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Διζαγυγικά
Σα δεηήκαηα απνθέληξσζεο ηεο εμνπζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο ζεκαηνδνηνχλ ηελ
αλάιεςε αξκνδηνηήησλ απφ ην ηνπηθφ θξάηνο. Σνπηθφ θξάηνο είλαη θάζε κνξθή
άζθεζεο δηνίθεζεο θαη εμνπζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν πνπ αθνξά ιεηηνπξγίεο θαη
αξκνδηφηεηεο ηεο θεληξηθήο πνπ κεηαθέξνληαη ζε απηφ.1 Οη βαζκίδεο ηνπ ηνπηθνχ
θξάηνπο, θαηά ζπλέπεηα ε απνθέληξσζε, κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ θάησ απφ ηελ νπηηθή
ηεο θιίκαθαο. Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζηα δηάθνξα επίπεδα ζηα νπνία δνκείηαη θαη
πξνζδηνξίδεηαη ε θνηλσληθή δσή θαη δξαζηεξηφηεηα. Ωο θιίκαθεο κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ, π.ρ., ε ηνπηθή, ε πεξηθεξεηαθή, ε εζληθή, ε ππεξεζληθή (π.ρ. ε πεξίπησζε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο). Ο ηξφπνο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν επηρεηξείηαη θαηά πεξίπησζε λα
αληηκεησπηζηνχλ ηα δεηήκαηα ηεο θιίκαθαο θαη λα νξγαλσζνχλ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο
ζην πιαίζηφ ηνπο δελ είλαη νχηε αζψνο νχηε νπδέηεξνο. πλδέεηαη κε απνθαζηζηηθήο
ζεκαζίαο αληηπαξαζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
δηαθπβεχνληαη ηζρπξά ζπκθέξνληα.2
Δηδηθά, ζε φ,ηη αθνξά ηελ άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηα ζχγρξνλα
θξάηε, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν είλαη ε κεηάζεζε ηεο θιίκαθαο είηε πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο πεξηθέξεηαο ή, ζπλήζσο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππεξεζληθήο
δηάζηαζεο.3 Έηζη, νη αζθνχκελεο ζήκεξα εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο δηεζλψο δελ
ελαξκνλίδνληαη απνιχησο κε ηελ παξαδνζηαθή «εζληθή» νπηηθή, πνπ ζεσξεί ηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα σο απνθιεηζηηθά «εζληθά». Απηά ηα κνληέια εθπαίδεπζεο
έρνπλ εμαληιήζεη ηα φξηά ηνπο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη πηα ζηηο απαηηήζεηο θαη
αλαθαηαηάμεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ αγνξψλ, θαη επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ην
πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ κεηάζεζε θιίκαθαο έρεη αμηνπνηεζεί απφ ηηο θπξίαξρεο ηάμεηο ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Οπζηαζηηθά,
ε κεηάζεζε ηεο θιίκαθαο « … είλαη απφξξνηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπζζψξεπζεο ηνπ
θεθαιαίνπ – θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο αληηθαηηθήο θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απφ ηε
κηα κεξηά είλαη δέζκην ηεο εδαθηθήο ηνπ έδξαο θαη απφ ηελ άιιε έρεη ηελ ηάζε λα
εθκεδελίδεη ην ρψξν θαη λα απνκαθξχλεη νηηδήπνηε απνηειεί ηξνρνπέδε ηεο
ζπζζψξεπζεο».4
ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, φπσο θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, εκθαλίδνληαη
παξάιιεια δχν ηάζεηο: κηα ηάζε κεηάζεζεο ηεο θιίκαθαο πξνο ηελ πεξηθέξεηα, ζηελ
νπνία ελζσκαηψλεηαη ε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε θαη ε ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε ηεο
πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέζα ζην γεληθφ ζρήκα ηνπηθφ – πεξηθεξεηαθφ
(global – local) θαηά ηα επξσπατθά πξφηππα, θαη κηα άιιε, αληίζηξνθα, πξνο ηελ
ππεξεζληθή (επξσπατθή) θαη ηελ παγθφζκηα. Ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ επξσπατθή
θιίκαθα, ε ηάζε απηή είλαη ζεκαληηθή θαη ζηαδηαθά εληζρχεηαη, θάησ απφ ην πξίζκα ησλ
εμειίμεσλ. Φαίλεηαη πσο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαζίζηαηαη ν θχξηνο δίαπινο κέζσ ηνπ
νπνίνπ νη πηέζεηο ησλ θπξίαξρσλ θνξέσλ ηεο θηιηξάξνληαη, ελδερνκέλσο
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αλαπξνζαλαηνιίδνληαη θαη πεξλνχλ σο πνιηηηθέο ζηα θξάηε κέιε ηεο, κε ζηφρν ηελ
αλαπαξαγσγή-δηνρέηεπζε ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ θεθαιαίνπ ζε ηνκείο φπσο ε παηδεία, ε
πγεία, ε πξφλνηα, ν πνιηηηζκφο, ζηνπο νπνίνπο, παξά ηε ζρεηηθή εκπνξεπκαηνπνίεζε, ην
θεθάιαην δελ είρε άκεζα επελδχζεη ζε κεγάιν βαζκφ. Ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο θξίζεο, ε
δπζθνιία αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ εμσζεί ζηε ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ γηα
απνθέληξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δεκφζησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ.
Ζ επηθείκελε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζηε ρψξα καο θηλείηαη ζηνπο ίδηνπο άμνλεο
θαη θαηεπζχλζεηο, επηδηψθνληαο, αλάκεζα ζε άιια, ηελ πην πξφζθνξε εθαξκνγή ηεο
πνιηηηθήο ηεο «δηά βίνπ κάζεζεο» θαη «νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο», βαζηθψλ αξρψλ θαη
δηαζηάζεσλ ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ πξνσζνχληαη πην
απνηειεζκαηηθά κέζα απφ ην απνθεληξσκέλν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν.5
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1. Θέζειρ, πποηάζειρ και πποβλημαηιζμοί ηηρ ΟΛΜΔ για
ηην αποκένηπυζη ζηην εκπαίδεςζη
Ζ ΟΛΜΔ, ηφζν ζε εθπαηδεπηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά ζπλέδξηα, φζν θαη ζε Γ..
Πξνέδξσλ θαη Τπνκλήκαηα πξνο ην ΤΠΔΠΘ, έρεη εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηεο κε ηελ
απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ ππαγσγή ησλ ζρνιείσλ ζηνπο δήκνπο, κε θπξίαξρε
ηε δηαπίζησζε φηη απηά νδεγνχλ ζε ζρνιεία πνιιψλ ηαρπηήησλ, ζε δηαθνξνπνίεζε ησλ
πξνγξακκάησλ θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ζε πιήξε αλαηξνπή ησλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.

1.1 . Αποθάζειρ ςνεδπίυν
ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ 13ος ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΟΛΜΔ (9/7/2007)
Γιεκδικοωμε:
….Καζνιηθή δεκφζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, πνπ ζα παξέρεη κφξθσζε,
θαιιηέξγεηα θαη εθφδηα ζε φια ηα παηδηά ρσξίο απνθιεηζκνχο κε παηδαγσγηθή ειεπζεξία θαη
δεκνθξαηία.
Άκεζε θαζηέξσζε ηεο 12ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε πξννπηηθή ην εληαίν
12ρξνλν ζρνιείν. Γίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή. Όρη ζηελ ππαγσγή ηεο
πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηνπο Γήκνπο θαη ζηνπο ηδηψηεο. Όρη ζηε «ζρνιεηνπνίεζή» ηεο…..
ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ 14ος ΤΝΓΡΗΟΤ ΟΛΜΔ (Ηοωνιορ 2009)
Με δεδνκέλα ηα αηηήκαηα ηνπ 13νπ πλεδξίνπ, ζπκπιεξψλνπκε ηα
παξαθάησ:
1. Να κελ πεξάζνπλ νη αιιαγέο ζην εμεηαζηηθφ (πεξηθεξεηαθέο
εμεηάζεηο θ.ιπ.)…

1.2 . Αποθάζειρ Γ.. Πποέδπυν ηυν ΔΛΜΔ
ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ Γ..ΣΩΝ ΠΡΟΔΓΡΩΝ ΣΩΝ ΔΛΜΔ (9.2.08)
Σο πλαίζιο ηυν αιηημάηυν μαρ-κωπιερ αισμέρ διεκδίκηζηρ
Σν πιαίζην αηηεκάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο παξακέλεη απηφ πνπ θαζνξίδεη ε απφθαζε ηνπ
13νπ ζπλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ θαη επαλαβεβαίσζε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Πξνέδξσλ ησλ
ΔΛΜΔ ζηηο 15 Ννέκβξε 2007.
Γηα ηελ επφκελε ρξνληθή πεξίνδν σο αηηήκαηα αηρκήο ησλ θηλεηνπνηήζεψλ καο πξνηείλνπκε
λα παξακείλνπλ ηα παξαθάησ:
…….• Γεκφζηα 12ρξνλε ππνρξεσηηθή θαη πξαγκαηηθά δσξεάλ Δθπαίδεπζε κε πξννπηηθή
ην εληαίν 12ρξνλν ζρνιείν. Όρη ζηελ απνθέληξσζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππαγσγή ησλ
ζρνιείσλ ζηνπο Γήκνπο. Τινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ηεο ΟΛΜΔ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε….
ΑΠΟΦΑΖ Γ.. ΠΡΟΔΓΡΩΝ ΣΩΝ ΔΛΜΔ (17.3.08)
……Ζ εθπαηδεπηηθή ζπγθπξία
Οη αλαδηαξζξψζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζπλερίδνληαη θαη θιηκαθψλνληαη:
• Δίλαη γλσζηφ φηη πξνσζείηαη ην επφκελν δηάζηεκα ν «Καπνδίζηξηαο 2». Αλεμάξηεηα απφ
ηελ νλνκαζία ηεο ε επηρείξεζε «απνθέληξσζε» ζεκαηνδνηεί, πηζαλφηαηα, κηα λέα
πξνζπάζεηα εηζβνιήο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζην δεκφζην ζρνιείν θαη ηε βαζχηεξε
ηαμηθή δηαθνξνπνίεζή ηνπο κε ηε κεηαθνξά ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο επζχλεο γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε, ην ζρνιηθφ πξφγξακκα, ηε ιεηηνπξγία θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε….
5

• ε ζπλεληεχμεηο ηνπ ν Τπνπξγφο Παηδείαο πξναλαγγέιιεη:
α) δηάινγν γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξφζβαζεο κε ζηφρν ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ
απφ ηα θξίζηκα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γηα λέα
ηαμηθά κέηξα επηινγήο, φπσο δείρλνπλ ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία (πφξηζκα ΔΤΠ, ΟΚΔ), ελψ
απφ ηελ άιιε ηα ΚΔ θαη ηα ςεπηνθνιιέγηα εμηζψλνληαη κε ηα ΑΔΗ θαη ηα ΣΔΗ
απειεπζεξψλνληαο ηελ «πξφζβαζε» ζε ηίηινπο ρσξίο αληίθξηζκα.
β) Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γηα λα απνδερηεί έηζη λα γίλεη ελεξγεηηθφο ππνζηεξηθηήο
θαη ππεξέηεο ηεο αληηεθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (νη επηινγέο δηνηθεηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ έρνπλ ηνλ ίδην ζηφρν – ζπγθξφηεζε κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη ρεηξαγψγεζεο).
γ) Δπέθηαζε ησλ «κεηαξξπζκίζεσλ» ζηε Β/βάζκηα Δθπ/ζε κεηά θαη ηελ αλαλέσζε ηεο
ζεηείαο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΤΠ.
- Ωο ΟΛΜΔ εθθξάζακε επαλεηιεκκέλα ηελ πιήξε αληίζεζή καο ζηελ πεξηβφεηε «έθζεζε»
ηνπ ΔΤΠ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηελ είζνδν θαη εκπινθή
εηαηξεηψλ θαη ρνξεγψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έρνπκε, επίζεο, επηζεκάλεη πσο κε
ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία θαζψο θαη κε θαηεπζχλζεηο φπσο ε
«δηαζεκαηηθφηεηα», ιφγσ ηνπ ηξφπνπ πνπ πξνσζoχληαη, επλνείηαη ε θπξηαξρία ηνπ
«ζρνιείνπ ηεο αγνξάο»…..
Σν πιαίζην ησλ αηηεκάησλ καο-θχξηεο αηρκέο δηεθδίθεζεο
Σν πιαίζην αηηεκάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο παξακέλεη απηφ πνπ θαζνξίδεη ε απφθαζε ηνπ
13νπ ζπλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ θαη επαλαβεβαίσζε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Πξνέδξσλ ησλ
ΔΛΜΔ ζηηο 15 Ννέκβξε 2007 θαη ζηηο 9 Φιεβάξε 2008.
Γηα ηελ επφκελε ρξνληθή πεξίνδν σο αηηήκαηα αηρκήο ησλ θηλεηνπνηήζεψλ καο πξνηείλνπκε
λα παξακείλνπλ ηα παξαθάησ:
…..4. Γεκφζηα 12ρξνλε ππνρξεσηηθή θαη πξαγκαηηθά δσξεάλ Δθπαίδεπζε κε πξννπηηθή ην
εληαίν 12ρξνλν ζρνιείν. Όρη ζηελ απνθέληξσζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππαγσγή ησλ
ζρνιείσλ ζηνπο Γήκνπο. Τινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ηεο ΟΛΜΔ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Καηάξγεζε ηνπ Ν. 3475/06 γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε θαη εθαξκνγή ηεο
κεηαβαηηθήο πξφηαζεο ηεο ΟΛΜΔ γηα ηνκείο, εηδηθφηεηεο ζηα ΔΠΑΛ θ.ιπ. Μεηαιπθεηαθφ
Έηνο Δηδίθεπζεο. Κακηά θαηάξγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο, δηαζθάιηζε ηεο κφληκεο εξγαζίαο
φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δλζσκάησζε ησλ ζρνιψλ άιισλ Τπνπξγείσλ ζην ΤΠΔΠΘ….
ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ Γ.. ΣΩΝ ΠΡΟΔΓΡΩΝ ΣΩΝ ΔΛΜΔ (25.10.08)
Σο πλαίζιο ηυν αιηημάηυν
Με βάζε ηελ απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γ.. ηεο 28.6.08 ηα αηηήκαηα ησλ θηλεηνπνηήζεψλ καο
γηα ηελ ηξέρνπζα ζπλδηθαιηζηηθή ρξνληά είλαη ηα παξαθάησ:
…..• Όρη ζηελ απνθέληξσζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππαγσγή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηνπο
δήκνπο…..
ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΓΔΝ. ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΠΡΟΔΓΡΩΝ ΣΩΝ ΔΛΜΔ
(30.1.2010)
ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο, ε Γ.. Πξνέδξσλ εθηηκά ηα παξαθάησ:
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ
Με ηελ πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ
ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηνπο δήκνπο. Αλ
απηφ ην ζπλδέζνπκε κε ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο, δειψζεηο αξκνδίσλ θαη κε ην
θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα, ε κεηαθνξά ηεο επζχλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηνπο ΟΣΑ απνηειεί
θεληξηθή επηδίσμε ηεο λέαο εγεζίαο ηνπ Τπ. Παηδείαο. Όπσο ηφληζε ε Τπνπξγφο Παηδείαο θ.
Γηακαληνπνχινπ ζην 14ν πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ ε πεξηθεξεηαθφηεηα ζα αθνξά ηφζν ην
αναλςηικψ ππψγπαμμα (ζα είλαη εθνικψ θαηά 85% θαη πεπιθεπειακψ θαηά 15%), ψζο και
ηοςρ διοπιζμοωρ, πνπ ζα γίλνληαη κελ κε επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αιιά ε
διασείπιζη ηος πποζυπικοω θα μεηαθεπθεί ζε πεπιθεπειακψ επίπεδο.
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Με ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο ηεο πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο
δηαζπάηαη ην εληαίν ηεο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο, δεκηνπξγνχληαη ζσολεία πολλϊν
ηασςηήηυν, αθνχ ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο δε ζα αθνινπζνχλ ην ίδην εληαίν πξφγξακκα
ζπνπδψλ. Μέζα δε απφ ηελ αξιολψγηζη ηνπ εκπαιδεςηικοω έπγος θαη ησλ αναλςηικϊν
ππογπαμμάηυν, πνπ έρεη εμαγγείιεη ε θπβέξλεζε – ηα νπνία ζα είλαη δηαθνξεηηθά απφ
πεξηθέξεηα ζε πεξηθέξεηα – ζα πξνρσξήζεη αξγά αιιά ζηαζεξά ε καηηγοπιοποίηζη ηυν
ζσολείυν.
Ζ διασείπιζη ηος εκπαιδεςηικοω πποζυπικοω αλά πεξηθέξεηα ή δήκν πξαθηηθά ζεκαίλεη
φηη ζα ππάξμεη νπζηαζηηθά έλα διαθοπεηικψ επγαζιακψ καθεζηϊρ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ,
κε ηειηθφ ζηφρν ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο κε ηα ζρνιεία. Οη πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ
Τθππνπξγνχ Παηδείαο θ. Παλάξεηνπ γηα δηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απεπζείαο ζηε
ζρνιηθή κνλάδα, επηβεβαηψλνπλ απηέο ηηο πξνζέζεηο ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ.
Αλνκνιφγεηνο ηειηθφο ζηφρνο ησλ εκπλεπζηψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο απνθέληξσζεο είλαη ην
πέξαζκα ζην θαζεζηψο ηεο ππνγξαθήο αηνκηθήο ζχκβαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ
εξγνδφηε ηνπ, φπσο γίλεηαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Δθεί ν
θάζε εθπαηδεπηηθφο δηαπξαγκαηεχεηαη κφλνο ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ ην εξγαζηαθφ
θαζεζηψο θαη ηελ ακνηβή ηνπ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη.
ΠΛΑΗΗΟ ΑΗΣΖΜΑΣΩΝ
Με βάζε ην πιαίζην αηηεκάησλ πνπ ςεθίζηεθαλ ζην ηειεπηαίν (14ν) ζπλέδξηφ καο αιιά
θαη ηηο εμειίμεηο ηεο πεξηφδνπ πνπ δηαλχνπκε απνθαζίδνπκε σο αηηήκαηα αηρκήο ηα
παξαθάησ:
….5. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ:
…Γηαθσλνχκε θαηεγνξεκαηηθά κε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο ηεο
εθπαίδεπζεο (δηνξηζκνί, δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, θ.ιπ.). Όρη ζηα
κέηξα πνπ πξνσζνχλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ζηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε…

1.3 Τπομνήμαηα Γ.. ΟΛΜΔ
Τπψμνημα ΟΛΜΔ ππορ ηον Τποςπγψ ΤΠΔΠΘ (15.01.09) με θέμα: «Σα κωπια
αιηήμαηα και οι διεκδικήζειρ ηυν εκπαιδεςηικϊν ηηρ Γεςηεποβάθμιαρ
Δκπαίδεςζηρ»
……• Γεκφζηα, 12ρξνλε ππνρξεσηηθή θαη πξαγκαηηθά δσξεάλ Δθπαίδεπζε, κε πξννπηηθή
ην εληαίν 12ρξνλν ζρνιείν. Τινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ηεο ΟΛΜΔ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Μεηαιπθεηαθφ Έηνο Δηδίθεπζεο…
….• Όρη ζηελ απνθέληξσζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππαγσγή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
ζηνπο δήκνπο…..
Τπψμνημα ΟΛΜΔ ππορ ηην Τποςπγψ ΤΠΔΠΘ (16-10-09)
…..12. Γηαθσλνχκε θαηεγνξεκαηηθά κε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε πεξηθεξεηαθήο
νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο (δηνξηζκνί, δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα,
θ.ιπ.)….
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2. Θέζειρ, πποηάζειρ και πποβλημαηιζμοί ηηρ πολιηικήρ
ηγεζίαρ και άλλυν πολιηικϊν και κοινυνικϊν θοπέυν
(μικποφζηοπική αναδπομή-επικαιποποίηζη)
Σν δήηεκα ηεο απνθέληξσζεο-πεξηθεξεηαθφηεηαο, είλαη έλα δήηεκα πνπ έρεη αλνίμεη
ζηε ρψξα καο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, κε ηνπο λ. 2218 θαη 2240/94. ηνλ λ.
2218/94, πεξηγξάθεηαη ζαθψο φηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε λνκαξρηαθή
απηνδηνίθεζε, πξνυπνζέηνπλ ηέιε θαη εηζθνξέο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα (άξζξν 22).
Δπίζεο ζην ζρεηηθφ δειηίν ηχπν ηνπ ΤΠΔ, 1/3/95, αλαθέξνληαλ ηα εμήο: «Ζ
ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ ζα θαζνξίδεηαη, αθνχ πξνυπνινγηζηεί ην θφζηνο αλά καζεηή.
Αλ ην θφζηνο ππεξβαίλεη ην πξνυπνινγηζζέλ, νη δήκνη κπνξνχλ λα ην αληηκεησπίζνπλ κε
λένπο άκεζνπο θφξνπο».6 Οη λφκνη απηνί θαη δηάθνξεο εμαγγειίεο πεξηιάκβαλαλ ζέζεηο θαη
δηαηάμεηο γηα ηελ απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνπο
βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη ηα λεπηαγσγεία, θαη μεζήθσζαλ ζχειια αληηδξάζεσλ απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε απνηέιεζκα λα κείλνπλ αλελεξγά ηα ζρεηηθά άξζξα. Όζνλ αθνξά
ζηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, φπνπ ηα πξνβιεπφκελα εθαξκφζηεθαλ, έρνπκε ην πξψην
βήκα απνθεληξσκέλεο παξνρήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (ηξνπνινγία Γηαλλάθνπ).
Παξφηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ λφκσλ δελ εθαξκφζηεθαλ ζε φιε ηελ
έθηαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ακθηζβεηείηαη ε ηζρχο ηνπο, ην ζίγνπξν είλαη φηη ν Κψδηθαο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ ηνπο αλαηξεί θαη απνηεινχλ βάζε ηνπ ζεζκηθνχ νπινζηαζίνπ
ηεο απνθέληξσζεο.7 Δμάιινπ, νη θηλήζεηο πεξηθεξεηαξρψλ θαη δεκάξρσλ Γ. Αηηηθήο ην
2008 θαη νη εληνιέο ηνπο γηα κεηαβίβαζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ ζρνιείσλ
ζηνπο ΟΣΑ, ηηο νπνίεο καηαίσζαλ νη παξεκβάζεηο ησλ ΔΛΜΔ, ζηεξίρηεθαλ ζηελ επίθιεζε
ησλ παξαπάλσ λφκσλ, ζηηο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο Σζνραηδφπνπινπ-Φαηνχξνπ θαη
ζε λφκν ηεο Ν.Γ. πνπ ελζσκάησλε θαη εμεηδίθεπε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο.
Αθνινχζεζε ν Καπνδίζηξηαο Η θαη ε πξψηε ζπλέλσζε δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ελψ ε
θπβέξλεζε ηεο ΝΓ αξγφηεξα θαηέζεζε πξφηαζε γηα πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε
(«Καπνδίζηξηαο ΗΗ). ην ζρέδην απηφ, φπσο είρε θαηαηεζεί ην Μάξηην ηνπ 2008 ζηελ
αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή θαη ζε θνξείο γηα δηαβνχιεπζε (ΚΔΓΚΔ), πξνβιεπφηαλ
φηη φιεο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο κεηαθέξνληαη ζηελ πεξηθεξεηαθή δνκή,
εθηφο απφ ηελ εζληθή άκπλα θαη δεηήκαηα πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο: «Η απνθεληξσκέλε
πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε ζα πξέπεη λα αλαιάβεη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ
θεληξηθνχ θξάηνπο, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζεηηθά γηα ηνλ πνιίηε. Σηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ε εζληθή άκπλα θαη ε
πξνηεξαηφηεηα ησλ δεηεκάησλ ηεο πνιηηηζκηθήο καο ηαπηφηεηαο». Ζ επηρείξεζε
«Καπνδίζηξηαο ΗΗ» δελ πξνρψξεζε, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη νη
ελζηάζεηο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα γελλαία ρξεκαηνδφηεζε ηεο απηνδηνίθεζεο: «Η κεηαθνξά
αξκνδηνηήησλ ζπλνδεχεηαη νπσζδήπνηε κε ηε κεηαθνξά ησλ αλάινγσλ πφξσλ, ηφζν ηνπ
ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Υινπνηείηαη
είηε κε αλαθαηαλνκή θνλδπιίσλ απφ ην Υπνπξγείν πξνο ηελ Πεξηθέξεηα, είηε κε κεηαθνξά
θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζηνπο Πξσηνβάζκηνπο ΟΤΑ.».8 Οη ελζηάζεηο
απηέο ηεο ΚΔΓΚΔ ελαξκνλίδνληαη κε παιαηφηεξεο θαη λεφηεξεο δειψζεηο Παπιφπνπινπ:
«Κακηά δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε-απνθέληξσζε δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ρσξίο γελλαία
θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη πεξηθεξεηαθνχο κεραληζκνχο
απνξξφθεζεο θνλδπιίσλ».9
6

ην Γ. Καββαδίαο, «Ο Γνχξεηνο Ίππνο ηεο Απνθέληξσζεο θαη ε Άισζε ηεο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο»,
πεξηνδηθφ Αληηηεηξάδηα ηεο Δθπαίδεπζεο, η. 37/1995, ζει. 18 θ.ε.
7
Φιψξα ηδέξε, Ο ξφινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή θαη άζθεζε εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ
απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 κέρξη ζήκεξα, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Πάληεην Παλεπηζηήκην.
8
πλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ "ρνιείν & Σνπηθή Απηνδηνίθεζε - Τπνρξέσζε ή Γεκηνπξγία" - Βέξνηα, 26-27
επηεκβξίνπ 2008, πξνηάζεηο απφ ηε κειέηε ΔΔΣΑΑ.
9
«ΣΟ ΒΖΜΑ», 7/11/2009
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Παξά ηηο ελζηάζεηο ηεο ΚΔΓΚΔ, νη πξνηάζεηο ηεο κειέηεο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. γηα ηελ
ΚΔΓΚΔ κε ζέκα: «Πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη εθπαίδεπζε: αξκνδηφηεηεο,
φξγαλα, ιεηηνπξγίεο», φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην ίδην πλέδξην, ηάζζνληαη αλνηρηά ππέξ
ηνπ απνθεληξσκέλνπ ζρνιείνπ, θαζψο εηζεγνχληαη:
«γ). Καζηέξσζε ηεο ζεζκνζεηεκέλεο ζπκκεηνρήο ησλ Γήκσλ ζε ζεκαληηθέο κνξθέο
παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Τέηνηεο είλαη αξρηθά ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ
παξνρήο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Αλάινγεο ζεκαζίαο λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζα είλαη απηή πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο
γηα παξνρή ηφζν κεηα-δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φζν θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.
……………………………………………………………………………………………………………
……………….. ε). Γηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Γήκσλ :


κέζα απφ ηε κεηαθνξά πφξσλ απφ ηελ θξαηηθή θνξνινγία ζηνπο δήκνπο απνθιεηζηηθά
φκσο, γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο.



κέζα απφ ηε ζχλδεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δήκσλ απφ ην θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε
ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θάζε δήκνπ.



κέζα απφ ηελ παξνρή πνηθίισλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ.
ζεκηλάξηα πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ ή δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα γισζζνκάζεηαο, ππνινγηζηψλ
θ.η.ι.).



Μέζα απφ ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αλαδήηεζε επηρνξεγήζεσλ πξνο ηα
ζρνιεία ή ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ δήκσλ απφ πνηθίινπο ηνπηθνχο
θνξείο.(ρνξεγίεο, αμηνπνίεζε πεξηνπζίαο ζρνιείσλ θηι.)».

ην δήηεκα, κάιηζηα, ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε ΚΔΓΚΔ πξνρσξεί
παξαπέξα θαη δε δηζηάδεη λα πξνηείλεη δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαηά
30%, κε αιιαγή ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. πγθεθξηκέλα δηεθδηθεί:
«Ση). Παξέκβαζε πξνο ηελ πνιηηεία (ΥΠΔΠΘ) γηα αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ζηφρν
ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ Πξνγξακκάησλ
Σπνπδψλ. Απηφ ζεκαίλεη παξνρή δπλαηφηεηαο έλα κέξνο (30%)ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ
ησλ ζρνιείσλ λα δηακνξθψλεηαη απφ ηηο δεκνηηθέο επηηξνπέο παηδείαο θαη ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο κε ζηφρν ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο πλεπκαηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.»
Δπίζεο, ην ΔΤΠ (φπσο θαη άιινη θνξείο, ηηο πξνηάζεηο ησλ νπνίσλ αλαθέξνπκε
παξαθάησ) παξά ην ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, δελ παχεη λα απνηειεί φξγαλν ηεο
εθάζηνηε θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε, εθφζνλ ε ζπληξηπηηθή ηνπ
πιεηνςεθία είλαη δηνξηζκέλε απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Απφ ηελ άπνςε απηή, νη εθζέζεηο ηεο
επηηξνπήο ηνπ ΔΤΠ γηα ηελ πξσηνβάζκηα αξρηθά θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε
ζπλέρεηα απνηεινχλ ζνβαξέο αξλεηηθέο εμειίμεηο θαη ζηεξίγκαηα ζηα κέηξα απνθέληξσζεο
ηεο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ην ΔΤΠ ζην πφξηζκά ηνπ 11/7/2006,10 μεθάζαξα
πξνηείλεη δηρνηφκεζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ γπκλαζίνπ ζε δχν δψλεο -φπσο
ζεζκηθά ηνπιάρηζηνλ ηζρχεη θαη κεξηθά εθαξκφδεηαη ζην δεκνηηθφ – κία κε θνηλά γηα φινπο
καζήκαηα θαη κία άιιε επέιηθηε-αλνηρηή πνπ ζα δηακνξθψλεηαη «ηνπηθά» ζε θάζε ζρνιείν.
Ζ έθζεζε εηδηθφηεξα πξνηείλεη:
 Πξνγξάκκαηα αλνηθηά θαη επέιηθηα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνηλσλίαο, ηα νπνία ζα
επηηξέπνπλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο λα εμεηδηθεχνπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ζηηο
ελδερφκελεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.

10

Βιέπε Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο, Έθζεζε Δπηηξνπήο γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Αζήλα
11/7/2006, θεθ. «Ο ξφινο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο», ζει. 9 θ.ε.
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 Γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε λα νξίδνληαη θεληξηθά ηα 2/3 ηνπ Αλαιπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο θαη γηα ην ππφινηπν 1/3 λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμήο ηνπο ζε επίπεδν
ζρνιείνπ.
Όια απηά εληζρχνπλ ηνλ θίλδπλν ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ηεο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο λα βξεζεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε επζεία αληηζηνηρία κε ηελ νηθνλνκηθή
δπλαηφηεηα θαη ηελ ηαμηθή πξνέιεπζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, φζνλ θη αλ ην ΔΤΠ
δηαθεξχηηεη φηη νη αλνηρηέο δψλεο θχξην ζηφρν ζα έρνπλ δξάζεηο γηα εκβάζπλζε ζηα
αληηθείκελα ησλ εληαίσλ καζεκάησλ θνξκνχ, ην ζίγνπξν είλαη φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζα
πξνρσξήζνπλ πνιχηξνπα (βιέπε ζρ. θεθ. γηα επέιηθηε δψλε).
Απηέο νη θαηεπζχλζεηο εληζρχνληαη θαη απφ ηηο ππνδείμεηο ηεο έθζεζεο λα αμηνπνηεί
ην ζρνιείν ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη λα νξίδεη νηθνλνκηθφ δηεπζπληή, φηαλ έρεη πάλσ
απφ 100 καζεηέο:
«Οη ζρνιηθέο κνλάδεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζηελ ππνζηήξημε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ επηδηψθνληαο:
 ζηαζεξή θαη δνκεκέλε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη ην Σχιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ
ηνπ ζρνιείνπ,
 ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηδηαίηεξα κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο
ησλ δήκσλ,
 ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (επηρεηξήζεηο, κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θ.ιπ.).».
Άξα, κεγάιν κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ζα εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά
ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη «έμππλα» ηνπο πφξνπο ηνπ θαη λα πξνζειθχεη ρξεκαηνδφηεο. Απηφ
γίλεηαη ζαθέο φηαλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ «θαηά ην δπλαηφ “απηφλνκε” θαη επέιηθηε
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε κεηαθνξά πφξσλ ζχκθσλα κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο».
Αλ απηέο νη πξνηάζεηο ζπλδπαζηνχλ, φπσο ππνδεηθλχεηαη, κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο παίξλνληαο σο θξηηήξην ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζε πεξηθεξεηαθέο
εμεηάζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο ή θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ
δηακνξθψλνπλ ηελ επίδνζε θαη ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ελ γέλεη (ή κε θξηηήξην ηελ
αλάιεςε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αλνηρηήο ή επέιηθηεο δψλεο), είλαη
βέβαην φηη ζα επηηαζεί ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε ηαμηθή θαηεγνξηνπνίεζε
ησλ ζρνιείσλ.
Όπσο είλαη θπζηθφ, θαη ην πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο-Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο,11 πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ ΔΤΠ, ζηελ πξφζθαηε έθζεζή ηνπ πξνο ηνλ
ΟΟΑ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, επζπγξακκίδεηαη κε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΔΤΠ
θαη πξνηείλεη έλζεξκα ηελ απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζαλ κηα καγηθή ιχζε πνιιά
πξνβιήκαηα. Με ηηο εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο ηνπ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα («Απμεκέλε ειεπζεξία επηινγψλ καζεκάησλ ζην ιχθεην», «Αλνηρηά ΑΠ ζε
πνζνζηφ 10%», «Εψλε πνιηηηζκνχ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κε παξάιιειε
δηάρπζε ζε φια ηα καζήκαηα»), πεξηνξίδεη αθελφο ηα εληαία καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη
ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη θαη εληζρχεη ηελ ηάζε δηαθνξνπνίεζεο ζην πεξηερφκελν ηνπ
ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Καη ε ΟΚΔ ζην δειηίν ηχπνπ 3/7/2007, ππνγξακκίδεη πσο «ε απηνλνκία ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη νηθνλνκηθά είλαη κέζν παηδαγσγηθήο θαη καζεζηαθήο αλαβάζκηζεο
ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο». Σαπηφρξνλα ζε θείκελφ ηεο ε ΟΚΔ,12 εηζεγείηαη ηε
«ζεζκνζεηεκέλε απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ απηφλνκε αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο ζην νηθνλνκηθφ θαη νξγαλσηηθφ πεδίν», κε «αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, πέξα απφ
ηελ αληίζηνηρε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο».

11

Βιέπε Έθζεζε πξνο ΟΟΑ θαη ΤΠΔΠΘ, 2008, θεθ. 2, «Γηαρείξηζε-Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη 3,
«Απνθέληξσζε».
12
Γλψκε ηεο ΟΚΔ «Πξνζρνιηθή Αγσγή θαη Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», Ηνχιηνο 2007, ζει. 20.
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Όιεο απηέο νη ηάζεηο θαη επηδηψμεηο, απνηππψλνληαη αλάγιπθα ζην Δζληθφ
ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007 – 2013 (ΔΠΑ – Γ΄ ΚΠΑ), ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε», φηαλ ν 1ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο
πεξηιακβάλεη ηελ «αλακφξθσζε, εθζπγρξνληζκφ θαη απνθέληξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο». «Η απνθέληξσζε απνηειεί πξφθιεζε ζε δηνηθεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν θαη
εληζρχεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή».13
Οη πξνηάζεηο θαη νη εηζεγήζεηο φισλ ησλ παξαπάλσ θνξέσλ αληηθαηνπηξίδνπλ θαη
εληζρχνπλ ηηο πξνζέζεηο θαη ηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ εθάζηνηε
θπβεξλήζεσλ γηα ηελ απνθέληξσζε θαη πεξηθεξεηαθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ δνκψλ. Ζ
ζηξαηεγηθή απηή επηινγή απνηειεί θνηλή γεληθή θαηεχζπλζε ησλ κέρξη ηψξα θπβεξλήζεσλ.
Παξφια απηά ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ δίζηαζε λα πξνρσξήζεη ζηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε.
Απ‟ φ,ηη δηαθαίλεηαη, φκσο, ε ιεγφκελε απνθέληξσζε/πεξηθεξεηνπνίεζε ηεο
ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, κε ιίγα ιφγηα ην πέξαζκα ησλ ζρνιείσλ ζηνπο δήκνπο, παξακέλεη
ζηαζεξφο ζηφρνο ηεο λέαο θπβέξλεζεο ΠΑΟΚ θαη ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
Δηδηθφηεξα:
Σν επηέκβξην ηνπ 2005 ην ΠΑΟΚ παξνπζηάδεη ηα «πκπεξάζκαηα Πνιηηηθνχ
πκβνπιίνπ - πδήηεζε γηα ηελ Παηδεία». Σν ΠΑΟΚ θάλεη ιφγν γηα πέληε βαζηθνχο
άκεζνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ πνιηηηθήο
«Οη πέληε βαζηθνί άκεζνη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο καο:
Πξψηνο ζηφρνο: Να ζέζνπκε ηέινο ζην θξαηηθηζηηθφ ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, πνπ ζηεξίδεηαη ζην δφγκα: Η Μεηξνπφιεσο απνθαζίδεη θαη νη εθπαηδεπηηθέο
κνλάδεο εθηεινχλ. Σηα πιαίζηα απηά:
·Τν θξάηνο δηαηεξεί κφλν ην γεληθφ πιαίζην εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απνθαζίδεη γηα ηνλ
θνξκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο αλακνξθψλνληαο ηελ δηδαθηέα χιε, αθαηξψληαο
πεξηηηά ζέκαηα θαη επαλαιήςεηο
·Η πεξηθέξεηα ζηεξίδεη ηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη
ηελ απαζρφιεζε. Καζνξίδεη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο δψλεο (κεηαλάζηεο, ηζηγγάλνη, κεγάιε
καζεηηθή δηαξξνή, εηδηθέο θαηεγνξίεο). Οξγαλψλεη (ζε ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηήκηα, ΤΔΙ)
επηκφξθσζε ελειίθσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Πξνζιακβάλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηα φια
απηά ζπγθξνηεί Δηδηθά Δθπαηδεπηηθά Σπκβνχιηα πνπ απαξηίδνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο,
εθιεγκέλνπο κε θαζνιηθή ςεθνθνξία, εθπξνζψπνπο ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ (νη
ηειεπηαίνη κφλν ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε), εθιεγκέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ
παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ, εθπξνζψπνπ ηνπ Υπνπξγείνπ. Τα Εηδηθά
Εθπαηδεπηηθά Σπκβνχιηα κεηά απφ θνηλσληθή δηαβνχιεπζε θαζνξίδνπλ κέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, επηιέγνπλ θαη αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Είλαη
ππεχζπλα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθήο ινγνδνζίαο.
·Τν ζρνιηθφ ζπκβνχιην επηιέγεη βνεζεηηθφ δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.
Χξεκαηνδνηεί ηε ζρνιηθή δσή κε εμαζθάιηζε θαη πξφζζεησλ πφξσv».
Σν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα πιεζαίλνπλ νη πξσηνβνπιίεο ηεο λέαο πνιηηηθήο
εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ έξρνληαη αθξηβψο λα εμππεξεηήζνπλ απηφ ην ζηφρν.
Έηζη ζηηο 5/11/2009 κεηά ηε ζπλάληεζε κε ηελ ΚΔΓΚΔ ε Αλλα Γηακαληνπνχινπ δήισζε
φηη ππάξρνπλ «κείδνλα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ξφιν ησλ δεκάξρσλ ζηε ρσξνζέηεζε ησλ
ζρνιείσλ, ζηε ζρνιηθή ζηέγε, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Απηά αθνξνχλ ηε κεγάιε
δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ε απηνδηνίθεζε θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
ζα πξέπεη λα παίμεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν».
Δπνκέλσο, νη πξνηάζεηο απηέο ζπλζέηνπλ έλα πιαίζην πνπ, αλ πινπνηεζεί, ζα
επηηείλεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα νδεγήζεη ζηελ πιήξε
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ζην άλνηγκα ησλ ζπξψλ ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο
αλάγθεο ηεο αγνξάο.
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Βιέπε θείκελν αλαθνξάο ΔΠΑ – Γ΄ ΚΠ, ζει. 11.

11

ην πξφζθαην Κείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, κε ην φλνκα «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
δηαβάδνπκε:
«29. Οη Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο αλαιακβάλνπλ:
• ηηο ππεξεζίεο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ
θαηαξγνχληαη, εθηφο απφ εθείλεο πνπ κεηαθέξνληαη ζηνπο δήκνπο,
• ζηαδηαθά εθείλεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζήκεξα απφ ηελ θξαηηθή πεξηθέξεηα, κε
εμαίξεζε εθείλεο νη νπνίεο πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηα απνθεληξσκέλα φξγαλα ηνπ θξάηνπο
ράξηλ ηεο ελφηεηαο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα, φπσο ηα ζέκαηα
ρσξνηαμίαο – πνιενδνκίαο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δαζηθήο πνιηηηθήο ή
κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο.»14
Σην ζεκείν απηφ, γίλεηαη ζαθέο φηη ε Εθπαίδεπζε δελ είλαη απφ εθείλνπο ηνπο ηνκείο πνπ
εμαηξνχληαη φζνλ αθνξά ζηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο πξνο ηηο
Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο.
Καη παξαθάησ:
«30. Σην παξαπάλσ πιαίζην, αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζήκεξα απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη
θξαηηθά ειεγρφκελνπο θνξείο κεηαθέξνληαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο εηδηθέο ζε θάζε ηνκέα ζπλζήθεο. Δλδεηθηηθά ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα
κεηαθεξζνχλ επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο, θαηά ην κέξνο πνπ πεξηιακβάλνπλ αληηθείκελα γηα ηα
νπνία δελ αζθείηαη απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ε νπνία αλήθεη ζηα θξαηηθά φξγαλα (θεληξηθά
ή απνθεληξσκέλα), είλαη:
……………………………………………………………………………………………………………
………………..
• Εθπαίδεπζεο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ (δηα βίνπ εθπαίδεπζε, ζέκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο θ.ά.)» (Κείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο: Αξρέο Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο
γηα ηε Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
«Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 10-01-‟10, ε ππνγξάκκηζε δηθή καο ).
Παξαθάησ ζην «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην γηα ηελ
«Δπαλεζεκειίσζε ησλ Γήκσλ:
«51. Σην πιαίζην ηεο Νέαο Αξρηηεθηνληθήο επαλαζεκειηψλεηαη ε πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε
κε ιηγφηεξνπο θαη ηζρπξφηεξνπο Γήκνπο, αλεμαηξέησο ζε φιε ηε ρψξα, νη νπνίνη
ρσξνζεηνχληαη κε βάζε αληηθεηκεληθά (γεσγξαθηθά, δεκνγξαθηθά, αλαπηπμηαθά θ.ά.)
θξηηήξηα, ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, λα αμηνπνηνχλ ηε ζχγρξνλε
ηερλνινγία θαη κεζφδνπο δηνίθεζεο θαη έηνηκνη λα ππνδερζνχλ
δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο ηδίσο απφ ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο ζηνπο ηνκείο ι.ρ.
ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο, ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ κεηαθνξψλ.»15
Πνιχ πξφζθαηα (23/2/2010), ηελ ίδηα ψξα πνπ ε Τπνπξγφο Παηδείαο κηινχζε ζην
βήκα ηεο Microsoft γηα «εληαία» εθπαίδεπζε θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ε Τθππνπξγφο, Δ.
Υξηζηνθηινπνχινπ, ζε εκεξίδα πνπ γίλνληαλ ζε ρψξν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηε «Γηά
βίνπ Μάζεζε», νκνινγνχζε μεθάζαξα ην πέξαζκα κεγάινπ κέξνπο εθπαηδεπηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ ζηνπο δήκνπο θαη ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο κε ηνπηθά θξηηήξηα: «Ζ πνιηηηθή
εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζρεδηάδεη ηε κεηαθνξά πνιιψλ αξκνδηνηήησλ γηα ηε δηά
βίνπ κάζεζε ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ζηνπο ηζρπξνχο Γήκνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε λέα
14
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αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο Καιιηθξάηεο. Οη κεγάιεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε δηά βίνπ
κάζεζε, φπσο ε πξάζηλε αλάπηπμε, νη λέεο ηερλνινγίεο, ν πνιηηηζκφο θαη ε θαηαπνιέκεζε
ησλ θνηλσληθψλ απνθιεηζκψλ, εμεηδηθεχνληαη, ζρεδηάδνληαη θαη ζα εθαξκνζηνχλ αλάινγα
κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πεξηνρήο κε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ θπβέξλεζεο
θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», είπε θαηά ιέμε ε Τθππνπξγφο.
ην ηειεπηαίν κείμενο εξαγγελιϊν ηος Τποςπγείος Παιδείαρ για ηο «Νέο
σολείο» (4-3-2010)16, πνπ είλαη έλα θείκελν γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ, δηαβάδνπκε ζην Α΄
κέξνο, πνπ απνηειεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ «Νένπ ρνιείνπ»:
«ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ζε αξκνληθή ζχλδεζε κε ηε Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο. Τν λέν ζρνιείν ζπλδέεηαη κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δίλαη
ην ζρνιείν φπνπ ζεζκηθφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν έρνπλ φινη: νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο, νη ίδηνη
νη καζεηέο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Η λέα δηνηθεηηθή δνκή ηεο Φψξαο, απνηειεί ηελ βάζε γηα
κηα λέα ζρέζε παηδείαο θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο, κε κεηαθνξά λέσλ αξκνδηνηήησλ ζην πιαίζην
ηνπ Σπληάγκαηνο.»
ην ζεκείν απηφ θαη παξά ηε γεληθφινγε αλαθνξά, γίλεηαη ζαθήο ε πξφζεζε ηεο
θπβέξλεζεο γηα ζχλδεζε ηεο δηνηθεηηθήο κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, γηα κεηαθνξά
αξκνδηνηήησλ ζηνπο δήκνπο θαη ηηο πεξηθέξεηεο, θαζψο θαη γηα ην ελδερφκελν πξνψζεζεο
ηεο ιεγφκελεο «θνηλσληθήο ινγνδνζίαο» ησλ ζρνιείσλ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη.
ην Γ΄ κέξνο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θνκκάηη πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
ηερληθνεπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, νη αλαθνξέο είλαη ζαθέζηαηεο:
«Γ4. Τν Τερλνινγηθφ Σρνιείν ζε ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή αλάπηπμε
Η Τερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί θπξίαξρε πξνηεξαηφηεηα πνπ αθνξά
άκεζα ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο ρψξαο , ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζηα ηερληθά
επαγγέικαηα θαη ηελ ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ
ηίζεληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.»
Παξαθάησ δε, ην θείκελν γίλεηαη πην ζπγθεξηκέλν:
«Σηνλ ρψξν ηεο ΤΔΔ ζα ιεηηνπξγεί ην «Τερλνινγηθφ Λχθεην». ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη ηα
ζεκεξηλά ΔΠΑ.Σ. θαη ΔΠΑ.Λ. θαη ην νπνίν ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ ηνπηθή
νηθνλνκία.»
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
«Οη εηδηθφηεηεο ηνπ Τερλνινγηθνχ Λπθείνπ, ζα είλαη απνηέιεζκα δηαιφγνπ κε ηηο ηνπηθέο
θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλδηνξγαλψλεηαη
θαη ε πξαθηηθή άζθεζε»
Όζνλ αθνξά, δειαδή, ζηελ ηερληθνεπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε είλαη νινθάλεξν φηη
θαηεπζχλεηαη νινηαρψο θαη αληζφηηκα ζε απνθεληξσκέλε δνκή θαη ιεηηνπξγία, ζε
απεπζείαο ζχλδεζε κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο επηπξφζζεηα αλαιακβάλνπλ
θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ελδερνκέλσο θαη ηελ πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ. Πξφθεηηαη,
δειαδή, γηα παξαπέξα δηαθνξνπνίεζε θαη ηαμηθή θαηεγνξηνπνίεζε.
Ζ αξιολψγηζη ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ, ελψ παξνπζηάδεηαη
σο παλάθεηα γηα ηελ επίιπζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη σο ζηνηρείν
αλαβάζκηζεο, ζηελ νπζία ζπλδέεηαη άκεζα κε ην άιινζη ηεο νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο, κε
ηελ εμεχξεζε θαη αμηνπνίεζε πφξσλ, θπξίσο ηδησηηθψλ, θαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε
ζηελ εθπαίδεπζε. Απηφ πξνθιεηηθά νκνινγείηαη ζην θείκελν (Β΄ κέξνο, ζεκείν 8), φηαλ
16
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ηνλίδεηαη φηη απηή αθνξά ηνπο πφξνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πφξσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε θνίηεζε, ηελ
επίδνζε, ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ!
«Η αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί κνλαδηθή δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηεο ζεηηθήο
αιιά θαη ηεο αξλεηηθήο πνξείαο, θαη εληνπηζκνχ αδπλακηψλ. Σε πξψηε θάζε νξίδεηαη σο
εζσηεξηθή δηαδηθαζία – σο απηναμηνιφγεζε – πνπ επηδηψθεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο
κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ.
Απηή αθνξά ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε:
- ηνπο Πφξνπο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο (πιηθνηερληθή ππνδνκή, νηθνλνκηθνί πφξνη, αλζξψπηλν
δπλακηθφ)
- ηε Γηνίθεζε ηεο Σρνι. Μνλάδαο (ζπληνληζκφο ζρνιηθήο δσήο, δηακφξθσζε-εθαξκνγή
ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πφξσλ)
- ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο απψιεηα δηδαθηηθψλ σξψλ.
- ην Κιίκα θαη ηηο Σρέζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο
- Τν ζπλνιηθφ πξφγξακκα θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο, πεξηβαιινληηθήο δξάζεο ηνπ Σρνιείνπ
- ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο θαη ηηο θαηλνηνκηθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζε φινπο ηνπο
ηνκείο
- ηα απνηειέζκαηα (θνίηεζε, επίδνζε, αηνκηθή-θνηλσληθή αλάπηπμε καζεηψλ)»
ρεηηθά κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηηο επηθείκελεο αιιαγέο, είλαη θαλεξφ φηη απηφ
αθνινπζεί ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ γηα ηε «Βειηίσζε ησλ Ηθαλνηήησλ γηα ηνλ 21ν
αηψλα», νξίδνληαο σο ζηφρνπο ηνπ «λένπ ζρνιείνπ» ηελ «ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο», ην «ρεηξηζκφ ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ», ηηο «δεμηφηεηεο ζηηο
θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία» θαη ηελ «επηθνηλσληαθή ρξήζε κηαο ή δχν μέλσλ
γισζζψλ». ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο πξνσζείηαη ε «δηά βίνπ κάζεζε», δειαδή
ιεμηπξφζεζκεο θαη ελαιιαζζφκελεο δεμηφηεηεο θαζψο θαη κηα εξγαιεηαθνχ ηχπνπ κάζεζε,
κέζα απφ ην δφγκα «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ», πνπ νδεγεί ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία
εθκάζεζεο ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ λένπ αλζξψπνπ ζηηο δεμηφηεηεο πνπ
θάζε θνξά ηνπ δεηείηαη λα καζαίλεη θαη φρη ζηελ θαηάθηεζε ηεο φπνηαο γλψζεο κπνξνχζε
λα παξέρεη αθφκα θαη ην ζεκεξηλφ ζρνιείν.
Ζ εμεηδίθεπζε απφ ην θείκελν ησλ λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ, φπσο «αλνηθηφ θαη επέιηθην», «ζηνρνθεληξηθφ», «εληαίν θαη ζπλεθηηθφ»,
«ζπλνπηηθφ», «δηαζεκαηηθφ», θαζψο θαη «παηδαγσγηθά δηαθνξνπνηνχκελν», έξρεηαη λα
επηβεβαηψζεη ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο. Με ηελ επίθιεζε, δειαδή, ησλ «δηαθνξεηηθψλ
ξπζκψλ κάζεζεο ησλ καζεηψλ», ησλ «ηδηαηηεξνηήησλ» ζηελ ηάμε θαη ησλ «δηαθνξεηηθψλ
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ» αθεηεξηψλ, έξρεηαη λα επηζθξαγίζεη ηελ εκβάζπλζε ηεο
ηαμηθήο θχζεο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ ην εληαίν πξφγξακκα κέρξη ηψξα άκβιπλε ζε έλα
βαζκφ.
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4. Σεκμηπίυζη – κπιηικέρ παπαηηπήζειρ
Α. Τποσπημαηοδψηηζη-σολεία πολλϊν καηηγοπιϊν και ηασςηήηυν
Ζ ΟΛΜΔ ζηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζην Κείκελν δηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔ «ρνιεία γηα ηνλ
21ν αηψλα», ην νπνίν απνηειεί ηελ απάληεζή ηεο ζην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ηεο ETUCE,
ηνπνζεηείηαη γεληθφηεξα γηα ηηο ζπληεξεηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ
εθπαίδεπζε, ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θαη κε ην απνθεληξσκέλν κνληέιν
εθπαίδεπζεο. Αλάκεζα ζηα άιια, επηζεκαίλεη θαη δηαπηζηψλεη φηη:
«Σθνπφο ηεο δηαβνχιεπζεο, φπσο αλαθέξεηαη ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην, είλαη λα
ππεξεηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο, πνπ απνζθνπεί ζην “λα θαηαζηήζεη ηελ ΔΔ ηελ πην
δπλακηθή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ έσο ην 2010”.
Η θηινζνθία ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο δηαπλέεηαη απφ ηηο ζέζεηο ηεο
“Σηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο”. Απνηειεί κηα αθφκε πξνζπάζεηα απνδηάξζξσζεο θαη
αλαδηαηχπσζεο ησλ ελλνηψλ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε, πξνβάιινληαο ηελ αλάγθε
ζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηεο αγνξάο θαη ηεο απαζρφιεζεο – απαζρνιεζηκφηεηαο.
Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ πξνηείλνληαη επηρεηξείηαη λα λνκηκνπνηεζνχλ θπξίσο ζηε
βάζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, επηινγή πνπ
ζπγθξνηεί ην πξνηεηλφκελν κνληέιν αλάπηπμεο κε ζηφρν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο
επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά.»
Παξαθάησ, δηαπηζηψλεη γεληθφηεξα ηηο θπξίαξρεο ηάζεηο ζηελφηεξεο πξφζδεζεο ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία θαη θεξδνθνξία, αλαθέξνληαο:
Σχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο απηέο ε επίζεζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ζηελ Διιάδα, ηελ
Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν θιηκαθψλεηαη. Σε παγθφζκην επίπεδν ε αληζφηεηα, ε θηψρεηα, ε
αχμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, νη πνιεκηθέο επεκβάζεηο, ε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή είλαη νη
ζπλέπεηεο κηαο λέαο βαξβαξφηεηαο, πνπ επηθαζνξίδεη ε θπξηαξρία ησλ ΗΠΑ, ησλ ππεξεζληθψλ
κνλνπσιίσλ, ηνπ ΟΟΣΑ θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ. Σηελ Δπξψπε ν
αληαγσληζκφο αλαγνξεχεηαη ζε θπξίαξρν ζηφρν θαη, γηα λα πξνσζεζεί, δίλεηαη βάξνο ζηηο
δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο (απειεπζεξψζεηο αγνξψλ, ηδησηηθνπνηήζεηο, πνιηηηθέο αγνξάο
εξγαζίαο), αθνχ ε δεκνζηνλνκηθή θαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζεσξνχληαη «θιεηδσκέλεο». Η
ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο απνηειεί ην ζχγρξνλν εξγαιείν αληεξγαηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ,
ψζηε λα απνδνκεζεί φ,ηη απέκεηλε απφ ην θνηλσληθφ κνληέιν, ην πξφηππν απαζρφιεζεο
θαζψο θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο, θαη λα δηαζθαιηζηεί θηελή
εξγαηηθή δχλακε γηα ην θεθάιαην. Η επίζεζε επεθηείλεηαη θαη ζηα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη
ειεπζεξίεο.» [….]
«Γεληθφηεξα έρνπκε εθθξάζεη ηελ αληίζεζή καο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο αγνξάο θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνθξίλεη ζηε ζέζε ηεο κφξθσζεο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο γλψζεο ηελ
εθκάζεζε δεμηνηήησλ, ηε ζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ θαη αζπφλδπιεο γλψζεηο. Τα λέα
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθέο «θαηλνηνκίεο», φπσο ε
επέιηθηε δψλε ή ε νλνκαδφκελε δηαζεκαηηθφηεηα, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηέο πξνσζνχληαη, είλαη
δηαδηθαζίεο πνπ επλννχλ ηελ θπξηαξρία ηνπ «ζρνιείνπ ηεο αγνξάο». Απαίηεζή καο είλαη νη
εηαηξείεο θαη νη ρνξεγνί λα κελ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.» […]
Γηα ηελ Οκνζπνλδία καο ην ζρνιείν απφ άπνςε δνκήο, αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ,
κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ζηφρσλ δελ είλαη κία νπδέηεξε, δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Σπλδέεηαη κε
ηελ θνηλσληθή θαηαλνκή ηεο γλψζεο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, άξα δηαπιέθεηαη θαη
ππεξεηεί, θαλεξά ή φρη, ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή εμνπζία, δηακνξθψλεη κε
βάζε ηηο θπξίαξρεο αμίεο θνηλσληθνχο ξφινπο θαη πξφηππα γηα ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο. Τν
ηδενινγηθφ θαη γλσζηηθφ πεξηερφκελν θαη ε θαηαλεκεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, σο
ζπζηαηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ θξαηηθνχ επνηθνδνκήκαηνο, εμαξηψληαη απφ ηνλ πνιηηηθφ
ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ.
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Ωζηφζν, ν παξεκβαηηθφο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ δπλάκεσλ κπνξεί,
θάησ απφ πξνυπνζέζεηο, λα επεξεάζεη ζε πξννδεπηηθή θαηεχζπλζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ
ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ, λα αλαδείμεη ηηο αληηθάζεηο ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο θαη, θπξίσο, λα
θέξεη ζην πξνζθήλην ηηο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ.[…]
Γεληθφηεξα, ε Οκνζπνλδία καο ζεσξεί φηη δελ πξέπεη λα επηδηψθεηαη κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο ε δηάπιαζε ελφο κνλνδηάζηαηνπ αλζξψπνπ, πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηελ
αλάπηπμε. Σην θείκελν δηαβνχιεπζεο «Σρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα» επηρεηξείηαη απφ ηελ
Ε.Ε.κηα ζνβαξή κεηαηφπηζε ηεο έκθαζεο απφ ηελ νινθιεξσκέλε γλψζε πξνο ηε
δεμηφηεηα. Οη θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ζηαδηαθά πεξηζσξηνπνηνχληαη
θαη ππνβαζκίδνληαη. Η αληίιεςε γηα ην ζρνιείν απνβαίλεη επζέσο σθειηκηζηηθή θαη
εγγξάθεηαη ζε κηα ινγηθή θαζαξά νηθνλνκηθή-εκπνξεπκαηηθή. Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε
ζεσξνχληαη πάλσ απ' φια εξγαιεία ζηελ ππεξεζία ηεο νηθνλνκίαο, ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Δε ζεσξνχληαη σο
νηθνπκεληθφ δηθαίσκα δεκφζην θαη θνηλσληθφ αγαζφ.
Η παξαδνζηαθή απαζρφιεζε (πιήξεο θαη κφληκε εξγαζία) ζεσξείηαη πιένλ
παξσρεκέλε. Η θνηλσληθή ππνρξέσζε θαη επζχλε γηα επαξθή κφξθσζε θαη αμηνπνίεζε
ησλ δπλαηνηήησλ θάζε πνιίηε επηδηψθεηαη λα κεηαηξαπεί ζε κεγάιν βαζκφ ζε
πξνζσπηθή επζχλε θάζε αηφκνπ, πνπ πξέπεη λα κπνξεί λα δξάηηεηαη ησλ επθαηξηψλ γηα
θνηλσληθή πξφνδν θαη πξνζσπηθή νινθιήξσζε. Η ζρνιηθή απνηπρία δε ζεσξείηαη
απνηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά απνηπρία ηνπ αηφκνπ, πνπ δελ έρεη ηηο
ηθαλφηεηεο, ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ή ηε βνχιεζε λα επηηχρεη. Τν λέν εθπαηδεπηηθφ
ηδεψδεο επηδηψθεη λα ζπλδπάζεη κηα θνηλή επξσπατθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα κε ηελ
απνθιεηζηηθή έκθαζε ζηελ επζχλε ηνπ θάζε αηφκνπ μερσξηζηά σο πξνο ηελ έληαμή ηνπ ζηε
ιεγφκελε θνηλσλία ηεο γλψζεο. Κεληξηθφ ζεκείν ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο είλαη ε
ηάζε ηδησηηθνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ θαη θνηλσληθψλ αγαζψλ, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη θαη
πξνσζεί ηνλ αζθπθηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο απφ ηηο λενθηιειεχζεξεο
πνιηηηθέο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.
Δπηδηψθεηαη έηζη λα δηακνξθσζεί έλαο ηχπνο αλζξψπνπ θαη βαζηθά εξγαδνκέλνπ πνπ
πξέπεη λα είλαη επέιηθηνο θαη πξνζαξκφζηκνο ζηηο θάζε είδνπο αιιαγέο, ηδίσο ηηο
ηερλνινγηθέο, παξαγσγηθφο θαη πεηζήληνο. Να κελ επηδεηά ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε κνληκφηεηα
ζηελ εξγαζία ηνπ. Να είλαη έηνηκνο λ’ αιιάμεη δνπιεηά πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπ. Γεληθά, λα είλαη πξνζαξκφζηκνο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Καη θπξίσο λα είλαη
δειαδή ζπλερψο επαλαθαηαξηίζηκνο, έηνηκνο λα δερηεί ηε “λέα γλψζε”.»
ην ίδην θείκελν, αλαθεξφκελε εηδηθά ζην δήηεκα ηεο απνθέληξσζεο, ε Οκνζπνλδία
δηαπηζηψλεη ηα παξαθάησ:
«Η εκπεηξία ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο έρεη δείμεη φηη πνιηηηθέο απνθέληξσζεο ή
απνζπγθέληξσζεο, ζην βαζκφ πνπ σζνχλ ηα ζρνιεία λα εθαξκφζνπλ πξνγξάκκαηα
δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ, αλάινγα κε ην ζεσξνχκελν επίπεδν ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ
θάζε ζρνιείνπ, κπνξνχλ εχθνια λα νδεγήζνπλ ζε ζρνιεία «δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ» ζε
βάξνο ησλ παηδηψλ ησλ πην ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ζηηο πφιεηο θαη ζηελ χπαηζξν.
Δπηζεκαίλνπκε φηη πξνζπάζεηεο ζηε Βξεηαλία, ηηο ΗΠΑ θαη άιιεο ρψξεο λα εθαξκνζηνχλ
κνληέια θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζρνιείσλ κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαηέιεμαλ ζε
δηεχξπλζε ησλ κνξθσηηθψλ αληζνηήησλ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν, αθφκε θαη ζε “ζρνιεία
γθέην”. Σπρλά ζε δηάθνξεο ρψξεο πξνβάιιεηαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε σο ιχζε ε αμηνιφγεζε,
εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή, θαη ε ινγνδνζία, θαη επηζηξαηεχνληαη ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη
θαηάηαμεο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ
εζληθήο ή δηεζλνχο εκβέιεηαο. Σπλήζσο ηέηνηα ζπζηήκαηα νδεγνχλ ζε απφδνζε ησλ επζπλψλ
γηα ηα φπνηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Εκείο δελ απνδερφκαζηε ηελ
αμηνιφγεζε – ρεηξαγψγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
ζρνιείσλ κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Πηζηεχνπκε, επίζεο, φηη δελ
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ελφο ζρνιείνπ ή κηαο ηάμεο αλεμάξηεηα απφ ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ.»
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Δίλαη αιήζεηα φηη νπνηνδήπνηε ιεμηθφ ή εγθπθινπαίδεηα αλνίμεη θαλείο ζα
δηαπηζηψζεη εχθνια φηη ε έλλνηα ηεο απνθέληξσζεο ζεκαζηνδνηείηαη ζεηηθά. Όκσο, δελ
είλαη επηζηεκνληθά νξζφ λα εμεηάδεηαη ε ζεκαζία ηεο γεληθά θη αφξηζηα, έμσ απφ ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο ηζηνξηθνχο, θνηλσληθνχο θαη ρξνληθνχο πξνζδηνξηζκνχο. Ζ απνθέληξσζε,
σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηρεηξνχκελεο ζηελ Διιάδα κεηαξξχζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί σο νπδέηεξε, αθεξεκέλε έλλνηα. Άκεζνο ζηφρνο, πνπ
απνθξχπηεηαη επηκειψο, είλαη θαηαξρήλ η εξεωπεζη πψπυν για ηην εκπαίδεςζη έξυ απψ
ηον κπαηικψ πποχπολογιζμψ. Με δεδνκέλν ην ηδηαίηεξα ρακειφ πνζνζηφ ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, αλνίγεη ν δξφκνο γηα λα αλαδεηήζνπλ νη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο
έθηαθηνπο πφξνπο απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο-ρνξεγνχο, απφ λένπο δεκνηηθνχο θφξνπο θαη
απφ εηζθνξέο γνλέσλ, θαζψο ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη
αληαπνδνηηθά ηέιε θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ηεο. Απηή, βεβαίσο,
είλαη κηα κέζνδνο κεηαθχιεζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ γηα κηα αθφκε θνξά
ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο ήδε ζηελάδεη. Δπηπιένλ, απηφ αλνίγεη ην δξφκν
γηα ηελ πποζαπμογή ηος επιπέδος ηηρ παπεσψμενηρ εκπαίδεςζηρ ζηιρ οικονομικέρ
δςναηψηηηερ ηηρ ηοπικήρ κοινυνίαρ, ελψ ηαπηφρξνλα μειϊνει ακψμη πιο πολω ηην
κπαηική επισοπήγηζη θαη καηαπγεί ζηαδιακά ηον ψποιο ενιαίο και δυπεάν σαπακηήπα
ηηρ εκπαίδεςζηρ. Γειαδή, αλνίγεη δηάπιαηα ηηο πφξηεο γηα έλα πιο θηυσψ και
διαθοποποιημένο πεπιεσψμενο ζποςδϊν και αναλςηικψ ππψγπαμμα (ιδιυηικοποίηζηκαηηγοπιοποίηζη ζσολείυν και εκπαιδεςηικϊν).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη κηα καθξφρξνλε θαη πινχζηα πείξα ηνπ απνθεληξσκέλνπ
κνληέινπ εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε – θαη φρη κφλν – πνπ μεθηλά απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟60
θαη θηάλεη σο ηηο κέξεο καο.
Βαζηθά θιεηδηά ηνπ απνθεληξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ, φπνπ απηφ έρεη
εθαξκνζηεί, είλαη: α) η δςναηψηηηα επιλογήρ ζσολείος απφ ηνπο γνλείο, β) ν
ανηαγυνιζμψρ ανάμεζα ζηα ζσολεία γηα λα εμαζθαιίζνπλ μαθηηέρ θαη σπημαηοδψηηζη,
γ) ηο άνοιγμα ηος ζσολείος ζηιρ πολςεθνικέρ επισειπήζειρ και ηην αγοπά επγαζίαρ, ψζηε
ηφζν ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα φζν θαη ε εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα κελ έρνπλ σο
ζθνπφ λα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο θξηηηθή ζθέςε θαη θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ, αιιά λα
εθγπκλάδνληαη ζε ιεμηπξφζεζκεο δεμηφηεηεο άκεζα ρξεζηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
δειαδή ζηηο επηρεηξήζεηο, δ) αξιολψγηζη ηυν ζσολείυν κε βάζε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ
ζε εζληθέο (ή πεξηθεξεηαθέο) εμεηάζεηο (πνζνηηθά, θπξίσο, θξηηήξηα θαη φρη πνηνηηθά),
γεγνλφο κε άκεζε επίπησζε ζηηο θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη κε φ,ηη απηφ
ζπλεπάγεηαη γηα ηελ εζσηεξηθή δσή ησλ ζρνιείσλ.17
πγθεθξηκέλα, ε δηεζλήο εκπεηξία απνθαιχπηεη:
Ζ καηάζηαζη ζηιρ ΖΠΑ
Ζ εθπαίδεπζε έρεη ππαρζεί εμνινθιήξνπ ζηελ Απηνδηνίθεζε θάζε Πνιηηείαο.
Γεληθά, ζηα ζρνιεία εληείλεηαη ε ηαμηθή δηαθνξνπνίεζε, ηα ζρνιεία ζηεξνχληαη ηνπο
αλαγθαίνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ππνβαζκίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ην κνξθσηηθφ
επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπο απφ ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε εκπνξηθά ππνθαηαζηήκαηα. Οη
επηρεηξήζεηο εηζβάιινπλ ζηα ζρνιεία θαη θαζνξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Σα παξαδείγκαηα, φπνπ νη εηαηξείεο-ζπφλζνξεο αμηψλνπλ δηαθήκηζε πξντφλησλ, είλαη
πνιιά:
Πνιπεζληθή ηξνθίκσλ αμηψλεη απφ ηα επηρνξεγνχκελα δεκνηηθά λα δηδάζθνπλ ηηο
πξάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ πξνζζαθαηξψληαο παηαηάθηα θαη απφ ηα ιχθεηα λα
θνξνχλ νη καζεηέο κπινπδάθηα θαη θαπειάθηα κε ην ζήκα ηεο!
Οθηψ εθαηνκκχξηα καζεηέο παξαθνινπζνχλ θαζεκεξηλά εληφο ζρνιείνπ ην Chanel
one, ζρνιηθφ ρνξεγφ, ζε εθπνκπέο κε εηδήζεηο θαη δηαθεκίζεηο.
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Γ. Καββαδία, «Σν αλνηρηφ ζρνιείν ηνπ ΠΑΟΚ ή ην απνθεληξσκέλν ζρνιείν ηεο αγνξάο», Αληηηεηξάδηα
ηεο Δθπαίδεπζεο, η. 90, ζει. 15-18.
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Ζ εκέξα ηεο Coca-cola είλαη κέξα ζπκκεηνρήο ησλ ζρνιείσλ ζε εζληθφ δηαγσληζκφ.
Όζα ζρνιεία έρνπλ ηηο θαιχηεξεο ηδέεο γηα ηα εθπησηηθά θνππφληα αγνξάο ηνπ
αλαςπθηηθνχ, απνζπνχλ επηρνξήγεζε 10.000 δνιάξηα.
Όηαλ ζε θάπνην ζρνιείν πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Coca-cola, έλαο καζεηήο θφξεζε
κπινχδα αληαγσληζηηθήο εηαηξείαο, απνβιήζεθε!
Οη καζεηέο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε θηλνχκελεο δηαθεκίζεηο. Σν ίδην ην ζρνιείν είλαη
κηα ηεξάζηηα θσηεηλή δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ
ρψξσλ (ηαξάηζεο, ηνίρνη, πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ) γηα δηαθεκίζεηο ρνξεγψλ έρεη
απμεζεί ηελ ηειεπηαία δηεηία θαηά 540%! 18
Σα κεγάια πνζνζηά ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο θαη δηαξξνήο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ
ζηηο ΖΠΑ έρνπλ επηβεβαησζεί θαη απφ ζρεηηθέο κειέηεο. Ζ ηαμηθφηεηα ηνπ κνληέινπ νδεγεί
ζε κνξθσηηθφ απνθιεηζκφ κεγάιν κέξνο ησλ παηδηψλ απφ ηα θησρά θαη αδχλακα θνηλσληθά
ζηξψκαηα (ηδηαίηεξα ζηηο θνηλφηεηεο ησλ καχξσλ θαη ησλ ιαηηλνακεξηθαλψλ), θαζψο,
επίζεο, είλαη γλσζηφ φηη ε κνξθσηηθή θνηλσληθή αλνδηθφηεηα είλαη εμαηξεηηθά
πεξηνξηζκέλε γηα ηνπο θνηλσληθά αδχλακνπο θαη απνθιεηζκέλνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε
ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο (αθφκα θη απηήο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ πνιηηεία) είλαη
πνιχ εληζρπκέλε. Οη κνξθσηηθνί θξαγκνί εληάζεθαλ απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα, εμαηηίαο ηνπ
θφζηνπο, ηδηαίηεξα ησλ δεπηεξνβάζκησλ θνιιεγίσλ, κε απνηέιεζκα λα απνθιείεηαη απφ
απηή ηε βαζκίδα κεγάιν κέξνο ησλ θησρψλ θαη ιατθψλ ζηξσκάησλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ
φηη κέζα απφ ην ζχζηεκα ησλ θνππνληψλ, ην νπνίν απνηέιεζε έλα έκκεζν κέηξν
ηδησηηθνπνίεζεο, φπσο θαη ηνπ ζεζκνχ ησλ Charter Schools, έγηλε κηα απφπεηξα λα
εληζρπζεί ε ηδησηηθή θεξδνζθνπία ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ απφπεηξα απηή δελ είρε απνηέιεζκα
ζηνπο κε θαηέρνληεο, αθελφο γηαηί ηα θαιχηεξα θαη αθξηβφηεξα ζρνιεία ήηαλ απξφζηηα γη‟
απηνχο θαη αθεηέξνπ, γηαηί ν κέζνο φξνο ησλ ηδησηηθψλ θνιιεγίσλ πξνζέθεξαλ πνιχ
ρακειφηεξε πνηφηεηα ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθήο δηεμφδνπ απφ ηα αληίζηνηρα δεκφζηα
θαη απαμηψζεθαλ.19
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο ηδησηηθνπνίεζεο, ελψ μεθίλεζαλ
ηνπηθά, κέζσ ηεο απνθέληξσζεο, επηρεηξείηαη λα επηβιεζνχλ ζε εζληθή θιίκαθα απφ ηελ
θεληξηθή εμνπζία (π.ρ. ε πξφζθαηε πνιηηηθή ζηηο ΖΠΑ ηνπ Strategic Plan 2002-2007,
γλσζηνχ σο “No Child Left Behind”,).
Ζ εικψνα και η ποπεία αποκένηπυζηρ ηυν εκπαιδεςηικϊν ζςζηημάηυν ζηην ΔΔ
χκθσλα κε ηνλ Green θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
παξνπζηάδνληαη ηέζζεξα θπξίσο «πξφηππα» εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηα νπνία
κεηαβάιινληαη ζην πιαίζην ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλαδηάξζξσζεο. Σα πξφηππα έρνπλ
δηακνξθσζεί κε θξηηήξην ην βαζκφ «ζπγθέληξσζεο» θαη «απνθέληξσζεο» ηνπ θάζε
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο:
ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα κε ζηνηρεία απνθέληξσζεο θαη επηινγήο
ηνπηθή απνθέληξσζε κε ειάρηζηα ζηνηρεία επηινγήο ζρνιείνπ
θαζνδήγεζε ησλ ζρνιείσλ απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε εζληθφ έιεγρν θαη κεξηθή
απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ
πιήξεο απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά κέζα ζε κηα
«εθπαηδεπηηθή αγνξά».
Καζψο ην θνκβηθφ ζεκείν ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλαδηάξζξσζεο είλαη ε επηινγή
ζρνιείνπ απφ ηνπο γνλείο, κπνξνχκε λα ηαμηλνκήζνπκε ηνπο ηξφπνπο εγγξαθήο ηνπ παηδηνχ
ζην ζρνιείν ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά νιφθιεξν ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη:
- Δγγξαθή ηνπ παηδηνχ ζην θνηλφ ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπ (φπσο θαηά βάζε ζπκβαίλεη
ζηελ Διιάδα).
18

“Time magazine”, η. 9, 2005.
Μπξνζνχξα ΠΑΜΔ εθπαηδεπηηθψλ: «Απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, κηα πνιηηηθή κε βαζηά ηαμηθέο
πξνεθηάζεηο», 2007.
19
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Αλνηθηή εγγξαθή, φπνπ ν γνληφο θηλείηαη, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ζην πιαίζην
κηαο «αλνηθηήο εθπαηδεπηηθήο αγνξάο», θαη επηιέγεη φπνην ζρνιείν ζέιεη.
- Δγγξαθή ζε ηχπν δεπηεξνβάζκηνπ ζρνιείνπ (γεληθφ, ηερληθφ θ.ιπ.) κε θξηηήξην ηελ
επίδνζε ηνπ καζεηή ζε εμεηάζεηο ή κε θξηηήξην ην βαζκφ ηνπ απνιπηεξίνπ ηεο
πξνεγνχκελεο βαζκίδαο ή/ θαη κε ζπζηαηηθή επηζηνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο
πξνεγνχκελεο βαζκίδαο ή ηνπ ζρνιείνπ πξνέιεπζεο (φπσο ζπλέβαηλε ζηελ Διιάδα κε
ηηο εμεηάζεηο γηα ηα πξφηππα ζρνιεία θαη ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηε Γεξκαλία θαη ηελ
Απζηξία).
Γεδνκέλνπ φηη ε θαπηηαιηζηηθή αλαδηάξζξσζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο μεθίλεζε
ην 1975 απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία (αμηνιφγεζε ησλ ζρνιείσλ, απνδνηηθφηεηα, ινγνδνζία
ζηνπο θνξνινγνχκελνπο) θαη θηλείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, ν
επφκελνο πίλαθαο δείρλεη ζε γεληθέο γξακκέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο ρψξεο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:
-

Σν έηνο 1975/1980
θαη 1999

Α. Εψλε Δληαίνπ
ρνιείνπ

1. πγθεληξσηηθά
ζπζηήκαηα κε
ζηνηρεία
απνθέληξσζεο θαη
επηινγήο

Ειιάδα

2. Σνπηθή
Απνθέληξσζε (κε
κεξηθά ζηνηρεία
επηινγήο)
3. Σνπηθφο έιεγρνο
κε εζληθή
επηηήξεζε
4. Απηνλνκία ησλ
ζρνιείσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή
αγνξά
Πεγή: 20

Β. Αλνηθηή
εγγξαθή ζην
εληαίν/ κεξηθψο
εληαίν

Ειιάδα

Σνπεδία
Φηιαλδία
Δαλία

Ηηαλία
Ποπηογαλία

Γαιιία

Γαλλία
Ηζπαλία

Αγγιία θαη Οπαιία

Γ. Δπηινγή κε
θξηηήξην ηελ
επίδνζε

Ιηαιία
Πνξηνγαιία
Λνπμεκβνχξγν
Ιζπαλία
Απζηξία
Βέιγην
Βέιγην
Γεξκαλία

Σνπεδία
Φηιαλδία
Δαλία

Ηξιαλδία

Αγγιία θαη
Οπαιία

Οιιαλδία

O πίλαθαο δείρλεη ηηο βαζηθέο αλαδηαξζξψζεηο. Σα βέιε δείρλνπλ ηηο κεηαβνιέο πνπ
παξαηεξνχληαη δηαρξνληθά ζε θαζεκηά απφ ηηο ρψξεο ηνπ Πίλαθα. Ζ Διιάδα κε ηε
κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976 (θαηάξγεζε εμεηάζεσλ απφ δεκνηηθφ, γπκλάζην, ελληάρξνλε
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε) πέξαζε, απφ ηε δψλε ηεο εγγξαθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε κε εμεηάζεηο, ζε έλα ζχζηεκα εγγξαθήο ζην γπκλάζην κε θξηηήξην ηελ πεξηνρή.
ε απηφ ην ζεκείν βξίζθνληαλ νη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο (νπεδία, Φηιαλδία, Γαλία), νη
νπνίεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 κεηαθηλήζεθαλ ζε λενθηιειεχζεξε θαηεχζπλζε,
θηάλνληαο εθεί πνπ ήηαλ ε Αγγιία θαη ε Οπαιία: ζε έλα ζχζηεκα κε κεξηθψο αλνηθηή
εγγξαθή (επηινγή ζρνιείνπ απφ γνληφ) θαη απνθεληξσκέλν (ην ζρνιείν παίξλεη ρξήκαηα
απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε θξηηήξην ηελ επίδνζε θαη ηνλ αξηζκφ καζεηψλ).
20

Υ. Κάηζηθαο – Κ. Θεξηαλφο, Δθπαίδεπζε θαη Καπηηαιηζηηθή Αλαδηάξζξσζε, εθδφζεηο Gutenberg (ππφ
έθδνζε)
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Ζ Ηζπαλία θηλήζεθε απφ εθεί πνπ βξίζθνληαλ ε Διιάδα ζε έλα ζχζηεκα πεξηζζφηεξν
απνθεληξσκέλν, κε ζηνηρεία επηινγήο ζρνιείνπ απφ ηνπο γνλείο. ην πιαίζην ηεο
απνθέληξσζεο δφζεθαλ κεγαιχηεξεο αξκνδηφηεηεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, φπσο ε εθινγή ηνπ
δηεπζπληή απφ ηνπο θαζεγεηέο, θάηη πνπ κεηέβαιε ην επίπεδν ηεο εμνπζίαο απφ ην θέληξν
ηεο ππξακίδαο πξνο ηα θάησ.
Σν Βέιγην παξέκεηλε ζηελ εγγξαθή καζεηή κε επηινγή, φκσο έδσζε ζηνηρεία
απνθέληξσζεο ζην ζχζηεκά ηνπ.
Ζ Γεξκαλία θξαηάεη ην ζχζηεκά ηεο φπσο είλαη: νκνζπνλδηαθή δηνίθεζε θαη εγγξαθή
κε θξηηήξηα. Κξαηάεη, δειαδή, έλα απζηεξά επηιεθηηθφ θαη δηαρσξηζκέλν εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, φπνπ νη καζεηέο απφ πνιχ λσξίο αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθνχο ζρνιηθνχο δξφκνπο
(ηερληθή / επαγγεικαηηθή – γεληθή εθπαίδεπζε).
Ζ Αγγιία θαη ε Οπαιία κεηαθηλνχληαη ζε πην λενθηιειεχζεξεο αλαδηαξζξψζεηο θαη
θηάλνπλ ζε έλα θαζεζηψο αλνηθηήο εθπαηδεπηηθήο αγνξάο, φπνπ βξίζθεηαη θαη ε Οιιαλδία.
ρεκαηηθά κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ
κεηαηνπίδνληαη ζηαδηαθά πξνο ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα, πνπ είλαη ε αλνηθηή εθπαηδεπηηθή
αγνξά, ηνλίδνληαο φηη ε πνξεία πξνο ηα εθεί εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε
ρψξαο αιιά θαη ην βαζκφ αλάπηπμεο ηεο ηαμηθήο πάιεο. Λφγνπ ράξε ε Ηηαιία θηλήζεθε
ζηελ αλνηθηή εγγξαθή θαη ν γνληφο κπνξεί λα επηιέμεη ζρνιείν, φκσο νη θηλεηνπνηήζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπλδηθάησλ ην 1999 απέηξεςαλ ηελ αμηνινγηθή θαηάηαμε ησλ ζρνιείσλ κε
θξηηήξην ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε εζληθέο εμεηάζεηο.
Ζ Γαιιία ζπλερίδεη λα έρεη ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, ηα πάληα θαζνξίδνληαη απφ ην
θξάηνο, ελψ ππάξρνπλ επηζεσξεηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη εμεηάζεηο
ηνπ National Baccalaureate γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίεο φκσο δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ ηεξαξρηθή θαηάηαμε ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ.
Καη ζηε ρψξα απηή ε χπαξμε ελφο ζεκαληηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο δελ έρεη αθήζεη
ηελ αλαδηάξζξσζε λα πξνρσξήζεη κε γνξγνχο ξπζκνχο.
Ζ εμέιημε ηνπ απνθεληξσκέλνπ κνληέινπ ζηελ Δπξψπε είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, νη
νπνίεο αλεζχρεζαλ αθφκα θαη ηελ ίδηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Απηέο εληνπίδνληαη ζην
κεγάιν πνζνζηφ ιεηηνπξγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ θαη καζεηηθήο δηαξξνήο πνπ είλαη
απνηειέζκαηα ηεο έληνλεο δηαθνξνπνίεζεο ζην πεξηερφκελν, ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη
ζηηο δξάζεηο ησλ ζρνιείσλ. πγθεθξηκέλα ζην θείκελν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Γείθηεο
πξνο ηε Ληζαβφλα, 2005», επηζεκαίλεηαη φηη ν γεληθφο κέζνο φξνο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο
θαη εγθαηάιεηςεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ θηάλεη ην 20%
θαη ζηελ Διιάδα εηδηθά ην 18% θαη πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηελ κείσζή ηνπ ζην 15%
ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2010.21 Αλάκεζα ζηα κέηξα απηά, ζπκπεξηιακβάλνληαη ε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΕΔΠ, ηεο αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο
πξνζρνιηθήο αγσγήο22, πνπ ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα έρεη ραξαθηήξα εθπαίδεπηηθφ (ηάζε
ζρνιεηνπνίεζεο).23

21

ηελ Δπξψπε ν κέζνο φξνο ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο βξίζθεηαη ζην 14,8%, άξα ν ζηφρνο επηηεχρζεθε, φκσο
φρη ζε φιεο ηηο ρψξεο. ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο βξίζθνληαη ε Μάιηα (37,6%), ε Πνξηνγαιία (36,3%), ε Ηζπαλία
(31%) θαη ε Ηζιαλδία (29,8%) (Αθξνδίηε Πνιίηε, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, 7-3-2010). ηε ρψξα καο ην 18%
παξακέλεη ζηάζηκν κε κηθξέο απμεηηθέο ηάζεηο, ηδηαίηεξα ζηηο ηάμεηο απφ Β΄ έσο Γ΄ Γπκλαζίνπ.
22

ε φ,ηη αθνξά ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε ΔΔ ηειεπηαία γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή,
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Σπκβνχιην θαη ην
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε ηίηιν «Απνδνηηθφηεηα θαη ηζφηεηα ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ
ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο» (Βξπμέιιεο, 08-09-2006, COM (2006) 481 ηειηθφ, ζει. 4),
φπνπ ηνλίδεηαη φηη «… ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε έρεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά απφδνζεο ζε
νιφθιεξε ηε δηά βίνπ καζεζηαθή πνξεία, ηδίσο γηα ηνπο πιένλ κεηνλεθηνχληεο…»
23

Κ. Θεξηαλφο, Ο ράξηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, Αληηηεηξάδηα ηεο Δθπαίδεπζεο, η. 91, ζει. 21 θ.ε.
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Δηδηθφηεξα, ε εθπαηδεπηηθή ραξηνγξάθεζε ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ απνθαιχπηεη:
Φινλανδία:
Με ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1999, ε απνθέληξσζε ζηε Φηλιαλδία δηεπξχλζεθε. H λέα
λνκνζεζία έρεη απμήζεη αηζζεηά ηηο αξκνδηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηηο ηνπηθέο
αξρέο θαη ηα ζρνιεία. Σα ζρνιεία ρξεκαηνδνηνχληαη θαηά 50% απφ θξαηηθά θνλδχιηα
θαη θαηά 50% απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηε θνξνιφγεζε ησλ δεκνηψλ.24 Έλα
κεγάιν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο, ην ηνπηθφ ή επέιηθην, είλαη δηαθνξνπνηεκέλν
καδί κε ην αληίζηνηρν εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα, πνπ θπκαίλεηαη απφ 14 κέρξη
θαη 30 ψξεο, αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ θάζε Γήκνπ θαη ην ελδηαθέξνλ
ησλ ρνξεγψλ (πξνκεζεπηέο εθπαίδεπζεο).25
Aπφ ηελ άπνςε απηή, ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρνπλ αλνηρηά θαη
δηαθνξεηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ (school
based curricula), πνπ αλαηξνχλ ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπο
εμσζνχλ ζε επαγγεικαηηζκφ θαη έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ ηεο ίδηαο πεξηνρήο, κε επίδηθν ηελ πξνζέιθπζε
«πειαηψλ» θαη ρξεκαηνδφηεζεο. πγθαιχπηεηαη ην γεγνλφο φηη νη θαλνληζκνί πνπ
δηέπνπλ ηηο ψξεο απαζρφιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη ακνηβέο ηνπο απνθαζίδνληαη
ηνπηθά, ζην πιαίζην ηνπ θάζε δήκνπ, φπσο επίζεο θαη ε δηαθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ
ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ. Όιεο απηέο νη πιεπξέο παγηψλνπλ ηα ζρνιεία δηαθνξεηηθψλ
ηαρπηήησλ θαη ηελ έληνλε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, θαζψο δεκηνπξγνχλ καζεηέο
αληζφηηκσλ θνηλσληθψλ δπλαηνηήησλ θαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε (Πεγή: EURYDICE
2004).
Δπίζεο, ν ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηε δεπηεξνβάζκηα ηερληθή θαη γεληθή
εθπαίδεπζε (Secondary Vocational and General Education) είλαη αθφκα έλα ζηνηρείν
θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ (πλεπκαηηθή-ρεηξσλαθηηθή εξγαζία). Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη
ην 50% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαηεπζχλεηαη ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, φπνπ
ππάξρεη θαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. «Ζ Φηλιαλδηθή
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε είλαη ζεζκνζεηεκέλε ζε κεγάιε έθηαζε. Ζ
πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο δηακνξθψλεη ηνλ θνξκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηε
ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Έγηλαλ
πξνζπάζεηεο λα απμεζεί ε αλαινγία θνίηεζεο ζηελ θαηάξηηζε (vocational training)
πεξίπνπ 10% φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ. Ζ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαιχπηεη 75 εηδηθφηεηεο. Σα πξνγξάκκαηά ηεο απαηηνχλ ηξία ρξφληα γηα λα
νινθιεξσζνχλ θαη είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ βαζηθνχ ζρνιείνπ,
νδεγψληαο ζε βαζηθά επαγγεικαηηθά εθφδηα».26 Απφ ηα ζηνηρεία απηά γίλεηαη θαλεξφ
φηη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ηφζν κεγάιε πνπ, εηδηθά ζηελ ηερληθή
εθπαίδεπζε, κφλν γηα έλαλ ειάρηζην θνξκφ θνηλψλ καζεκάησλ κπνξνχκε λα κηιάκε,
ελψ ε πξνεπηινγή ζπληειείηαη ήδε απφ ην βαζηθφ ζρνιείν κε ηα καζήκαηα επηινγήο, ην
πνζνζηφ ησλ νπνίσλ πνηθίιιεη. Ο βαζηθφο θνξκφο καζεκάησλ είλαη θαηά κέζν φξν 70%
έλαληη 30% ησλ καζεκάησλ επηινγήο, πνζνζηφ πνπ κεγαιψλεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή
αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θαη παξνπζηάδεη έηζη θη αιιηψο απμεηηθέο
ηάζεηο.
24
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Βπεηανία: Ζ απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εδψ θαη
δεθαεηίεο κε απνηέιεζκα ηελ ηξαγηθή ακνξθσζηά ηνπ 75% ησλ απνθνίησλ ηεο
θαηψηεξεο κέζεο εθπαίδεπζεο, ην ζπρλφ θιείζηκν ζρνιείσλ απφ ηελ Σ.Α., ιφγσ
έιιεηςεο πφξσλ, πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο γξαπηέο
πεξηθεξεηαθέο εμεηάζεηο. Ζ πιήξεο απαμίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο
νδήγεζε ήδε απφ ην 1985 ζε εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ απφ ην Μπαγθιαληέο θαη ηελ
Διιάδα, πνπ απαζρνινχληαη ζε απαξάδεθηεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο.27
Πξνθεηκέλνπ λα ηξνθνδνηεζεί ε «αληαγσληζηηθφηεηα» αλάκεζα ζηα ζρνιεία, ε
Φηλιαλδία ζεζκνζέηεζε ηελ «αλνηθηή εγγξαθή» (open enrolment) θαηά ην πξφηππν
ησλ βξεηαληθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Όκσο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε
ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ίδηνπ κέηξνπ ζηελ Aγγιία.
ηελ Aγγιία ην δηθαίσκα ηεο «αλνηθηήο εγγξαθήο» κπνξνχζε λα νδεγήζεη ην
καζεηή αθφκε θαη ζε ηδησηηθά ζρνιεία, κε απνηέιεζκα ηα ηδησηηθά ζρνιεία λα
παίξλνπλ κέζσ ησλ καζεηψλ ρξήκαηα απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. ηε
Φηλιαλδία δεδνκέλεο ηεο αλππαξμίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ εθπαίδεπζε, ε
θηλεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ γίλεηαη εληφο ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ θαη κφλν.
Σαπηφρξνλα, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ε επηρεηξεκαηηθή εηζβνιή ζηα βξεηαληθά
ζρνιεία ζηαδηαθά γεληθεχηεθε. Ζ βξεηαληθή Δπηηξνπή Σξνθίκσλ πξφζθαηα
απνθάιπςε φηη θάζε ζρνιείν πνπ ζπκκεηείρε ζηελ θακπάληα ηεο Gadbury πξέπεη λα
ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα μνδέςνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 2.000 ιίξεο θαη λα
θαηαλαιψζνπλ 1,25 εθαη. ζεξκίδεο γηα λα θεξδίζνπλ... θηιέ ηνπ βφιετ.28
Σν πξφγξακκα, εμάιινπ, παξνρήο θνκπηνχηεξ ζηα ζρνιεία πνπ ιαλζάξηζε ε
αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη Σesco απνδείρηεθε κηα ηδηαηηέξσο επηθεξδήο... κπίδλα.
Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ νδεγφ ηνπ βξεηαληθνχ ζπλδηθάηνπ εθπαηδεπηηθψλ,
πξνυπφζεζε γηα λα θεξδίζεη θάπνην ζρνιείν έλα PC αμίαο πεξίπνπ 1.000 ιηξψλ ήηαλ
νη γνλείο λα ςσλίδνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζνχπεξ-κάξθεη θαη δηά ησλ αγνξψλ
ηνπο λα καδεχνπλ θνππφληα.
Ο αξηζκφο ησλ θνππνληψλ ήηαλ θαζνξηζκέλνο. Οη γνλείο έπξεπε λα καδέςνπλ
21.990 θνππφληα, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε αγνξέο πξντφλησλ αμίαο 250.000 ιηξψλ
πξνθεηκέλνπ ην ζρνιείν λα απνθηήζεη ηνλ θνκπηνχηεξ. Δθηφο απφ πειάηεο, ε
εηαηξεία εμαζθάιηζε θαη κηα ζέζε ζηα ζρνιηθά εκεξνιφγηα, αιιά θαη ζηηο ηάμεηο
ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, αθνχ ζε θάζε ζρνιηθή αίζνπζα
νξίζηεθε θαη έλα ζεκείν ζπιινγήο ησλ θνππνληψλ.
νβαξφηαην πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε πξφζθαηα ζηε Γιαζθψβε κε 25 δεκνηηθά
ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία λα βάδνπλ ινπθέην θαη ηνπο γνλείο λα θάλνπλ θαηαιήςεηο
κε ζχλζεκα "Save our schools" ("ψζηε ηα ζρνιεία καο").29
Γανία: Έρεη γεληθεπηεί ε «ειεχζεξε» επηινγή ζρνιείνπ γηα φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ε
απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ πξνθχπηεη απφ ην
γεγνλφο φηη ην θαζέλα θαηαξηίδεη εμνινθιήξνπ έλα δηθφ ηνπ πξφγξακκα, κέζα ζην
πιαίζην γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ δίλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηηο
ηνπηθέο αξρέο, κε απνηέιεζκα ηνλ αληαγσληζκφ ησλ ζρνιείσλ ζε κηα αξέλα
δηαθήκηζεο κε θχξην ζηφρν ηελ πξνζέθιπζε καζεηψλ-πειαηψλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε
πξνέξρεηαη απφ απμεκέλνπο ηνπηθνχο εηδηθνχο θφξνπο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ
θαη ηδησηηθέο επηρνξεγήζεηο. Κπξίαξρν αίηεκα ησλ πξφζθαησλ θηλεηνπνηήζεσλ ην
θζηλφπσξν ηνπ 2006 ήηαλ ε επηζηξνθή ζηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ην εληαίν
πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ε κνληκνπνίεζε ηνπ 90% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
Gymnasium (καζεηέο 16-18 εηψλ), νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη απφ ηνπο δήκνπο κε
αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 30
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Ηπλανδία: Ζ απνθέληξσζε ησλ ζρνιείσλ ζε επίπεδν Γήκνπ θαη πεξηθέξεηαο
νδήγεζε ηα ζρνιεία ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεηξάσξε εξγαζία
γνληψλ, καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κεηά ην κεζεκέξη γηα εμεχξεζε πφξσλ, π.ρ.
ζπζθεπαζία πξντφλησλ γλσζηήο πνιπεζληθήο ηξνθίκσλ. Σν άλνηγκα απηφ έγηλε κεηά
ηελ εηζαγσγή σο ππνρξεσηηθνχ ηνπ καζήκαηνο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηα
ζρνιεία ηνπ Γνπβιίλνπ, φπνπ ζηγά-ζηγά νη εηθνληθέο επηρεηξήζεηο κεηαιιάρζεθαλ ζε
πξαγκαηηθέο.31
Σν «παηδαγσγηθφ» πξφγξακκα ηεο αιπζίδαο ζνχπεξ κάξθεη Tesco κεηαθέξζεθε θαη
ζηελ Ηξιαλδία. Μάιηζηα, εθεί εζηάιε θαη γξάκκα ζηνπο γνλείο, πνπ ηνπο δεηνχζε
φρη κφλν λα ςσλίδνπλ νη ίδηνη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζνχπεξ-κάξθεη, αιιά λα
πείζνπλ ζπγγελείο θαη θίινπο λα θάλνπλ ην ίδην. Ση ζα ιέγαηε, έξηρλε ηελ ηδέα ην
γξάκκα, λα νξίζεηε έλα ζεκείν ζπιινγήο θνππνληψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ζαο ρψξν;
Κη εδψ νη γνλείο είραλ λα δαπαλήζνπλ 215.000 επξψ γηα λα απνθηήζεη ην ζρνιείν
ηνπ παηδηνχ ηνπο έλα PC πνπ δελ θνζηίδεη παξαπάλσ απφ 700 επξψ ζηε ιηαληθή θαη
πνιχ ιηγφηεξα αλ πξφθεηηαη γηα ρνλδξηθή.
Σν βαζηθφ κήλπκα απηήο ηεο εθζηξαηείαο είλαη φηη ε πνηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ ζρνιείνπ, πνπ θνηηνχλ ηα παηδηά ζαο εμαξηάηαη απφ πνχ ςσλίδνπλ νη γνλείο θαη
ηη αγνξαζηηθή δχλακε έρνπλ.
Μεξίδα απφ ηελ εκπνξηθή πίηα ησλ ζρνιείσλ ζέινπλ κέρξη θαη νη εθεκεξίδεο. Πάληα
κέζσ ηνπ πεηπρεκέλνπ ζπζηήκαηνο ησλ θνππνληψλ. ηα Ηξιαλδηθά ζρνιεία ε
Independent μεθίλεζε ην 2000 "λα ρηίδεη ην κέιινλ" ηνπο, ηδηαίηεξα ζηα δεκνηηθά. Ζ
πξσηνβνπιία ηεο εθεκεξίδαο, κάιηζηα, ζηεξίρηεθε επηζήκσο απφ ηνλ πξψελ
ππνπξγφ Παηδείαο Ν. Dempsey.
Σν ζρνιείν πνπ ζα θέξδηδε ηνλ δηαγσληζκφ ζα έπαηξλε σο έπαζιν 60.000 επξψ.
Φπζηθά, πξνβιέπνληαλ θαη άιια βξαβεία αιιά θαη ην... "ηπξάθη" πνπ ζα έθεξλε έλα
ζρνιείν ζηελ πνδηά ηεο Ηndependent. To "ηπξάθη" ήηαλ έλα Mitsubisi TV/DVD
αμίαο 379 επξψ. Γηα λα θεξδίζεη ην βξαβείν απηφ, έλα ζρνιείν 250 καζεηψλ έπξεπε
λα δαπαλήζεη, αγνξάδνληαο ηηο εθδφζεηο ηεο εθεκεξίδαο, 10.312 επξψ.
Όια ηα 'ρεη ν κπαμέο ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο - θαη θπζηθά θαη ηηο Σξάπεδεο.
Παξάδεηγκα ην πξφγξακκα ηεο ΑΗΒ ζηελ Ηξιαλδία. Με ηελ έληαμε ελφο ζρνιείνπ
ζην πξφγξακκα, ε ηάμε κεηαηξέπεηαη ζε ηξάπεδα θαη κεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ ησλ
παηδηψλ είλαη λα βξνπλ "λένπο πειάηεο πνπ ζ' αλνίμνπλ ινγαξηαζκνχο ζηελ ΑΗΒ
κέζσ ηεο Σξάπεδαο ηνπ ρνιείνπ".32
Όλα αςηά οδήγηζαν ηον αναλθαβηηιζμψ ζηο 23% με ανοδικέρ ηάζειρ!
Ηζπανία: Ζ απνθέληξσζε εμψζεζε ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα
αλαζέζνπλ εμνινθιήξνπ ηα καζήκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ νινήκεξσλ
ζρνιείσλ ζηελ θαζνιηθή εθθιεζία, πνπ εθηφο απφ ηε ζίηηζε πξνζθέξεη απζηεξή
ζξεζθεπηηθή αγσγή ζηνπο καζεηέο, πνπ ζε κηα ειηθία αξθεηά επαίζζεηε ζηελ νπζία
ζπληζηά θαηήρεζε θαη πξνζειπηηζκφ.33
Ολλανδία: Αθνινπζεί πιήξσο απνθεληξσκέλν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, γεγνλφο ην
νπνίν έρεη επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κε απνηέιεζκα
ηελ επηβάξπλζε ησλ γνλέσλ: «Με βάζε ηε ξχζκηζε ηνπ ’83, ε ζρνιηθή πξσηνβάζκηα
κνλάδα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ γνλέσλ, αλαιακβάλεη φιεο ηηο
θξνληίδεο πιελ ηεο ζίηηζεο ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο ψξεο ηνπ κεζεκεξηαλνχ
δηαιείκκαηνο».34
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Γ. Ζξαθιένπο, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε – αλάγλσζε πξψηε – δεχηεξε, Θέκαηα Παηδείαο, η. 9
θαη 12.
32
Π. ηεθαλάθνπ, φ.π.
33
Βιέπε Πξαθηηθά 20νπ Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΓΟΔ: «Οινήκεξν ρνιείν, δέθα ρξφληα κεηά.
Δκπεηξίεο-Πξννπηηθέο», Μάηνο 2006, εηζήγεζε ηεο Κπξηαθνπνχινπ Έθεο, κέινπο ηνπ ΗΠΔΜ-ΓΟΔ, ζει. 109110.
34
φ.π., ζει.114.

23

Β. Βήμαηα αποκένηπυζηρ ζηην Δλλάδα
Με ην λ. 1566/85 μεθηλάεη κηα πξψηε δηαδηθαζία εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ ζρεηηθψλ
κε ηα ζρνιεία ζηελ Σ.Α. πγθεθξηκέλα, ε νηθνλνκηθή επζχλε θαη ε κέξηκλα γηα ηε
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ αλαηίζεηαη ζηνπο Γήκνπο, ελψ ε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (ιεηηνπξγηθά έμνδα), γίλεηαη κε απφθαζε ησλ
Γεκνηηθψλ Δπηηξνπψλ Παηδείαο κέζσ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, νη νπνίεο θαηαξρήλ
αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα νκάδεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
ηαδηαθά ν ΟΚ κεηαηξέπεηαη ζε Α.Δ., δηαηεξψληαο ηελ επζχλε γηα ηελ πξνκήζεηα
εμνπιηζκνχ, δηνξηζκφ θαη ακνηβέο θαζαξηζηψλ θ.ιπ., κε απνηέιεζκα θαζπζηεξήζεηο,
ειιείςεηο θαη κεηαθχιηζε επζπλψλ, θαζψο νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ζηηο
αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αιιεινεπηθαιχπηνληαη θαη ν έλαο θνξέαο παξαπέκπεη ζηνλ
άιιν, ρσξίο δπλαηφηεηα άκεζεο επίιπζεο νμπκκέλσλ πξνβιεκάησλ. Ζ εμέιημε απηή ήηαλ
πνιχ αξλεηηθή γηα ηα ζρνιεία (θηηξηαθφ, ππνρξεκαηνδφηεζε, ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη
θχιαμεο ησλ ρψξσλ).
Βπεθονηπιακοί ζηαθμοί – νηπιαγυγεία
Ζ πξψηε πεξίπησζε φπνπ ππεξεζίεο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο εθρσξνχληαη ζηνπο
ΟΣΑ, είλαη απηή ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ην λ. 2240/94.
Απνηέιεζκα; Οη πεξηζζφηεξνη δήκνη επηβάξπλαλ ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, κε απμήζεηο ζηα δίδαθηξα ή ηξνθεία θαη άιιεο έθηαθηεο εηζθνξέο.
Δλψ αξρηθά ηα ηξνθεία είραλ ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, ζηελ πνξεία απμήζεθαλ δξακαηηθά,
ηδηαίηεξα κεηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2004-5, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα πιεξψλνπλ νη γνλείο
πνζά πνπ θπκαίλνληαη απφ 150 έσο θαη 400 επξψ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηηο επηινγέο
ησλ Γήκσλ, πνζφ πνπ πεξίπνπ αλαινγεί ζηα δίδαθηξα ησλ ηδησηηθψλ ζηαζκψλ θαη παηδηθψλ
θέληξσλ. Δπηπιένλ, νη παηδηθνί ζηαζκνί κεηαηξάπεθαλ ζε πεδία εθαξκνγήο ησλ ειαζηηθψλ
κνξθψλ εξγαζίαο, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη πξνζιακβάλνληαη κε ζπκβάζεηο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη έξγνπ, έηζη ψζηε λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εξγαζηαθήο νκεξίαο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζήκεξα ζην Γήκν Αζελαίσλ νη 450 απφ ηνπο 1.500
εξγαδφκελνπο, πεξίπνπ ην 1/3, είλαη ζπκβαζηνχρνη. Σα ηξνθεία ην 2009 θηάλνπλ ηα 200 γηα
θάζε παηδί ην κήλα, ελψ ζην Π. Φάιεξν πξνζεγγίδνπλ ηα 280.35
Σν 2006, κε ηε ζέζπηζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηνπ λεπηαγσγείνπ (εηήζηα
πξνζρνιηθή αγσγή), ε ηξνπνινγία Γηαλλάθνπ (κε πξνζσξηλφ δήζελ ραξαθηήξα) απέθιεηζε
ηα πξνλήπηα απφ ηα δεκφζηα λεπηαγσγεία ιφγσ ππνδνκψλ, πξνζσπηθνχ, δαπαλψλ θ.ιπ. θαη
ηα ζπλψζηηζε ζηνπο δεκνηηθνχο θαη ηδησηηθνχο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, ζηνπο νπνίνπο
επέηξεςε λα ιεηηνπξγνχλ θαη ηκήκαηα λεπηαγσγείνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη εθείλε ηε
ρξνληά δφζεθαλ πάλσ απφ 200 λέεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ λεπηαγσγείσλ.36
Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα πξνθιεζεί κεγάιε αλαζηάησζε, ηαιαηπσξία θαη νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ησλ γνληψλ αθνχ αλαγθάζηεθαλ λα ζηξαθνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. χκθσλα
κε έξεπλα ηνπ ΗΝΔ-ΓΔΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΟΗΔΛΔ (Μάηνο 2008), ελψ πξηλ ηελ
«ππνρξεσηηθφηεηα» ζε ηδησηηθά λεπηαγσγεία θνηηνχζαλ 5.000 λήπηα θαη πξνλήπηα, κεηά
ηελ εμέιημε απηή νη επίζεκεο εγγξαθέο ππεξδηπιαζηάζηεθαλ.37 Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε
«ππνρξεσηηθφηεηα», θαη κάιηζηα ιεηςή, πξνζθξνχεη ζηελ ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ζε
ζνβαξέο ειιείςεηο θηηξίσλ, ππνδνκψλ, πξνζσπηθνχ, θαη ζπλνιηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Σφηε
ε ππνρξεσηηθφηεηα θαη ε απνθέληξσζε ππεξεζηψλ γίλεηαη ζπλψλπκν ηεο ηδησηηθνπνίεζεο.
ςμππάξειρ δημψζιος-ιδιυηικοω ηομέα (ΓΗΣ)
35

Υ. Κάηζηθαο, Ο Καπνδίζηξηαο ΗΗ – Καιιηθξάηεο απεηιεί ηα ζρνιεία, Αληηηεηξάδηα ηεο Δθπαίδεπζεο, η. 91,
ζει. 16.
36
Βιέπε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο-θαηαγγειίεο ΓΟΔ, Οθηψβξεο 2007 – Φιεβάξεο 2008
37
Έξεπλα ΗΝΔ-ΓΔΔ - ΟΗΔΛΔ

24

Έλα αθφκε βήκα, πνπ εληζρχεη ηηο απνθεληξσκέλεο δνκέο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο
εθπαίδεπζεο θαη αλνίγεη ην ζρνιείν ζηελ αγνξά, είλαη ν λ. 3380/2006 γηα ηηο ΓΗΣ,
ζπκθσλα κε ηνλ νπνίν αλαηίζεηαη (γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αξρηθά, ζε
κηα πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ) ε θαηαζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ ζε ηδηψηεο κε
ππεξδηπιάζην αληίηηκν απ‟ φηη θφζηηδε ζηνλ ΟΚ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε κειέηε
ηνπ Μ. Μπαιηά, πξψελ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ ΟΚ Α.Δ., ηα πξψηα 27 ζρνιεία πνπ
πξνβιέπνληαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κε ΓΗΣ ζα θνζηίζνπλ 105 εθαη. €, αλ δελ ππάξμνπλ
ππεξβάζεηο, ελψ κε βάζε ηελ πξφζθαηε εκπεηξία, ε θαηαζθεπή ηνπο απφ ηνλ ΟΚ ζα
θφζηηδε ην πνιχ 45 εθαη. €. Σν θφζηνο ηνπο, δειαδή, είλαη απμεκέλν θαηά 250%.38 Αλ ζ‟
απηφ πξνζζέζνπκε θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο, 45 εθαη. €, θαη πξφζζεην θφζηνο 20% γηα
αζθάιηζε, ην θφζηνο αλεβαίλεη ζηα 150 εθαη. €, ελψ θαη ε ζπληήξεζή ηνπο απφ ηνλ ΟΚ
γηα 25 ρξφληα ζα έθηαλε πεξίπνπ ην 1,7 εθαη. €.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλψζεσλ Μεραληθψλ
Γεκφζησλ Τπαιιήισλ (ΔΜΓΤΓΑ) ζε ζρεηηθφ έγγξαθφ ηεο (Α.Π. 4300/8.5.2007) κε
απφθαζε ηνπ 9νπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο (Ηνχληνο 2006) έρεη εθθξάζεη ηε ξηδηθή αληίζεζή
ηεο γηα ηηο ΓΗΣ γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο: «(α) Ο ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ ππάγεηαη ζηε ινγηθή ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ
(ηξάπεδεο – εξγνιάβνπο) θαη φρη ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. (β) Απμάλεηαη ππέξκεηξα ην
θφζηνο ησλ έξγσλ κε δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη ηνπο πνιίηεο. (γ) Ο
έιεγρνο ζεκαληηθψλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ππνδνκψλ πεξλάεη απφ ην δεκφζην ζηνπο
ηδηψηεο.»
Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο, αθνξνχλ ζην δήηεκα ηεο
πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ θηηξίσλ, θαζψο ε ηδησηηθή θεξδνζθνπία αθήλεηαη
αλεμέιεγθηε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη σο ρξφλνο δσήο ηνπ
έξγνπ, απηφο ηεο ελνηθίαζεο απφ ην δεκφζην. Καλέλαο δε δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν γηα ην ηη ζα
παξαδψζεη ζην πέξαο ηεο ελνηθίαζεο.39
Σν ρεηξφηεξν είλαη φηη παξαρσξείηαη ζηνπο ηδηψηεο ην δηθαίσκα καθξνρξφληαο
ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ (25-30 ρξφληα) γηα έλα ζχλνιν απφ
απαξαίηεηεο ζρνιηθέο ππεξεζίεο (θαζαξηφηεηα, θχιαμε, θπιηθεία θ.ιπ.), ελψ αλνίγεηαη ν
δξφκνο γηα ηελ εμάπισζή ηνπο ζηελ θξίζηκε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία αθνχ απφ ηνλ ίδην
λφκν πξνβιέπεηαη λα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ θάζε είδνπο «επηκνξθσηηθέο»
δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, πνπ ζα
απεπζχλνληαη ζηε ζρνιηθή θαη επξχηεξε ηνπηθή θνηλφηεηα. Ο ηδηνθηήηεο κπνξεί αθφκα λα
λνηθηάδεη ην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα άιιεο ρξήζεηο ην βξάδπ, λα απαγνξεχεη εθδειψζεηο
πνπ δελ ηνπ είλαη αξεζηέο, λα εγθαηαιείπεη ηηο θζνξέο θ.ιπ.
Μ‟ άιια ιφγηα ε ζχκπξαμε επηρεηξήζεσλ θαη Σ.Α. αλαγνξεχεηαη ζε ξπζκηζηή ηεο
θνηλσληθήο δσήο θαη ζε θαηεμνρήλ θνξέα εθπνιηηηζκνχ ηεο λενιαίαο θαη γεληθφηεξα θαη ζε
ηνπηθφ επίπεδν, ηδηαίηεξα αλ ε απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνρσξήζεη θαη
νινθιεξσζεί. χκθσλα, επίζεο, κε ην πλεχκα ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ
ηδηψηε γηα ηελ παξαρψξεζε/αμηνπνίεζε/ελνηθίαζε ηνπ ρψξνπ ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα κε ην
αδεκίσην. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Βξεηαλία θαη ζηηο ΖΠΑ, ζρνιηθνί ρψξνη ιεηηνπξγνχλ σο
πάξθηλγθ ην απφγεπκα, ελψ ηαπηφρξνλα νη ππνινγηζηέο ηνπ ζρνιείνπ κεηαθέξνληαη ζε
εηδηθέο αίζνπζεο net caffe, ζρνιηθνί ρψξνη ελνηθηάδνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ
(adult education) θαη ζρνιηθά γπκλαζηήξηα παξαρσξνχληαη ζε παξααζιεηηθνχο ζπιιφγνπο
(θνπλγθ-θνπ, θαξάηε, ηδνχλην θ.ιπ.).
Με ηα δηθαηψκαηα δε πνπ απνξξένπλ απφ ην λφκν γηα ηνλ ηδηψηε αλάδνρν, αλ εληφο
ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ αθφκα θαη ζήκεξα ε θαηάιεςε γίλεηαη πνιιέο θνξέο αθνξκή γηα
επέκβαζε ηνπ εηζαγγειέα, δελ ηνικάκε λα ζθεθηνχκε ηη ζα ζπκβεί ζε έλα ηδησηηθνπνηεκέλν
θηίξην ζρνιείνπ, αθφκα θαη αλ ιεηηνπξγεί εληφο δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
38

Μ. Μπαιηάο, «Διεπζεξνηππία», 18-4-2006
Γ. Γακαζθελφο, Γ. Μαθξίδεο, Σα ζρνιεία ζηνπο ηδηψηεο κε ηηο ΓΗΣ, Αληηηεηξάδηα ηεο Δθπαίδεπζεο, η. 79,
ζει. 26-28.
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πκπεξαζκαηηθά γηα ηηο ΓΗΣ: απνηεινχλ βαζηθή δηαδηθαζία γελίθεπζεο ηεο
ηδησηηθνπνίεζεο ησλ θνηλσθειψλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Ζ
επέθηαζή ηνπο ζα ζεκάλεη ην ζεζκηθφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηφπν, φπνπ ζα
ζπλαληηνχληαη θαη ζα ηέκλνληαη ηξεηο ζεκειεηψδεηο παξάκεηξνη ηεο θαπηηαιηζηηθήο
νηθνλνκίαο, αζηηθφ θξάηνο, ηερληθέο επηρεηξήζεηο, ηξαπεδηθφ θεθάιαην, έλα αμεδηάιπην
θνπβάξη θνηλψλ ζπκθεξφλησλ θαη επηδηψμεσλ πνπ ζα εγγπψληαη ηεξάζηηα θέξδε ζηνπο
ηδηψηεο, ηελ ίδηα ψξα πνπ ζα δπλακηηίδεηαη θαη ζα εμαζιηψλεηαη ν φπνηνο δεκφζηνο
ραξαθηήξαο θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.
Δςέλικηη Εϊνη-Ππογπάμμαηα
Μηα ζεκαληηθή απφπεηξα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ εληαίνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ έγηλε
ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηελ πηινηηθή αξρηθά (2001-2004) θαη ηελ ππνρξεσηηθή
ζηε ζπλέρεηα (2005 – εγθχθιηνο Γηαλλάθνπ) θαζηέξσζε ηεο «επέιηθηεο δψλεο». Σν ζεζκηθφ
πιαίζην πξνέβιεπε, παξάιιεια θαη κέζα ζην βαζηθφ θνξκφ καζεκάησλ, λα αλαπηχζζνληαη
κηα ζεηξά πξνγξάκκαηα, αξρηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο θαη ζηε
ζπλέρεηα κε ηελ μεθάζαξε δηεπθξίληζε φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακηά θξαηηθή ή θνηλνηηθή
νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ζ‟ απηά.
Ζ θηινζνθία ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, ζηεξίρζεθε ζηελ επίθιεζε ηεο ζεσξίαο ηεο
«νιηζηηθήο» κάζεζεο θαη ηεο δηαζεκαηηθήο θαη δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο,
θαζψο θαη ηεο αλάγθεο λα γίλεη εκβάζπλζε θαη βησκαηηθή εκπέδσζε κέζα απ‟ απηά, ηνπ
εληαίνπ θνξκνχ καζεκάησλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ απηνχ ζπλάληεζε ηηο αληηξξήζεηο θαη
αληηζέζεηο ησλ δαζθάισλ πνπ, ελψ πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη αληηιήςεηο
γηα ηελ επέιηθηε δψλε, είραλ σο απνηέιεζκα αξρηθά ην κέηξν λα ππνιεηηνπξγήζεη. ηε
ζπλέρεηα, παξά ηηο θάζε ινγήο αληηδξάζεηο θαη κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ,
ζε κηα ζεηξά πξνγξάκκαηα κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν λα είλαη θαζνξηζηηθή ε εκπινθή
ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, ζε πνιιά δεκνηηθά ζρνιεία, δηάθνξεο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ
θαη θάζη θνπλη, παξαδίδνπλ καζήκαηα αγσγήο πγείαο (Βελέηεο, ΦΑΓΔ, ΓΔΛΣΑ, Coca
cola, ΜΔΒΓΑΛ, AIM, CREST, θ.ά). Αθφκε, κέζα απφ ην πξφγξακκα ηεο θπθινθνξηαθήο
αγσγήο, ε Renault, κε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, εθδίδεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, κε
dvd θαη βηβιία θαη ην γεληθφ ηίηιν «Οη δξφκνη θη εγψ», ην νπνίν κε ηξνπνπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, «δηδάρηεθε» ζε δίσξε εβδνκαδηαία βάζε ζηελ Δ΄ θαη Σ΄ δεκνηηθνχ, κε
ζρεηηθή εγθχθιην, ζε πέληε κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο κε έληνλν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα:
Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ζξάθιεην, Λάξηζα. Ο ίδηνο ν ΔΒ, εμάιινπ θαη ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο κπνχλ καζεηέο (ζηα ΣΔΔ θαη ζηα δεκνηηθά), ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζην
πιαίζην ηνπ ΔΠ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο «λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα».40
Ζ εκπεηξία απηή είλαη έλα πξψην βήκα, δεκηνπξγεί, φκσο, ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
επέθηαζή ηεο. ηελ πνξεία, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο απνθέληξσζεο θαη ζην βαζκφ πνπ ηα
ζρνιεία ζα ππνρξεσζνχλ λα αλαδεηήζνπλ πφξνπο έμσ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ζε κεγαιχηεξε έθηαζε ηα πξνγξάκκαηά ηνπο θαη λα
επηδνζνχλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηζρλψλ νηθνλνκηθψλ
ηνπο («νηθνλνκηθή απηνλνκία»). Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα ηεο Ηξιαλδίαο,
αιιά θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, φπνπ ζην 75% ησλ ζρνιείσλ ζχιινγνη γνλέσλ, καζεηέο
θαη εθπαηδεπηηθνί, κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, αλαιακβάλνπλ ππεξγνιαβίεο απφ
δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, φπσο ηήξεζε ηζνινγηζκψλ, ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ θ.ιπ. Δμάιινπ
είλαη γλσζηφ φηη άιια ζρνιεία ζηε Βξεηαλία, ιφγσ νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο, ζηηο
«ειεχζεξεο δψλεο» αθνινπζνχλ έλα απαηηεηηθφ ζεσξεηηθφ πξφγξακκα πνπ ζπκπιεξψλεη ηηο
γλψζεηο θαη εληζρχεη ηηο επηδφζεηο ζηε Γιψζζα, ηα Μαζεκαηηθά θαη άιια καζήκαηα γεληθήο
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παηδείαο, ελσ άιια παξέρνπλ θαηά βάζε πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. θαιαζνπιεθηηθή
θαη πεινπιαζηηθή).41
Πξνο ην παξφλ, βέβαηα, ζηε ρψξα καο, ε θαηάζηαζε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε «βνιεχεηαη» κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ θαηεπζχλεη θαη
ρξεκαηνδνηεί ε ΔΔ. Παξφια απηά, έρεη αξρίζεη ε δηακεζνιάβεζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ε
εθρψξεζε πξνγξακκάησλ ζε ηδηψηεο. πλππνινγίδνληαο πάιη ηα δεδνκέλα ηεο γεληθήο
πεξηθνπήο ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα 10% απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ φισλ
ησλ Τπνπξγείσλ, ην γεγνλφο φηη δελ πξνβιέπεηαη θακηά θξαηηθή ή θνηλνηηθή
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο «δψλεο», θαζψο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηαο πξψηεο
δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πξσηνβάζκηα ζε βάξνο ησλ καζεκάησλ γεληθήο
παηδείαο πνπ πξνβιέπεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, κε ηελ ηαπηφρξνλε δηείζδπζε ησλ
εηαηξεηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζεσξνχκε φηη ζηηο «αλνηρηέο» ή «ειεχζεξεο δψλεο» ηνπ
νινήκεξνπ απνθεληξσκέλνπ κνληέινπ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, ζα πξνρσξήζεη αθφκα
παξαπέξα ε άισζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ αγνξά, θαζψο θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
Βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πνιιψλ ηαρπηήησλ είλαη απφ ηε κηα κεξηά
ε πξφζθαηε αξλεηηθή εμέιημε ηεο γενίκεςζηρ ηυν ημημάηυν 30 μαθηηϊν, ζχκθσλα κε
ηηο εληνιέο ησλ δηνξηζκέλσλ πεξηθεξεηαξρψλ, ελψ απφ ηελ άιιε νη εμαγγειίεο γηα «πηινηηθά
ζρνιεία» κε νιηγνκειή ηκήκαηα, «ςεθηαθέο ηάμεηο», «δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο»,
«θαηλνηφκεο δξάζεηο» θαη «πξσηνπφξνπο εθπαηδεπηηθνχο», πνπ ζα εληζρχεη δήζελ
θνηλσληθά αδχλακεο πεξηνρέο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ σο βηηξίλα, ελψ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηα
ζρνιεία ησλ θνηλσληθά θαη κνξθσηηθά αδχλακσλ καζεηψλ ζα ςεπηναπαζρνινχληαη ζε
θηελφ πξφγξακκα κε δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηέο ζηηο θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο
δπλαηφηεηεο θαη ζηηο ηαμηθέο ηνπο εκπεηξίεο, θαη κάιηζηα κέζα ζε πιεζσξηζηηθά αζθπθηηθά
ηκήκαηα, κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα αδπλαηνχλ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ λα θαιχςνπλ
απνηειεζκαηηθά ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληνχλ ηα παηδηά.
Aληί ην YΠEΠΘ λα πξνρσξήζεη γηα ηελ αγνξά ησλ λέσλ (δηαδξαζηηθψλ) πηλάθσλ
ζε δηεζλή δηαγσληζκφ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πξνηίκεζε λα δψζεη πεξίπνπ 70 εθ.
επξψ ζε 200 ζρνιηθέο επηηξνπέο νη νπνίεο ζ' αλαδεηήζνπλ ζηελ αγνξά ην πιηθφ!! Πξφθεηηαη
γηα καδηθή ψζεζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ θεξδνζθνπία, αθνχ θαλέλα ζρνιείν δελ έρεη γλψζε
ησλ λέσλ επνπηηθψλ κέζσλ. Tαπηφρξνλα θαιιηεξγείηαη θαη ζενπνηείηαη ε ηερλνινγία ζην
ζρνιείν, έηζη ψζηε λα εζίδνληαη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ζηα λέα ήζε θαη έζηκα.
χγρξνλεο, φκσο, παηδαγσγηθέο κειέηεο απέδεημαλ φηη ν λένο ηερλνθξαηηζκφο δηφινπ δελ
θαιπηέξεπζε ην πλεπκαηηθφ επίπεδν ηεο λενιαίαο.42
Γ. Αποκένηπυζη και επγαζιακέρ ζσέζειρ
Σν εςέλικηο-αποκενηπυμένο μονηέλο εκπαίδεςζηρ, πξνυπνζέηεη έλαλ
πεπιπλανϊμενο απαζσολήζιμο εκπαιδεςηικψ, ανηικείμενο ηηρ πιο άγπιαρ
εκμεηάλλεςζηρ, συπίρ μψνιμη ζσέζη επγαζίαρ και θέζη, ςποηαγμένο και ςπάκοςο. Γη‟
απηφ θαη παλεπξσπατθά δεκηνπξγείηαη έλαο θιάδνο πνιιψλ ηαρπηήησλ: ε έλα πξψην
επίπεδν, έλα κηθξφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ (θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηε ρψξα απφ 20% 50%) απφ απηνχο πνπ είραλ πξνζιεθζεί παιαηφηεξα, απνιακβάλνπλ κέρξη ζηηγκήο ηε
κνληκφηεηα θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ, θπξίσο νη λένη
εθπαηδεπηηθνί, εξγάδνληαη κε επηζθαιείο ζπλζήθεο θαη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο, πνιχ
ρεηξφηεξεο απφ φ,ηη νη παιηφηεξνη ζπλάδειθνη ηνπο. Πέξα απφ απηή ηε γεληθή δηάθξηζε,
παξαηεξείηαη πνιπδηαβάζκηζε ζην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλάινγα κε
ηελ έθηαζε ηεο απνθέληξσζεο ζηελ θάζε ρψξα θαη ηε δηαθνξνπνηεκέλε πνιπηππία ησλ
41
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βαζκίδσλ ηεο απφ ην λεπηαγσγείν, ην φπνην ππνρξεσηηθφ ζρνιείν θαη ηελ αλψηεξε
δεπηεξνβάζκηα ηερληθή θαη γεληθή βαζκίδα. Δπίζεο, νινέλα απμάλεη ν αξηζκφο ησλ
δηδαζθφλησλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα (π.ρ.
Βξεηαλία).
Οη εθπαηδεπηηθνί, ηαπηφρξνλα, θαινχληαη ζην απνθεληξσκέλν ζρνιείν λα
αλαιάβνπλ έλαλ άιιν ξφιν, δήζελ ζχγρξνλν, κα θαηά βάζνο αληηεθπαηδεπηηθφ θαη
αληηθνηλσληθφ. Ο λένο απηφο ξφινο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε κεηαηφπηζε ησλ θνηλσληθψλ
αμηψλ, πνπ επηβάιιεη ε παξέκβαζε ηεο αγνξάο ζηελ εθπαίδεπζε. Έηζη πξνβάιιεηαη ζαλ
αμίσκα ε «επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα» θαη σο θπξίαξρν ζηνηρείν θαη θίλεηξν επηηπρίαο ν
λένο «επαγγεικαηίαο» εθπαηδεπηηθφο. Μ‟ άιια ιφγηα, νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα
μεράζνπλ ηνλ φπνην θνηλσληθφ, κνξθσηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ξφιν είραλ ζην παξειζφλ. Με
απηά ηα δεδνκέλα, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο αμηνινγνχληαη πηα κε πνζνηηθνχο-αγνξαίνπο
δείθηεο, π.ρ. ν αξηζκφο ησλ σξψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηάμε, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε
ζπλεξγαζία ηνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο-ρνξεγνχο, ε «επειημία» πξνζαξκνγήο ζηελ ηνπηθή
αγνξά, νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ ζηηο εμεηάζεηο, ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα
επξσπατθά πξνγξάκκαηα, κε δπν ιφγηα ν βαζκφο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ θαη
ππνζηήξημεο κε ηελ θπξίαξρε πνιηηηθή ζηελ εθπαίδεπζε. Με ην λέν απηφ ξφιν δηαθσλεί θαη
ν ζπληεξεηηθφο θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ London University,
Guy Neave, ηνλίδνληαο: «Κχξην θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα παξακείλεη ε
παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε, ε κεηάδνζε γλψζεσλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε
ηνπ παηδηνχ, πνπ δελ πξέπεη λα απνζπλδεζεί απφ ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Απηφ δελ πξέπεη
λα ζεσξείηαη αξκνδηφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο νχηε ηεο φπνηαο δξάζεο ηεο αγνξάο ζην
ζρνιείν».43
Μειεηψληαο ηελ πνιχρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ απνθεληξσκέλνπ κνληέινπ εθπαίδεπζεο
ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ – θαη φρη κφλν – κπνξνχκε λα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο
άκεζεο επηπηψζεηο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε εηθφλα απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ δείρλεη:
ΖΠΑ: Ζ πξφζιεςε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη απφ ηα εληαία πεξηθεξεηαθά
ζπκβνχιηα (αθνξνχλ φιεο ηηο βαζκίδεο) κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο θαη θάζε θνξά
κεηαβαιιφκελα αμηνινγεηηθά θξηηήξηα, κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο αξρέο ηεο θάζε
πνιηηείαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα θησρά Γεκνηηθά θαη ζηα θησρά Γπκλάζηα ην 10% θαη ην
16% ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληίζηνηρα δελ έρνπλ θαλ ηξηεηέο πηπρίν Bachelor!
Σν σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη κε επέιηθηεο ζρέζεηο είλαη εμνλησηηθφ,
θαζψο θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιείν, αθνχ θπκαίλνληαη απφ 60 έσο 70 ψξεο
ηελ εβδνκάδα. Σα ειιείκκαηα ησλ ηνπηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ πνιηηεηψλ είλαη
ηξνκαθηηθά, κε απνηέιεζκα πξφζθαηα λα κέλνπλ απιήξσηνη νη εθπαηδεπηηθνί. Έηζη
παξαηείλεηαη ν εξγάζηκνο ρξφλνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρσξίο απνδνρέο (Ρνλη Άηιαλη, Ηιηλφηο,
Νηηηξφηη).44
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ απνδέρνληαη απηφ ην θαζεζηψο απνιχζεθαλ, π.ρ. ζην Γπκλάζην
Central Faulse, ελψ 40 ζρνιεία έθιεηζαλ ζην Νηηηξφηη θαη 26 απφ ηα 61 ζην Μηδνχξη θαη
ζην Κάλζαο ίηπ. ηηο ίδηεο πφιεηο απνιχζεθε ην έλα ηέηαξην ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ,
ελψ 900 δάζθαινη ζηηο 3/3/2010 έιαβαλ ην ξνδ ραξηάθη, δειαδή ηελ θαηάξγεζε ηεο ζέζεο
εξγαζίαο ηνπ ζην αλ Φξαλζίζθν. Σελ ίδηα κέξα, ε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ηνπ Λνο Άληδειεο
ελέθξηλε ηελ απφιπζε 5.200 εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζην φλνκα ηεο
δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη ηεο θξίζεο. Οη απνιχζεηο απηέο κάιηζηα, έγηλαλ ηελ
παξακνλή ηεο γεληθήο απεξγίαο καζεηψλ, θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ
Καιηθφξληα, κε αίηεκα ηελ ππεξάζπηζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή
ηεο.
Βέλγιο-κανδιναβικέρ σϊπερ : Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη θαηά 50% απφ ην
θξάηνο θαη θαηά 50% απφ ηνπο δήκνπο, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ηηο παξνρέο θαη ηα δηθαηψκαηα
43
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ησλ άιισλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ. ηε Φηλιαλδία ζπγθεθξηκέλα, κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ
1999 θαη ηε ζέζπηζε ηνπηθψλ ζπκθψλσλ απαζρφιεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη
εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ε κνληκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαξηψληαη κε ηηο επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ ζηηο εμεηάζεηο, ελψ ην σξάξην απαζρφιεζεο θαη νη ακνηβέο ηνπο απνθαζίδνληαη
ηνπηθά, ζην πιαίζην ηνπ θάζε δήκνπ, φπσο θαη ηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα (50% πεξίπνπ ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο).
Γανία: Σν 90% ησλ δαζθάισλ ηνπ βαζηθνχ ζρνιείνπ (Folkskola) είλαη θξαηηθνί ππάιιεινη,
ελψ ζην Gymnasium (γηα καζεηέο 16-18 εηψλ) κφλν ην 10% είλαη κφληκνη, ελψ ην 90%
πξνζιακβάλεηαη απφ ηνπο δήκνπο κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο.45
Ηπλανδία: Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο πξνζιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην
δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε νη
πξνζιήςεηο γίλνληαη απφ ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο κε νιηγφκελεο ζπκβάζεηο (School Board).46
Ολλανδία: Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη απφ ην ππνπξγείν Παηδείαο θαη απφ ηνπο
δήκνπο.
Γεπμανία θαη Ηζπανία: Σν 95% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζιακβάλεηαη απφ ηηο
πεξηθεξεηαθέο αξρέο ή ηηο απηφλνκεο θνηλφηεηεο θαη κφλν ην 5% απφ ην θξάηνο. Τπάξρεη
κεγάιε δηαβάζκηζε ζηηο απνδνρέο θαη ηνπο φξνπο εξγαζίαο ηνπο, αλάινγε κε ηελ πνιπηππία
ησλ βαζκίδσλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζρνιείσλ ηεο ίδηαο βαζκίδαο.
Βπεηανία: Σν 91% αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ηνπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ
(πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα εθπαίδεπζεο-Local Education Authorities)! Σν εθπαηδεπηηθφ
επάγγεικα απαμηψλεηαη θαη γίλεηαη εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ απφ άιιεο ρψξεο. Δπίζεο, ην
εηζφδεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιπζπιιεθηηθφ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ δελ είλαη
ζαθψο θαζνξηζκέλεο. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα έλαο εθπαηδεπηηθφο ηαπηφρξνλα λα εξγάδεηαη
ζε δχν βαζκίδεο, ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο π.ρ. βηβιηνζήθεο,
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θ.ιπ.
ε ρψξεο πνπ ππάξρνπλ αληηζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο, ε θαηάζηαζε
είλαη θάπσο θαιχηεξε, αιιά κε νξαηφ ηνλ θίλδπλν λα αλαηξαπεί, π.ρ. Διιάδα, Πνξηνγαιία,
Ηηαιία θαη Γαιιία. ηηο ρψξεο απηέο ε απνθέληξσζε δελ έρεη πξνρσξήζεη θαη απηφο είλαη
έλαο βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί πξνζσξηλά βξίζθνληαη ζε θάπσο
θαιχηεξε ζρέζε απαζρφιεζεο.
Σα θπξίαξρα κνηίβα ζε φιε ηελ ΔΔ, ζθιεξή νηθνλνκηθή ιηηφηεηα, κείσζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 20% θαη ε δηαβαζκηζκέλε θπξηαξρία ηνπ
απνθεληξσκέλνπ κνληέινπ εθπαίδεπζεο, πνπ ηείλεη λα γίλεη πιήξεο, έρνπλ άκεζεο
επηπηψζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πξφζιεςε θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Δίλαη άμην πξνζνρήο φηη νη παλεπηζηεκηαθέο παηδαγσγηθέο θαη θαζεγεηηθέο ζρνιέο ζηηο
πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κεηψζεθαλ δξακαηηθά, ην ίδην θαη νη δήηεζε γη‟ απηέο πνπ
απνκείλαλ, σο απνηέιεζκα ηεο απαμίσζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ιφγσ ησλ ζθιεξψλ θαη
ηαπεηλσηηθψλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο. Δηδηθφηεξα:
•

•

45
46

Οι ανηαγυνιζηικέρ εξεηάζειρ ηωπος ΑΔΠ είναι ηο επίκενηπο ηεο ιεγφκελεο
«ξπζκηδφκελεο» αγνξάο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα ζεηξά ρψξεο θαη
παξνπζηάδνπλ ηάζε ελίζρπζεο ζε θεληξηθφ αιιά θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ
επηηπρία ζ‟ απηφ ην είδνο ησλ εμεηάζεσλ είλαη ηζρπξφ θξηηήξην πξφζιεςεο καδί κε
άιια, φπσο ε πξνυπεξεζία, νη ηίηινη «παηδαγσγηθήο επάξθεηαο», αιιά θαη νη
ζπζηαηηθέο ζεηηθέο αμηνινγήζεηο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ ειεχζεξσλ ζεκηλαξίσλ
επηκφξθσζεο, πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηξηηνβάζκηα ηδξχκαηα θαη άιινπο θνξείο.
Δπνκέλσο, ν εθπαηδεπηηθφο ππνρξεψλεηαη ζε έλα δηαξθέο θπλεγεηφ ηππηθψλ
πξνζφλησλ γηα κηα ζέζε επηζθαιή θαη ππνακεηβφκελε.
Ζ πεπίοδορ δοκιμαζίαρ ηυν νέυν εκπαιδεςηικϊν ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.,
επεκηείνεηαι καδί κε ην σξάξην εξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ελψ πην
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•

•

•

έληνλεο γίλνληαη νη αληζφηεηεο θαη νη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο. ηε Βξεηαλία π.ρ ν δηεπζπληήο
θαζνξίδεη ηελ εβδνκαδηαία παξνπζία ζην ζρνιείν, πνπ θπκαίλεηαη απφ 35-40 ψξεο.
ηε Γεξκαλία θηάλεη ηηο 32 ψξεο ηελ εβδνκάδα, ελψ νη Γάιινη δάζθαινη έρνπλ
δηδαθηηθφ σξάξην 27 ψξεο. Αλ ζηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα εθαξκνζηεί θαη
ζηελ εθπαίδεπζε ε διάκπιζη ηος επγάζιμος σπψνος ζε ενεπγψ και ανενεπγψ (
Δπξσζπλζήθε-65σξν), απηφ ζα ζπξξηθλψζεη παξαπέξα ηνλ εθπαηδεπηηθφ κηζζφ θαη
ζα θαηαθεξκαηίζεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζε πνιπάξηζκεο θαηεγνξίεο.
Ζ «εςελθάλεια» (flexicurity) ζηην εκπαίδεςζη οδηγεί ζε αηομικέρ
ζςμβάζειρ κε δηαθνξεηηθή δηάξθεηα, αληζφηηκεο ακνηβέο ή εθπαηδεπηηθά κηζζνιφγηα
δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ θαη απνδνρψλ. Αιιεο είλαη νη ακνηβέο ησλ δαζθάισλ –ζε
θάπνηεο ρψξεο ίδηεο πεξίπνπ κε ηνπ βηνκεραληθνχ εξγάηε- άιιεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ, κηθξφηεξεο νη απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο
ηερληθήο εθπαίδεπζεο απφ απηέο ηεο γεληθήο. Γη‟ απηφ θαη νη ζπγθξηηηθνί πίλαθεο γηα
ηνπο επξσπατθνχο κηζζνχο δελ έρνπλ βάζε. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ν Έιιελαο
εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο κέζεο θαηεγνξίαο
εθπαηδεπηηθψλ απνδνρψλ ζηελ Δ.Δ.
Παπαηηπείηαι μεηακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικϊν ζηην «ελεωθεπη» ή ιδιυηική
εκπαίδεςζη, εμαηηίαο ηεο ππνβάζκηζεο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ζηε δεκφζηα
εθπαίδεπζε, π.ρ. ζην Βέιγην ην 58% δνπιεχεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ηελ Οιιαλδία
ην 70% θαη ζηελ Ηζπαλία ην 36%.47
Ζ αξιολψγηζη ηος εκπαιδεςηικοω και ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ γενικεωεηαι, γίλεηαη
πην αζθπθηηθή θαη θαζεκεξηλά κεγεζχλεη ηε ρεηξαγψγεζε, ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο
εξγαζίαο θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε.48
ωνοτη

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε, ζπλνπηηθά, φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνσζείηαη ε
απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, κε βάζε ηφζν ηελ επξσπατθή θαη ηε δηεζλή πείξα φζν θαη
ηα κεηέσξα βήκαηα ζηε ρψξα καο, δείρλεη φηη
αζθείηαη πίεζε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα εμεπξίζθνπλ πφξνπο γηα ηελ επηβίσζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπο, κε ζπλέπεηεο ηε δηαθνξνπνίεζε ζηα πξνγξάκκαηα θαη ην
πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη ηειηθά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ
νη γνλείο θαη νη καζεηέο ζεσξνχληαη «θαηαλαισηέο» θαη «πειάηεο» εθπαηδεπηηθψλ
ππεξεζηψλ∙ θιεηδί γηα ηελ εμέιημε απηή απνηειεί ε απειεπζέξσζε ησλ εγγξαθψλ θαη
ε δηαθνξνπνίεζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ηα
δεκφζηα ζρνιεία φζν γίλεηαη κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη λα
πξνεηνηκάδνληαη θαιχηεξα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο
ε ιεγφκελε κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηελ αγνξά εξγαζίαο επεξεάδεη ζε κεγάιν
βαζκφ ηη δηδάζθεη θαη ηη επηιέγεη ην θάζε ζρνιείν λα κάζεη ζηα παηδηά ζε θάζε
βαζκίδα θαη ηχπν εθπαίδεπζεο∙ έηζη, ην απνθεληξσκέλν ζρνιείν επηβξαβεχεη
ηδηαίηεξα ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη
απνκαθξχλεηαη απφ ηελ νξγάλσζε θαη κεηάδνζε γλψζεσλ ζαλ κέζν ζπγθξφηεζεο
ηεο ζθέςεο θαη δηαπαηδαγψγεζεο
νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαηξέπνληαη θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο
καδί κε ηηο ακνηβέο επηδεηλψλνληαη ζε δηάθνξα θξάηε-κέιε∙ ηα ζπζηήκαηα
πξφζιεςεο εμαηνκηθεχνληαη θαη ειαζηηθνπνηνχληαη, αθνινπζψληαο ηελ θαηεχζπλζε
47
48
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ησλ γεληθφηεξσλ εξγαζηαθψλ αλαηξνπψλ, ζε κηα πνξεία απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο
πξφζιεςεο κε ζπιινγηθνχο φξνπο θαη κε ηελ επζχλε ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, ζηελ
πξφζιεςε απφ ηνπο δηάθνξνπο βαζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη θαηαιήγνληαο,
αλάινγα κε ην βαζκφ απνθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε βαζκίδα,
ζηηο αηνκηθέο δηαθνξνπνηεκέλεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Ζ ίδηα ε πείξα ζηε ρψξα απφ
ηελ πξψηε απνθέληξσζε εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ ππαγσγή ησλ
βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ζηνπο Γήκνπο απνδεηθλχεη παξφκνηεο αλαηξνπέο ζηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο, αθνχ είλαη γλσζηφ φηη ην έλα ηξίην ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο
ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ είλαη ζπκβαζηνχρνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζε
πνιινχο άιινπο Γήκνπο έλα κεγάιν κέξνο εξγάδεηαη κε δειηίν παξνρήο έξγνπ
δηακνξθψλεηαη κηα άιιε εηθφλα θαη έλα άιιν πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ,
πνπ πηέδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηαρεηξηζηεί απηέο ηηο αιιαγέο θαη λα πηνζεηήζεη ηελ
«επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα» ζε βάξνο ηεο παηδαγσγηθήο θαη κνξθσηηθήο ηνπ
ηδηφηεηαο, πνπ είλαη πξσηαξρηθή ζηε ζπλείδεζε ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ
άζθεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ.
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