
Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ. 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ. 

Εισήγηση της Ελένης Ζωγραφάκη-Τελεμέ,  μέλους του ΔΣ της ΟΛΜΕ. 

             Η τελευταία Σφνοδοσ του Συμβουλίου των Υπουργϊν Παιδείασ τθσ ΕΕ ςτισ 
Βρυξζλλεσ επιβεβαίωςε  ότι ο νεοφιλελευκεριςμόσ ςτθν εκπαίδευςθ 
αςκείται με ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ, μζτρα και πρακτικζσ ςε όλα τα επίπεδα 
τθσ εκπαίδευςθσ και ςε όλεσ τισ χϊρεσ. Η Σφνοδοσ εξζταςε το περιεχόμενο 
και τθν οργάνωςθ τθσ μάκθςθσ ςτθ βάςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ,τθν 
αξιολόγθςθ και τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ των εκπαιδευτικϊν, τθ ςφνδεςθ τθσ 
κατάρτιςθσ – μζςω τθσ δια βίου μάκθςθσ και τθσ κινθτικότθτασ- με τισ 
ανάγκεσ κερδοφορίασ των επιχειριςεων και τθν  ιδιωτικοποίθςθ τθσ 
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Γίνεται φανερό ότι θ πολιτικι τθσ ΕΕ ςτθν 
εκπαίδευςθ ευκυγραμμίηεται με τουσ ςκοποφσ, τισ επιδιϊξεισ και τα 
ςυμφζροντα του κόςμου των επιχειριςεων.    

   Η ςτρατθγικι τθσ Λιςςαβόνασ προςπακεί να αναδιαρκρϊςει και 
επαναδιατυπϊςει τισ ζννοιεσ τθσ μάκθςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ. Προβάλλει τθν 
ανάγκθ ςχεδιαςμοφ ςτρατθγικϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που να 
ανταποκρίνονται ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ αγοράσ και τθσ απαςχόλθςθσ-
απαςχολθςιμότθτασ. Προτείνει εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ ςτθ βάςθ τθσ 
αποτελεςματικότερθσ εκμετάλλευςθσ των ανκρϊπινων πόρων με ςτόχο τθν 
ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ οικονομίασ ςτα πλαίςια τθσ παγκόςμιασ 
αγοράσ. Στοχεφει, όπωσ δθλϊνεται, «να καταςτιςει τθν Ε.Ε.  τθν πιο δυναμικι 
ανταγωνιςτικι οικονομία του κόςμου ωσ το 2010 μζςω τθσ εκπαίδευςθσ». 

   Σιμερα, 2010 βιϊνουμε τθν απόλυτθ  διάψευςθ και αποτυχία των οικονομικϊν 
ςτόχων. Η Ευρϊπθ και ειδικά οι χϊρεσ του Νότου, μετά το ξζςπαςμα τθσ 
παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ, παρουςιάηουν  τεράςτια δθμοςιονομικά 
ελλείμματα, εξωτερικά χρζθ, οικονομικι φφεςθ και βρίςκονται ςτα όρια 
κατάρρευςθσ. Οι αποφαςιςμζνεσ πολιτικζσ, που δυςτυχϊσ για τουσ λαοφσ δεν 
ανακεωροφνται, επιβάλλονται με όλο και πιο ςκλθρά και αυταρχικά μζτρα από τισ 
κυβερνιςεισ. 

   Η ΟΛΜΕ εκτιμοφςε ότι θ ςτρατθγικι τθσ Λιςςαβόνασ αποτελεί το ςφγχρονο 
εργαλείο αντεργατικϊν αναδιαρκρϊςεων, ϊςτε να αποδομθκεί ό,τι απζμεινε από 
το κοινωνικό μοντζλο, το πρότυπο απαςχόλθςθσ κακϊσ και το ρυκμιςτικό πλαίςιο 
προςταςίασ τθσ εργαςίασ, και να διαςφαλιςτεί φτθνι εργατικι δφναμθ για το 
κεφάλαιο, με παράλλθλθ επίκεςθ ςτα ατομικά δικαιϊματα και ελευκερίεσ. 

Γενικότερα ζχουμε εκφράςει την αντίθεςή μασ ςτην εκπαίδευςη τησ αγοράσ και 
των επιχειρήςεων, που προκρίνει ςτθ κζςθ τθσ μόρφωςθσ και τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
γνϊςθσ τθν εκμάκθςθ δεξιοτιτων, τθ ςυςςϊρευςθ πλθροφοριϊν και αςπόνδυλεσ, 
αποςπαςματικζσ γνϊςεισ. Οι καινοτομίεσ που προωκοφνται ευνοοφν τθν κυριαρχία 
του ςχολείου τθσ αγοράσ. 

 Στθν Ελλάδα, με δεδομζνθ τθν ιδιαίτερθ ζνταςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ 
ςυνεχισ υποχρθματοδότθςθ -3,4% ζωσ 3,1% του ΑΕΠ για τθν παιδεία, από τισ 



χαμθλότερεσ ςτθν Ευρϊπθ-, ζχει φτάςει τθν υποβάκμιςθ τθσ δθμόςιασ 
εκπαίδευςθσ ςε οριακό ςθμείο ςε όλουσ τουσ τομείσ (οργάνωςθ, ςτελζχωςθ, 
περιεχόμενο, λειτουργία, υποδομζσ). Οι πολιτικζσ τθσ ςυςτθματικισ απαξίωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν και του δθμόςιου ςχολείου ζχουν ςοβαρζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 
ςτθ μόρφωςθ τθσ νζασ γενιάσ ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ.  

  Οι ςυνζπειεσ τθσ πολιτικισ τθσ Λιςςαβόνασ ςτθν εκπαίδευςθ ςε ςυνδυαςμό με 
τισ γενικότερα αςκοφμενεσ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ δείχνουν ότι:  

-Οι εργαηόμενοι εκπαιδευτικοί απαξιϊνονται οικονομικά και εργαςιακά. Τα 
τελευταία οικονομικά μζτρα τθσ κυβζρνθςθσ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ 
ςτακερότθτασ και του μνθμονίου με ΕΕ- ΔΝΤ, είναι δυςβάςτακτα για όλουσ τουσ 
εργαηόμενουσ και κα ζχουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τόςο ςτουσ ίδιουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ όςο και ςτο παρεχόμενο εκπαιδευτικό ζργο. Αυξάνεται χρόνο με το 
χρόνο ο αρικμόσ των ελαςτικά απαςχολοφμενων εκπαιδευτικϊν και ςιμερα ζχουμε 
ζναν αρικμό 9000 (ποςοςτό 10%) ςτο ςφνολο των εκπαιδευτικϊν τθσ Β/κμιασ 
εκπαίδευςθσ όχι μόνιμουσ και με μιςκοφσ των 350-900 ευρϊ το μινα. Αντίςτοιχα ο 
αρικμόσ των άνεργων εκπαιδευτικϊν τθσ Β/κμιασ είναι περίπου 50.000. Επίςθσ τα 
τελευταία 20 χρόνια δεν ζχει γίνει καμία ςοβαρι προςπάκεια επιμόρφωςθσ των 
εκ/κϊν.  

-Η ςχολικι διαρροι ςτα πλαίςια τθσ 9χρονθσ υποχρεωτικισ εκ/ςθσ δεν 
περιορίςτθκε. Παραμζνει ςτα ίδια υψθλά επίπεδα του 10% και ςε οριςμζνεσ 
ομάδεσ του πλθκυςμοφ είναι ακόμα μεγαλφτερθ. Ο οργανικόσ και λειτουργικόσ 
αναλφαβθτιςμόσ των νζων δεν αντιμετωπίςτθκε, αφοφ δεν πάρκθκαν τα 
απαραίτθτα μζτρα αντιςτακμιςτικισ εκ/ςθσ για εξάλειψθ των οικονομικϊν και 
κοινωνικϊν ανιςοτιτων. 

-Η Τεχνικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ με τισ αλλαγζσ που ζγιναν το 2006 και τθ 
δθμιουργία των ΕΠΑΣ (παρζχοντασ ελάχιςτθ κεωρθτικι γνϊςθ) υποβακμίςτθκε 
περαιτζρω και οι απόφοιτοί τθσ γίνονται φτθνό απαςχολιςιμο εργατικό δυναμικό. 

-Με τισ τελευταίεσ εξαγγελίεσ (Μάρτιοσ 2010) τθσ Υπουργοφ Παιδείασ για το 
«Νζο Σχολείο» είναι φανερι θ προςπάκεια να δοκεί ζμφαςθ ςτισ δεξιότθτεσ ςτισ 
νζεσ τεχνολογίεσ και τισ ξζνεσ γλϊςςεσ, ςτουσ απλοφσ μθχανιςμοφσ ανάγνωςθσ και 
υπολογιςτικϊν πράξεων ετοιμάηοντασ αλλαγζσ ςτα αναλυτικά προγράμματα και τα 
βιβλία όλων των βακμίδων με ςτόχο τθ χρθςτικι γνϊςθ. Αντίκετα υποβακμίηεται ο 
κριτικόσ, κοινωνικόσ προβλθματιςμόσ ςτα ηθτιματα τθσ εκπαίδευςθσ. 

-Δεν ζγινε δυνατό να περιοριςτοφν τα φαινόμενα χριςθσ βίασ, εκδθλϊςεων 
ρατςιςμοφ και ξενοφοβίασ μζςα ςτα ςχολεία. Ο ςτόχοσ για υπεφκυνουσ πολίτεσ που 
κα εμφοροφνται από τισ αξίεσ τθσ ανοχισ ςτθ διαφορετικότθτα, τθσ ςυνεργαςίασ, 
τθσ ειρινθσ, τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ απομακρφνεται.   

-Ο ςτόχοσ για αποτελεςματικι λειτουργία και κατάλλθλθ οργάνωςθ διοίκθςθσ 
ςτα πλαίςια των μεταβαλλόμενων αλλαγϊν και αιτθμάτων μζςω τθσ αποκζντρωςθσ 
του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ προωκείται ςταδιακά μζςω τθσ εφαρμοηόμενθσ 
διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ. Στόχοσ είναι θ μεταφορά πόρων  και αρμοδιοτιτων ςε 
τοπικό επίπεδο και θ διαφοροποίθςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ από περιοχι 



ςε περιοχι, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ προτάςεισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και 
των επιχειριςεων. Ανοίγει ζτςι ο δρόμοσ για εκπαίδευςθ «διαφορετικϊν 
ταχυτιτων» με κοινωνικοοικονομικά κριτιρια. Κατεφκυνςθ που όπωσ ζδειξε θ 
εμπειρία τθσ Βρετανίασ και των ΗΠΑ , οδιγθςε ςε κατθγοριοποίθςθ των ςχολείων 
και προςπάκεια απόδοςθσ ευκυνϊν, για τα όποια αρνθτικά αποτελζςματα, ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ. 

Οι δικζσ μασ προτάςεισ για το ςχολείο όπωσ εμείσ το οραματιηόμαςτε, το διεκδικοφμε 
και αγωνιηόμαςτε παραμζνουν ιςχυρζσ και είναι: 

Πρζπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μζτρα, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ εκπαίδευςθ 
όλων των παιδιϊν χωρίσ διακρίςεισ φφλου, φυλισ, χρϊματοσ, κρθςκείασ, πολιτικϊν 
πεποικιςεων, εκνικότθτασ και κοινωνικισ προζλευςθσ. 

Πεποίκθςι μασ είναι ότι η μορφωτική λειτουργία δεν πρζπει να υποτάςςεται ςτισ 
απαιτήςεισ τησ αγοράσ. Αντίκετα, πρζπει να ζχει ωσ βαςικι τθσ επιδίωξθ, τθ ςυμβολι ςτθ 
δθμιουργία ολοκλθρωμζνων προςωπικοτιτων, που κα είναι ςε κζςθ να ςυμμετζχουν 
ενεργά ςε όλα τα επίπεδα τθσ κοινωνικισ δραςτθριότθτασ.  Επιςθμαίνουμε τθν ιδιαίτερθ 
ςθμαςία του ζργου των εκπαιδευτικϊν για τθ διάπλαςθ αυριανϊν πολιτϊν που κα 
ςζβονται και κα εκτιμοφν τθν προςφορά όλων των λαϊν του κόςμου ςτθ δθμιουργία του 
παγκόςμιου πολιτιςμοφ ωσ πεδίου ςυνεννόθςθσ και ςυνφπαρξθσ. 

 

 

 


