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Αληηθείκελν ηεο εηζήγεζεο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην πξόγξακκα
ζπνπδώλ θαη ηελ αζθνύκελε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.
Αθεηεξία ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ καο ππήξμε ε άπνςε όηη δελ είλαη δπλαηό λα θαηαλνεζνύλ νη
βαζηθέο θαηεπζύλζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη ζε εζληθό
επίπεδν, όρη κόλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηα άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., ρσξίο λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζρεηηθή αλάιπζε ε δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ.
Αιιά θαη νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. δελ είλαη αλεμάξηεηνη από
επξύηεξεο εμειίμεηο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ παγθόζκην ρώξν. Καηά ζπλέπεηα, ην ζύλζεκα
«ζθέςνπ παγθόζκηα, δξάζε ηνπηθά», πνπ επηρεηξεί λα ζπκππθλώζεη πνιύκνξθνπο αγώλεο
ελάληηα ζηηο πνιηηηθέο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ, ηόζν ζην πεδίν ηεο ηδενινγηθήο
αληηπαξάζεζεο όζν θαη ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο δξάζεο, δηαηεξεί ηελ ηζρύ ηνπ θαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο κειέηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεηεκάησλ.
Σην πιαίζην ηνπ ζύγρξνλνπ θαπηηαιηζκνύ ε ηαρεία παξαγσγή, δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε
ηεο γλώζεο είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ παξάγνληαο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο
ηνπ θεθαιαίνπ. Παξά ην γεγνλόο όηη ελδέρεηαη λα απαμηώλεηαη θαη λα αρξεζηεύεηαη γξήγνξα,
δελ παύεη ε λέα γλώζε, ζηελ θάζε θνξά ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε, λα αλαδεηθλύεηαη ζε
θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηελ επηθξάηεζε ζην αληαγσληζηηθό νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. Οη
δπλάκεηο πνπ ειέγρνπλ ηελ αγνξά επηδηώθνπλ λα θαζνξίζνπλ πνηα γλώζε θαη ζε πνηεο
ζπλζήθεο είλαη αμηόινγε, θαη απηέο ηηο ηεξαξρήζεηο κεηαθέξνπλ ζηε ζπλέρεηα –αλ θαη
ζπλήζσο κε θάπνηα θαζπζηέξεζε θαη κε ζρεηηθή παξακόξθσζε– θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία.
Ο ξόινο ηνπ παξαδνζηαθνύ «εζληθνύ» θξάηνπο ζηε δηακόξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκαληηθόο, αιιά ηα ηειεπηαία ρξόληα αξκνδηόηεηέο ηνπ
ηείλνπλ λα κεηαθέξνληαη ζε ππεξεζληθά πιαίζηα – θαη απηό ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξάιιεια, δηεζλείο νξγαληζκνί, όπσο είλαη ν ΟΟΣΑ, ε Γηεζλήο
Τξάπεδα θ.ιπ., επεξεάδνπλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηηο θξαηηθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. 1
Όπσο έρεη ππνζηεξηρηεί,2 κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 νη αιιαγέο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Δπξώπε κπνξνύζαλ λα θαηαλνεζνύλ θπξίσο ζε ζρέζε κε
παξάγνληεο εζσηεξηθνύο ζε θάζε ρώξα. Ωζηόζν, νινέλα θαη πεξηζζόηεξν νη επξύηεξεο
αλαδηαξζξώζεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα εξκελεύνληαη ζην επξύηεξν πιαίζην
ππό ην πξίζκα ηεο ιεγόκελεο «παγθνζκηνπνίεζεο» θαη ζε ζπζρέηηζε κε
ηελ
αληαγσληζηηθόηεηα πνπ επηβάιιεηαη ζην δηεζλή ρώξν. Γηα ηε Robetson, απηέο νη εμειίμεηο
αληαλαθινύλ άκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη θαινύληαη λα
επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνπο όξνπο άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
αλάγθεο ηόζν ηεο εζληθήο όζν θαη ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο. Σε απηέο ηηο ζπλζήθεο,
ππνζηεξίδεη, ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε, πνπ ζεσξεί ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα σο
απνθιεηζηηθά «εζληθά» ζπζηήκαηα αλαθέξεηαη ζε κηα θιίκαθα πνπ «…όιν θαη πεξηζζόηεξν
αδπλαηεί λα ζπιιάβεη ηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη,
θπξίσο, ην κεηαβαιιόκελν ξόιν θαη πεδίν δξάζεο ηόζν ηεο εθπαίδεπζεο όζν θαη ηεο εξγαζίαο
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Δίλαη θιαζηθό, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην παξάδεηγκα ηνπ δηεζλνύο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αμηνιόγεζε
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ησλ εθπαηδεπηηθώλ».3 Άιισζηε, βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ζηελ άζθεζε εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο είλαη ε κεηάζεζε ηεο θιίκαθαο, είηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο πεξηθέξεηαο ή, θπξίσο,
πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ππεξεζληθήο δηάζηαζεο. Παξάιιεια, είλαη ζθάικα λα ππνηηκεζνύλ
νη παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηελ εζληθή θιίκαθα, δεδνκέλνπ όηη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, αθόκε
θαη νη ππεξεζληθέο πνιηηηθέο πξνσζνύληαη θαη πινπνηνύληαη θαηά θύξην ιόγν κέζσ ησλ
εζληθώλ θξαηώλ. Έρεη ππνζηεξηρηεί, άιισζηε, όηη ν ξόινο ηνπ εζληθνύ θξάηνπο ζηελ άζθεζε
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δελ απνδπλακώλεηαη, αιιά εληζρύεηαη ζην πιαίζην ηεο
«παγθνζκηνπνίεζεο».4
Ζ κεηάζεζε θιίκαθαο δελ είλαη κηα δηαδηθαζία θνηλσληθά θαη πνιηηηθά νπδέηεξε, αιιά
αμηνπνηείηαη –ζπλήζσο απνηειεζκαηηθά- από ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο νκάδεο γηα ηελ πην
απνηειεζκαηηθή πξναγσγή ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπο.5 Γηα ηε Robertson (ό.π.) ε κεηάζεζε ηεο
θιίκαθαο άζθεζεο εμνπζίαο « … είλαη απόξξνηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπζζώξεπζεο ηνπ
θεθαιαίνπ – θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο αληηθαηηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ από ηε κηα
κεξηά είλαη δέζκην ηεο εδαθηθήο ηνπ έδξαο θαη από ηελ άιιε έρεη ηελ ηάζε λα εθκεδελίδεη ην
ρώξν θαη λα απνκαθξύλεη νηηδήπνηε απνηειεί ηξνρνπέδε ηεο ζπζζώξεπζεο». Εεηνύκελα, ζε
ηειηθή αλάιπζε, είλαη κηα λέα ηεξαξρηθή δνκή θαη λέα όξηα δξάζεο, ιεηηνπξγίαο θαη
παξέκβαζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ ζε παγθόζκηα θιίκαθα.
Βαζηθή δηάζηαζε ηνπ όινπ πξνβιεκαηηζκνύ ζρεηηθά κε ην ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ζπζηεκάησλ ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο ζπληζηά ε εκπινθή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο
αλαπαξαγσγήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ. Αθξηβώο όπσο εληζρύνληαη νη αληζόηεηεο ζηνλ
νηθνλνκηθό ηνκέα, ζηνλ ηνκέα ηεο ηζρύνο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ ησλ πνιηηηζκηθώλ
αγαζώλ, αληίζηνηρα δηεπξύλνληαη θαη νη αληζόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο κόξθσζεο, κε ηα ζύγρξνλα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπο. Ζ
απνδπλάκσζε ησλ πνιηηηθώλ ηνπ παξαδνζηαθνύ θξάηνπο πξόλνηαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
ελίζρπζε ηεο αλεξγίαο θαη ησλ πνηθίισλ κνξθώλ ππναπαζρόιεζεο θαη εξγαζηαθήο
πεξηπιάλεζεο, δεκηνπξγεί έλα θνηλσληθό πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηελ απνρή από ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηηο πνηθίιεο κνξθέο ζρνιηθήο απνηπρίαο, θαη ηελ θαζήισζε ησλ
παηδηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηα πην ππνβαζκηζκέλα θνηλσληθά ζηξώκαηα (ή πνπ αλήθνπλ
ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην ζεκεξηλό ζρνιείν) ζε ρακεινύ
επηπέδνπ εθπαηδεπηηθά εθόδηα θαη πηζηνπνηήζεηο, πνπ δελ πξνζθέξνπλ αμηόινγεο
επαγγεικαηηθέο εγγπήζεηο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο.
Τα δεηήκαηα απηά ηα έρεη επηζεκάλεη ηειεπηαία θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη αλαθέξεηαη
ζηελ αλάγθε αληηκεηώπηζήο ηνπο. Τα ηνπνζεηεί όκσο ζε έλα πιαίζην πνπ πεξηνξίδεηαη
απζηεξά ζηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηέο ηνπο. Σε πξόζθαηε αλαθνίλσζε ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ αζθεί θξηηηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Ληζαβόλαο
αλαθέξνληαη, ιόγνπ ράξε, θαη ηα εμήο:6
«… νη αληζόηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζπλεπάγνληαη επίζεο ηεξάζηην
θξπκκέλν θόζηνο, ην νπνίν ζπαλίσο εκθαλίδεηαη ζηα δεκόζηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Σηηο
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο (ΗΠΑ) ην κέζν αθαζάξηζην θόζηνο γηα όιε ηε δσή ελόο 18ρξνλνπ πνπ
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εγθαηέιεηςε ην γπκλάζην ππνινγίδεηαη ζε 450.000 δνιάξηα ΗΠΑ (350.000 επξώ). Σην πνζό απηό
πεξηιακβάλνληαη νη απώιεηεο από ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ε απμεκέλε δήηεζε
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο, θαζώο θαη ην θόζηνο πνπ
ζπλεπάγνληαη ηα πςειόηεξα πνζνζηά εγθιεκαηηθόηεηαο θαη παξαβαηηθόηεηαο.»
Τν δήηεκα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη, γεληθόηεξα, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
παξερόκελεο κόξθσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ κεηάδνζήο ηεο ζπλδέεηαη, θαηά πνηθίινπο
ηξόπνπο, κε ηηο ζπγθξνύζεηο πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κεηάζεζεο ηεο θιίκαθαο. Τν
ζύζηεκα ησλ αμηώλ πνπ δηέπεη ηελ θξαηηθή πνιηηηθή ζε ό,ηη αθνξά ην ζέκα απηό απνηειεί έλα
ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη θαλείο ηηο θπξίαξρεο ηάζεηο ζην δήηεκα
κεηάζεζεο ηεο θιίκαθαο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο
εηδηθόηεξα.
Τόζν δηεζλώο όζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε παξαηεξείηαη θαηά ηελ ηειεπηαία
πεξίνδν κηα αθόκε πην εκθαλήο κεηαηόπηζε ηνπ αμηαθνύ ππνβάζξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ
πνιηηηθώλ πξνο ηηο ηερλνθξαηηθέο αμίεο, θάησ από ηελ πίεζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ, ε νπνία
εθδειώλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ επηκνξθσηηθώλ πνιηηηθώλ. Έηζη, πνιιά από ηα επίζεκα
θείκελα ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή «…εδξάδνληαη ζηηο ζεκειηώδεηο αξρέο
ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ» θαη πξνθύπηνπλ από ζύλζεζε «… κηαο λεσηεξηθήο εθδνρήο ηεο
ζεσξίαο ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ κε ην λεν-θηιειεύζεξν παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο»,7 ελώ ζύκθσλα κε κηα άιιε πξνζέγγηζε ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αζθεί ε Δ.Δ.
ραξαθηεξίδεηαη σο «… έλα κείγκα λενθηιειεύζεξσλ θαηεπζπληήξησλ πξνηάζεσλ, θαηά θύξην
ιόγν, κε ζηνηρεία ζνζηαιδεκνθξαηηθήο πξνέιεπζεο (ζνζηαιθηιειεπζεξηζκόο)». 8 Ζ νινέλα
εληζρπόκελε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ ή επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
επηρεηξεκαηηθόηεηα σο μερσξηζηό δηδαζθόκελν αληηθείκελν ή σο άμνλα δξάζεσλ, θαζώο θαη ε
ζηξνθή ηεο επηκόξθσζεο ησλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ άιισλ ζηειερώλ ηεο
εθπαίδεπζεο πξνο ηηο ηερληθέο ηνπ «κάλαηδκελη νιηθήο πνηόηεηαο»9 θαη ηελ αλάπηπμε
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ζηνηρεία πνπ επηβεβαηώλνπλ απηή ηελ ηάζε. Δίλαη
πξνθαλέο όηη απηέο νη επηινγέο επεξεάδνπλ άκεζα ην πεξηερόκελν θαη ηηο ηεξαξρήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνσζνύλ δηάθνξνη -θξαηηθνί θαη κε- θνξείο.
Ζ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ε αμηνθξαηία εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ ζην επίθεληξν ηνπ
ζπζηήκαηνο αμηώλ πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. Έηζη, ζην Έγγξαθν
Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο πνπ δηαθίλεζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κεηά ην 2002 πξνζδηνξίδεηαη από ην Δπξσπατθό
Σπκβνύιην ηεο Ληζζαβόλαο σο «ζηξαηεγηθόο ζηόρνο» γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο ην 2010
«… λα γίλεη ε αληαγσληζηηθόηεξε θαη δπλακηθόηεξε νηθνλνκία ηεο γλώζεο αλά ηελ πθήιην,
ηθαλή γηα βηώζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη
κε κεγαιύηεξε θνηλσληθή ζπλνρή». 10 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ «… ε εθπαίδεπζε
θαη ε θαηάξηηζε έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν», ελώ ζα αμηνπνηεζνύλ κηα λέα
ζεηξά πνιηηηθώλ εξγαιείσλ, θπξίσο ε ιεγόκελε «αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνύ» κεηαμύ ησλ
θξαηώλ κειώλ. Ο ζηόρνο είλαη λα δηεπθνιύλεηαη ε εθαξκνγή ζπλεθηηθώλ πνιηηηθώλ ζε ηνκείο
όπσο ε εθπαίδεπζε, όπνπ δελ έρεη απνηέιεζκα ε πξνώζεζε κηαο ηππηθήο, θνηλήο πνιηηηθήο. 11
Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζηελή ζρέζε πνπ δηαπηζηώλεηαη αλάκεζα ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηηο θιαζηθέο ζεσξίεο ηνπ ιεγόκελνπ «αλζξώπηλνπ
θεθαιαίνπ». Ζ ζρέζε απηή επηβεβαηώλεηαη θαη ζην επίπεδν ηεο νξνινγίαο. Έηζη, όξνη πνπ
έξρνληαη θαη επαλέξρνληαη ζηνλ επξσπατθό πξνγξακκαηηθό ιόγν παξαπέκπνπλ ζε απηή ηε
7

Π.ρ.: Ππξγησηάθεο θαη Παπαδάθεο, 2002, ζ. 238 θ.ε.
Βι.: Γξόιιηνο θαη Ληάκπαο, 2001-2002, ζ. 10
9
Total Quality Management (TQM).
10
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2002, ζει. 6 θ.ε.
11
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ό.π., ζ. 18.
8
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ζεσξία. Όπσο έρεη ππνζηεξηρζεί κε επαξθή επηρεηξεκαηνινγία, «… ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε
ίδηα ε πξόζιεςε ηεο κόξθσζεο σο παξαγσγηθήο επέλδπζεο θαη ε ζεώξεζε ηεο γλώζεο σο
ζηνηρείνπ θνηλσληθήο αμηνιόγεζεο ησλ κειώλ κηαο θνηλσλίαο είλαη πξντόληα απηήο ηεο
ζεσξίαο».12
Αλαδεηώληαο ηηο ξίδεο απηήο ηεο πνιηηηθήο ζπλαληά θαλείο αλαπόθεπθηα ην Λεπθό
Βηβιίν γηα ηελ εθπαίδεπζε, πνπ εθδόζεθε ην 1995 από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, βαζίδεηαη
ζην αληίζηνηρν Λεπθό Βηβιίν γηα ηελ Αλάπηπμε, ηελ Αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ Απαζρόιεζε
θαη απνηειεί έλα από ηα ζεκειηώδε θείκελα ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σην
εηζαγσγηθό κέξνο απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηνλίδεηαη ε ζεκαζία παξαγόλησλ όπσο είλαη ε
δηεζλνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ, ην παγθόζκην πεξηερόκελν ηεο ηερλνινγίαο θαη, πάλσ απ‟ όια, ε
έιεπζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθόξεζεο θαη νη επηπηώζεηο ηνπο ζηελ νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο
θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ απνθηνύλ νη λένη. Δίλαη πξνθαλέο γηα ηνπο ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ όηη
ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαινύληαη λα παίμνπλ έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ «πξνζαξκνγή»
ησλ κειινληηθώλ πνιηηώλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία.13
Οη πέληε πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηέιεγε ην Λεπθό Βηβιίν ήηαλ:14
 ελζάξξπλζε ηεο απόθηεζεο λέσλ γλώζεσλ, πνπ παξέπεκπε ζε έλα παλεπξσπατθό
ζύζηεκα αλαγλώξηζεο, πηζηνπνίεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ «δεμηνηήησλ – θιεηδηώλ»,
 πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο θαηαλόεζεο ηνπ θόζκνπ ηεο
εξγαζίαο θαη απνθαζηζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο
θαηάξηηζεο θαη πξνώζεζεο ηεο καζεηείαο,
 θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ (π.ρ. κε ηα «ζρνιεία δεύηεξεο
επθαηξίαο»),
 γισζζνκάζεηα ζε επίπεδν ηξηώλ θνηλνηηθώλ γισζζώλ, θαη
 ηζόηηκε αληηκεηώπηζε ηεο πιηθήο επέλδπζεο κε ηελ επέλδπζε ζε θαηάξηηζε.
Σηηο πξνηάζεηο αιιά θαη ζηε γεληθόηεξε θηινζνθία ηνπ Λεπθνύ Βηβιίνπ αζθήζεθε
έληνλε θξηηηθή αθόκε θαη ζην εζσηεξηθό ηεο Δ.Δ. Τόζν όκσο νη αληηξξήζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ
όζν θαη ηεο εηδηθήο, ad hoc, Οκάδαο Μειέηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε δελ
ακθηζβήηεζαλ ην βαζηθό θνξκό ησλ ζηνρεύζεσλ ηνπ Λεπθνύ Βηβιίνπ.15
Έλα ζεκαληηθό δήηεκα αθνξά ην εύξνο θαη ην βάζνο ηεο γλώζεο θαη εκπεηξίαο πνπ
θαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαπξαγκαηεπηνύλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Ζ αλάγθε ηεο
νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο λα πξνσζεί ηε κόξθσζε πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηερλνινγηθή
αλάπηπμε ζε έλα αληαγσληζηηθό πιαίζην, ρσξίο ηαπηόρξνλα λα ακθηζβεηείηαη ε νηθνλνκηθή
θαη ηδενινγηθή ηεο θπξηαξρία, νδεγεί ζε αληηθαηηθέο επηδηώμεηο. Έηζη, πξνβάιιεηαη κελ θαη
πξνσζείηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, ηεο απνθιίλνπζαο ζθέςεο θαη ηεο
θαληαζίαο, αιιά κε εκθαλή ηελ ηάζε ην θαηλνηνκηθό πλεύκα λα πεξηνξίδεηαη ζην πεδίν ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο παξαγσγήο. Κπξίσο, απνθεύγεηαη ν ηζηνξηθόο θαη
θνηλσληνινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο, πνπ όηαλ δηαπιέθεηαη κε ηα ζέκαηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
παξαγσγήο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε αλαηξεπηηθά, σο πξνο ηηο επηδηώμεηο ηεο νηθνλνκηθήο
νιηγαξρίαο, θνηλσληθά νξάκαηα γηα κηα πην αλζξώπηλε θαη δίθαηε θνηλσλία.

12

Βι.: Ππξγησηάθεο θαη Παπαδάθεο, 2002, ζ. 213-214. Όπσο ζεκεηώλνπλ νη ζ., ε ζεσξία ηνπ αλζξώπηλνπ
θεθαιαίνπ «… εκθαλίζηεθε ζηηο ΖΠΑ κεηά ην πέξαο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη έδσζε έκθαζε ζηε
ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο σο κείδνλνο επέλδπζεο πνπ κπνξεί λα απμήζεη ην ζπλνιηθό θεθάιαην ζεσξώληαο ηελ
ηειηθά σο ην „θιεηδί πνπ αλνίγεη ηελ πόξηα ηνπ εθζπγρξνληζκνύ‟.
13
Λεπθό Βηβιίν, ζ. 213.
14
Βι. θαη: Γξόιιηνο, 2005, ζ. 1.
15
Βι.: Γξόιιηνο, ό.π.
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Σύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ
δηακνξθώζεθαλ ην 2002,16 ηα ζρνιεία πξέπεη λα δώζνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνπο εμήο ηνκείο
βαζηθώλ ηθαλνηήησλ: ηθαλόηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, γλώζεηο ζηα καζεκαηηθά, ηηο
θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία, μέλεο γιώζζεο, πιεξνθνξηθή/λέεο ηερλνινγίεο,
κεζνδνινγία απόθηεζεο γλώζεσλ, θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, επηρεηξεκαηηθό πλεύκα θ.ιπ.
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο, πξέπεη λα επηδηώθνληαη θπξίσο: (α) πνιηηηθέο
θαη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο, όπσο ε ηθαλόηεηα ηεο αλάιεςεο επζπλώλ, ε ζπκκεηνρή ζε
νκαδηθέο απνθάζεηο, ε επίιπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ ρσξίο ηε ρξήζε βίαο θ.ιπ.· (β) ηθαλόηεηεο
αληαπόθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο· (γ) ηθαλόηεηεο επαξθνύο
πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο επηθνηλσλίαο· (δ) ηθαλόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θξηηηθή
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ κελπκάησλ
πνπ εθπέκπνπλ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο· θαη (ε) ε ηθαλόηεηα λα καζαίλεη θαλείο δηά
βίνπ, ηόζν ζην πιαίζην ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ όζν θαη ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. Αμίδεη
λα παξαηεξεζεί όηη, ελώ κε ηόζε έκθαζε πξνβάιινληαη νη εθαξκνζκέλνη ηνκείο ησλ
επηζηεκώλ πνπ δπλάκεη ζπλδένληαη κε ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ παξαγσγήο θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, αλάινγεο επηζεκάλζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηζηήκεο ηεο
θνηλσλίαο θαη ηνπ αλζξώπνπ είλαη εμαηξεηηθά ζπάληεο ζηα θείκελα ηεο Δ.Δ. θαη θαηά θαλόλα
παξακέλνπλ ρσξίο αλάινγε ζηήξημε ζε επίπεδα έξεπλαο θαη εθαξκνγήο. Καη όκσο, ζε κηα
θνηλσλία πνπ απεηιείηαη από ηελ θπξηαξρία ηεο βίαο, ηελ αιινηξίσζε, ηελ εμάξηεζε θαη ηηο
δηαηαξαρέο ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζα έπξεπε λα έρνπλ βαζηθή ζέζε νη γλώζεηο θαη νη
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα κεηώζνπλ απηνύο ηνπο θηλδύλνπο πξνσζώληαο ηελ
αηνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία.
Παξόκνηεο αληηθάζεηο εθθξάδνληαη, επίζεο, ζε δύν αθόκε επίπεδα: Πξώην, ζην επίπεδν
ηεο νξγάλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδώλ θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηε δηαξθή
ηαιάληεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή νξγάλσζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο θαη ηε ιεγόκελε «δηαζεκαηηθή/επέιηθηε» πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο.
Ζ δηαζεκαηηθή/επέιηθηε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαίλεηαη όηη ελαξκνλίδεηαη
πεξηζζόηεξν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο, ζην
νπνίν έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν επέιηθηεο παξαγσγηθέο κνλάδεο, ζηηο νπνίεο ε απηνκαηνπνίεζε
παίδεη ζεκαληηθό ξόιν. Τελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε κεγάιν βαζκό νξγαλώλνπλ θαη
επνπηεύνπλ ζήκεξα πνιπεπηζηεκνληθέο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, πνηθίισλ εηδηθνηήησλ, πνπ
ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη πξνγξακκαηίδνπλ ηελ παξαγσγή κέζα από ην πιεθηξνιόγην
θαη ηελ νζόλε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Έηζη, ε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία απνθηά
κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ ζεκαζία. Δίλαη, όκσο, εκθαλήο ε ηάζε λα πεξηνξίδεηαη
απηή ε δηεπηζηεκνληθόηεηα (ή δηαζεκαηηθόηεηα, θαηά πεξίπησζε) ζε αλώδπλεο, ηερλνθξαηηθέο
θαηά βάζε, εθαξκνγέο ρσξίο επξύηεξν πξνβιεκαηηζκό ηξνθνδνηνύκελν από ηηο θνηλσληθέο
εκπεηξίεο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ αληζνηήησλ.
Γεύηεξν, αληίθαζε παξαηεξείηαη θαη αλάκεζα ζηηο παξαδνζηαθέο απηαξρηθέο θαη
ζπγθεληξσηηθέο κεζόδνπο νξγάλσζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αθελόο, θαη ηηο
ζπκκεηνρηθέο (θπξίσο νκαδνζπλεξγαηηθέο) κνξθέο, αθεηέξνπ, πνπ δηαλζίδνπλ ηειεπηαία ηελ
επίζεκε εθπαηδεπηηθή ξεηνξηθή. Καη εδώ θαίλεηαη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ηε
ζύγρξνλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη γηα ηνλ θόζκν ησλ επηρεηξήζεσλ νη εκπεηξίεο θαη νη
δεμηόηεηεο ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο. Απηή ε κεηαηόπηζε ηεο έκθαζεο, όκσο, ζηελ επίζεκε
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έξρεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο,
εμαηνκηθεπκέλεο κνξθέο νξγάλσζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ
εμαθνινπζνύλ λα θπξηαξρνύλ ζηα ζρνιεία, ι.ρ. κέζσ ησλ εμεηάζεσλ. Κπξίσο, όκσο, έξρεηαη
ζε αληίζεζε κε ηνλ άθξαην αηνκνθεληξηζκό θαη ην αθξαίν πλεύκα ηνπ αληαγσληζκνύ, πνπ
16

Βι.: Λεπηνκεξέο πξόγξακκα ησλ επαθόινπζσλ εξγαζηώλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο
θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. Κνηλή Έθζεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθό Σπκβνύιην ηεο
Βαξθειώλεο, Βξπμέιιεο 2002.
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θπξηαξρεί ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο θαη πξνβάιιεηαη σο ύςηζηε αμία από ηελ θπξίαξρε
ηδενινγία.
Καζώο, όκσο, ε εμνπζία κεηαρεηξίδεηαη κε απηό ηνλ κνλνκεξή ηξόπν αξρέο θαη κεζόδνπο
πνπ εκθαλίζηεθαλ θάησ από δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζην πιαίζην ηεο πξννδεπηηθήο
παηδαγσγηθήο, είλαη ελαξγήο ν θίλδπλνο λα δπζθεκίζεη θαη λα αθπξώζεη ζηε ζπλείδεζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ην ζεηηθό πεξηερόκελν πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη θάησ από ζπγθεθξηκέλνπο
όξνπο ε εθαξκνγή ηνπο. Σπκθσλώληαο κε ζρεηηθέο αλαιύζεηο, ζα ππνζηεξίδακε όηη «… νη
πξννδεπηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ δεκηνπξγηθά θαη απνηειεζκαηηθά
ζηελ θαηεύζπλζε ηεο κεηαξξύζκηζεο πξνο κηα θνηλσλία κεγαιύηεξεο ηζόηεηαο θαη δεκνθξαηίαο,
όηαλ ζεκειηώλνληαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ αλαπαξαγσγηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο εθπαίδεπζεο ζην
πεδίν ηεο ηδενινγίαο θαη ησλ παξαγσγηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Πνιύ δε
πεξηζζόηεξν, όηαλ όζνη εθαξκόδνπλ πξννδεπηηθέο αξρέο θαη κεζόδνπο ηηο εληάζζνπλ ζην
ξηδνζπαζηηθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ζε έλα ζρέδην πνπ
ππεξβαίλεη ηε κεηαξξύζκηζή ηνπο.»17
Σε ζπλάξηεζε κε ηελ εγεκνλεύνπζα ηδενινγία εξκελεύεηαη θαη ε ηάζε πνπ παξαηεξείηαη
ηειεπηαία γηα ελίζρπζε θαη «εθζπγρξνληζκό» ησλ δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηδίσμε ελίζρπζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ρεηξαγώγεζεο
ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε αμηνπνηνύληαη ζπρλά θαη ηα
απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ ζε εζληθή ή δηεζλή θιίκαθα (π.ρ. πξόγξακκα PISA). Ζ ηάζε απηή
ζπλδέεηαη κε ηε βνύιεζε ηεο εμνπζίαο λα αζθήζεη πίεζε ζην εθπαηδεπηηθό ζώκα, ώζηε απηό
λα πηνζεηήζεη ην λέν πιαίζην αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθώλ πνπ ππνηίζεηαη όηη ζηνηρεί πξνο ηηο
ηερληθν-νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ή, αθξηβέζηεξα, λα απνδερζεί αλαληίξξεηα κηα πξαθηηθή
ζπλερώλ αλαπξνζαξκνγώλ κε βάζε ηηο θεληξηθά πξνζδηνξηδόκελεο πξνηεξαηόηεηεο. Με απηέο
ηηο δηαδηθαζίεο επηρεηξεί λα κεηώζεη ηε δπλαηόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα ακθηζβεηνύλ ηηο
«αμίεο» ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ζύγρξνλε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε, όπσο είλαη ε
αληαγσληζηηθόηεηα, ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, ε «αμηνθξαηία» θ.ν.θ., θαη ηαπηόρξνλα λα
λνκηκνπνηήζεη ηηο αληζόηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε απνθξύβνληαο ηνλ θνηλσληθό ηνπο ραξαθηήξα
κε ην επηρείξεκα ηεο αηνκηθήο αδπλακίαο ή αληθαλόηεηαο. Έθθξαζε απηώλ ησλ ηάζεσλ ζηνλ
ειιεληθό ρώξν κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπιάρηζηνλ ηεο ηειεπηαίαο
δεθαεηίαο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ ζπλνιηθά, θαζώο θαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη “από ηα πάλσ” θαη “από ηα
έμσ” γηα θαηαγξαθή δεηθηώλ απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
Σε απηή ηε δηαδηθαζία έρνπλ βαξύλνληα ξόιν νη λενθηιειεύζεξεο έκπλεπζεο
εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, πνπ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν εμαπιώλνληαη ζην δπηηθό θόζκν, κε
ηζρπξή ηελ επίδξαζε, ηνπιάρηζηνλ ζε ό,ηη αθνξά ηα θξάηε ηεο Δπξώπεο, ηνπ βξεηαληθνύ
παξαδείγκαηνο. Σηε Βξεηαλία, όπσο είλαη γλσζηό, δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηνπο γνλείο λα
επηιέγνπλ ζρνιείν γηα ηα παηδηά ηνπο αλεμάξηεηα από ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπο, ελώ
παξάιιεια δεκνζηεύνληαλ πίλαθεο πνπ θαηέηαζζαλ όια ηα δεκόζηα ζρνιεία κε βάζε ηα
πνζνζηά επηηπρίαο ηνπο ζε εζληθήο θιίκαθαο εμεηάζεηο, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε επηινγή ηνπ
ζρνιείνπ ησλ παηδηώλ από ηνπο γνλείο. Απηόο ν ζπλδπαζκόο ησλ πνιηηηθώλ ηεο γνλετθήο
επηινγήο (parental choice) κε ηηο πξαθηηθέο ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο
δεκνζηνπνίεζεο ησλ πηλάθσλ αμηνιόγεζεο δεκηνύξγεζε έλα θιίκα ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθό ζε
ζρέζε κε ηελ επηδίσμε ηεο άκβιπλζεο ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ. Σπγθεθξηκέλα, από ηε
ζηηγκή πνπ θαζηεξώζεθε απηή ε πνιηηηθή εληζρύζεθε ζε κεγάιν βαζκό ε ηάζε δεκηνπξγίαο
ζρνιείσλ δηαθνξεηηθώλ ηαρπηήησλ (ζρνιείσλ πςεινύ επηπέδνπ θαη ζρνιείσλ «γθέην» ζε
ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο) θαη δηεπξύλζεθε ην ράζκα αλάκεζα ζε απηά. Σε ό,ηη αθνξά ηνπο
ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ε πνιηηηθή απηή όμπλε ηελ αληηπαξάζεζή ηνπο κε ηνπο γνλείο θαη
ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αύμεζε ην άγρνο θαη ηελ απνγνήηεπζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ
17
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απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο, επέηεηλε ηελ εμάξηεζή ηνπο από ηζρπξνύο παξάγνληεο
ηεο νηθνλνκίαο, ελίζρπζε ην γξαθεηνθξαηηθό ραξαθηήξα θαη ηηο ηεξαξρηθέο δνκέο ηεο δεκόζηαο
εθπαίδεπζεο θαη, αθόκε, επηδείλσζε ηηο ελδνθιαδηθέο αληηπαξαζέζεηο ζην ζώκα ησλ
εθπαηδεπηηθώλ. Ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθέο, επίζεο, από ηελ ίδηα άπνςε, απνδεηθλύνληαη θαη νη
λενθηιειεύζεξεο έκπλεπζεο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη ηειεπηαία ζηε Βξεηαλία θαη ηηο
ΖΠΑ ζηνλ ηνκέα ηεο ιεγόκελεο „αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο‟, κε ραξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα ηηο Αθαδεκίεο (Academies) ζηε Βξεηαλία.
Αλάκεζα ζηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ ζε πξνηεξαηόηεηα θαη ζην Έγγξαθν Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο ελόςεη ηνπ 2010 είλαη ηα δεηήκαηα ηεο λενιαίαο, ηα δεηήκαηα ηνπ ξαηζηζκνύ
θαη ηεο μελνθνβίαο, ε δηά βίνπ κάζεζε, ε επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ε
κεγαιύηεξε ζπλεξγαζία ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (δηαδηθαζία ηεο Bruges), ε
ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning), ε πξνώζεζε ηεο γισζζνκάζεηαο (δηδαζθαιία ηνπιάρηζηνλ
δύν μέλσλ γισζζώλ από κηθξή ειηθία), ε πξναγσγή θαηλνηνκηώλ θαη ε αλάπηπμε
ζπλεξγαζίαο, εηαηξηθώλ ζρέζεσλ θαη θηλεηηθόηεηαο αλάκεζα ζηηο εθπαηδεπηηθέο θνηλόηεηεο
ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Δ. Κνηλόο ηόπνο ζε απηά ηα ζέκαηα είλαη ε πξνβνιή ηεο επηδίσμεο λα
εληζρπζεί ε πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο
λενιαίαο. Δίλαη ζαθέο όηη νη παξαπάλσ επηινγέο έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν επηιέγεηαη, ηεξαξρείηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζρνιηθό πξόγξακκα ε γλώζε.
Δίλαη εκθαλέο όηη ε ειιεληθή εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ επξύηεξσλ πνιηηηθώλ ηεο
Δ.Δ., σζείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα πξνο ηνλ αζηεξηζκό ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ, από ηνλ νπνίν
έρνπλ επεξεαζηεί θαζνξηζηηθά νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο όισλ ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο
ηειεπηαίαο πεξηόδνπ. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κάιηζηα, ν ζρεδηαζκόο ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο κε βάζε ηεο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο έρεη αηνλήζεη, θαζώο έρεη
ππνθαηαζηαζεί ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπ από ηνπο αληίζηνηρνπο επξσπατθνύο ζρεδηαζκνύο.
Έηζη, κεγαιώλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηηο ππαξθηέο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηηο
αθνινπζνύκελεο πνιηηηθέο.
Ζ θπβέξλεζε παξνπζηάδεη ηειεπηαία κηα πξόηαζε πέληε ππιώλσλ γηα ηε κεηαξξύζκηζε
ζηελ εθπαίδεπζε πνπ επηβεβαηώλεη όηη βξίζθεηαη ζε κεγάιε απόζηαζε από ηελ εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθόηεηα θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. Οη ππιώλεο απηνί είλαη (α) ε
αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ηελ νπνία ηείλεη λα πεξηνξίζεη ζηελ πξνώζεζε εληαμηαθώλ
πνιηηηθώλ ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, (β) ε θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, (γ)
ε ςεθηαθή ζύγθιηζε, (δ) ε πξνώζεζε ηεο πνιπγισζζίαο θαη (ε) ε ζύλδεζε ηεο παηδείαο κε
ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό (σο ηζρλό αληηζηάζκηζκα ηνπ γεληθόηεξνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο).
Δίλαη έληνλνο ν εξγαιεηαθόο ραξαθηήξαο θαη απηήο ηεο πξόηαζεο θαη ε αδηαθνξία γηα ηελ
επίιπζε ζηνηρεησδώλ πξνβιεκάησλ, πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία
ρξόληα, όπσο ε ππνρξεκαηνδόηεζε (ηειεπηαία ε ρώξα καο ζηηο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία θαη
ηελ έξεπλα αλάκεζα ζηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ.), νη απμεκέλνη δείθηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη
ζρνιηθήο απνηπρίαο, ε δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή ησλ κνξθσηηθώλ αληζνηήησλ ζην ρώξν ηνπ
ζρνιείνπ, νη απαξραησκέλεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη πνπ εμαθνινπζνύλ λα θπξηαξρνύλ ζηα
ζρνιεία, νη αλεπάξθεηεο ηεο ππνδνκήο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ ζρνιείσλ, νη εληζρπόκελεο
ηάζεηο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε παζνγέλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αο κελ μερλάκε, όκσο, όηη ε εθπαίδεπζε ήηαλ ην
πεδίν ζην νπνίν ππέζηε ζπληξηπηηθή ήηηα ε θπβέξλεζε, θαζώο ην εθπαηδεπηηθό θίλεκα, κε
ηζρπξή ζηήξημε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, έζεζε ηελ παηδεία ζην θέληξν ηεο δεκόζηαο
ζπδήηεζεο θαη νδήγεζε ζηελ αθύξσζε ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ άξζξνπ 16, πνπ ήηαλ θαη ε
πξώηε ήηηα ηεο πνιηηηθήο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ.
Αμηνπνηώληαο ηελ αλαγλώξηζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ νη εμειίμεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ
λσξίηεξα ζην ζύγρξνλν θνηλσληθό, ηερλνινγηθό θαη εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, πξέπεη λα
επηζεκάλνπκε ηελ αλάγθε λα κειεηεζνύλ ζπζηεκαηηθά θαη λα απνηηκεζνύλ νη ζπλέπεηέο ηνπο
κε αθξίβεηα θαη δηνξαηηθόηεηα. Σην βαζκό πνπ δελ παξαθνινπζνύκε ηηο επξύηεξεο εμειίμεηο
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θαη δελ πξνβιεκαηηδόκαζηε ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο πνπ ηηο δηέπνπλ έρνπκε πνιύ πεξηνξηζκέλεο
δπλαηόηεηεο λα αζθήζνπκε επηηπρώο ην ζύλζεην θαη πνιπδηάζηαην έξγν πνπ απαηηνύλ από καο
νη ζύγρξνλεο θνηλσλίεο: λα ζπκβάινπκε σο εθπαηδεπηηθνί ζηε δεκηνπξγία πνιηηώλ ηθαλώλ λα
απαληνύλ ζεηηθά θαη δεκηνπξγηθά ζηηο ζύλζεηεο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο,
ακθηζβεηώληαο ηηο αξλεηηθέο επηινγέο ηεο εμνπζίαο θαη δηεθδηθώληαο θαιύηεξνπο όξνπο δσήο.
Αληί επηιόγνπ, παξαζέηνπκε έλα απόζπαζκα από ζρεηηθό άξζξν ηνπ θαζεγεηή Μπάκπε
Ννύηζνπ: 18
«… θαιόο εθπαηδεπηηθόο […] είλαη απηόο πνπ, πξώηνλ, αληηιακβάλεηαη, θαηαλνεί,
κειεηά ηνλ αλαπαξαγσγηθό ξόιν ηνπ ζρνιείνπ θαη, δεύηεξνλ, έκπξαθηα πιένλ ζηελ ηάμε
ηνπ, ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ, πξνζπαζεί λα αλαπξνζαλαηνιίζεη ηηο επίζεκεο δηδαθηηθέο
πξαθηηθέο. Τη ζα πεη αλαπξνζαλαηνιίδσ; Θα πεη, πνιύ ζύληνκα, ηα εμήο: Αλαγλσξίδσ ηε
βαξύηεηα ησλ θνηλσληθώλ δηαθνξώλ ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν κνπ,
απνξξίπησ ζπλεπώο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηελ επαθή κνπ κε ηα παηδηά ηε ρξήζε κηαο
ηππνπνηεκέλεο, θνξκαιηζηηθήο γιώζζαο ζαλ θη απηή ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ, πόζν
κάιινλ ηελ απνζηήζηζε […] Δπηδηώθσ αθόκα ηε ζπλέρεηα θαη ηελ ηνκή αλάκεζα ζηηο
εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ θαη ζηηο ζρνιηθέο γλώζεηο, ζπλδέσ ηηο ζρνιηθέο γλώζεηο κε
πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ παξόληνο, πξνβιήκαηα πξαγκαηηθά ησλ καζεηώλ,
θαηαπνιεκώ ηελ ηδενινγία ησλ αηνκηθώλ θπζηθώλ ραξηζκάησλ θαη θάζε παξαιιαγή
μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνύ θαη όισλ ησλ ζπκπαξνκαξηνύλησλ ζήκεξα.»
* κέιε νκάδαο εξγαζίαο ΚΔΜΔΤΔ
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