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Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. Η διεθνής εμπειρία (Ε.Ε., ΟΟΣΑ κ.λπ.) 
 

      Η συζήτηση για την πολιτική της ΕΕ και του ΟΟΣΑ στην εκπαίδευση είναι αναγκαία, αν θέλουμε να 

κατανοήσουμε και να κρίνουμε την πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων σε αυτό το πεδίο. Αναντίρρητα, 

θα βοηθούσε να μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση στη βάση της  ιστορικής  διαδρομής της 

εφαρμογής αυτής της πολιτικής και των επιπτώσεών της στα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ελλάδα πριν από 

την εποχή των μνημονίων και στη διάρκειά της. Ωστόσο, τα μικρά χρονικά περιθώρια προετοιμασίας του 

10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, σε μια περίοδο συνεχών κινητοποιήσεων του κλάδου μας, δε μας το 

επέτρεψαν. Θεωρήσαμε ότι με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα και τις υποκειμενικές δυνατότητές μας, 

ως ομάδα, θα μπορούσαμε να συνειφέρουμε στη συζήτηση του Συνεδρίου, αναδεικνύοντας τις βασικές 

πλευρές της πολιτικής της ΕΕ και του ΟΟΣΑ στην εκπαίδευση από δύο σκοπιές: προσπαθώντας να 

παράσχουμε υλικό τεκμηρίωσης της θέσης της Ομοσπονδίας μας «Να ανατραπεί η πολιτική κυβέρνησης – 

ΕΕ – ΔΝΤ», αλλά και καταγράφοντας τις απόψεις που υπάρχουν εντός της ομάδας γι’ αυτές τις βασικές 

πλευρές. Έτσι, το υλικό που παράχθηκε από την ομάδα, αποτελείται από τρία μέρη: 

      Το πρώτο, γενικό μέρος, αφορά στις πολιτικές ΕΕ και ΟΟΣΑ αυτές καθαυτές. Οι βασικές πλευρές της 

πολιτικής ΕΕ και ΟΟΣΑ στην εκπαίδευση διατυπώνονται ως σημεία, με αποσπάσματα από επίσημα 

κείμενά τους και κυρίως τα: Ανακοίνωση της Επιτροπής της Ε.Ε.: «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: 

επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (2012) και «Καλύτερες 

επιδόσεις και επιτυχείς μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση - Προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής για 

Ελλάδα» (ΟΟΣΑ, 2011). Ακολουθούν μια μικρή αναφορά στις θέσεις της ΟΛΜΕ (αναλυτικά 

περιλαμβάνονται κυρίως στην εισήγηση της 5ης ομάδας του Συνεδρίου) και ξεχωριστή παράθεση των 

διαφορετικών προσεγγίσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της ομάδας.  

     Το δεύτερο, πιο ειδικό μέρος αποτελείται από την εξέταση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων των 

ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων (μελέτη 16 χωρών), για την οποία δούλεψαν τα μέλη της 

ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Το κείμενο εστιάζει σε ορισμένες παραμέτρους που θεωρήθηκε ότι 

συνεισφέρουν  αποτελεσματικότερα στον προβληματισμό αναφορικά με τις προωθούμενες αλλαγές στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (όλο το σχετικό υλικό βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα διαλόγου 

του ΚΕΜΕΤΕ). 

     Στο τρίτο μέρος παραθέτουμε κατάλογο σχετικών κειμένων που διαμορφώθηκαν από μέλη της ομάδας 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και βασική βιβλιογραφία. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Α. 10+1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΕ – ΟΟΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1η: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
      «Η επένδυση στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων έχει ζωτική 
σημασία για την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας». (ανακοίνωση ΕΕ, σελ. 1) 
«Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειµένου 
να αυξηθεί η απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης / 
κατάρτισης προς την αγορά εργασίας» (Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» ΕΣΠΑ 2007 – 
2013) 

2η: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
      «Τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εξακολουθούν να υπολείπονται όσον αφορά την 
εξασφάλιση των κατάλληλων δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα, ενώ δεν συνεργάζονται επαρκώς με τις 
επιχειρήσεις ή τους εργοδότες προκειμένου να φέρουν τη μαθησιακή εμπειρία πιο κοντά στην πραγματικότητα του 
εργασιακού περιβάλλοντος. Οι εν λόγω  αναντιστοιχίες  δεξιοτήτων  προκαλούν  αυξανόμενη  ανησυχία  για  την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας» (Aνακοίνωση ΕΕ, σελ. 2) «Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για την «προώθηση  της  μάθησης  με  βάση  την  εργασία»  ... και να προχωρήσουν τις 
διαδικασίες αναγνώρισης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. (Aνακοίνωση ΕΕ, σελ. 3) 
 
3η : ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
       «Δημιουργία δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα»… Η εκπαίδευση πρέπει να αναπτύσσει εγκάρσιες δεξιότητες 
(κριτική σκέψη, πρωτοβουλία, επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία) με κορωνίδα τις επιχειρηματικές 
δεξιότητες. Απαραίτητες θεωρούνται και δεξιότητες STEM (Science - Technology - Engineering - Maths), διότι 
παραμένει υψηλή η ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε τομείς υψηλής έντασης έρευνας – 
τεχνολογίας. Ενώ η βασική εκπαίδευση πρέπει να παρέχει στοιχειώδεις δεξιότητες: ικανότητα γραφής, ανάγνωσης, 
αριθμητικής, βασικών μαθηματικών και θετικών επιστημών, που αποτελούν πύλη εισόδου για απασχόληση και 
κοινωνική ένταξη αλλά και εκμάθηση γλωσσών, αφού η ικανότητα ομιλίας - επικοινωνίας είναι παράγοντας 
ανταγωνιστικότητας, για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. (Aνακοίνωση, 
σελ. 4, 5, 6) 
 
4η : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
       Η κορωνίδα των δεξιοτήτων που επιζητά η αγορά και ως τρόπο εξεύρεσης απασχόλησης αλλά κυρίως ως 
τρόπο διαχείρισης του ατομικού κεφαλαίου γνώσεων και ικανοτήτων του κάθε ατόμου (CEDEFOP). «Προτείνεται 
να υπάρξει ειδική στρατηγική από το Δημοτικό και μετά. Στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση να 
τονωθούν οι ευκαιρίες για ίδρυση επιχειρήσεων ως επιλογή σταδιοδρομίας, αλλά κυρίως να υπάρξει διασύνδεση 
με επιχειρήσεις και όλοι οι νέοι να έχουν μια πρακτική επιχειρηματική εμπειρία πριν αποφοιτήσουν από την 
υποχρεωτική εκπαίδευση. Ενέργειες αξιολόγησης «από κοινού με τον ΟΟΣΑ,  με  στόχο  την  καθοδήγηση  και  την  
προώθηση  της  ανάπτυξης  ιδρυμάτων  επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένων 
των σχολείων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 

5η: ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΙΤΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΜΑΘΗΤΕΙΑ  
      «Η μάθηση με βάση την εργασία, όπως π.χ. οι διττές προσεγγίσεις, μαθητεία, πρέπει να αποτελεί κεντρικό 
πυλώνα των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη». Σε αυτή την 
κατεύθυνση θεωρείται αναγκαία  η ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών, με ενεργή συμμετοχή των 
επιχειρήσεων, και η συνεχής προσαρμογή τους στις περιφερειακές συνθήκες και ανάγκες δεξιοτήτων. Για να 
διευκολυνθεί η κινητικότητα μέσω μαθητείας σε όλη την Ευρώπη, επιβάλλεται η χρήση των εργαλείων των 
πιστωτικών μονάδων, των προσόντων και της αξιολόγησης – πιστοποίησης και των αντίστοιχων εργαλείων EQF, 
ECVET, EQAVET. Ενισχυτικά στην παραπάνω κατεύθυνση λειτουργούν:  Η «Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μαθητείας», η 
υπογραφή μνημονίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη, μεταξύ Γερμανίας και 
Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Λετονίας, Σλοβακίας, και το «μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας» 
που υπογράφηκε μεταξύ των υπουργείων παιδείας Γερμανίας και Ελλάδας. 
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6η:  ΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
      «Η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μόνον αν η μάθηση εστιάζει στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι 
(μαθησιακά αποτελέσματα) μέσω της μαθησιακής διαδικασίας, και όχι στην περάτωση ενός συγκεκριμένου 
σταδίου ή χρονικού διαστήματος φοίτησης στο σχολείο... Δεν έχει μεταφερθεί επαρκώς αυτή η λογική στη 
διδασκαλία και την αξιολόγηση ιδίως των βασικών ικανοτήτων... Το δυναμικό της αξιολόγησης πρέπει να 
αξιοποιείται μέσω του καθορισμού των ικανοτήτων με  βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και μέσω της 
διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής των ελέγχων και των εξετάσεων ώστε να καλύπτονται αυτές οι ικανότητες». 
Τα άτομα οφείλουν να είναι σε θέση να υποβάλλουν δεξιότητές τους σε αξιολόγηση κι εκτός σχολείου για καλύτερη 
πληροφόρηση εργοδοτών (PIAAC για ενήλικες). Ειδικότερα το κείμενο του ΟΟΣΑ, αναφέρεται στην έλλειψη 
κουλτούρας αξιολόγησης στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι υπάρχουν «ανεπαρκή εξωτερικά στοιχεία αναφορικά με 
την εγκυρότητα και τη συγκρισιμότητα των στοιχείων επίδοσης ανά μαθητή, δάσκαλο και σχολική μονάδα ... και 
ελλείψει τέτοιων πληροφοριών δυσχεραίνεται η παρακολούθηση της επίδοσης των σχολείων και των μαθητών και 
η μέτρηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων,  δεν υπάρχει προφανής σύνδεσμος μεταξύ αξιολόγησης 
μαθητών, αξιολόγηση σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών, και συνέπειες για όσους έχουν αξιολογηθεί». Γι αυτό 
προτείνει ένα πλέγμα, συντονισμένης αξιολόγησης μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων και εξωτερικής, με 
δημοσιοποίηση και στο πλαίσιο της δυνατότητας επιλογής του σχολείου από τον γονέα, με κύριο κριτήριο την 
προώθηση της συνολικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 
 
7η: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
      «Τα επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει να ανοίγουν όσο δυνατόν περισσότερες πόρτες…  Την τελευταία 
δεκαετία έχουν εφαρμοστεί ορισμένα ευρωπαϊκά μέσα που αποσκοπούν στην υποστήριξη  της  κινητικότητας  των  
εκπαιδευομένων  και  των  εργαζομένων,  όπως  το Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο  Επαγγελματικών  Προσόντων (ΕΠΕΠ),  το  
Ευρωπαϊκό  Βιβλιάριο Κατάρτισης (Εuropass), τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS 
και ECVET), η  Πολυγλωσσική  Ταξινόμηση  των  Ευρωπαϊκών  Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων, Επαγγελματικών  Προσόντων  
και  Επαγγελμάτων (ESCO) και  τα  Πλαίσια  Διασφάλισης  της Ποιότητας. Τα εργαλεία αυτά βελτιώνουν τη 
διαφάνεια, για παράδειγμα καθιστώντας τα επαγγελματικά  προσόντα  συγκρίσιμα  μεταξύ  όλων  των  χωρών 
(ΕΠΕΠ) και  παρέχοντας δυνατότητα μεταφοράς των ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS)». (Ανακοίνωση ΕΕ, σελ. 10) 
 
8η: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΣΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ - ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ» (ΟΟΣΑ) 

«Η τεχνολογία προσφέρει ευκαιρίες άνευ προηγουμένου για βελτίωση της ποιότητας, της προσβασιμότητας 
και της ισότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αποτελεί βασικό μοχλό για την αποτελεσματικότερη μάθηση 
και τη μείωση των φραγμών στην εκπαίδευση,  ιδίως  των  κοινωνικών  φραγμών.  Τα  άτομα  μπορούν  να  μάθουν  
οπουδήποτε,  ανά  πάσα στιγμή, μέσω ευέλικτων και εξατομικευμένων διαύλων». (Ανακοίνωση ΕΕ) 

       «Η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει ακόμη πιο ριζικές δράσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μη βιώσιμη δομή 
κόστους του συστήματος και την αποδοτικότητα που είναι συμφυής μιας παρωχημένης, αναποτελεσματικής 
κεντρικής εκπαιδευτικής δομής. Οι δράσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: αλλαγή των δομών 
διακυβέρνησης και διαχείρισης, κατάργηση, συνένωση ή συγχώνευση μικρών και αναποτελεσματικών μονάδων, 
βέλτιστη αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού, βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας και των πληροφορικών 
συστημάτων λογοδοσίας και εδραίωση πολύ μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας για την καθοδήγηση και τη 
διατήρηση της εφαρμογής των αλλαγών από τις κυβερνήσεις» (ΟΟΣΑ)  
 
9η: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΟΡΟΙ - "Doing better with fewer resources" (ΟΟΣΑ) 

«…και  η  έμφαση  πρέπει  να  δίνεται  στη  μεγιστοποίηση  της  αποδοτικότητας  των επενδύσεων σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης…» (Ανακοίνωση της ΕΕ). Και συνεχίζει: 

«Όλο  και  περισσότερο,  τα  κράτη  μέλη  αναπτύσσουν  μοντέλα  επιμερισμού  των  δαπανών μεταξύ 
διαφόρων εταίρων στην εκπαιδευτική διαδικασία –κράτος, επιχειρήσεις και ιδιώτες, ιδρύματα  και  απόφοιτοι– με  
τις  δημόσιες  επενδύσεις  να  συμβάλλουν  στη  μόχλευση συμπληρωματικής χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό 
τομέα»…. «Οι εταιρείες, από την άλλη, θα πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην αρχική ΕΕΚ...Η 
συνεχιζόμενη ΕΕΚ μπορεί να συνδεθεί με σημαντικά ιδιωτικά οφέλη και με αύξηση της παραγωγικότητας για τους 
εργοδότες» και … «Ο βαθμός στον οποίο οι φοιτητές ή άλλα άτομα συνεισφέρουν άμεσα στο κόστος των σπουδών 
τους και, γενικότερα, οι επιπτώσεις του επιμερισμού των δαπανών, είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί και 
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που αξίζει να υποστηριχθεί με περαιτέρω έρευνα και ανάλυση».  Συμπληρωματικά προς το ζήτημα των πόρων για 
την εκπαίδευση εκτίθεται και το ζήτημα των εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων. «Δεν 
είναι μόνο πηγή χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, αλλά και της αμοιβαίας μάθησης, της κοινής ανάπτυξης και 
εφαρμογής πολιτικών». (ανακοίνωση ΕΕ) 

 
10η: ΕΥΘΥΝΗ -ΡΟΛΟΣ - ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

«                      Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν ταχέως μεταβαλλόμενη ζήτηση […] που απαιτεί μια νέα δέσμη ικανοτήτων για 
αυτούς» και «οι εκπαιδευτικοί  με υψηλή ποιότητα που είναι καλά εκπαιδευμένοι μπορούν να βοηθήσουν τους  
εκπαιδευομένους  να  αναπτύξουν  τις  ικανότητες  που  χρειάζονται  σε  μια  παγκόσμια αγορά εργασίας, [...] ενώ 
υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η πρωτογενής επίδραση στις επιδόσεις των εκπαιδευομένων είναι η 
ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. […] Η κρίση και το εργατικό δυναμικό που είναι διαθέσιμο σήμερα, 
παρέχουν επίσης μια ευκαιρία για την ανανέωση των δεξιοτήτων σε ολόκληρο το επάγγελμα και για προσέλκυση 
νέου ειδικευμένου προσωπικού» (Ανακοίνωση ΕΕ, Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών της Ευρώπης). 
Ο ΟΟΣΑ θεωρεί "την ανεπαρκή αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, ως βασικό 
παράγοντα που συντελεί στη χαμηλή απόδοση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», πράγμα που 
οφείλεται στο μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και το μικρό φόρτο εργασίας τους. Γι αυτό προτείνει συγχωνεύσεις ή 
ενότητες σχολείων, αύξηση μαθητών στην τάξη, αύξηση κατά 4 -5 ώρες του διδακτικού ωραρίου και αξιολόγηση.  

 
11η: ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  

       «Ενισχυμένη εστίαση ανά χώρα και υποστήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την 
υλοποίηση των καθορισμένων προτεραιοτήτων μέσω:  

−  παρακολούθησης της προόδου σε κάθε κράτος μέλος, στο πλαίσιο του προσεχούς Ευρωπαϊκού  Εξαμήνου,  
και  ενσωμάτωσης  των  αποτελεσμάτων  της  εν  λόγω εξέτασης ανά χώρα στην προετοιμασία του σχεδίου ειδικών 
ανά χώρα συστάσεων για το 2013· 

−  ενίσχυσης  της  αναλυτικής  βάσης  παρακολούθησης  των  χωρών i)  με  τακτικές αξιολογήσεις από 
ομοτίμους στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού για την  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση, ii)  με  ένα  
πλαίσιο συνεργασίας  μεταξύ  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ στον τομέα των πολιτικών για τις 
δεξιότητες, την επιχειρηματικότητα κ.λπ.» 

«Η  Επιτροπή  θα  χρησιμοποιήσει  ευρωπαϊκές  πλατφόρμες  διαλόγου, όπως η ανοικτή μέθοδος 
συντονισμού στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η διαδικασία της Μπολόνια για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και η διαδικασία της Κοπεγχάγης για την ΕΕΚ, καθώς και τα χρηματοδοτικά μέσα για να τονιστεί η 
αίσθηση του επείγοντος, σχετικά με τις προτεραιότητες που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο» (από την 
Ανακοίνωση της ΕΕ). 

 

Β. Η ΟΛΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

«Να ανατραπεί η πολιτική κυβέρνησης – κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ  με μαζικούς κοινωνικούς αγώνες. Και 

κάθε άλλη κυβέρνηση που θα εφαρμόζει την ίδια πολιτική. 
Αγωνιζόμαστε ενάντια στις πολιτικές των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων και όλου του νομικού 

τους οπλοστασίου, που διαλύουν το δημόσιο σχολείο και εξαθλιώνουν τους εκπαιδευτικούς και όλους τους 
εργαζόμενους. Να ενταθεί η πάλη ενάντια στο σύμφωνο σταθερότητας που επιβάλλει η ΕΕ. Δεν αναγνωρίζουμε 
το χρέος , δεν το πληρώνουμε…  

 Η αντιδραστικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων χρόνων στην εκπαίδευση, που προαναγγέλλεται μέσω 
του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, στέλνει στον Καιάδα ολόκληρη τη νέα γενιά, συνθλίβει την εργασιακή 
και παιδαγωγική ύπαρξη χιλιάδων εκπαιδευτικών, οδηγώντας τους τελικά, στη διαθεσιμότητα, την απόλυση, τις 
ελαστικές εργασιακές σχέσεις  και την ωρομισθία…. 

Στην καρδιά των αιτημάτων αυτού του αγώνα πρέπει να είναι οι διεκδικήσεις για εκπαίδευση και 
ουσιαστική, μόρφωση όλων των παιδιών, αντίστοιχη των μορφωτικών δυνατοτήτων της εποχής, η διασφάλιση 
των κοινωνικών αγαθών (παιδεία, υγεία, ασφάλιση, ρεύμα, νερό) δημόσια και δωρεάν παρεχόμενων, η 
απαίτηση για μόνιμη, σταθερή και αξιοπρεπή εργασία για όλους, η υπεράσπιση της ελευθερίας  και του 
δικαιώματος του λαού να αποφασίζει αυτός για τις τύχες του, ενάντια  στα ανακοινωθέντα τού «αποφασίζομεν 
και διατάσσομεν» και την τακτική απαγόρευσης της συνδικαλιστικής δράσης μέσω των επιστρατεύσεων από την 
κυβέρνηση. 



6 

 

Η βάση για τη συγκρότηση του αγωνιστικού μετώπου αποφασιστικής μάχης, για τη ρήξη και την ανατροπή 
της πολιτικής Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ είναι οι αποφάσεις του Συνεδρίου μας, τα αιτήματα που διατυπώθηκαν 
«εν θερμώ» όλη την προηγούμενη περίοδο, τα αιτήματα που εγκρίθηκαν από χιλιάδες εκπαιδευτικούς στις Γενικές 
Συνελεύσεις του Απρίλη του 2013, οι στόχοι πάλης που ενέπνευσαν τις κινητοποιήσεις του καλοκαιριού». 
(ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΛΜΕ 10/9/2013) 

Πιο αναλυτικά, οι απόψεις της ΟΛΜΕ για την εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ αναφέρονται στην τοποθέτηση 

της ΟΛΜΕ στο κείμενο διαβούλευσης της ΕΕ «Σχολείο του 21ου αιώνα» και αναπτύσσονται διεξοδικά στην 

εισήγηση της 5ης Ομάδας Εργασίας του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου. 

Γ. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΕ–ΟΟΣΑ: ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 

ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥΣ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Σύμφωνα με την πολιτική ΕΕ – ΟΟΣΑ:  
Θεωρείται υπεύθυνη για τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την αύξηση 

της ανεργίας με την αιτιολογία ότι δεν παράγει εργατικό δυναμικό που να καλύπτει τις ανάγκες τους  
  
          Οι πολιτικές ΟΟΣΑ και ΕΕ οδηγούν τη γνώση και την εκπαίδευση στην πλήρη υπαγωγή τους στις 
προτεραιότητες του κεφαλαίου. Στην κοινή γνώμη επιδιώκουν αυτό να ταυτίζεται με τις ανάγκες  της κοινωνίας. 
Λένε: Οι επιχειρήσεις θα βρίσκουν πιο προσαρμοσμένο εργατικό δυναμικό στην ΕΕ, άρα θα κάνουν επενδύσεις, θα 
υπάρξουν κέρδη και ανάπτυξη και δυνατότητες απασχολησιμότητας και πιο μικρής ανεργίας. Ο Φορντ είχε 
δηλώσει: "Στόχος μου δεν είναι να παράγω αυτοκίνητα αλλά να βγάλω χρήματα", απεικονίζοντας με κυνικό πλην 
πραγματικό τρόπο την προτεραιότητα των επιχειρήσεων και του κεφαλαίου για κέρδος, υπεραξία, πάνω από και 
πάνω στις κοινωνικές ανάγκες.  

         Ο ανταγωνισμός μισεί την ισότητα. Για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω 

αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού, αυτό δεν μπορεί να εμφανίζεται στην αγορά εργασίας με ενιαία 

δικαιώματα. Τα άτομα θα πρέπει να προσέρχονται στην αγορά εργασίας με άνισες εκπαιδευτικές αποσκευές, με 

δυνατότητα παροχής πολλών και διαφορετικών επιπέδων ικανοτήτων και ατομικές διαδρομές, που θα 

εξασφαλίζονται από ένα νέο, πιο ταξικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η ανεργία (δηλαδή ο πληθωρισμός παροχής 

εργατικής δύναμης προς εκμετάλλευση) είναι αναγκαίο να υπάρχει για την ανάπτυξη αυτού του ανταγωνισμού και 

δεν είναι απλώς ένα κακό αποτέλεσμα λανθασμένης διαχείρισης. Ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και 

επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ Σ. Ρομπόλης δήλωνε το 2004 ακόμη στην 

εφημερίδα Το Βήμα (15/2/2004)  ότι την τελευταία δεκαετία κάθε χρόνο βγαίνουν στην αγορά εργασίας 80.000 

νέοι και οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας δεν ξεπερνούν τις 38.000. «Κατά συνέπεια 40.000 νέοι δεν 

απορροφούνται από την αγορά εργασίας» έτσι κι αλλιώς.  Η ανεργία είναι σύμφυτη με την καπιταλιστική 

ανάπτυξη και με τις πολιτικές επιλογές σε μια χώρα. Δηλαδή, αν αναπτύσσει τα μέσα και τους πόρους για την 

επιβίωση του λαού της. Αν αναπτύσσει τη βιομηχανία της ή υποτάσσεται σε περιορισμούς λόγω καπιταλιστικού 

ανταγωνισμού και ιμπεριαλιστικής επιβολής (π.χ. οδηγίες ΕΕ για υποβάθμιση – κλείσιμο ναυπηγείων, βιομηχανίας 

ζάχαρης κ.λπ.). Αν αναπτύσσει τους τομείς των δημόσιων αγαθών για όλους (υγεία, παιδεία κ.λπ.). Αλλά και αν 

ακολουθεί πολιτικές μείωσης του χρόνου εργασίας, αύξησης της ασφάλειας στην εργασία κ.λπ. ή  πολιτικές 

λιτότητας, μείωσης μισθών και συντάξεων, κατάρρευσης της καταναλωτικής ζήτησης κ.λπ. Αν αυτός ο τύπος 

ανάπτυξης δεν αμφισβητηθεί η κοινωνία και η εκπαίδευση θα οδηγούνται σε κρίση και οι άνθρωποι στην ανεργία 

και στην   ανέχεια.  

         Η εκπαίδευση οφείλει να εξυπηρετεί ατομικές και κοινωνικές ανάγκες, που ως προτεραιότητα θέτουν την 

αξιοβίωτη ζωή ανθρώπων και κοινωνίας. Η επιστήμη και η τεχνολογία απελευθέρωσαν δυνάμεις που οδήγησαν 

στην παραγωγή πολλαπλάσιου πλούτου σχετικά με παλιότερες εποχές και δημιούργησαν προϋποθέσεις για τη 
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μείωση του χρόνου εργασίας, την αύξηση της δημιουργικότητάς της, την αύξηση του ελεύθερου χρόνου καθώς και 

την καταπολέμηση πολλών προβλημάτων πείνας, φτώχειας, αμάθειας, περιβάλλοντος κ.λπ., δηλαδή προϋποθέσεις 

για ένα άλμα της ανθρωπότητας προς τα εμπρός στην ιστορία της εξέλιξης των κ-ο συστημάτων. Αντίθετα, οι 

επιχειρήσεις επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν όλα τα παραπάνω για την αύξηση του μέσου ποσοστού κέρδους 

τους. Όταν πια αυτά δεν μπορούσαν να τα εξασφαλίσουν με καινοτομία και νέες τεχνολογίες στην παραγωγή, με 

χρηματιστηριακές φούσκες και χρεομηχανές, και η οπισθοχώρηση του εργατικού κινήματος τους επέτρεψε, 

στράφηκαν στη συμπίεση και ευελικτοποίηση όλων των διαδικασιών παραγωγής, διάθεσης, κατανάλωσης και 

αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Αυτό οδήγησε στην αντιμετώπιση των ανθρώπων ως οικονομικών 

δεικτών και της εκπαίδευσης αφενός ως χώρου ανάπτυξης κυρίως εκείνων των τομέων της τεχνολογίας και της 

καινοτομίας που προωθούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (κυρίως στην ανώτατη εκπαίδευση) και 

αφετέρου ως εργαλείου ρύθμισης των κοινωνιών σε ρόλο τεράστιων δεξαμενών παροχής εργασιακής δύναμης, 

όπου το κεφάλαιο θα αυξάνει την ανταγωνιστικότητά του βρίσκοντας προσωπικό με τον καλύτερο συνδυασμό 

υψηλών προσόντων, χαμηλού κόστους και εύκαμπτης- αλλοτριωμένης - υπάκουης συνείδησης. Η κάλυψη αυτών 

των στόχων υπαγορεύει, τελικά, την πλήρη αλλαγή του τοπίου της εκπαίδευσης.  

   
        Όμως τότε δεν βοηθούν τα μη ευέλικτα, δημόσια, μαζικά και θεσμικά οργανωμένα συστήματα 
εκπαίδευσης. Yπάρχουν γνώσεις και δεξιότητες σε πιο αξιοποιήσιμη μορφή στο χώρο των επιχειρήσεων (τον 
«πραγματικό» κόσμο κατά ΕΕ και ΟΟΣΑ) και στην ατομική δυνατότητα  κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
κάθε πολίτη (άτυπη - μη τυπική εκπαίδευση).  
         Η επισήμανση αυτή γίνεται όχι για να τεκμηριωθεί η ανάγκη επέκτασης της δημόσιας εκπαίδευσης με μορφές 
που να εξασφαλίζουν την κάλυψη όλων των  ενδιαφερόντων, όλων των ηλικιών και κοινωνικών τάξεων, σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους, αλλά για να σχετικοποιηθεί η σπουδαιότητα της δημόσιας, οργανωμένης εκπαίδευσης και 
να δικαιολογηθεί η πολιτική εγκατάλειψης της στήριξής της από το κράτος.  

Φυσικά, η μόρφωση δεν περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές μορφωτικής 
δραστηριότητας, μορφωτικής εμπειρίας εκτός της οργανωμένης εκπαίδευσης. Αλλά στη σημερινή εποχή δεν 
μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική μόρφωση των σύγχρονων ανθρώπων χωρίς δημόσια, θεσμικά οργανωμένη 
εκπαίδευση. Δε βρισκόμαστε στην εποχή του μάστορα ή του προφορικού πολιτισμού, όπου τα περιορισμένα 
στοιχεία γνώσης μπορούσαν να μεταφερθούν είτε με τη μαθητεία στο μάστορα είτε με την προφορική συζήτηση. Η 
γνώση, επιστημονική και θεωρητική, έχει εισβάλει στο πεδίο της εργασίας και της κοινωνικής ζωής και έχει 
αναπτυχθεί σε πολλά επίπεδα.  «Εκτός από την καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων υπάρχουν πράγματα όπως 
επιστημονικές γνώσεις, θεωρίες, καλλιτεχνικές παραδόσεις και τεχνοτροπίες, και τεχνικές δεξιότητες σύγχρονες, 
και βέβαια πολιτισμικά επιτεύγματα τα οποία μόνο διά μέσου της οργανωμένης, κλιμακούμενης, συστηματικής 
διδασκαλίας μπορούν να γίνουν κτήμα της νέας γενιάς» ( Περικλής Παυλίδης, επίκουρος καθηγητής του ΠΤΔΕ του 
ΑΠΘ: «Η κοινωνική σημασία της μόρφωσης και ο ρόλος των εκπαιδευτικών», ημερίδα «Από το σχολείο της 
καπιταλιστικής κρίσης στην παιδεία των κοινωνικών αναγκών», 22/12/2013). 
          Ακόμη, η μετάδοση γνώσεων δε συνιστά τη μεταβίβαση ενός εκπαιδευτικού πακέτου πληροφοριών. Η 
διδασκαλία καλλιεργεί διανοητικές δυνάμεις, εμπλέκει σε μια διανοητική διεργασία διδάσκοντες και 
διδασκομένους. Συνδέει τη θεωρία με την πράξη. Παίρνει αφορμές από τα ερωτήματα της πραγματικότητας, για να 
υποθέσει, να πειραματιστεί, να συμπεράνει, να κρίνει, να απορρίψει, να αποδεχτεί.  Η εκπαίδευση συμβάλλει στη 
συγκρότηση συνειδήσεων και προσωπικοτήτων, ιδανικών, αξιών και προτύπων, συναισθημάτων και ηθικών αρχών, 
αισθητικών κριτηρίων, φιλοσοφικών κοσμοθεωριών, πολιτικών πεποιθήσεων, κοινωνικών ιδανικών. Δηλαδή η 
εκπαίδευση είναι μια δυναμική, συλλογική διαδικασία που στόχο έχει να τοποθετήσει τον νέο άνθρωπο ως ενεργό 
υποκείμενο στον κόσμο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συνθέτει τη δική του αφήγηση γι’ αυτόν, να τον κρίνει, να 
επιδρά σ’ αυτόν με τη συνολική του δράση (εργασιακή, πολιτική, πολιτιστική κ.λπ.)και να τον αλλάζει. Δεν αποτελεί 
η γνώση ένα σύνολο αποσπασμένων ιδεών, δεξιοτήτων ή συμπεριφορών, που μπορεί κανείς να τα διδαχθεί όλα 
μαζί ή να τα συνθέσει και μόνος τους, κατά τη διάρκεια της ζωής του, αποκτώντας ένα κομμάτι στην εργασία, ένα 
από το Διαδίκτυο, ένα από κάποιο σεμινάριο κι ένα διαβάζοντας μόνος του.   
 
        Οι προτεραιότητες αυτές στην εκπαίδευση δεν μπορούν να υπηρετηθούν από την ακαμψία των 
επιστημονικών αντικειμένων. Η ευελιξία υπεισέρχεται και στον ορισμό της ίδιας της γνώσης, που 
αντιμετωπίζεται ως άθροισμα πληροφοριών, εμπειριών και δεξιοτήτων για την αύξηση της απασχολησιμότητας 
και της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού στις ανάγκες των επιχειρήσεων. 
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        Τι επιδιώκεται τελικά με τη συζήτηση περί δεξιοτήτων και γιατί αντικαθιστά πλήρως τη συζήτηση περί 
εκπαιδευτικών περιεχομένων; "Καμιά ανάγκη για Ελληνικά και Λατινικά, για φιλοσοφία και λογοτεχνία, αφού οι 
μαθητές πρέπει να μάθουν πώς να επικοινωνούν. Καμιά ανάγκη για μελέτη θεωρίας, νόμων φυσικής και βιολογίας, 
αφού απαιτούνται από τους μαθητές βασικές δεξιότητες σε επιστήμη και τεχνολογία. Καμιά ανάγκη για ιστορία και 
γεωγραφία. Τη θέση της μπορεί να πάρει ολίγον από πολιτισμική συνείδηση. Καμιά ανάγκη για οικονομικές 
γνώσεις, αφού υπάρχει η αίσθηση της επιχειρηματικότητας. Ούτε και προγραμματισμός σε H/Y, αφού οι μαθητές 
θα τσιμπήσουν ψηφιακές δεξιότητες, κατανοώντας τις βασικές τεχνικές εντός πλαισίου εργασίας. Προσθέστε σε 
αυτά μερικές προτάσεις σε μια ή δυο ξένες γλώσσες, λίγη ικανότητα να μαθαίνει πώς να μαθαίνει, κανόνες 
επιχείρησης, εργασιακή διαδικασία, ένα σετ οδηγίες και... θα έχετε ένα υπέροχο και εντελώς ευέλικτο εργαζόμενο" 
(Nico Hirtt - Education and Training - Under the Dictatorship of the Labour Market).   
        Προσοχή: δεν πρόκειται για μια συζήτηση απόκτησης ειδικεύσεων ή δεξιοτήτων εργασίας μετά τη βασική 
εκπαίδευση, αλλά εντός της. Το κίνητρο για αυτή την αλλαγή δεν είναι μυστικό. Για τον CEDEFOP, αυτός ο 
επαναπροσδιορισμός της βασικής εκπαίδευσης είναι αναγκαίος για την επίτευξη «ευελιξίας και 
προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού» στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό η αντικατάσταση 
της βασικής εκπαίδευσης, της αναγκαίας ευρείας γνώσης και της επιστημονικής, πνευματικής και αισθητικής 
καλλιέργειας (επαρκούς βάσης για να υπάρξει ενεργά και κριτικά το άτομο εντός του κόσμου σε οποιαδήποτε 
θέση) από τη γενικευμένη πρόσβαση σε μια περιορισμένη ομάδα δεξιοτήτων με κύρια επιδίωξη την ευελιξία του 
εργατικού δυναμικού και όχι τη μορφωτική άνοδο των ατόμων και των κοινωνιών, την παραγωγική τους εξέλιξη και 
την ανάπτυξη των κοινωνικών αγαθών και αξιών μιας αξιοβίωτης ζωής. Έτσι όπως περιγράφει πολύ παραστατικά ο 
Ν. Hirtt, «Ο εργαζόμενος στον μπουφέ του μπαρ μιας διεθνούς αμαξοστοιχίας πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί 
υποτυπωδώς σε διάφορες γλώσσες, να διαθέτει ικανότητες αριθμητικών υπολογισμών, ένα ελάχιστο υπόβαθρο 
τεχνολογικών, αριθμητικών και επιστημονικών γνώσεων ώστε να χειρίζεται τα διάφορα εργαλεία (φούρνος 
μικροκυμάτων, βραστήρας, ταμειακή μηχανή, μηχάνημα ανάγνωσης πιστωτικών καρτών, ψυγείο, μικροφωνικό 
σύστημα ανακοινώσεων...). Επίσης, πρέπει να επιδεικνύει κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες στις επαφές 
του με πελάτες πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, να παίρνει πρωτοβουλίες, να ενδιαφέρεται για την επιχείρηση 
και να είναι ευέλικτος (λόγω των ωραρίων και των απρόοπτων συμβάντων στα τρένα)». (Ν. Hirtt: «8 δεξιότητες 
απειλούν τη γνώση στην Ευρώπη»). 
        Το επιχείρημα της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού, μέσω της απόκτησης κατάλληλων 
δεξιοτήτων Διά Βίου, εμφανίζεται ως μόνος δρόμος για την εξεύρεση εργασίας και η εκπαίδευση, από το 
Γυμνάσιο έως το Πανεπιστήμιο, πιέζεται να προσαρμόσει περιεχόμενο και δομές σε αυτό το κριτήριο. Είναι όμως 
πράγματι αυτή η διαδικασία δρόμος για την εξεύρεση εργασίας; Ο εργαζόμενος στο μπουφέ της διεθνούς 
αμαξοστοιχίας, που είδαμε πριν, δε διαθέτει μόνιμη εργασία ούτε συνήθως συλλογική σύμβαση εργασίας. Η 
αμαξοστοιχία είναι στα χέρια ιδιώτη, ο οποίος, όταν το συγκεκριμένο δρομολόγιο γίνεται μη ανταγωνιστικό, αφού 
δεν υποχρεούται έτσι κι αλλιώς να καλύπτει το δικαίωμα στη μετακίνηση των κατοίκων των συγκεκριμένων 
περιοχών, το καταργεί. Αυτός όμως τοποθετήθηκε εκεί μέσω μαθητείας, μετά από μη τυπική τεχνική εκπαίδευση. 
Πώς θα βρει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος νέα δουλειά; Αν κοιτάξει τις  έρευνες (PISA, PIAAC για ενήλικες) για το τι 
ισχυρίζονται οι εργοδότες για τις ανάγκες του, θα πρέπει να προσανατολιστεί στην πληροφορική. Με ποιες όμως 
βάσεις και πού; Το CEDEFOP απαντά: "Από τώρα και στο εξής πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη για την 
εκπαίδευσή του, για να εκσυγχρονίζει τις ικανότητές του και να διατηρεί την αξία του στην αγορά εργασίας". 
        Ακόμη κι αν απεμπολήσουμε τα κριτήρια και τις προτεραιότητες για την εκπαίδευση, που αναπτύξαμε 
παραπάνω και δεχθούμε ως μόνο κριτήριο την προσαρμοστικότητα του εργατικού δυναμικού στις ανάγκες της 
αγοράς, με κανέναν τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπηρετηθεί προς όφελος του εργαζόμενου με τη λογική της 
αντικατάστασης των αναγκαίων, βασικών γνώσεων (σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης) από ένα πυρήνα δεξιοτήτων. Η 
απόκτηση βασικών, στέρεων επιστημονικών γνώσεων και συνολικής αντίληψης, κρίσης, ιστορικότητας, 
συλλογικότητας  είναι η μόνη ικανή βάση που επιτρέπει την οικοδόμηση εξειδικεύσεων ή δεξιοτήτων για εργασία 
και την καλύτερη διαπραγματευτική δύναμη του εργαζόμενου στην αναζήτησή της. Όσο πιο πολύ η εκπαίδευση 
εγκαταλείπει το ρόλο της μετάδοσης της αναγκαίας συνολικής γνώσης και μπαίνει στο κυνήγι των δεξιοτήτων, 
τόσο περισσότερο στερεί από τους μαθητές της και την όποια βάση ανάπτυξης της εργασιακής τους δύναμης 
αλλά και τη διαπραγματευτική τους δύναμη για την εξεύρεση εργασίας.  
 
       Αν η εκπαίδευση έχει κύριο στόχο την κατάκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων για την αγορά 
εργασίας, τότε τα κράτη έχουν υποχρέωση να βρουν τρόπους μέτρησης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων της, ώστε αυτά να είναι διαφανή, συγκρίσιμα και χρηστικά από κάθε ενδιαφερόμενο 
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πελάτη. Η μέτρηση αυτή θα γίνεται μέσω της αξιολόγησης (εκπαιδευτικών δομών, εκπαιδευτικών, 
εκπαιδευόμενων, εξωτερική). 
 
      Για να κουμπώνουν οι δεξιότητες με τα καθήκοντα εντός επιχείρησης, με το μικρότερο κόστος γι’ 
αυτήν, απαιτείται … μαθητεία. Ιδίως σε συνθήκες κρίσης η μαθητεία, η πρακτική άσκηση, τα voucher 
κ.λπ. προτείνονται ως μοναδική πύλη εισόδου στην αγορά εργασίας για όλα τα κομμάτια της νεολαίας 
και την τροφοδότηση των επιχειρήσεων με απλήρωτο εργατικό δυναμικό. Η εκπαίδευση σε ρόλο 
γραφείου ενοικίασης εργαζομένων...  

        Η μαθητεία και το διπλό σύστημα αναπτύχθηκαν από το 19ο αιώνα, καταρχάς στο γερμανόφωνο κόσμο, στο 
πλαίσιο ενός συγκεκριμένου συσχετισμού κεφαλαίου - εργασίας, όπου το εργατικό κίνημα αποδεχόταν τον 
καπιταλιστικό καταμερισμό εργασίας σε αντάλλαγμα της υπόσχεσης για σταθερή απασχόληση, σε μια συνεχώς 
αναπτυσσόμενη οικονομία. Αναπτύχθηκε σε χώρες όπου υπήρχαν ισχυρή βιομηχανική βάση και αναπτυγμένος 
συνδικαλισμός κοινωνικής συναίνεσης. Οι όροι της διαμορφώνονταν από κοινού μεταξύ εκπροσώπων επιχείρησης 
και εργαζομένων, με δυνατότητα σχετικής παρέμβασης των δεύτερων, αν δεν τηρούνταν ο εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός. Ακόμη όμως και εκεί είναι σε κρίση και διαδικασία μετάλλαξης. Αιτίες της κρίσης είναι η 
ελαστικοποίηση της εργασίας, η συρρίκνωση της παραγωγικής δομής των καπιταλιστικών οικονομιών και η 
αποσυνδικαλιστικοποίηση. Μεταλλάσσεται σε ένα άλλο πλέον σύστημα, με άλλες οικονομικές, πολιτικές και 
εκπαιδευτικές στοχεύσεις. Προσπαθώντας να απαντήσει  στους NEETS (δηλ. σε ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι 
νεολαίας που βρίσκεται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης) ήδη από την ηλικία των 15 ετών, που γεννά η 
καπιταλιστική κρίση και η ολοένα μεγαλύτερη ταξικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος η μαθητεία 
επανακάμπτει, αλλά μεταλλαγμένη ως μια μορφή ιδεολογικής διαχείρισης της νεολαίας και πειθάρχησής της στον 
καπιταλιστικό καταμερισμό της εργασίας. Αποτελεί μια φτηνή μορφή ελέγχου της νεανικής ανεργίας με 
πολλαπλά πολιτικά οφέλη.  

Στην αρχική της μορφή η μαθητεία οδηγούσε στο να ωθείται ένα μεγάλο κομμάτι νεολαίας, εκτός 
εκπαίδευσης και εντός της εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων, από μικρή ηλικία, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη 
γνωστική τους ανάπτυξη και την κοινωνικοποίησή τους. Έτσι χειραγωγείται η σκέψη τους και η συμπεριφορά τους 
με βάση τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασιακής θέσης και τις υπαγορεύσεις του εργοδότη. Συμπιέζονται 
συνολικά οι μισθοί και τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων μέσω του ανταγωνισμού, προς τα κάτω, 
δίνεται η δυνατότητα απόλυσης παλαιότερου και ακριβότερου -ως προς το μισθό και τα εργασιακά δικαιώματα- 
για τον εργοδότη προσωπικού. 

Τώρα πια, ιδίως σε συνθήκες όπως στην Ελλάδα, όπου η βιομηχανική παραγωγή της χώρας λόγω της ένταξης 
στην ΕΕ  (από 34% του ΑΕΠ το 1976 έφτασε στο 18% ΑΕΠ το 2008) και της κρίσης καταβαραθρώνεται και η νεανική 
ανεργία καλπάζει πάνω από 64%, κατανοεί κανείς πού θα κινηθεί η μαθητεία.  Δεν θα αποτελεί ούτε καν γνώση 
ενός πόστου εργασίας (αφού αυτό δεν θα υπάρχει), ούτε κυρίως μια κακοπληρωμένη εργασία, προτιμότερη 
όμως από την ανεργία, αλλά αντίθετα θα  συμβάλλει στη γενίκευση της ελαστικοποίησης και τη μονιμοποίηση 
της εργασιακής ανασφάλειας και των μοντέλων «κοινωφελούς» εργασίας. Θα αποτελεί παροχή επιδοτήσεων και 
απαλλαγών, για τις ορέξεις κάθε εργοδότη, τροφοδότησής του με απλήρωτη εργασία (πληρώνει το κράτος με 
χρήματα από τους φόρους των εργαζόμενων) όχι μόνο από την άποψη του μισθού αλλά και από την άποψη της 
διαχείρισης του εργατικού δυναμικού. Έτσι, π.χ., οι εργαζόμενοι με voucher δεν υπάρχουν καν στις μισθολογικές 
καταστάσεις της επιχείρησης. Είναι "αόρατοι". Τη διαχείριση τους  αναλαμβάνουν τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
(πρώην ΚΕΚ), όπου το κομμάτι της κατάρτισης έχει υποβαθμιστεί πλήρως σε όφελος αυτού του ρόλου, του 
γραφείου "ενοικίασης" εργαζομένων. Σε αυτό το ρόλο προσαρμόζεται ο ΟΑΕΔ και είναι το πρότυπο μοντέλο και για 
την εφαρμογή της μαθητείας. Ταυτόχρονα, με τέτοιες μορφές εργασίας διαμορφώνεται η βάση (μικρή χρονική 
διάρκεια εργασίας, εργαζόμενοι στην ίδια επιχείρηση, αλλά από διαφορετικά Κέντρα, αντιπαλότητα με παλιούς 
εργαζόμενους κ.λπ.) για τη διάλυση της όποιας συλλογικής διαπραγμάτευσης - διεκδίκησης, συνδικαλιστικής 
δράσης. 

 
Και αφού το εργατικό δυναμικό και κυρίως η νεολαία θα αποκτά δεξιότητες Διά Βίου και θα 

μεταναστεύει διαρκώς («Νεολαία σε κίνηση», Εμβληματική Πρωτοβουλία "Ευρώπη 2020" ), πώς θα 
πιστοποιεί τα καινούργια προσόντα της, ώστε να τα πληροφορείται κάθε εργοδότης;  
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Τα προσόντα και τα Πλαίσια Προσόντων και η λογική της διαρκούς πιστοποίησης είναι βασικά οχήματα 
επιβολής των προτεραιοτήτων της αγοράς επί της εκπαίδευσης, της καταστρατήγησης των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων που εμπεριείχαν οι τίτλοι σπουδών και του κατακερματισμού της συλλογικότητας των εργασιακών 
δικαιωμάτων όπως αυτά εκφράζονταν μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. 

Θα οδηγήσουν σε πιέσεις αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω της ρητορικής 
της αναγνώρισης της μη τυπικής εκπαίδευσης, των πολιτικών αύξησης της «διαπερατότητας» μεταξύ επιπέδων, της 
προσαρμογής της εκπαίδευσης στα μετρώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κ.λπ.  

Περνώντας από την εκπαίδευση που περιέχει πιστοποιητική ισχύ και «φορτίο» επαγγελματικών 
δικαιωμάτων στη διάκριση εκπαίδευσης (απόκτησης γνώσεων) – πιστοποίησης (επικύρωσης γνώσεων),  η 
εκπαίδευση ανα-μορφοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες της πιστοποίησης (εξεταστική διαδικασία) και όχι της 
γνώσης (περαιτέρω διάσπαση μεταξύ του σκοπού της εκπαίδευσης και του κινήτρου του μαθητή), δημιουργείται 
μια νέα ιδιωτική αγορά πιστοποίησης (βλ. πληροφορική, ξένες γλώσσες) με συνέπεια την ακόμη μεγαλύτερη 
αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για εκπαίδευση και τον πληθωρισμό των πιστοποιητικών, που όσο μεγαλώνει τόσο 
θα μειώνει την αξία τού κάθε μεμονωμένου πιστοποιητικού και όσο θα πέφτει η αξία του καθενός, τόσο 
περισσότερα και ισχυρότερα πιστοποιητικά θα κυνηγά το άτομο σε μια ατέλειωτη, κατά μήκος της εργασιακής 
ζωής, προσπάθεια «αυτοβελτίωσης»  (Παρασκευάς Λιντζέρης, ερευνητής σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, 
Ημερίδα: «Από το σχολείο της καπιταλιστικής κρίσης στην παιδεία των κοινωνικών αναγκών», 22/12/2013) 

Με την εκπαίδευση ως επένδυση, αλλά και ως ατομική διαδρομή για την κάλυψη των αναγκών 
της αγοράς εργασίας, η κεντρική κρατική χρηματοδότηση είναι αδυναμία του παρελθόντος που πρέπει 
να διορθωθεί. 

Πρόκειται για μια σαφή μείωση της κρατικής χρηματοδότησης με κοινωνικό πρόσημο μέσω της λογικής του 
επιμερισμού του κόστους και διατήρηση μόνο εκείνης της χρηματοδότησης που παίζει το ρόλο μόχλευσης του 
ιδιωτικού τομέα, δηλαδή αναπτύσσει μια δυναμική αποτελεσμάτων προς άμεσο όφελός του (π.χ. έρευνα στα 
Πανεπιστήμια ή η διαδικασία ψηφιακού εξοπλισμού των σχολείων). Κατά τα άλλα, συνδέει άμεσα τη 
χρηματοδότηση της εκπαίδευσης από τις επιχειρήσεις με τα οφέλη που αυτές μπορούν να έχουν. Προσανατολίζει, 
με άλλα λόγια, στο σημερινό καθεστώς λιτότητας και εξαθλίωσης, τα εκπαιδευτικά συστήματα στην αναζήτηση 
χορηγών και πελατών, αν θέλουν να επιβιώσουν και μάλιστα με αποδοχή των απαιτήσεών τους. 

      Η ΕΕ και ο ΟΟΣΑ προβάλλουν ένα συνολικό  σχέδιο για την ανασυγκρότηση της δομής και των μορφών κρατικού 
ελέγχου της εκπαίδευσης με βάση της αρχές του ιδιωτικοοικονομικού μάνατζμεντ. Σκοπός είναι η εφαρμογή 
πολιτικών μείωσης των κρατικών δαπανών, αποκέντρωσής τους με βάση την ανταποδοτικότητα, με παράλληλη 
ενίσχυση της ικανότητας του κράτους να ελέγχει τη λειτουργία και τα αποτελέσματα, ώστε η εκπαίδευση όχι μόνο 
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κεφαλαίου και της αγοράς, αλλά και να ενσωματώνει τις αρχές της 
επιχειρηματικότητας και του αγοραίου ανταγωνισμού. Με αυτή τη λογική το σχολείο θεωρείται ως σύστημα που 
οφείλει να αναζητά πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης, στα πλαίσια της αυτοβελτίωσης και της αυτορρύθμισής 
του. 
 
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ανταποκριθούν στο νέο ρόλο της εκπαίδευσης, προσαρμοζόμενοι στο τι, 
πώς και γιατί διδάσκουν, αλλά και ως προς το εργασιακό καθεστώς τους.  

Αντί επιλόγου 
 
Έχει σημασία να επισημάνουμε καταλήγοντας ότι η υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ανακοίνωσης της 

Επιτροπής της ΕΕ θα γίνεται στο έδαφος της περίφημης στρατηγικής εξόδου από την κρίση "Ευρώπη 2020", του 
σκληρού καθεστώτος δηλαδή του Συμφώνου για τη Σταθερότητα και Ανάπτυξη, των κανόνων της ΟΝΕ και της 
εποπτείας, για χώρες όπως η Ελλάδα, των ΕΣΠΑ, της επαιτείας, του εκβιασμού και των αιρεσιμοτήτων. Σε μια 
διαφαινόμενη, όπως περιγράφεται, ανάπτυξη, που όμως θα συνοδεύεται από μεγάλα ποσοστά ανεργίας (jobless 
growth), από λιτότητα ( λιτανάπτυξη κατά Λαγκάρντ) και ευελιξία (ευελ-ασφάλεια).  

"Για τη στήριξη του δυναμικού οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ και της βιωσιμότητας των κοινωνικών μας 
μοντέλων, η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
προϋποθέτει ότι θα καθοριστούν προτεραιότητες και ότι θα γίνουν σκληρές επιλογές" (Ευρώπη 2020) και 
παρακάτω: "Η δημοσιονομική εξυγίανση και η μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα θα χρειαστεί να 
συμβαδίσουν με σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως στα συστήματα που αφορούν τις συντάξεις, την 
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ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική προστασία και την εκπαίδευση". Γι’ αυτό εντός της ΟΝΕ απαιτείται: 
"Πλαίσιο για βαθύτερη και ευρύτερη εποπτεία των χωρών της ζώνης του ευρώ: εκτός από την ενίσχυση της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής εποπτείας, ιδίως για να διευκολυνθεί μια προσαρμογή που 
υπαγορεύεται από την ασκούμενη πολιτική". 

Με βάση τα παραπάνω και τις προσαρμογές που ακολούθησαν από το 2010, η Ελλάδα (αλλά και κάθε χώρα 
μέλος) από 1/1/2014 δεν επιτρέπεται να έχει έλλειμμα μεγαλύτερο του 0,5% του ΑΕΠ  και χρέος μεγαλύτερο του 
60% του ΑΕΠ, αλλιώς έχει υποχρέωση μείωσης του κατά 1/20 ανά έτος, δηλαδή «μνημόνιο» 10 δισ. κάθε χρόνο 
(άρθρα 3 και 4 Συνθήκης για Σταθερότητα, Συντονισμό, Διακυβέρνηση στην ΟΝΕ). Ακόμη, στον κανονισμό 473 / 
Μάιος 2013, προβλέπεται η προέγκριση των εθνικών προϋπολογισμών στις Βρυξέλλες, ενώ με βάση τον 
κανονισμό  472 / Μάιος 2013, όποια χώρα έχει δανειστεί και εμφανίζει προβλήματα θα βρίσκεται υπό καθεστώς 
αυξημένης επιτροπείας (δηλαδή επιβολής μνημονίων) μέχρι την αποπληρωμή του 75% των δανείων της. 

Όχημα προώθησης των αντιδραστικών αλλαγών της ΕΕ θα είναι πάλι τα περίφημα ΕΣΠΑ  ή όπως αλλιώς 
ονομαστούν. Ιδίως στην εκπαίδευση, όλο το αντιδραστικό πλαίσιο του νόμου για το Λύκειο και τα Πανεπιστήμια 
ήταν προγράμματα του ΕΣΠΑ. Αυτά είναι χρήματα που πληρώνουν οι εργαζόμενοι της ΕΕ για να διατεθούν στις 
χώρες μέλη με τους όρους αυτών που τα συλλέγουν, δηλαδή των εκπροσώπων των κυρίαρχων μερίδων του 
κεφαλαίου, που ευνοούν το πέρασμα αυτών των αλλαγών, ενώ στην κοινή γνώμη εμφανίζονται ως η μοναδική, 
σωτήρια χρηματοδότηση.  Έτσι, π.χ., τα ΜΜΕ μιλούν για τα περίφημα προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας 
με 450 ευρώ το μήνα επί 12 μήνες, για 10.000 ανέργους κρύβοντας επιμελώς την πραγματική είδηση, που είναι ότι 
η κυβέρνηση μέσω ΟΑΕΔ, καλύπτει το 77% (450 ευρώ στα 585) του κόστους του εργατικού δυναμικού των 
επιχειρήσεων από τα χρήματα των εισφορών και των φόρων των εργαζομένων". Τα νέα ΕΣΠΑ στηρίζονται και 
προωθούν τη στρατηγική 2020 και τα χρήματα της επιδότησής τους, απ' ό,τι φαίνεται, για την Ελλάδα θα φτάνουν 
στα 14-15 δισ. για 7 χρόνια (δηλαδή περίπου 2 δισ.  το χρόνο), τη στιγμή που μόνο για τα τοκοχρεωλύσια 
χρειάζονται 15 δισ. το χρόνο, ενώ 5 δισ. κατακρεουργήθηκαν από τις Δημόσιες Επενδύσεις για τη δημιουργία του 
πρωτογενούς πλεονάσματος. Το πρώτο κείμενο που δόθηκε για "διαβούλευση" από το υπουργείο Παιδείας για τη 
διαμόρφωση των κατευθύνσεων της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής 2014 - 2020 εναρμονίζεται πλήρως με τις 
προτεραιότητες του «Ευρώπη 2020», της Ανακοίνωσης της Επιτροπής, αλλά αξιοποιεί και τις προτάσεις του ΟΟΣΑ: 
«Καλύτερες Επιδόσεις και Επιτυχείς Μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση, Προτάσεις για την Εκπαιδευτική Πολιτική 
στην Ελλάδα" (2011). Δηλαδή αξιολόγηση, μαθητεία, κινητικότητα, διακυβέρνηση κ.λπ. Όμως τα όργανα της ΕΕ, για 
να εξασφαλίσουν το πέρασμα της πολιτικής της, εκτός από την συμφωνία των κυβερνώντων, βάζουν και επιπλέον 
δεσμεύσεις. Η εκταμίευση πλέον  των κονδυλίων του ΕΣΠΑ καθορίζεται από τριών ειδών «αιρεσιμότητες». Με 
βάση μια από αυτές, "Η Επιτροπή μπορεί να αναστέλλει μέρος ή σύνολο των πληρωμών και δεσμεύσεων, όταν: 
Το Συμβούλιο αποφασίζει ότι το κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί με τις συστάσεις του, η Επιτροπή 
συμπεραίνει ότι το κράτος μέλος δεν έχει λάβει μέτρα για την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής ή το ΔΣ 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) καταλήξει ότι οι αιρεσιμότητες που συνδέονται με την 
οικονομική βοήθεια που παρέχει ο ΕΜΣ υπό την μορφή δανείου στο Κράτος Μέλος δεν έχουν υλοποιηθεί. 

 
Οι πολιτικές ΕΕ - ΟΟΣΑ στην εκπαίδευση είναι από τη φύση τους αντιδημοκρατικές. Γιατί τοποθετούν στο 

κέντρο των προτεραιοτήτων τους το επιχειρηματικό κέρδος και όχι το δημόσιο, κοινωνικό όφελος. Γι’ αυτό η 
επικράτησή τους περνά μέσα από την ένταση του αυταρχισμού, το κτύπημα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και τη 
βιομηχανία του φόβου. 

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 
 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΕ & ΟΟΣΑ 

 
1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και οικονομική κρίση  
 
Με βάση τις Ανακοινώσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται, ιδιαίτερα στις μέρες μας, 

ως επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με όρους που εστιάζουν σε μια όλο και περισσότερο ανταγωνιστική 
οικονομία και μια όλο και πιο άκαμπτη αγορά, και κρίνεται βασικά με παραμέτρους οικονομικής αποδοτικότητας. 
Με απλά λόγια, η εκπαίδευση θεωρείται ότι παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αυξομείωση της 
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ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αφενός και της ανεργίας ή της υποαπασχόλησης αφετέρου, και συνδέεται 
άμεσα με τις πιεστικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Αυτό φαίνεται να τείνει να μεταβάλλει την εκπαίδευση σε 
χώρο εξειδίκευσης, κατάρτισης και εκμάθησης δεξιοτήτων και μόνο, και να χάνει έτσι σιγά-σιγά ένα μεγάλο 
παιδαγωγικό κεφάλαιο, αυτό των ανθρωποκεντρικών και πολιτισμικών αξιών. Θυσιάζεται κατά κάποιο τρόπο η 
κυρίαρχη έννοια της ουσιαστικής Παιδείας δίνοντας προτεραιότητα σε χειριστικές δεξιότητες, όπως αυτές 
υπαγορεύονται εκ των πραγμάτων από τους κανόνες του σύγχρονου οικονομικού ανταγωνισμού.  

Παρ’ όλα αυτά, η ανάγκη για να αντιμετωπιστεί η λαίλαπα της ανεργίας που μαστίζει τους νέους, ειδικά 
στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου συνολικά, παραμένει έντονη. Αν όμως θεωρήσουμε ότι ο απώτερος σκοπός της 
εκπαίδευσης είναι οι ίσες ευκαιρίες στη ζωή και στην εργασία, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις ευκαιρίες 
αυτές, η προσωπική ανάπτυξη και ευημερία του καθενός ξεχωριστά, υπάρχει αναπόφευκτη ανάγκη να 
ενδυναμώσουμε τις δεξιότητες (στοιχειώδεις, εγκάρσιες, STEM, επιχειρηματικές κ.ά.) του ανθρώπινου δυναμικού, 
για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται πιο άμεσα την ανεργία ως βασική συνέπεια της οικονομικής 
κρίσης.  

Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για την καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων είναι 
στοιχείο ζωτικής σημασίας προκειμένου να ενισχυθούν η απασχολησιμότητα, η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη 
μιας χώρας. Παρά, λοιπόν, την οικονομική κρίση, που οδήγησε την Ελλάδα σε μια σοβαρή ύφεση, η χώρα μας θα 
πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, για να μπει σε 
πορεία ανάπτυξης και να θεωρηθεί ανταγωνιστική. 

Όσον αφορά, πιο συγκεκριμένα, στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, στην οποία υπάγονται 
και τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, θα πρέπει να ενισχυθεί το διδακτικό προσωπικό με στελέχη επαγγελματικής κατεύθυνσης με 
επιπλέον ειδικότητες, τα οποία θα είναι σε θέση να στηρίξουν τους σπουδαστές στην κατεύθυνση της απόκτησης 
των απαιτούμενων δεξιοτήτων. Τόσο για την τριτοβάθμια όσο και για την δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση θα 
πρέπει να βρεθούν αυτές οι δομές που θα επιτρέπουν μια πιο ευέλικτη προσαρμογή προς τις διαφαινόμενες 
αλλαγές στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, η άμεση 
συνεργασία με τους φορείς που εκπροσωπούν τους παραγωγούς, τα παραγωγικά Υπουργεία, τα Τεχνικά 
Επιμελητήρια, την επιχειρηματικότητα εν γένει, είναι αναγκαία για τις κατευθύνσεις των τμημάτων και τη 
διαμόρφωση των προγραμμάτων τους. 

Παράλληλα, τα προσόντα και οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων θα πρέπει να πιστοποιούνται από 
εγκεκριμένους και θεσμοθετημένους φορείς και να αναγνωρίζεται η αξία τους με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες 
που ενδέχεται να εργαστούν με βάση την υπάρχουσα κινητικότητα. Η πιστοποίηση συμβάλλει στο να παρέχονται 
ίσες ευκαιρίες για εργασία και σταδιοδρομία σε όλους τους εργαζόμενους, που έχουν παρακολουθήσει το 
αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εφόσον πλέον τα επαγγελματικά τους προσόντα καθίστανται συγκρίσιμα.     

    
2. Επίδραση της εκπαίδευσης στην ανεργία 
 
Επιπλέον, η επίδραση της εκπαίδευσης στην ανεργία, με βάση το παράδειγμα της Ελλάδας εν καιρώ κρίσης 

και τα συμπεράσματα των ερευνών της Στατιστικής Υπηρεσίας, καταδεικνύεται εμφανώς. Αναφορικά με την 
κατανομή του ποσοστού ανεργίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης, διαπιστώνουμε ότι το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 
παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (32,4%), σε εκείνους που δεν έχουν τελειώσει το Δημοτικό 
(24,2%) και στους απόφοιτους Γυμνασίου (23,6%). Αντίθετα, όσον αφορά στους πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε πρώτο επίπεδο σπουδών, αλλά και στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικού, αν 
και επηρεάστηκαν σημαντικά από την κρίση, διότι έχουμε αύξηση των αντίστοιχων ποσοστών κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αυτής, φαίνεται ωστόσο ότι η αρνητική επίδραση ήταν μικρότερη, καθώς κατέχουν τα χαμηλότερα 
ποσοστά ανεργίας κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Η ανεργία είναι -και από ό,τι προβλέπεται θα συνεχίσει να είναι- η πιο ανησυχητική πτυχή της παρούσας 
κρίσης. Εύλογα καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν για 
σημαντικό περιορισμό της ανεργίας των νέων βραχυπρόθεσμα και, φυσικά, μαγική λύση μάλλον δεν υπάρχει. 
Ωστόσο, η παραπάνω ανάλυση επιβεβαιώνει τα όσα λέγονται για τα οφέλη της εκπαίδευσης και υποδεικνύει το 
εξής θετικό μήνυμα: η εκπαίδευση θα πρέπει να λειτουργεί ως ασπίδα ενάντια στην ανεργία σε περιόδους κρίσης 
και η υψηλή ζήτηση για εκπαίδευση και κατάρτιση σε νέες δεξιότητες είναι ορθολογική, καθότι η επένδυση στην 
εκπαίδευση αποδίδει και στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και δίνει λύσεις και ευκαιρίες. 

 

3. Αξιολόγηση μαθητών, σχολείων, εκπαιδευτικών 
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Δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε με τον ΟΟΣΑ στο τμήμα της Ανακοίνωσης που αναφέρεται στην 
αξιολόγηση των μαθητών, στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών και στις συνέπειες που 
απορρέουν για όσους έχουν αξιολογηθεί. Και αυτό, γιατί η αναφορά αυτή, ειδικά όπως ενδέχεται να εφαρμοστεί 
στη χώρα μας, προσδίδει στην αξιολόγηση τιμωρητικό χαρακτήρα, έχει δε πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη 
του εκπαιδευτικού επαγγελματικά και οικονομικά λόγω του ύποπτου και υποτιμητικού καθορισμού ποσοστώσεων.  

Επιπλέον, δεν αφορά με κανένα τρόπο στην επικαλούμενη αναβάθμιση της ποιότητας της παιδείας, δεν 
διασφαλίζει ούτε στο ελάχιστο ποιοτικότερη εκπαίδευση ή βελτιωμένες εργασιακές συνθήκες. Διότι οι 
εκπαιδευτικοί δεν γίνονται καλύτεροι με τη μισθολογική τους καθήλωση ούτε με την απαξίωση στην οποία 
υποχρεωτικά υποβάλλονται μέσω υποκειμενικών και γραφειοκρατικών αξιολογήσεων.  

Άλλωστε, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να βελτιωθούν προς όφελος των μαθητών, του εκπαιδευτικού 
συστήματος και της κοινωνίας -γιατί αυτό θα πρέπει να είναι το ζητούμενο ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού 
συστήματος- χρειάζονται διευρυμένη επιμόρφωση, ουσιαστική στήριξη και κοινωνική αναγνώριση.   

 
4. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
 
Επιπροσθέτως, εάν μιλάμε για αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, γνωρίζουμε όλοι μας ότι αυτοί 

που θα κληθούν πρώτοι να τη στηρίξουν, να την προωθήσουν και να την εφαρμόσουν είναι οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί. Γι’ αυτό, λοιπόν, το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στη συστηματική 
επιμόρφωση, την υποστήριξη και την εμψύχωση του διδακτικού προσωπικού. Με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 
και σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιμορφωθούν σε αντικείμενα που θα 
συμβαδίζουν με τις προβλεπόμενες αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών. Η επιμόρφωση, μεταξύ άλλων, θα αφορά 
στις νέες τεχνολογίες, σε θέματα πολιτισμού και τεχνών, καθώς και σε μεθόδους που θα βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτικούς να εντάξουν στο μάθημά τους στοιχεία για την ανάπτυξη μιας πιο ίσης, πιο ανοιχτής, πιο 
ανθρώπινης, πιο αειφόρου και πιο πράσινης κοινωνίας. 

Στο σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να προωθείται ένα πιο ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον, που απαιτεί όχι 
μόνο νέες παιδαγωγικές τεχνικές αλλά και ευρύτερο εκπαιδευτικό υλικό. Τα πρόσθετα αυτά εργαλεία μάθησης θα 
δίνουν περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ευκαιριών στους 
εκπαιδευτικούς, ενώ θα προκαλούν τον μαθητή να ερευνήσει, να ανακαλύψει και να συμμετάσχει στην απόκτηση 
γνώσης. 

 
5. Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
 
Ισχυρίζεται η ΕΕ ότι «η τεχνολογία προσφέρει ευκαιρίες άνευ προηγουμένου για τη βελτίωση της 

ποιότητας, της προσβασιμότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αποτελεί η εφαρμογή της 
τεχνολογίας βασικό μοχλό για την αποτελεσματικότερη μάθηση και τη μείωση των φραγμών στην εκπαίδευση,  
ιδίως  των  κοινωνικών  φραγμών.  Τα  άτομα  μπορούν  να  μάθουν  οπουδήποτε,  ανά  πάσα στιγμή, μέσω 
ευέλικτων και εξατομικευμένων διαύλων», αλλά τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά.  

Η ανακοίνωση της ΕΕ εισηγείται ότι τα ζητήματα της ανισότητας στην κατανομή των εκπαιδευτικών αγαθών 
μπορούν να λυθούν αυτόματα και ως διά μαγείας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, και μάλιστα με ελάχιστο 
κόστος, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να ισχύσει μόνο μερικώς, διότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αδύνατο 
να υποκατασταθεί από καμία τεχνολογία. Η δε τεχνολογία από μόνη της δεν θα διασφάλιζε την ισότητα στην 
εκπαίδευση, ούτε καν την ισότητα επιλογών ή ευκαιριών στη μόρφωση για τους πολίτες. 
 Ειδικότερα, όσον αφορά στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σχολείο, δεν είναι δυνατόν να 
καταργήσει ούτε το βιβλίο ούτε τους δασκάλους. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί είναι απόλυτα αναγκαίοι για την 
επιτυχία του νέου είδους διδασκαλίας. Βέβαια, οι αλλαγές θα έχουν ως πρώτη συνέπεια να καταργηθούν κάποιες 
διδακτικές μέθοδοι, πράγμα που τρομάζει πολλούς. Εφόσον όμως οι απαραίτητες βάσεις δοθούν στους μαθητές με 
τη βοήθεια των υπολογιστών, οι καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν θα είναι πλέον αναγκασμένοι να 
οργανώνουν το μάθημα της αυριανής μέρας, να μένουν πιστοί στο βιβλίο ύλης, να ετοιμάζουν διαγωνίσματα ή να 
βαθμολογούν τους μαθητές. 

 
 6. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε σχέση με την τεχνολογία 
 
 Έργο των καθηγητών είναι να θέτουν κρίσιμες ερωτήσεις και να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των 
μαθητών και τις ανθρώπινες αισθήσεις. Με τον νέο τρόπο διδασκαλίας θα έχουν περισσότερο χρόνο για να 
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ασχοληθούν με τον καθένα μαθητή ξεχωριστά και τις ανάγκες του, γιατί μόνο αυτοί γνωρίζουν τις αδυναμίες και τις 
δυνατότητές του. Θα είναι, λοιπόν, σε θέση να αυξήσουν και να επεκτείνουν την εκπαίδευση πέρα από τα όρια της 
αρμοδιότητας του Η/Υ χωρίς να τους περιορίζει ούτε η συγκεκριμένη ύλη ούτε η στενότητα του χρόνου. Οι 
μαθητές, από την άλλη πλευρά, θα επωφελούνται από την ποικιλία θεμάτων και θα είναι ελεύθεροι να 
εμβαθύνουν σε ζητήματα που τους κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον. Η επιτυχία δε του έργου των 
καθηγητών θα είναι δεδομένη, γιατί θα έχουν περισσότερο χρόνο να προετοιμάσουν αυτές τις δραστηριότητες και 
ιδανικές συνθήκες για να τις μοιραστούν με τους μαθητές. Αυτοί με τη σειρά τους θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι 
και θα έχουν άλλη συμπεριφορά, αφού οι ίδιοι θα έχουν επιλέξει τη συμμετοχή τους.  

Συγχρόνως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πρόσφατες καινοτομίες στον τομέα της εκπαίδευσης που 
έχουν να κάνουν με την εξέλιξη του ρόλου του δασκάλου. Η δασκαλοκεντρική αντίληψη έχει πλέον υποχωρήσει και 
αυτό επιτεύχθηκε, μεταξύ άλλων, και με την είσοδο των υπολογιστών στα σχολεία, που κατάργησαν το μονοπώλιο 
του δασκάλου. Βάση πρέπει να δοθεί όχι απλώς στην χρήση, αλλά στη σωστή χρήση του υπολογιστή, για να έχει 
πραγματική διδακτική αξία. Το να υπάρχει ένας υπολογιστής στην αίθουσα που θα τον χειρίζεται ο καθηγητής 
δείχνοντας κάποια πράγματα στην τάξη δεν είναι λύση. Ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και 
να διευρύνουμε τη διδασκαλία μέσω Η/Υ, για να ενδυναμώνεται η ωφελιμότητά τους και εμείς οι ίδιοι να 
απελευθερωνόμαστε και να μη μένουμε εγκλωβισμένοι σε ένα ανεπαρκές και ατελέσφορο σύστημα σαν το 
σημερινό.  

Σκοπός, λοιπόν, πρέπει να είναι η εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
ώστε η εκπαίδευση να διαμορφώνει και να αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο άτομο και όχι μόνο την διανοητική του 
πλευρά ή την τεχνολογική του δεξιότητα. Άρα, ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ρόλος συντονιστή και 
συμβούλου και όχι εκείνος του αποκλειστικού μεταδότη γνώσεων. Δεν προσφέρει έτοιμη τη λύση, αλλά οργανώνει 
έτσι το μάθημα, ώστε να την ανακαλύπτουν οι ίδιοι οι μαθητές. Ο δάσκαλος παρακολουθεί, καθοδηγεί, ελέγχει και 
συζητεί το πρόβλημα. Αυτός ο ρόλος του εκπαιδευτικού αντιστοιχεί παιδαγωγικά στην ενεργητική μάθηση και, 

όπως είπαμε και παραπάνω, δε θα μπορούσε να αντικατασταθεί από καμία τεχνολογία. 
 
7. Το ζήτημα της χρηματοδότησης  
 
Τίποτα από όλα αυτά δεν βελτιώνεται, καμία καινοτομία δεν εφαρμόζεται, καμία μεταρρύθμιση δεν 

προχωράει, εάν δεν υπάρξει χρηματοδότηση. Και δεν είναι δυνατόν πλέον να θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει να 
επωμιστεί καθ’ ολοκληρία τις δαπάνες της εκπαίδευσης, απλώς γιατί δεν αντέχει ο Έλληνας φορολογούμενος 
μεγαλύτερη οικονομική εξαθλίωση. Θα πρέπει, λοιπόν, η διαχείριση των λειτουργικών εξόδων των σχολείων να 
γίνει οικονομικότερη και πιο ορθολογιστική, αφενός, και αφετέρου να εμπλακούν στη χρηματοδότηση και άλλοι 
φορείς, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, επιχειρήσεις, οργανισμοί, ιδιώτες, 
ευεργέτες, απόφοιτοι κ.ά., με βάση κοινωνικά και ανθρωπιστικά κριτήρια, όπως το μέγεθος του μαθητικού 
πληθυσμού, το βιοτικό επίπεδο κάθε περιοχής, οι μειονότητες, οι κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, κ.λπ. 
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Education, Bildung, Educación, Oбразование, Κoulutus… Εκπαίδευση στην 
Ευρώπη: αποτίμηση των εκπαιδευτικών συστημάτων 16 ευρωπαϊκών χωρών 

Μαρία Αλεξίου, Ελένη Ζυμβρακάκη,  
Ρούλα Πολίτου, Τάσος Σαρδέλης 

0. Εισαγωγή 

Προκειμένου να κατανοήσουμε τις αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τον προσανατολισμό τους, 
θεωρήσαμε χρήσιμη την εξέταση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. 
Τα μέλη της ομάδας εργασίας μελετήσαμε  τα εκπαιδευτικά συστήματα συνολικά 16 χωρών του ευρωπαϊκού 
χώρου, τις οποίες ομαδοποιήσαμε με γεωγραφικά και πολιτικοοικονομικά κριτήρια σε: Βρετανία και σκανδιναβικές 
χώρες (Σουηδία, Δανία, Φινλανδία), Κεντροευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία), 
Ιρλανδία και χώρες του Νότου (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), και, τέλος, τρεις πρώην ανατολικές χώρες (Βουλγαρία, 
Τσεχία, Πολωνία). Στην αναγκαστικά σύντομη εισήγησή μας δεν θα παρουσιάσουμε λεπτομερειακά όλο το υλικό 
που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά θα εστιάσουμε, πάντα με μεγάλο βαθμό αφαίρεσης, σε ορισμένες 
παραμέτρους που θεωρήσαμε ότι συνεισφέρουν  αποτελεσματικότερα στον προβληματισμό αναφορικά με τις 
προωθούμενες αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

1. Υποχρεωτική εκπαίδευση 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση στις χώρες που μελετήσαμε διαρκεί από 9 ως 13 χρόνια. 9ετής είναι στη Φινλανδία, τη 
Σουηδία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία και την Τσεχία. 10ετής είναι στη Δανία (προαιρετική μια προσχολική τάξη, ή 
ένα προαιρετικό 10ο έτος), την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία. 11ετής είναι στη Βρετανία, την 
Ελβετία και την Πολωνία, 12ετής στην Πορτογαλία και 13 χρόνια διαρκεί στην Ολλανδία. Στη Γερμανία και την 
Πολωνία η υποχρεωτική εκπαίδευση μπορεί να παραταθεί χρονικά κατά 3 και 2 έτη αντίστοιχα, εφόσον 
ακολουθηθεί το σύστημα της μερικής φοίτησης.  
Σε όλες τις χώρες που μελετήσαμε η υποχρεωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει το επίπεδο της πρωτοβάθμιας, ενίοτε 
και την προσχολική αγωγή, καθώς και την κατώτερη δευτεροβάθμια· σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις καλύπτεται 
τμήμα της ανώτερης δευτεροβάθμιας (Αυστρία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Βουλγαρία). Η ηλικία στην οποία 
ολοκληρώνεται η υποχρεωτική φοίτηση είναι κατά κανόνα τα 15 ή τα 16 χρόνια, εκτός από τις περιπτώσεις που η 
υποχρεωτική εκπαίδευση μπορεί να παραταθεί λόγω μερικής φοίτησης (Γερμανία, Πολωνία), οπότε η διάρκειά της 
φτάνει μέχρι το 19ο ή 18ο έτος αντίστοιχα. Μόνο στην Πορτογαλία και την Ολλανδία, στις οποίες η υποχρεωτική 
εκπαίδευση είναι 12ετής και 13ετής αντίστοιχα, η υποχρεωτική εκπαίδευση καλύπτει ολόκληρη τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Ενιαία 9ετή δομή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης συναντούμε στις σκανδιναβικές χώρες: Φινλανδία, 
Δανία, Σουηδία. Στη Βουλγαρία η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει επίσης ενιαία 8ετή δομή που συμπληρώνεται από 
1 έτος φοίτησης στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

2. Δομή και διάρθρωση της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Κατώτερη δευτεροβάθμια βαθμίδα κοινή για όλα τα παιδιά συναντούμε στις περισσότερες από τις χώρες που 
μελετήσαμε: στις χώρες με ενιαία δομή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Σκανδιναβικές χώρες και Βουλγαρία, 
καθώς και στην Ιρλανδία, τις χώρες του Νότου (Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία), τη Γαλλία, την Ελβετία και την 
Πολωνία. 
Στον αντίποδα των χωρών αυτών συναντούμε πρώτη και κύρια τη Γερμανία: μετά την 4ετή πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση (μόνο στο Βερολίνο και το Βραδεμβούργο είναι 6ετής), άρα στην ηλικία των 10 ετών, τα παιδιά 
αξιολογούνται και κατηγοριοποιούνται με βάση τη σχολική επίδοση και διοχετεύονται σε έναν από τους τρεις 
τύπους σχολείων κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι οδηγούν σε διαφορετικά απολυτήρια και σε 
διαφορετικές δυνατότητες συνέχισης σπουδών. Το ίδιο ακριβώς μοντέλο ακολουθεί και η Αυστρία, στην οποία η 
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τριχοτομείται. Τριχοτόμηση της κατώτερης δευτεροβάθμιας και κατάταξη 
των παιδιών βάσει επιδόσεων μετά το 6χρονο Δημοτικό σχολείο έχουμε και στην Ολλανδία, συν μια τέταρτη, νέου 
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τύπου επιλογή πρακτικής εκπαίδευσης σε επαγγέλματα της τοπικής αγοράς εργασίας, με υποτυπώδη 
παρακολούθηση μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδίκευσης, για παιδιά που θεωρείται ότι δεν είναι πιθανό να 
συνεχίσουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η επιλογή αυτή δεν θεωρείται τυπική επαγγελματική εκπαίδευση και 
διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους τύπους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Δυνατότητα μεταπήδησης από τον έναν τύπο σχολείου στον άλλο υφίσταται, ωστόσο προϋποθέτει υψηλές 
επιδόσεις και συνήθως περισσότερα έτη φοίτησης στην ίδια βαθμίδα. 
Στη Βρετανία υπάρχουν επίσης διαφορετικοί τύποι σχολείων στην κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 
comprehensive schools, grammar schools, specialist schools, Αστικά Κολλέγια Τεχνολογιών και Ακαδημίες, 
κυριαρχεί ωστόσο το ενιαίο σχολείο (comprehensive school). 
Στις χώρες που μελετήσαμε, η γενική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε έναν ή δύο τύπους 
σπουδών (στην Ολλανδία σε τρεις), που οδηγούν σε πτυχία τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση στην ανώτατη 
εκπαίδευση.  

3. Επαγγελματική εκπαίδευση και διττό σύστημα 

Στις κεντροευρωπαϊκές χώρες που μελετήσαμε, η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται σε δύο χονδρικά μορφές, 
την πλήρους φοίτησης και τη μερικής φοίτησης σε συνδυασμό με μαθητεία (διττό σύστημα), καθεμιά από τις 
οποίες μπορεί να διακλαδίζεται σε ποικίλους τύπους σπουδών με διαφορετική διάρκεια φοίτησης και διαφορετικές 
πιστοποιήσεις. Η μαθητεία σε χώρους εργασίας καλύπτει 3 ή 4 μέρες της εκπαιδευτικής εβδομάδας, ενώ η φοίτηση 
στο σχολείο καλύπτει το υπόλοιπο του χρόνου της εκπαίδευσης. Οι εργασιακοί φορείς στους οποίους επιτρέπεται η 
μαθητεία μπορεί να είναι επιχειρήσεις ή δίκτυα μικρότερων επιχειρήσεων, ελεύθερα επαγγέλματα, δημόσιες 
υπηρεσίες και σε μικρό βαθμό ακόμα και ιδιωτικά νοικοκυριά.  Συνάπτονται ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ φορέα 
μαθητείας και μαθητευόμενου ατόμου, τα οποία ορίζουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που πρέπει 
να αποκτήσει ο μαθητευόμενος καθώς και την αποζημίωσή του, η οποία στην περίπτωση της Γερμανίας, στην 
οποία περισσότερο από το 50% των μαθητών κάθε χρονιάς φοιτούν στο διττό σύστημα, αυξάνεται για κάθε 
επιπλέον χρόνο μαθητείας και ορίζεται στο 1/3 του κατώτατου μισθού του ειδικευμένου εργάτη. Στις εξετάσεις 
επαγγελματικής πιστοποίησης εμπλέκονται όχι μόνον εκπαιδευτικοί αλλά και επαγγελματικοί φορείς.  
Το σύστημα της μαθητείας εφαρμόζεται και στη Βρετανία, ενώ αναφορικά με τις σκανδιναβικές χώρες που 
μελετήσαμε, το διττό σύστημα εφαρμόζεται στη Δανία και στη Φινλανδία. Στις πρώην ανατολικές χώρες που 
μελετήσαμε δε γίνεται αναφορά σε σύστημα μαθητείας.  

4. Αποτίμηση μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση του Βορρά και η κατάσταση στις χώρες 

του Νότου 

Ακολούθως, θα εξετάσουμε ποια είναι η σχέση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη με την καπιταλιστική 
αναδιάρθρωση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
O πυρήνας της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης στο χώρο της εκπαίδευσης συνίσταται στην αποκέντρωση και τη 
δυνατότητα των γονιών να επιλέξουν το σχολείο των παιδιών τους. Αυτές οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις 
προϋποθέτουν την αξιολογική ιεραρχική κατάταξη των σχολείων, προκειμένου να γίνουν οι επιλογές των γονιών. 
Αποτέλεσμα αυτών των αξιολογήσεων και των μετακινήσεων μαθητών είναι η διαφορετική δυνατότητα των 
σχολείων να πάρουν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πρόκειται για ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, 
καθώς τα σχολεία πρέπει να συμπεριφερθούν ως επιχειρηματίες στην «εκπαιδευτική αγορά» για να κερδίσουν 
μαθητές. Σχολεία που δεν προσελκύουν μαθητές έχουν μοιραία χαμηλότερη χρηματοδότηση.  
Ωστόσο, ο πυρήνας της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης (αποκέντρωση - επιλογή - αξιολόγηση) εφαρμόζεται με 
διαφορετικούς ρυθμούς και τρόπους στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οφείλεται στις 
διαφορετικές παραδόσεις της κάθε χώρας, στις διαφορές στην οικονομία, στην έκταση του κράτους πρόνοιας σε 
κάθε χώρα και κυρίως στις διαφορές στο επίπεδο ανάπτυξης της ταξικής πάλης, που επιτρέπει ή εμποδίζει την 
καπιταλιστική αναδιάρθρωση στο σύνολό της ή επιμέρους. 

Ειδικότερα, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα της Βρετανίας και της Φινλανδίας επηρεάστηκαν βαθιά από 
μεταρρυθμίσεις που έγιναν σε συνθήκες νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας, υποχώρησης των δυνάμεων της εργασίας και 
αναδιάρθρωσης του μεταπολεμικού κράτους πρόνοιας. 
Η Βρετανία μέσα σε μία δεκαετία γνώρισε δύο σημαντικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, που διαμόρφωσαν το 
χαρακτήρα που διατηρεί ως σήμερα. Η πρώτη, η Education Reform Act - ERA του 1988, σχετίζεται με την άνοδο της 
Νέας Δεξιάς και την πολιτική ηγεμονία του θατσερισμού. Οι κυριότερες τομές της υπήρξαν: η επιλογή σχολείου από 
τους γονείς, η τοπική διαχείριση των σχολείων, οι ανταγωνιστικές μορφές χρηματοδότησης και η εισαγωγή του 
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συστήματος των σχολικών αγορών. Αποτελέσματα της μεταρρύθμισης αυτής υπήρξε η λειτουργία των σχολείων σε 
πλαίσιο ανταγωνισμού για τη διασφάλιση πόρων χρηματοδότησης και την προσέλκυση μαθητών υψηλού επιπέδου 
επιδόσεων. Η δεύτερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, των Νέων Εργατικών του 1998, κινήθηκε ουσιαστικά στην ίδια 
κατεύθυνση, καθώς η πολιτική της αυστηρής επιτήρησης του σχολικού συστήματος συνεχίστηκε, τα μοντέλα της 
«αποδοτικής εκπαίδευσης» γενικεύτηκαν και, επιπλέον, ο έλεγχος της εκπαίδευσης στη βάση αντικειμενικών και 
μετρήσιμων κριτηρίων και η εισαγωγή του μάνατζμεντ στη σχολική οργάνωση θεωρήθηκαν βασικές προϋποθέσεις 
της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. 
Στη Φινλανδία, οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση συντελούνται με πολιτική συναίνεση σοσιαλδημοκρατών και 
δεξιών πολιτικών σχηματισμών μέσα στην οικονομική κρίση των αρχών της δεκαετίας του ’90, όταν μετά από 
πολλές δεκαετίες το κοινωνικό κράτος αναδιαρθρώνεται ριζικά με την υιοθέτηση του νεοφιλελεύθερου 
παραδείγματος. Οι εκπαιδευτικές αλλαγές επικεντρώθηκαν στο ζήτημα της χρηματοδότησης και της διοίκησης του 
σχολικού συστήματος. Με νόμο του 1993 τη διαχείριση των σχολείων ανέλαβαν οι δήμοι, με αποτέλεσμα 
διαφοροποιήσεις στην οικονομική και διοικητική διαχείριση της εκπαίδευσης σε διαφορετικούς δήμους, ενώ η 
χρηματοδότηση των σχολείων συνδέθηκε με τις σχολικές εγγραφές, δημιουργώντας ανταγωνισμό μεταξύ των 
σχολείων. Στην τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση η χρηματοδότηση συνδέθηκε με δείκτες επίδοσης 
(performance indicators). Το 1998 οι γονείς αποκτούν το δικαίωμα επιλογής σχολείου για τα παιδιά τους, ωστόσο, 
σε αντίθεση με το βρετανικό μοντέλο, τα σχολεία υποχρεώνονται να δέχονται κατά προτεραιότητα τους μαθητές 
της περιοχής τους. Στη μετα-υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση κάθε σχολική μονάδα θέτει τα δικά της 
κριτήρια εγγραφών. Έτσι, οι εγγραφές πραγματοποιούνται σε επιλεκτική άρα και ανταγωνιστική βάση. 
Στη Γερμανία, η επανένωση του ανατολικού και του δυτικού τμήματος μετά το 1989 δεν επηρέασε το φεουδαλικής 
καταγωγής τριχοτομικό εκπαιδευτικό σύστημα του δυτικού τμήματος, το οποίο γενικεύτηκε και στα ανατολικά 
κρατίδια. Την ώθηση για μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα έδωσαν οι εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στα 
τεστ PISA του 2000, που προκάλεσαν σοκ στη γερμανική κοινή γνώμη (PISA-Schock) και φανέρωσαν τη βαθιά 
ταξικότητα του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς αναδείχτηκε το γεγονός ότι στο σύστημα αυτό οι 
επιδόσεις των μαθητών συνδέονται στενότερα από ό,τι σε άλλα συστήματα των χωρών του ΟΟΣΑ με το 
κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο. Στη βάση αυτής της διαπίστωσης δόθηκε μεγάλη έμφαση στον τομέα της 
διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση και έγιναν απόπειρες για αλλαγές στη δομή του εκπαιδευτικού 
συστήματος, το οποίο πάντως παραμένει κατά βάση τριχοτομικό στην κατώτερη δευτεροβάθμια, με ενίσχυση της 
προσχολικής εκπαίδευσης, εισαγωγή κοινών για ολόκληρη τη χώρα εκπαιδευτικών προδιαγραφών σε βασικά 
μαθήματα, οι οποίες διαμορφώνουν τόσο τα προγράμματα σπουδών όσο και τις απαιτήσεις των απολυτήριων 
εξετάσεων, τακτικό έλεγχο της εκπαίδευσης και των προδιαγραφών, αύξηση του σχολικού ωραρίου, αύξηση της 
αυτονομίας των διευθύνσεων των σχολείων και βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Οι αλλαγές αυτές 
συμβαδίζουν με την προωθούμενη επέκταση του διττού συστήματος και τη σχεδιαζόμενη αύξηση των σπουδαστών 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 40% των ατόμων της ίδιας ηλικιακής ομάδας, γεγονός που πυροδοτεί αλλαγές και 
στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, στις οποίες σημαντικό ρόλο θα παίξει και η συμμετοχή των παραγόντων της 
αγοράς.  
Το εκπαιδευτικό τοπίο της Ιρλανδίας και των χωρών του Νότου σκιαγραφείται μέσα από ορισμένες 
χαρακτηριστικές επισημάνσεις που δίνουν το στίγμα της κάθε χώρας: έτσι, στην Ιρλανδία τα σχολεία που παρέχουν 
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν στο πλαίσιο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενώ τα επαγγελματικά 
ιδρύονται από το κράτος. Στην Ισπανία η εκπαίδευση είναι αποκεντρωμένη και λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα: 
εθνικό, περιφερειακό, επαρχιακό και τοπικό, ενώ για την εκπαίδευση σε περιφερειακό επίπεδο είναι υπεύθυνες οι 
17 Αυτόνομες Κοινότητες. Αποκεντρωμένο μοντέλο διοίκησης της εκπαίδευσης συναντούμε επίσης στην Ιταλία, 
όπου το κράτος έχει την ευθύνη για τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία ακολουθείται στις 
διάφορες περιφέρειες· ωστόσο, πολιτικές και θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχεδιάζονται, 
αποφασίζονται και εκτελούνται με αποκλειστική ευθύνη των επιμέρους περιφερειών. Αντίθετα, στην Πορτογαλία ο 
έλεγχος και ο συντονισμός της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση πραγματοποιούνται σε επίπεδο κεντρικό και η 
ανώτερη Δευτεροβάθμια είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της ΕΕ για την αντίστοιχη βαθμίδα.  

Στα πλαίσια της εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον «ανασχεδιασμό» της εκπαίδευσης (2012), η 
επίκληση στις ανάγκες και τις απαιτήσεις που επιβάλλει ο παγκόσμιος ανταγωνισμός φαντάζει μάλλον επίφαση, με 
μοιραίο θύμα της επιδιωκόμενης οικονομικής υποδούλωσης τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, στις οποίες, ας μην 
το ξεχνάμε, ανήκει και η Ελλάδα. Το 2012 οι περισσότερες χώρες διατήρησαν τις ρυθμίσεις τους όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση των μηχανισμών υποστήριξης για μαθητές και φοιτητές και/ή για τις οικογένειές τους. Βέβαια, από 
τις χώρες του Νότου που διαθέτουν σχετικά στοιχεία η Ισπανία, η Κύπρος και η Πορτογαλία ανέφεραν μείωση της 
χρηματοδότησης των μηχανισμών αυτών, ενώ καμία αναφορά δεν γίνεται από την ευρωπαϊκή επιτροπή στην 



18 

 

Ελλάδα, η οποία βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ στο ποσοστό των 
δαπανών για την Παιδεία. Μια σημαντική συνέπεια της υποχρηματοδότησης είναι τα άδεια μαθητικά θρανία: η 
πρόωρη σχολική εγκατάλειψη βρίσκεται σε απαράδεκτα επίπεδα σε κάποιες χώρες του Νότου (π.χ. Ισπανία 26,5% 
και Πορτογαλία 23,2%). Στα πλαίσια της αναγκαιότητας  ανασχεδιασμού και «αναβάθμισης» της  εκπαίδευσης και 
κυρίως της τεχνικής - επαγγελματικής, λειτουργούν ενισχυτικά: η «Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μαθητείας», η υπογραφή 
μνημονίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη, μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, Ιταλίας, 
Ισπανίας, Πορτογαλίας, Λετονίας, Σλοβακίας, και το «μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας» που υπογράφηκε 
μεταξύ των υπουργείων παιδείας Γερμανίας και Ελλάδας. Όλα προβλέπουν μέτρα για την υιοθέτηση του 
γερμανικού μοντέλου στα εκπαιδευτικά συστήματα των οικονομικά ασθενέστερων χωρών, αλλά και άμεσες 
εφαρμογές συστημάτων μαθητείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε συνεργασία με 
επιχειρήσεις. 

Κλείνοντας, πρέπει να επισημάνουμε ότι η ιδεολογική και θεωρητική οπτική κατά τον εντοπισμό, τη συλλογή, την 
ιεράρχηση και την αξιολόγηση των στοιχείων της εκπαιδευτικής πραγματικότητας έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς, 
σε τελευταία ανάλυση, η πραγματικότητα δεν είναι μόρφωμα απόλυτα αντικειμενικό, αλλά η εικόνα που 
προσλαμβάνουμε γι’ αυτήν αποτελεί το είδωλο μιας παρατήρησης που γίνεται αναγκαστικά μέσα από τους φακούς 
της ιδεολογικής και πολιτισμικής μας συγκρότησης. 
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