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία Παλεπηζηεκηαθνχ Γξαθείνπ Σηήξημεο. Με απηφ
ηνλ ηξφπν είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη ζε κηα επξεία πνηθηιία παξνρήο πιεξνθνξηψλ
θαη εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ.
Έρεη δηαπηζησζεί, σζηφζν, έλαο ζεκαληηθφο βαζκφο ζπλαίλεζεο σο πξνο ηα εκπφδηα γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ
(Jongbloed, Enders, Salerno, 2008). Τα ζπκπεξάζκαηα βαζίδνληαη ζε κηα αλάιπζε ησλ
εκπιεθφκελσλ παξαγφλησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε κηα πεξίνδν, θαηά ηελ
νπνία, νη παξαδνζηαθέο ιεηηνπξγίεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο
επαλεμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα «ηεο δεκφζηαο επζχλεο» ησλ Παλεπηζηεκίσλ πξνο ηελ
Κνηλσλία. Υπνζηεξίδεηαη, ινηπφλ, φηη ηα εκπφδηα είλαη ηφζν ηζηνξηθνχ φζν θαη ζεζκηθνχ
ραξαθηήξα. Παξά ηα νθέιε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, «ηα
παλεπηζηήκηα σο επί ην πιείζηνλ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο παξαδνζηαθά εκπιεθφκελνπο
παξάγνληέο ηνπο, φπσο ηνπο θνηηεηέο, ηνπο εξεπλεηέο, νξγαλψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο,
ρνξεγνχο ηεο έξεπλαο, θ.ιπ. θαη απηφ [η αλληλεπίδπαζη] επεξεάδεηαη ζε πνιιαπιά
επίπεδα» (Jongbloed, Enders, Salerno, 2008: 316). Πξνζδηνξίδνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο
ζεζκηθψλ εκπνδίσλ γηα ηελ εκπινθή κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία: α) πξνζδηνξηζκφο ηνπ
πξνγξάκκαηνο δξάζεο, β) ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ ηηο
αληίζηνηρεο Σρνιέο, θπξίσο ζχκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο αθαδεκατθέο γξακκέο θαη, γ)
ε έιιεηςε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ζηα παλεπηζηήκηα.
Η επζπγξάκκηζε ησλ ζεζκηθψλ αλαγθψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε ηηο αλάγθεο θαη
απαηηήζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα ηε δεκηνπξγία γλήζηαο „αλνηθηήο πξφζβαζεο‟
(Peters et al. 2005), σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη απιή ππφζεζε. Οη Bruning, McGrew, θαη
Cooper (2006: 125) ππνζηεξίδνπλ φηη ελψ «ε έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κηαο
ηνπηθήο θνηλφηεηαο κε έλα παλεπηζηήκην έρεη απμεζεί ζε δεκνηηθφηεηα», ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηεο ζπλεξγαζίαο εζηηάδεηαη ζηελ παξνρή δπλαηνηήησλ ζηνπο θνηηεηέο λα αζθνχλ
πξαθηηθή άζθεζε ζε θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ζηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο
απφ ην παλεπηζηήκην ζηελ θνηλφηεηα, ζε κηα «απφ πάλσ-πξνο ηα θάησ» θαηεχζπλζε.
Μηθξφηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζπάζεηα
κεγαιχηεξεο θαη „αλνηθηήο‟ πξφζβαζεο ησλ κειψλ κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε έλα
παλεπηζηήκην. Ωζηφζν, ε παξνχζα εξγαζία επηρείξεζε λα αλαδείμεη έλα δηαθνξεηηθφ
παξάδεηγκα κηαο, θαηά θάπνην ηξφπν, ελαιιαθηηθήο δπλαηφηεηαο κάζεζεο πνπ
πξνζθέξεη έλα Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ζηελ πφιε ηνπ Δδηκβνχξγνπ.
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5. Σπδήηεζε: «Πξόγξακκα Ελεξγνπνίεζεο Σπλεξγαζίαο»
Απφ αλάινγεο έξεπλεο, έρνπλ δηαπηζησζεί θνηλά πνξίζκαηα σο πξνο ηα εκπφδηα ζηηο
δπλαηφηεηεο ησλ παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο (Alter,
2005; Bruning, McGrew, & Cooper, 2006). Παξά ην φηη δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο έξεπλεο
ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, αλ ιάβνπκε ππφςε ην δεκφζην δηάινγν παλεπηζηεκηαθψλ θαη
άιισλ παξαγφλησλ, ίζσο, λα ζπκθσλνχζαλ κε ηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία. Ωζηφζν,
αμίδεη λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο πξνγξάκκαηνο ελεξγνπνίεζεο
ζπλεξγαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ ζε επαθή ηηο εκπεηξίεο κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε
ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ζε κηα βαζηά ακνηβαία θαηαλφεζε.
Ιζηνξηθά, ηα παλεπηζηήκηα έρνπλ δηαδξακαηίζεη θάπνην ξφιν ζηελ δηρνηφκεζε κεηαμχ
δχν πνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ: Απφ ηε κηα πιεπξά, παξαηεξνχληαη ηα επίζεκα
πνιηηηζηηθά γεγνλφηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ θαιιηεξγεκέλεο πξνηηκήζεηο θαη
επίζεκε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ - θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πνξεία ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηπραία, θαη βησκαηηθή γλψζε (Barnett, 2003).
Απηή ε ηδηαίηεξε κνξθή πνιηηηζκηθήο εμνπζίαο – πνπ κεηαθέξεηαη απφ γεληά ζε γεληά,
κέζα απφ ηα αλψηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα – αληαλαθιά, ζε κεγάιν βαζκφ, ηηο εζληθέο
θαη δηεζλείο πξνηεξαηφηεηεο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηε δηάδνζε ηεο πςειήο θνπιηνχξαο
ζηελ θνηλσλία, ζαλ κέξνο ηεο εθπνιηηηζηηθήο απνζηνιήο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (Bourdieu, 1988; 1993). Ο ξφινο απηφο εκπινχηηζε ην αζηηθφ δεκφζην
πεδίν. Δπηπιένλ, φπσο ζρνιίαζε ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο
(OECD, 2011: introduction):
«Η αληίιεςε φηη ην παλεπηζηήκην ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε
κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε. Μέρξη θαη ζήκεξα, ηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα έρνπλ θαηά θχξην ιφγν ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο δεζπφδνπζαο εζληθήο
θνπιηνχξαο εηο βάξνο ησλ ηνπηθψλ ή κεηνλνηηθψλ ππννκάδσλ».

Καηά ηελ εμέηαζε ησλ εκπνδίσλ «αλνηθηήο πξφζβαζεο» απιψλ πνιηηψλ ζην
παλεπηζηήκην, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έλα εηδηθφ
«Γξαθείν Σηήξημεο» παίδεη θξίζηκν ξφιν, θπξίσο, ζηε δεκηνπξγία ππνδνκήο, ηφζν κέζα
ζην παλεπηζηήκην φζν θαη κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Τα
ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε αθνξνχλ:
 Σηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο, εηιηθξηλνχο δέζκεπζεο, θαη θαηαλφεζεο.
 Σηελ παξνρή αλαγλψξηζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ.
 Σηε ζηήξημε ησλ εηαίξσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.
Έλα γξαθείν ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν ζην ζπληνληζκφ
ηεο αθαδεκατθήο ζπκβνιήο θαζψο επίζεο θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ θαη
αλαγθψλ ηεο θνηλφηεηαο, είλαη ζε ζέζε λα επηζεκαίλεη ζεκαληηθνχο δεζκνχο,
δηαζπλδέζεηο, θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ζπιινγηθή θαη ζπκκεηνρηθή
εξγαζία, δσηηθά ζηνηρεία ηεο εγθπξφηεηαο ηέηνηνπ είδνπο ζπκπξάμεσλ.
Με ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ, ζπλ-εηζθέξνπλ,
αιιά θαη καζαίλνπλ νη απινί πνιίηεο, ην ζπγθεθξηκέλν Παλεπηζηήκην πξνζπαζεί λα
εθαξκφζεη κηα πξνζέγγηζε θξηηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θάλνληαο „πξάμε‟ ηηο αξρέο
ηνπ Freire (1973, 1994). Έηζη, ην παλεπηζηήκην ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πξννδεπηηθή
δηνίθεζε πνπ παιεχεη λα ληθεζεί ε θνηλσληθή αδηθία, ελάληηα ζηελ αληίδξαζε ηεο
ζπληήξεζεο.
Τν επίθεληξν κηαο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη, παξάιιεια, ε αίζζεζε
ηεο ειεπζεξίαο, ή ηεο „ελδπλάκσζεο‟, πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο-νπζεο, ζε
ζρέζε κε απηφ πνπ ν Freire (1973, 1994) απνθαινχζε “banking education” – ε
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„απειεπζέξσζε‟, δειαδή, απφ πξν-θαηαζθεπαζκέλεο απφςεηο γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη
ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. Τν θιεηδί ηεο πξνζέγγηζεο απηήο εληνπίδεηαη ζηε δηαξθή
ζπλεξγαηηθή ζρέζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, κεηαμχ ηεο δξάζεο, ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη
ηνπ δηαιφγνπ. Η ζπλεξγαζία ζπκβάιιεη ζηελ ελζάξξπλζε ζηνραζηηθήο πξαθηηθήο θαη
ζηε δηάδνζε απηήο ηεο πξαθηηθήο, φρη κφλν κέζσ ησλ ηνπηθψλ ζπλδέζκσλ ηεο
θνηλφηεηαο, αιιά θαη κέζσ αθαδεκατθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δηεμφδσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ
κέζσ ησλ επίζεκσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.
6. Σπκπέξαζκα: Χηίδνληαο Γέθπξεο
Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ζε αλάινγεο ζπλεξγαζίεο, φπσο επηζεκαίλεη ν Giroux (2002: 93112), είλαη ην φξακα: «Η δεκηνπξγία ηνπ νξάκαηνο πνπ ζπλδέεη κηα νκάδα κε θνηλφ
ζθνπφ πξνζθέξεη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα λα μεπεξαζηνχλ εκπφδηα ζεζκηθνχ ή άιινπ
ραξαθηήξα». Ο Cartwright, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Hart & Wolff (2006: 121-138)
βιέπεη επίζεο ηελ αλάγθε γηα «έλα λέν φξακα γηα ην παλεπηζηήκην,. . . φπνπ ε πνηφηεηα
θαη ην πςειφ επίπεδν ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηελ θνηλσλία είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο».
Ωζηφζν, ε παξνχζα εξγαζία δελ ηζρπξίδεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ελφο γξαθείνπ ζηήξημεο
ζπλεξγαζηψλ - ή έλα μέλν κνληέιν ζπλεξγαζίαο - έρνπλ ιχζεη ην πξφβιεκα κηαο
πνηθηινκνξθίαο πξνθιήζεσλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα ε ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ζε κηα πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Ωζηφζν, ν
ζεκαληηθφο ξφινο ηεο, σο βαζηθνχ παξνρέα πςειήο πνηφηεηαο γλψζεο, θαη ε ζηξαηεγηθή
ζέζεο ηεο επηηξέπνπλ ψζηε απηή ε γλψζε λα γίλεη πξνζβάζηκε θαη απφ ηνπο απινχο
πνιίηεο γηα κηα αιεζηλά „αλνηθηή θνηλσλία ηεο γλψζεο‟.
Ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον: Ο παξαδνζηαθφο πνιηηηζκηθφο ξφινο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ήηαλ έλα πξντφλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ πεξηζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ εζληθά πιαηζησκέλε εθπαίδεπζε θαη πνιηηηζκηθή ππνδνκή. Τα παλεπηζηήκηα
αληηκεησπίδνπλ ηψξα έλα λέν πιαίζην ζπλζεθψλ πνπ αιιάδεη ηηο πνιηηηζκηθέο ζρέζεηο
ηνπο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο (DfES, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Creber, 2007: 60-79).
Σην λέν πιαίζην, νη πξφζθαηεο αιιαγέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εηδηθφηεξα ζηε
Βξεηαλία, ελζαξξχλνπλ ηα παλεπηζηήκηα λα ζπκκεηάζρνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα ζεηξά πξφζθαησλ πνιηηηθψλ δηακφξθσζαλ ηελ
ππφζεζε γηα κεγαιχηεξε εκπινθή/δέζκεπζε παλεπηζηεκίσλ-ηνπηθψλ θνηλσληψλ (γηα
παξάδεηγκα, ACU, 2001; Buys & Bursnall, 2007).
Σε κηα επνρή πνπ ε κάζεζε θαζνδεγείηαη, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, απφ κηα παγθφζκηα
επηρεηξεκαηηθή ινγηθή, παξά απφ κηα εζληθή ή ηνπηθή αλάγθε, είλαη δχζθνιν λα γίλεηαη
ιφγνο γηα ηνπηθέο θνπιηνχξεο. Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλαθέξνληαη
ηφζν ζηνλ πιεζπζκφ ελφο γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλνπ ηφπνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηηο
νκάδεο αηφκσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία, ζε απφ θνηλνχ
πξνγξακκαηηζκέλα θνηλσληθά/εθπαηδεπηηθά/πνιηηηζηηθά γεγνλφηα. Απηή ε δηακφξθσζε
θνηλσληθψλ νκάδσλ νχηε δεζκεχεηαη, νχηε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ κία πίζηε ή
απαξαίηεηα επίζεκε ελζσκάησζε. Με απηή ηελ έλλνηα, ε θνηλφηεηα είλαη κηα άπηαζηε,
αζαθήο έλλνηα ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθήο ρξήζεο ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Martin, 2000;
Crowther & Martin, 2005; Tett, 2006).
Ωζηφζν, κε φπνηα έλλνηα θαη αλ πξνζδηνξηζηεί, κηα θνηλφηεηα πνπ θάπνηε άλζηδε ζε κηα
κνλαδηθή νηθνλνκηθή θαη ηνπηθή βάζε έρεη πιένλ πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε βαζεηάο
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χθεζεο κε ηελ απψιεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηελ επαθφινπζε απψιεηα ζέζεσλ
εξγαζίαο. Τν ελδηαθέξνλ, σζηφζν, γηα ηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ κηαο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο έρεη απμεζεί. Παλεπηζηεκηαθή έξεπλα θαη επηζηεκνληθέο ζπδεηήζεηο γχξσ
απφ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο κε ηππηθήο κάζεζεο ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζεσξνχληαη ζηε Βξεηαλία σο επελδχζεηο ζην
θνηλσληθφ/πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, θαη επηρεηξνχλ λα ζπκβάιινπλ
ζηελ αλαδσνγφλεζε ησλ θνηλνηήησλ πξνζθέξνληαο λέεο δπλαηφηεηεο. Σχγρξνλνη
εθπαηδεπηηθνί θαη ζεσξεηηθνί, φπσο νη Edwards θαη Usher (2001) αλαγλσξίδνπλ ηηο
δπλαηφηεηεο γηα άηππεο ή κε-ηππηθέο κνξθέο κάζεζεο ζαλ αληηζηάζκηζκα ζηελ
εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πάλησλ. Δίλαη κνξθέο κάζεζεο πνπ πξνσζνχλ ηνλ δηάινγν, ηηο
ζρέζεηο θαη ηε θηιία ζε ηνπηθέο πεξηνρέο. Σε απηφ ην πιαίζην, πνιιά Βξεηαληθά
παλεπηζηήκηα πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία κε ηελ
επαλαβεβαίσζε ηνπ δηαθξηηνχ ραξαθηήξα ηνπο, σο ρψξνη κε ζεκαληηθφ πνιηηηζκηθφ,
καζεζηαθφ αιιά θαη εξεπλεηηθφ ξφιν ζηελ θνηλφηεηα.
Σηε ζπλέρεηα, φηαλ ζπδεηνχληαη νη πνιηηηζκηθνί ξφινη ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ππάξρνπλ
νξηζκέλεο επηθπιάμεηο. Πξψηνλ, ην εχξνο ησλ πνιηηηζκηθψλ επηπηψζεσλ (ζηελ θνηλσλία)
πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζπληζηά δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο δηαξθψλ
παξαδνζηαθψλ αιιά θαη ζχγρξνλσλ ξφισλ. Δπηπιένλ, ελψ νη επηπηψζεηο, φπσο ν
αξηζκφο ησλ απνθνίησλ πνπ ζα ελζσκαησζεί ζην ελεξγφ δπλακηθφ κηαο πφιεο ή ηα
επίπεδα ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθήο θχζεσο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη κεηξήζηκα, άιιεο
επηπηψζεηο, φπσο ε επξχηεξε δηαδηθαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηεο
δηεχξπλζεο ζηάζεσλ, απφ πιεπξάο ησλ παλεπηζηεκίσλ, είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί
πνζνηηθά. Τέινο, ε θχζε ησλ ζρέζεσλ παλεπηζηεκίνπ – ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη
εμαηξεηηθά εηδηθή γηα θάζε ηφπν θαη θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο
παξάγνληεο (ελδεηθηηθά: ζεζκηθφο, ηζηνξηθφο, δηδάζθνληεο, πξνέιεπζε ζπνπδαζηψλ,
γεσγξαθηθή ζέζε, θ.α.).
Σπλνςίδνληαο, ηα παλεπηζηήκηα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
πνιηηηζκηθή αλάπηπμε κηαο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, φπσο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο: είλαη
απφ ηνπο ιίγνπο ρψξνπο φπνπ γλήζηεο κνξθέο έξεπλαο θαη κάζεζεο παξακέλνπλ
αθέξαηνη θαη είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκνη, ηδίσο ζε κηα επνρή πνπ νη δαπάλεο γηα
ιεηηνπξγία επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρνπλ πεξηθνπεί.
Με απηή ηελ έλλνηα, νη δηδάζθνληεο θαη ν πιεζπζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ, καδί κε ηνπο
εξγαδφκελνπο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν
ζηε δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο πνιιψλ ηνπηθψλ γεγνλφησλ θαη δξάζεσλ
πνιηηηζηηθνχ/καζεζηαθνχ ραξαθηήξα.
Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ γεληθεχζεηο απφ ηελ πεξηνξηζκέλε απηή ζπδήηεζε,
έλα πιαίζην δέζκεπζεο κεηαμχ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
ίζσο πξνηείλεη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή κάζεζεο. Μάζεζε πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηνλ
απμαλφκελν «ηξίην ξφιν» πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ην Παλεπηζηήκην, ζπκπιεξσκαηηθά,
έμσ απφ ηελ επηθξαηνχζα γξακκή δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο, πνπ ζα ππνγξακκίδεη ηνλ
δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζηε δηάδνζε ηεο γλψζεο. Δηδηθφηεξα δε, ε πεξίπησζε ηνπ
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ, κε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ, σο έλα «αλνηθηφ
θαη εμ απνζηάζεσο ζρήκα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα επέιηθην εθπαηδεπηηθφ δίθηπν κε
ηδηαίηεξα κεησκέλν νηθνλνκηθφ θφζηνο» (Ληνλαξάθεο, 2001).
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Ωζηφζν, έλα πιαίζην δέζκεπζεο – θαη ζπλεξγαζίαο – πξέπεη λα πξνρσξήζεη πέξα απφ ηα
δεδνκέλα πνπ ζεσξνχλ, κέρξη ζηηγκήο, ην παλεπηζηήκην σο θχξηα πεγή γλψζεο θαη
εκπεηξνγλσκνζχλεο πνπ, θαηά θάπνην ηξφπν, επηβάιιεηαη ζηελ ηνπηθή (θαη επξχηεξε)
θνηλσλία. Φξεηάδεηαη λα ππάξρεη κηα ακνηβαία θαη ζπλεξγαηηθή βάζε γηα εκπινθή,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα παλεπηζηήκηα ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλ-δεκηνπξγία,
ζπγθπξηφηεηα, θαη ζπλ-αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο, κε ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ ζα ζπλππάξρνπλ
ζε απηή ηε κνξθή κάζεζεο (Hart, Maddison, & Wolff, 2007).
Δπηπιένλ, έλα πιαίζην γηα ηελ εκπινθή ρξεηάδεηαη επίζεο λα εμηζνξξνπήζεη ηηο εζληθέο
θαη δηεζλείο θηινδνμίεο ησλ παλεπηζηεκίσλ. Ο πνιηηηζκηθφο ξφινο ηνπ παλεπηζηεκίνπ,
ζηε ζπλέρεηα, δελ αθνξά κφλν ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ, θαη ππνδνκψλ ζε
κηα ηνπηθή θνηλσλία. Αλ θαη απηφ είλαη ζεκαληηθφ, ζπνπδαηφηεξε είλαη ε ζπκβνιή ζηε
δεκηνπξγία κεραληζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ε πινχζηα πνηθηιία ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ
θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ θαη λα
ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο αλαλεσκέλνπ δεκνθξαηηθνχ δεκφζηνπ ρψξνπ.
Παξά ην γεγνλφο φηη παλεπηζηήκηα πεξηέρνπλ πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο
αμίεο θαη είδε δξαζηεξηνηήησλ, νη δηαθνξέο απηέο δελ απνηεινχλ κφλν κηα πεγή
έληαζεο, αιιά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ πφξν γλψζεο γηα ηελ θνηλφηεηα.
Σην ζχλνιφ ηνπο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζε κηα θνηλή δεκφζηα λννηξνπία ε νπνία
δηαζέηεη φ,ηη ν Bender (1998) νλνκάδεη «δηάινγν θαη δηαθνξεηηθφηεηα». Δάλ ε αζηηθή
θαη θνηλσληθή αλαλέσζε ελαπφθεηηαη «ζηε δεκηνπξγηθφηεηα κέζα απφ ηελ πνιπκνξθία
θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα» (Amin θαη Graham, 1997: 422), ηφηε ηα παλεπηζηήκηα, κέζσ
ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ ξφινπο ηνπο, έρνπλ κεγάιεο ζεζκηθέο δπλαηφηεηεο ψζηε λα
ζπκβάιινπλ ζηελ επεκεξία ησλ θησρφηεξσλ κειψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, παξά ηηο
ππνθείκελεο πξνθιήζεηο.
Ίζσο, ηψξα είλαη ε θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή λα αλαινγηζηνχκε ηνλ κεηαβαιιφκελν
ραξαθηήξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Δίλαη, νπσζδήπνηε, αλαγθαίνο ν δηάινγνο πάλσ ζηελ
αιιειεπίδξαζε παλεπηζηεκίνπ-ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. Δπηπιένλ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαιά
κηα ακνηβαία θαη ηζφηηκε ζπλεξγαζία, πξνο φθεινο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ρξεηάδεηαη
πεξηζζφηεξε έξεπλα ζρεηηθά κε ηα νινέλα θαη πην δηαπεξαηά φξηα κεηαμχ ησλ
ζχγρξνλσλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ πνπ ηα πεξηβάιινπλ (Watson, 2003).
Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή/εκπινθή ησλ
παλεπηζηεκίσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, δηφηη κπνξεί λα απνηειέζεη κηα δηάζηαζε γηα ηελ
αλάπηπμε λέσλ γλψζεσλ, θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε.
Δπηπιένλ, ε πξφθιεζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηνπηθήο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο
είλαη πψο ηα κέιε ηεο κπνξνχλ λα κάζνπλ φηη νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ - θαη, φπνπ
απαηηείηαη - λα δηαθσλνχλ θαη λα αληηζηέθνληαη, σο παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε
δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο, ζε έλα πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ζεσξνχληαη, πνιχ ζπρλά, σο
παζεηηθνί θαηαλαισηέο.
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