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1. Περύληψη  

Ειδικού επιςτόμονεσ και εκπαιδευτικού απϐ πϋντε ηπεύρουσ ϋλαβαν μϋροσ ςτισ 24 ΜαϏου 2014 
ςε διϊςκεψη τησ Βρετανικόσ Ομοςπονδύασ Εκπαιδευτικών National Union of Teachers (NUT), 
ςε ςυνεργαςύα με την «Teacher Solidarity Researcc Collaborative», για να ανταλλϊξουν τισ 
εμπειρύεσ τουσ ςχετικϊ με την προωθοϑμενη παγκόςμια εκπαιδευτική «μεταρρύθμιςη», να 
οργανώςουν την αντύςταςό τουσ ςε αυτό και να αξιοποιόςουν κϊθε δυνατϐτητα για 
ενύςχυςη τησ αλληλεγγϑησ μεταξϑ των χωρών ςε παγκϐςμια κλύμακα.  

Μια αναλυτικό επιςκϐπηςη των τϊςεων και εξελύξεων ςχετικϊ με την παγκϐςμια 
εκπαιδευτικό «μεταρρϑθμιςη» παρουςύαςε η καθηγότρια Κοινωνιολογύασ ςτο Πανεπιςτόμιο 
του Bristol, Susan Robertson. Μετϊ την ομιλύα τησ Susan Robertson δϐθηκε η δυνατϐτητα ςτα 
μϋλη του τομϋα Διεθνών Σχϋςεων τησ NUT να ςυζητόςουν ςε Εργαςτόρια (workshops) την 
εμπειρύα ακτιβιςτών, εκπαιδευτικών και ακαδημαώκών απϐ τισ περιοχϋσ και χώρεσ: Σικϊγο, 
Ιςημερινϐ, Ινδύα, Αιθιοπύα, Βρετανικό Κολομβύα, Μεξικϐ, Βενεζουϋλα και Ελλϊδα. Στην 
καταληκτικό ςυνεδρύα παρουςιϊςτηκαν ςϑνοψη των ςυμπεραςμϊτων και προτϊςεισ 
ανϊπτυξησ περαιτϋρω δρϊςησ.   

 

2. Αναλυτικό παρουςύαςη 
 

Η διϊςκεψη πραγματοποιόθηκε ςτο Λονδύνο, ςτην ϋδρα τησ NUT. Η παρακολοϑθηςη των 
εργαςιών τησ διϊςκεψησ όταν ελεϑθερη για τα μϋλη του ςυνδικϊτου.  

Οι μελϋτεσ περύπτωςησ που παρουςιϊςτηκαν ςτα επιμϋρουσ Εργαςτόρια παρατύθενται 
περιληπτικϊ ςτη ςυνϋχεια. 

Περιοχό του Σικϊγο 

Η ειςόγηςη επικεντρώθηκε ςτην κατϊργηςη ςχολεύων και τη ςυςχετιζϐμενη εξϊπλωςη των 
charter schools. Προηγόθηκε ιςτορικό αναδρομό ςτισ εξελύξεισ απϐ το 2001 και εξόσ. Με το 
κλεύςιμο 118 δημϐςιων ςχολεύων, ςε περιοχϋσ κατϊ βϊςη Αφρικανο-αμερικανών κατούκων, οι 
αρχϋσ, ακολουθώντασ νεοφιλελεϑθερεσ πολιτικϋσ, δημιοϑργηςαν ςωρεύα προβλημϊτων 
ςτουσ κατούκουσ αυτών των περιοχών, οδόγηςαν ςτην απϐλυςη χιλιϊδεσ μαϑρουσ 
εκπαιδευτικοϑσ και υποχρϋωςαν δεκϊδεσ χιλιϊδεσ μαθητϋσ και μαθότριεσ ςε καθημερινϋσ 
μετακινόςεισ ςε μεγϊλεσ αποςτϊςεισ ό ςε αναζότηςη ενϐσ charter school ςτη θϋςη του 
δημϐςιου ςχολεύου ςτο οπούο φοιτοϑςαν προηγουμϋνωσ. Το ζότημα απαςχϐληςε ςοβαρϊ την 



Ένωςη Εκπαιδευτικών του Σικϊγο, που κινητοπούηςε οργανωτικϊ μϋςα, πραγματοπούηςε 
ϋρευνεσ, δημοςιοπούηςε τα ςχετικϊ προβλόματα και χρηςιμοπούηςε πολιτικϊ μϋςα για την 
αντιμετώπιςό του. Επύ του παρϐντοσ η αντιπαρϊθεςη ςυνεχύζεται, αλλϊ εμφανύςτηκαν όδη 
μικρϋσ ρωγμϋσ ςτην πολιτικό αυτό των τοπικών αρχών. Η Ένωςη Εκπαιδευτικών του Σικϊγο, 
μαζύ με γονεύσ, μαθητϋσ/μαθότριεσ και παρϊγοντεσ / φορεύσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ, ςυνεχύζει 
τισ πιϋςεισ για την ακϑρωςη αυτών των μϋτρων.  

 

Σουηδύα 

Στισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1990 η Σουηδύα χτυπόθηκε απϐ τον ιϐ του φιλελευθεριςμοϑ. 
Όλα τα κϐμματα μολϑνθηκαν απϐ αυτϐν εκτϐσ απϐ το κϐμμα τησ Αριςτερϊσ. Νωρύτερα το 
ςουηδικϐ ςοςιαλδημοκρατικϐ κϐμμα υπόρξε η ατμομηχανό του κρϊτουσ πρϐνοιασ, ςε 
ςυνεργαςύα με τα ιςχυρϊ ςυνδικϊτα τησ χώρασ. Στο πλαύςιο του κρϊτουσ πρϐνοιασ εύχαν 
οικοδομόςει απϐ τη δεκαετύα του ’50 το ενιαύο εννιϊχρονο κοινϐ ςχολεύο για ϐλα τα παιδιϊ, 
ςτη θϋςη του παλιϐτερου διπλοϑ ςυςτόματοσ των παρϊλληλων χωριςτών κατευθϑνςεων τησ 
γενικόσ και τησ τεχνικόσ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ. Απϐ τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1990 
ξεκύνηςαν αλλαγϋσ που διευκϐλυναν και την εφαρμογό του ςυςτόματοσ των κουπονιών 
(vouchers) και την ιδιωτικοπούηςη των δημϐςιων ςχολεύων (πρϐκειται για τα λεγϐμενα 
ελεϑθερα ςχολεύα - free schools).  

Η ςοςιαλδημοκρατικό κυβϋρνηςη αποφϊςιςε επύςησ οι εκπαιδευτικού να προςλαμβϊνονται 
απϐ τισ τοπικϋσ αρχϋσ. Η επύςημη εξόγηςη αυτόσ τησ αλλαγόσ όταν ϐτι τοπικϋσ αρχϋσ όδη 
εύχαν αναλϊβει τα ςχολεύα και επομϋνωσ ϋπρεπε να κϊνουν και τισ προςλόψεισ. Οι 
διαμαρτυρύεσ των εκπαιδευτικών δεν ειςακοϑςτηκαν. Αυτό η αλλαγό οδόγηςε και ςτην 
πρϐςληψη εκπαιδευτικών που δεν διϋθεταν τα απαιτοϑμενα προςϐντα, με τα εξόσ 
επιχειρόματα: (α) ϐτι πρϋπει να μειωθεύ το κϐςτοσ των μιςθών, (β) ϐτι προωθοϑνταν ϋνα 
ςϑςτημα που προϋβλεπε ευρϑτερεσ ικανϐτητεσ των εκπαιδευτικών και οι τοπικϋσ αρχϋσ θα 
μποροϑςαν να κατανεύμουν ευκολϐτερα τα καθόκοντα ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ και (γ) ϐτι το 
επϊγγελμα των εκπαιδευτικών εύχε χϊςει το κοινωνικϐ κϑροσ του. 

Παρϊλληλα προωθόθηκε μεταρρϑθμιςη του ςχολικοϑ προγρϊμματοσ, απϐ ϋνα εθνικόσ 
εμβϋλειασ ςχολικϐ πρϐγραμμα με ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ γνώςησ / μαθόματα, ςε ϋνα 
ςχολικϐ πρϐγραμμα βαςιζϐμενο ςε ρητϊ ςυμφωνημϋνουσ ςτϐχουσ και αντύςτοιχα μαθηςιακϊ 
αποτελϋςματα. Αυτϐ ςόμαινε ϐτι όταν δυνατϋσ αποκλύςεισ απϐ το πρϐγραμμα ςε τοπικό 
κλύμακα και ϐτι μειωνϐταν το ενδιαφϋρον για την πραγμϊτωςη τησ μϊθηςησ. Ενώ 
προηγουμϋνωσ το ςχολικϐ πρϐγραμμα ςυνταςςϐταν απϐ ειδικοϑσ του πεδύου αυτοϑ, τώρα 
κϊθε εκπαιδευτικϐσ ϋπρεπε να γύνει ο «ειδικϐσ» του δικοϑ του προγρϊμματοσ. Τϋλοσ, το 
ςϑςτημα αξιολϐγηςησ των μαθηςιακών αποτελεςμϊτων μετακινόθηκε, απϐ τη διοργϊνωςη 
επιθεωρόςεων τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ ςε επύπεδο ςχολεύου, ςε ϋνα εκτεταμϋνο και 
δαπανηρϐ ςϑςτημα εξϋταςησ των ςτϐχων και των μαθηςιακών αποτελεςμϊτων ωσ τμόμα 
ενϐσ νϋου δημϐςιου μϊνατζμεντ (new public management). 

Στισ επϐμενεσ βουλευτικϋσ εκλογϋσ του Σεπτϋμβρη τα εκπαιδευτικϊ ζητόματα δεςπϐζουν, 
καθώσ εύναι διϊχυτη η δυςαρϋςκεια για ϋνα μοντϋλο που απαρτύζεται απϐ «ελεϑθερα 
ςχολεύα» και ϋνα ςϑςτημα εκπαιδευτικών κουπονιών που ϋχει οδηγόςει ςε χαμηλϊ 
αποτελϋςματα (ϐπωσ διαπιςτώνεται, π.χ., απϐ το πρϐγραμμα PISA). 

 

Ειςόγηςη εκπροςώπου του Καναδϊ    



Η επιτυχύα του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ τησ Φιλανδύασ προβϊλλεται ςυχνϊ παγκοςμύωσ. 
Εκεύνο ϐμωσ που ςυνόθωσ δεν αναφϋρεται εύναι ϐτι η επιτυχύα αυτό δεν οφεύλεται ςτη 
ςυνταγό που ο ΟΟΣΑ επιχειρεύ να επιβϊλει διεθνώσ, τη γνωςτό ωσ GERM (Global Education 
Reform Movement), αλλϊ ςτο ακριβώσ αντύθετϐ τησ. Οι βαςικού μηχανιςμού που 
χρηςιμοποιοϑνται για να προωθηθεύ η GERM εύναι τρεισ: τα τεςτ, η νϋα τεχνολογύα και ο 
εταιρικϐσ (corporate) καπιταλιςμϐσ.  

(α) Τα τεςτ και ειδικϊ το τεςτ του προγρϊμματοσ PISA ϋχουν καταςτεύ ο πιο ςημαντικϐσ 
παρϊγοντασ που επιδρϊ ςτισ αςκοϑμενεσ ανϊ τον κϐςμο εκπαιδευτικϋσ πολιτικϋσ. Η 
δημοςύευςη των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμοϑ PISA, με τη μορφό πινϊκων ϐπου 
κατατϊςςονται ϐλεσ οι χώρεσ ανϊλογα με το βαθμϐ επιτυχύασ τουσ, οδηγεύ ςυνόθωσ ςε 
εςφαλμϋνα ςυμπερϊςματα. Στο Μεξικϐ, που ςυνόθωσ κατατϊςςεται ςτισ τελευταύεσ θϋςεισ, 
τα αποτελϋςματα του PISA χρηςιμοποιοϑνται ωσ αφορμό για εκπαιδευτικϋσ μεταρρυθμύςεισ 
που ακυρώνουν πολϑχρονεσ κοινωνικϋσ κατακτόςεισ και υπονομεϑουν τα δικαιώματα των 
εκπαιδευτικών. Αντύθετα, ο Καναδϊσ βρϋθηκε ψηλϊ ςτην κατϊταξη του PISA. Παρ’ ϐλα αυτϊ, 
ακοϑμε ακϐμα ϐτι με αφορμό τα αποτελϋςματα θα προωθηθοϑν αλλαγϋσ ςτο εκπαιδευτικϐ 
μασ ςϑςτημα (του Καναδϊ), με το επιχεύρημα ϐτι δεν θα κρατηθοϑμε για πολϑ ςε υψηλό θϋςη 
αν δεν αλλϊξουμε.  

(β) Δεϑτεροσ ςημαντικϐσ παρϊγοντασ που ςυμβϊλλει ςτην προώθηςη τησ GERM εύναι οι 
τεχνολογύεσ πληροφορικόσ και επικοινωνύασ. Με την ευρεύα διϊδοςη και εξϋλιξό τουσ ϋχουν 
δημιουργόςει ϋνα νϋο περιβϊλλον για τα παιδιϊ μασ, με αποτελϋςματα που δεν ϋχουμε 
κατανοόςει ςωςτϊ. Σε αυτϐ το περιβϊλλον διαμορφώνονται ςχόματα και ιδϋεσ για το πώσ θα 
μποροϑςαν οι τεχνολογύεσ  αυτϋσ να αλλϊξουν την εκπαύδευςη. Πολλϋσ απϐ αυτϋσ 
προωθοϑνται ωσ απαντόςεισ ςτισ μϐνιμεσ ερωτόςεισ που θϋτει η εκπαύδευςη: Για ποιο 
ςκοπϐ; Πώσ; Για ποιων τα ςυμφϋροντα; Όπωσ και με τα αποτελϋςματα του PISA, ϋτςι κι εδώ 
οι κρατοϑντεσ υποςτηρύζουν ϐτι ςυγκεκριμϋνεσ τεχνολογύεσ θα προετοιμϊςουν τα παιδιϊ για 
να επιτϑχουν ςτην παγκϐςμια οικονομύα. Το «Ένα Λϊπτοπ για Κϊθε Παιδύ» ποϑληςε πϊνω 
απϐ ϋνα εκατ. λϊπτοπ ςτη Λατινικό Αμερικό και εκατομμϑρια ταμπλϋτεσ.  

Σε πολλϋσ περιπτώςεισ οι νϋεσ τεχνολογύεσ ςυνδϋονται και υποςτηρύζουν την καθιϋρωςη και 
εφαρμογό των τεςτ, π.χ. το ενϐσ δις. δολαρύων iPad φιϊςκο του Λοσ Άντζελεσ: το Ίντερνετ 
δεν φαύνεται να ςυνϋβαλε τϐςο ςτην προαγωγό τησ δημιουργικόσ εξερεϑνηςησ τησ γνώςησ 
ϐςο ςτην προετοιμαςύα των μαθητών για το ςϑςτημα των τεςτ. Γενικϐτερα, οι νϋεσ 
τεχνολογύεσ υπϐςχονται την «προςαρμοςτικό μϊθηςη», μια προςπϊθεια για πιο 
αποτελεςματικό μϊθηςη μϋςω τησ αυτοματοπούηςησ πλευρών τησ. Μϋςω αυτόσ ο μαθητόσ 
οδηγεύται ςε πλευρϋσ τησ μϊθηςησ με την προςαρμογό των ερωτόςεων που υποβϊλλονται 
και του μαθηςιακοϑ υλικοϑ που παρϋχεται. Ακοϑγεται με ειρωνικοϑσ τϐνουσ το ϐτι αυτό η 
προςϋγγιςη αναφϋρεται ωσ «προςωποπούηςη». Κυρύωσ πρϐκειται για μια διαδικαςύα ϐπου 
ϋχει προκαθοριςτεύ η κατεϑθυνςη προσ την οπούα το παιδύ πρϋπει να κινηθεύ, και αυτϐ που 
μπορεύ να ποικύλλει εύναι ο χρϐνοσ που διατύθεται για την κατανϐηςη των θεμϊτων ό η 
δεξιϐτητα που απαιτεύται για να επιτευχθεύ ο προκαθοριςμϋνοσ μαθηςιακϐσ ςτϐχοσ. 

Επιπλϋον, τα μετα-δεδομϋνα (metadata) δεύχνουν τον τερϊςτιο αριθμϐ δεδομϋνων (data) που 
παρϊγουμε, αλλϊ δεν ςυνειδητοποιοϑμε ϐτι ϐλοι μασ γινϐμαςτε αντικεύμενα μιασ 
ςυςτηματικόσ επιτόρηςησ. Και η επιτόρηςη αυτό μπορεύ να γύνει και επικερδόσ με την 
εμπορευματοπούηςη των δεδομϋνων που ςυλλϋγονται.  

(γ) Τϋλοσ, τα τεςτ και τα δεδομϋνα / μεταδεδομϋνα ςυνδϋονται με ϋνα τρύτο ςτοιχεύο του 
Παγκϐςμιου Κινόματοσ Εκπαιδευτικόσ Μεταρρϑθμιςησ: το εταιρικϐ κεφϊλαιο (corporate 
capital), που επιχειρεύ να αναλϊβει τη δημϐςια εκπαύδευςη. Το παρϊδειγμα τησ Pearson 
Corporation εύναι ενδεικτικϐ τησ τϊςησ οριςμϋνεσ εταιρεύεσ να αναλϊβουν ςχεδϐν 



μονοπωλιακϊ την ψηφιακό εκπαύδευςη. Η Pearson ϋχει κινηθεύ όδη ςε ϐλεσ τισ παρακϊτω 
περιοχϋσ: Αναλυτικϐ πρϐγραμμα και standards, κοινϐ πρϐγραμμα / πυρόνασ, online 
προγρϊμματα (ςειρϋσ) μαθημϊτων για ϐλεσ τισ τϊξεισ, ψηφιακϋσ πηγϋσ μϊθηςησ, 
διαβαθμιςμϋνα θϋματα, προετοιμαςύα για τα τεςτ, εντοπιςμϐσ τησ αντιγραφόσ ςτα τεςτ, 
λειτουργύα ιδιωτικών ςχολεύων ςτισ αναπτυςςϐμενεσ χώρεσ, Charter Schools, ςυςτόματα 
πληροφϐρηςησ μαθητών, εναλλακτικϋσ πιςτοποιόςεισ Λυκεύου, τεςτ για αδειοδϐτηςη 
εκπαιδευτικών, επιμϐρφωςη εκπαιδευτικών και προγρϊμματα πιςτοπούηςησ.  Επύςησ, ϋχει 
ςυμβϐλαιο με τον ΟΟΣΑ για την πραγματοπούηςη του προγρϊμματοσ PISA. 

Συνεπώσ, πρϋπει να κατανοηθεύ η εταιρικό φϑςη αυτόσ τησ παγκοςμιοπούηςησ και χρειϊζεται 
να αναπτυχθοϑν ςτρατηγικϋσ αμφιςβότηςησ και ακϑρωςησ τησ κουλτοϑρασ τησ GERM. 

 

Ιςημερινόσ 

Η κυρύαρχη διεθνώσ τϊςη των νεοφιλελεϑθερων μεταρρυθμύςεων ϊγγιξε και τον Ιςημερινϐ 
(Ecuador). Όπωσ ςυνόθωσ ςυμβαύνει ςτισ λατινοαμερικανικϋσ χώρεσ, οι επιβαλλϐμενεσ 
αλλαγϋσ κατευθϑνονται απϐ τουσ μηχανιςμοϑσ του εξωτερικοϑ χρϋουσ.  Έτςι, τραπεζύτεσ τησ 
Παγκϐςμιασ Τρϊπεζασ, η Διαμερικανικό Αναπτυξιακό Τρϊπεζα και το ΔΝΤ υποκατϋςτηςαν 
ςτο ρϐλο τουσ τα ςτελϋχη τησ εκπαύδευςησ και τουσ ςυμβοϑλουσ των μεταρρυθμύςεων απϐ 
τησ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του ’80 ωσ το 2007. Ένα ιδιαύτερο χαρακτηριςτικϐ τησ περύπτωςησ 
του Ιςημερινοϑ όταν το γεγονϐσ ϐτι ο λαϐσ, οι ιθαγενεύσ οργανώςεισ και το ςυνδικϊτο των 
εκπαιδευτικών αντιςτϊθηκαν ςε αυτό τη νεοφιλελεϑθερη πολιτικό και απϋτρεψαν την 
καθολικό υλοπούηςό τησ. Μϋροσ αυτοϑ του αγώνα υπόρξε η ανατροπό τριών διεφθαρμϋνων 
και αντιλαώκών κυβερνόςεων ςε διϊςτημα 10 χρϐνων. Στο πεδύο τησ εκπαύδευςησ η λαώκό 
αντύςταςη απϋτρεψε την υλοπούηςη μιασ ςειρϊσ νεοφιλελεϑθερων πολιτικών, αλλϊ δεν 
κατϐρθωςε να τερματύςει τη ςυντονιςμϋνη επύθεςη ενϊντια ςτη δημϐςια εκπαύδευςη. Έτςι, η 
εκπαύδευςη ςτον Ιςημερινϐ περιόλθε ςε κρύςη, την οπούα οι κυβερνώντεσ προςπϊθηςαν να 
φορτώςουν ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ. 

Οι λαώκού αγώνεσ οδόγηςαν ςε εκλογικό νύκη των δυνϊμεων που αςκοϑςαν κριτικό ςτο 
νεοφιλελευθεριςμϐ. Η νϋα κυβϋρνηςη (Rafael Correa) πόρε ςημαντικϋσ πρωτοβουλύεσ και 
καθιϋρωςε ςυνταγματικϋσ αρχϋσ που ςυνϐψιζαν τισ κοινωνικϋσ διεκδικόςεισ των τελευταύων 
δεκαετιών. Ωςτϐςο, ςε μια δεϑτερη φϊςη αυτοπροςδιορύςτηκε με τη ςτϐχευςη ενϐσ 
«εκςυγχρονιςμοϑ» που ςόμαινε ενύςχυςη του καπιταλιςμοϑ ςυνοδευϐμενη με κϊποια μϋτρα 
εκδημοκρατιςμοϑ. Στην πρϊξη αυτϐ ςόμαινε ειςαγωγικϋσ εξετϊςεισ για τα πανεπιςτόμια, 
ςταθμιςμϋνα τεςτ ςε ϐλα τα επύπεδα, ενςωμϊτωςη τησ χώρασ ςε ιδιωτικϊ προγρϊμματα 
ϐπωσ το Διεθνϋσ Απολυτόριο (International Baccalaureate), χρόςη των τεςτ του 
προγρϊμματοσ PISA, κατηγοριοπούηςη των πανεπιςτημύων, ςχεδϐν ακϑρωςη τησ αυτονομύασ 
των ΑΕΙ, μεύωςη τησ ςημαςύασ των κοινωνικών ςπουδών υπϋρ των τεχνικών ειδικοτότων, 
διαχωριςμϐ των μαθητών ςε «νικητϋσ» και «χαμϋνουσ» κ.λπ. Και ϐλα αυτϊ, δυςτυχώσ, με 
μεγαλϑτερη χρηματοδϐτηςη τησ δημϐςιασ εκπαύδευςησ, αϑξηςη του αριθμοϑ των μαθητών 
τησ αλλϊ και διεϑρυνςη των μορφωτικών ανιςοτότων. Ταυτϐχρονα προβϊλλεται το 
νεοφιλελεϑθερο ϐραμα ενϐσ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ ςτην υπηρεςύα των εταιρειών και 
των αναγκών τουσ. Πρϐκειται για ϋνα μεταρρυθμιςτικϐ μονϐδρομο, ϐπου ο ςτϐχοσ του 
εκςυγχρονιςμοϑ τύθεται κατ’ αντιγραφό των θεωροϑμενων «επιτυχημϋνων» χωρών. Επύςησ, 
προώθηςε νεοφιλελεϑθερη ορολογύα ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα ειςϊγοντασ ςημαντικϋσ 
αλλαγϋσ ςτισ εκπαιδευτικϋσ αντιλόψεισ των διδαςκϐντων και των γονϋων, που ολοϋνα και 
προςϋγγιζαν την επιχειρηματικό αντύληψη και απομακρϑνονταν απϐ μια παιδαγωγικό 
κατανϐηςη τησ διδακτικόσ / μαθηςιακόσ διαδικαςύασ.  



Ουςιαςτικϊ, όταν διαδικαςύεσ που επιβϊλλονταν απϐ το εξωτερικϐ ςτη χώρα και βρύςκονταν 
ςε απϐςταςη απϐ την εκπαιδευτικό πραγματικϐτητϊ τησ, με ςτϐχο ϋνα μεταςχηματιςμϐ 
χωρύσ κοινωνικϐ διϊλογο και διαβοϑλευςη.  

Οι ϋρευνεσ ϋδειξαν ϐτι η επιβολό των νεοφιλελεϑθερων πολιτικών εύχε ποικύλεσ επιπτώςεισ 
ςτα ανθρώπινα δικαιώματα ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ επιφϋροντασ αλλαγϋσ που δεν 
υπολϐγιζαν τα εθνικϊ ςυμφϋροντα και τουσ θεςπιςμϋνουσ νϐμουσ, δημιουργώντασ μια 
οικονομικό υποςτόριξη απϐ τον κρατικϐ προϒπολογιςμϐ προσ τον ιδιωτικϐ τομϋα μϋςω 
μηχανιςμών πληρωμών και τελικϊ χωρύσ βελτύωςη τησ εκπαύδευςησ. Κϊποια δεδομϋνα τησ 
UNESCO δεύχνουν υψηλϊ επύπεδα ςχολικόσ διαρροόσ, ϊθλιεσ ςυνθόκεσ ςτα δϑο δϋκατα των 
ςχολεύων, υπο-αμειβϐμενουσ εκπαιδευτικοϑσ και ςταθερό μεύωςη των δαπανών για την 
εκπαύδευςη απϐ το 5,4% επύ του ΑΕΠ το 1981 ςτο 1,8% το 2000. Απϐ τουσ 1.657.936 
μαθητϋσ τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ το ϋτοσ 1999-2000 μϐνο 356.837 λϊμβαναν ςχολικϊ 
βιβλύα, κυρύωσ απϐ τισ τοπικϋσ αρχϋσ. 

Συμπεραςματικϊ, «η διαγραφό του μεγαλϑτερου μϋρουσ του χρϋουσ πρϋπει να ςημαύνει 
επύςησ και διαγραφό τησ υλοπούηςησ των νεοφιλελεϑθερων πολιτικών ςτην εκπαύδευςη..». 

Η αντύδραςη του ςυνδικϊτου εκπαιδευτικών: Η Εθνικό Ένωςη Εκπαιδευτικών (Teachers 
National Union, UNE, με περύπου 90.000 μϋλη) αντιμετώπιςε εχθρικό ςτϊςη απϐ την πλευρϊ 
τησ κυβϋρνηςησ του Correa απϐ τη ςτιγμό που ϊλλαξε η ςχϋςη του με τισ πιο ςημαντικϋσ 
λαώκϋσ οργανώςεισ τησ χώρασ και την Αριςτερϊ. Έτςι, η κυβϋρνηςη κατϋςτηςε προαιρετικό 
την εγγραφό των εκπαιδευτικών ςτα ςυνδικϊτα, που ωσ τϐτε όταν υποχρεωτικό απϐ το 
νϐμο, και αργϐτερα υπϋςκαψε τη διαδικαςύα πληρωμόσ των ςυνδρομών ςτο ςυνδικϊτο μϋςω 
του ςυςτόματοσ μιςθοδοςύασ και των τραπεζών και κατϊργηςε τισ ςυνδικαλιςτικϋσ ϊδειεσ 
για δρϊςη ςτα ςυνδικϊτα, με αποτϋλεςμα και οι ςυνδικαλιςτϋσ να εργϊζονται κανονικϐ 
οκτϊωρο ςτα ςχολεύα τουσ. Επιπλϋον, διαμορφώνεται μια διαδικαςύα ποινικοπούηςησ τησ 
κοινωνικόσ διαμαρτυρύασ με: απαγϐρευςη των απεργιών των εκπαιδευτικών και τισ 
ςυμμετοχόσ τουσ ςε διαδηλώςεισ διαμαρτυρύασ κατϊ τη διϊρκεια του εργϊςιμου χρϐνου τουσ, 
απαγϐρευςη του προςωπικοϑ των ςχολεύων να διατυπώνουν δημϐςια προτϊςεισ τουσ και 
διώξεισ κατϊ των εκπαιδευτικών που ςυμμετϋχουν ςε επικριτικϋσ δραςτηριϐτητεσ ό 
αντιπαρατύθενται ςτισ κυβερνητικϋσ πολιτικϋσ. Εύναι χαρακτηριςτικό η περύπτωςη τησ Mery 
Zamora, η οπούα ωσ πρϐεδροσ τησ UNE μετϋβη ςε ϋνα ςχολεύο ςτισ 30 Σεπτεμβρύου του 2010 
ςτο πλαύςιο του ρϐλου και των αρμοδιοτότων τησ, ενώ κατϊ ςϑμπτωςη γινϐταν απεργύα τησ 
αςτυνομύασ. Κατηγορόθηκε ϐτι παρακύνηςε μαθητϋσ του ςχολεύου να ςυμμετϊςχουν ςτην 
απεργύα κατϊ τησ κυβϋρνηςησ. Δικϊςτηκε για «ςαμποτϊζ και τρομοκρατύα» και 
καταδικϊςτηκε ςε 8ετό φυλϊκιςη. Εδώ και λύγουσ μόνεσ βρϋθηκε ςτον Ιςημερινϐ 
αντιπροςωπεύα τησ International Education Λατινικόσ Αμερικόσ για το λϐγο αυτϐ και 
κατϋληξε ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι πρϐκειται για πολιτικό δύωξη που απαιτεύ διεθνό αλληλεγγϑη. 

 

Ινδύα 

Οι εκπαιδευτικού ςτην Ινδύα ςυνιςτοϑν ϋνα εξαιρετικϊ ευμϋγεθεσ ςώμα, που περιλαμβϊνει 
(2009): 1.847.300 μϐνιμουσ εκπαιδευτικοϑσ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ και 549.523 
ςυμβαςιοϑχουσ (23%), που ςε οριςμϋνα κρϊτη ϐπωσ ςτο Bihar φτϊνουν το 34%, ενώ ςε ϊλλα 
κρϊτη δεν ϋχουν γύνει μϐνιμοι διοριςμού επύ δεκαετύεσ.  

Οι μιςθού τουσ κυμαύνονται απϐ 900 ωσ 5.000 Rs, ανϊλογα με τα χρϐνια υπηρεςύασ και τα 
χρϐνια αρχικόσ εκπαύδευςόσ τουσ. Υπϊρχουν εκπαιδευτικού που δεν διαθϋτουν τα 
απαιτοϑμενα προςϐντα για μϐνιμη πρϐςληψη, καθώσ η βαςικό τουσ εκπαύδευςη κρϊτηςε 



λύγουσ μόνεσ. Οι ςυνθόκεσ εργαςύασ εύναι εξαιρετικϊ δϑςκολεσ και η πρϐςληψό τουσ 
εξαρτϊται απϐ τισ ιδιοτροπύεσ (καπρύτςια) και τουσ πϐρουσ των κυβερνώντων.  

Κατϊ αντιςτοιχύα, τα εκπαιδευτικϊ ςυνδικϊτα εύναι διϊφορων τϑπων: προςκεύμενα ςε 
ςυγκεκριμϋνα πολιτικϊ κϐμματα, καταταςςϐμενα ωσ «ουδϋτερα», ενώςεισ μϐνιμων 
εκπαιδευτικών, ενώςεισ ςυμβαςιοϑχων εκπαιδευτικών κ.λπ. Κοινϐ χαρακτηριςτικϐ ϐλων των 
περιπτώςεων εύναι η ςωρεύα των προβλημϊτων που αντιμετωπύζουν. 

Οι αιτύεσ των προβλημϊτων των εκπαιδευτικών ςυνδϋονται με τισ εξόσ αιτύεσ: (α) 
διαμϐρφωςη ιςτορικϊ μιασ ‘αριςτοκρατίασ’ εργαζομϋνων που δημιουργοϑςε διαχωριςμοϑσ 
ςτο ςώμα των εργαζομϋνων, (β) αποτυχύα τησ Αριςτερϊσ να παρϋμβει καθοριςτικϊ ςτην 
παραδοςιακό, ςυντηρητικό δϐμηςη τησ ϋννοιασ  και εικϐνασ του «εκπαιδευτικοϑ», (γ) 
αδϑναμη ό ανϑπαρκτη ςυμμαχύα μϐνιμων και ςυμβαςιοϑχων εκπαιδευτικών, (δ) αποτυχύα 
των εκπαιδευτικών να αναπτϑξουν τουσ αγώνεσ τουσ εκτϐσ των ςχολικών χώρων και να τουσ 
ςυνδϋςουν με τουσ ευρϑτερουσ αγώνεσ τησ εργατικόσ τϊξησ, και (ςτ) αποτυχύα των 
εκπαιδευτικών να προβϊλουν δημιουργικϋσ εναλλακτικϋσ προτϊςεισ. 

Η νεοφιλελεϑθερη επύθεςη ϐξυνε γενικϊ τισ αντιθϋςεισ και επϋτεινε τισ παθογϋνειεσ του 
εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ τησ Ινδύασ αυξϊνοντασ τη φτώχεια, την ανιςϐτητα και την 
καταπύεςη. Περύπου το 40% του αγροτικοϑ πληθυςμοϑ τησ Ινδύασ ζουν με ειςϐδημα κϊτω 
απϐ 800 Rs και το 60% κϊτω απϐ 1.000 Rs. Οι εργαζϐμενοι δϋχονται ςκληρό επύθεςη και 
κϊθε μορφό αντύςταςόσ τουσ για την υπερϊςπιςη των δικαιωμϊτων τουσ αντιμετωπύζεται με 
ωμό βύα και καταςτολό (Hero Honda, Maruti Suzuki κ.λπ.). Οι ςυμβαςιοϑχοι 
αντιμετωπύζονται με απϊνθρωπη βιαιϐτητα, ϐπωσ ςυνϋβη ςτισ περιοχϋσ Bihar, Madhya 
Pradesh, Jammu και Kashmir. Παρϊλληλα, ακολουθεύται μια πορεύα αϑξουςασ 
ιδιωτικοπούηςησ. Έτςι, η Επιτροπό Σχεδιαςμοϑ πρϐτεινε ο εκπαιδευτικϐσ τομϋασ να 
μεταφερθεύ κϊτω απϐ τη Δρϊςη των Εταιρειών (Companies Act) για πραγματιςτικοϑσ 
λϐγουσ. Πϊνω απϐ 2.000 ςχολεύα ςτο Mumbai εκχωρόθηκαν ςε μη δημϐςιουσ φορεύσ ϐπωσ 
εταιρεύεσ και τραςτ. Η Εταιρεύα του Δόμου του Νϐτιου Δελχύ πρϐτεινε να υιοθετόςει τα 
ςχολεύα που κρύνονταν ϐτι «δεν απϋδιδαν». Τϋλοσ, η εκπαύδευςη ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ, ςτα 
ςπορ κ.λπ. ϋχει εκχωρηθεύ με ςυμβϐλαια ςε ιδιώτεσ ςτα περιςςϐτερα ςχολεύα. 

Σε αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ, απαιτεύται να ενιςχυθεύ το μϋτωπο των αγώνων των εκπαιδευτικών 
ςυνδικϊτων και των ϊλλων εργαζομϋνων ςτα ςχολεύα, μϐνιμων και ςυμβαςιοϑχων ενιαύα, 
ϐπωσ και ςε ςϑμπραξη με τουσ ϊλλουσ εργαζομϋνουσ καθώσ και τουσ μαθητϋσ/ςπουδαςτϋσ. 
Χρειϊζεται να επινοηθοϑν εναλλακτικϊ και πρωτϐτυπα ϐπλα ςε αυτό τη μϊχη. 

 

Βενεζουϋλα  

Ο επαναςτατικϐσ μεταςχηματιςμϐσ τησ Βενεζουϋλασ ςε μια πορεύα 15 ετών ϋχει ςυμβϊλει ςε 
μια δραςτικό δομικό μεταβολό του κρϊτουσ ςε ςχϋςη με την κοινωνύα ϐπωσ και του κρϊτουσ 
ςε ςχϋςη με την οικονομύα. Επύςησ, ϋχει ςυμβϊλει ςτην επαναςτατικοπούηςη του λαοϑ τησ 
Βενεζουϋλασ. Διαφορετικϊ, κανϋνασ επαναςτατικϐσ μεταςχηματιςμϐσ δεν θα μποροϑςε να 
διαρκϋςει τϐςο μεγϊλο χρονικϐ διϊςτημα. Μϋςα απϐ μια εντυπωςιακό διαλεκτικό 
διαδικαςύα, η κυρύαρχη ηγετικό κοινωνικό και πολιτικό δϑναμη τησ Μπολιβαριανόσ 
διαδικαςύασ ϐχι μϐνο ωθεύ ςε ριζοςπαςτικοϑσ μεταςχηματιςμοϑσ μϋςω τησ μαζικόσ δρϊςησ, 
αλλϊ και οι ύδιοι αναλαμβϊνουν να ςυμμετϊςχουν ςε ϋνα διανοητικϐ μεταςχηματιςμϐ, ϐπου 
καθύςτανται ςταδιακϊ φορεύσ τησ αλλαγόσ.  

Οι δαπϊνεσ για την εκπαύδευςη αυξόθηκαν απϐ 3% το 1999 ςε 6% επύ του ΑΕΠ το 2011. 
Προωθόθηκαν, επύςησ, η εγγραφό των παιδιών με αναπηρύεσ ό μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ ςτην 
εκπαύδευςη, η υγιεινό και επαρκόσ διατροφό των παιδιών, η αϑξηςη των ςυνολικών 



εγγραφών ςτο ςχολεύο κ.λπ. Το Μπολιβαριανϐ Σϑνταγμα του1999 τησ Βενεζουϋλασ κινεύται 
ςε καθαρϊ αντι-νεοφιλελεϑθερη κατεϑθυνςη και ευνοεύ την αυτο-οργϊνωςη και τη 
ςυμμετοχικό δημοκρατύα.  

Η κυβϋρνηςη ύδρυςε κϋντρα πληροφϐρηςησ (Infocentros) και τα κατϋςτηςε προςιτϊ ςτουσ 
πιο αδϑναμουσ οικονομικϊ μϋςω τησ εξαςφϊλιςησ ςϑγχρονων τηλεπικοινωνιακών 
τεχνολογιών. Λειτουργοϑν 820 τϋτοια κϋντρα και τα 544 εύναι ςυνδεδεμϋνα με το δορυφϐρο 
Simon Bolivar. To 2011 τα κϋντρα αυτϊ αριθμοϑςαν 12.344.714 επιςκϋπτεσ, ενώ  το 2001 
μϐλισ 1.344.647. Τα Infocentros ϋπαιξαν βαςικϐ ρϐλο ςτην αντιμετώπιςη του 
αναλφαβητιςμοϑ ςτη Βενεζουϋλα μεταξϑ του 2006 και του 2011: Ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των 
τεχνολογικϊ εναλφϊβητων ϋφταςε τουσ 1.432.281. Επύςησ τα Infocentros παύζουν ςημαντικϐ 
ρϐλο ςτη διεϑρυνςη των γνώςεων των πολιτών παρϋχοντϊσ τουσ δωρεϊν on-line μαθόματα 
κατϊρτιςησ και πρακτικϊ προγρϊμματα, πλοόγηςη ςτο Internet, πρϐςβαςη ςε δεδομϋνα, 
χρόςη πολυμϋςων, κοινωνικό δικτϑωςη κ.λπ. Επύςησ, διανεμόθηκαν δωρεϊν 3,7 εκατ. 
υπολογιςτϋσ ςε μαθητϋσ/μαθότριεσ για εκπαιδευτικό χρόςη.  

Τϋλοσ, ςτον τομϋα του ςχολικοϑ προγρϊμματοσ ενδεικτικϊ αναφϋρονται διδαςκϐμενα 
θϋματα ϐπωσ η αντύςταςη των ιθαγενών πληθυςμών, η επϋτειοσ τησ ανεξαρτηςύασ, 
εκπαιδευτϋσ και δημοκρατύα, προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, φιλύα – αλληλεγγϑη – αγϊπη, 
ζητόματα ιςϐτητασ κ.λπ.   

 

Μεξικό 

Μαζικϋσ διαδηλώςεισ διαμαρτυρύασ πραγματοποιόθηκαν ςτο Μεξικϐ κατϊ τη διϊρκεια του 
2013 απϐ εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ εκπαιδευτικών, που εργϊζονται ςτο κατϊ βϊςη δημϐςιο 
εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα τησ χώρασ. Σε 26 απϐ τισ 32 πολιτεύεσ τησ Δημοκρατύασ του Μεξικοϑ 
οργανώθηκαν κινητοποιόςεισ, οι εκπαιδευτικού ϋκλειςαν τα ςχολεύα επύ μόνεσ ςε αρκετϋσ 
πολιτεύεσ, τα ςϑνορα με τισ ΗΠΑ αποκλεύςτηκαν επύ διόμερο απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, 
βαςικϋσ εθνικϋσ αρτηρύεσ καταλόφθηκαν επύ ώρεσ ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ και ςτην Πϐλη 
του Μεξικοϑ δεκϊδεσ χιλιϊδεσ εκπαιδευτικών ςυγκεντρώθηκαν απϐ κϊθε γωνιϊ τησ χώρασ 
για να περικυκλώςουν το Εθνικϐ Ανϊκτορο (National Palace), την ϋδρα του Ανώτατου 
Δικαςτηρύου, την προεδρικό κατοικύα, το αεροδρϐμιο τησ πϐλησ και ϊλλα ςημαντικϊ κτύρια, 
ενώ οργϊνωςαν μια ςκηνοϑπολη που κατϋλαβε επύ μόνεσ την κεντρικό πλατεύα τησ 
πρωτεϑουςασ.  

Πϋντε ςτοιχεύα ςυνθϋτουν κατϊ βϊςη τη νεοφιλελεϑθερη επύθεςη ενϊντια ςτην εκπαύδευςη 
και τουσ/τισ εκπαιδευτικοϑσ του Μεξικοϑ: (α) Επύθεςη ςτουσ μιςθοϑσ: Παραδοςιακϊ οι 
εκπαιδευτικού υποαμεύβονταν. Το 1982 η πραγματικό αξύα των μιςθών υπϋςτη για μια ακϐμα 
φορϊ μεύωςη τησ τϊξησ του 50%. Τα χρόματα που εξοικονομόθηκαν με αυτϐ τον τρϐπο δεν 
αξιοποιόθηκαν για τη διεϑρυνςη του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ, ϐπωσ λεγϐταν, αλλϊ για την 
εξυπηρϋτηςη του εξωτερικοϑ χρϋουσ, που αυξόθηκε πϋρα απϐ κϊθε πρϐβλεψη. Ωσ τα 70 ςεντ 
απϐ κϊθε μεξικανικϐ πϋζο του εθνικοϑ προϒπολογιςμοϑ πόγε ςτισ ξϋνεσ τρϊπεζεσ. Οι 
εκπαιδευτικού αντϋδραςαν ςτη δεκαετύα του ’80 με μαζικϋσ απεργύεσ. (β) Στη δεκαετύα του 
’90 ϋγινε η δεϑτερη επύθεςη με ςτϐχο την «αποκϋντρωςη» του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ 
προσ τισ Πολιτεύεσ (States), με δϑο ταυτϐχρονα ςτϐχουσ: την εύςοδο επιχειρόςεων / ιδιωτών 
ςτο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα και την εξαςθϋνιςη τησ εθνικόσ ϋνωςησ εκπαιδευτικών. Αυτϐ 
επιδιώχθηκε με τη μεταβύβαςη τησ αρμοδιϐτητασ των ετόςιων ςυλλογικών 
διαπραγματεϑςεων ςτην Πολιτεύα (state). Οι εκπαιδευτικού, ωςτϐςο, κϊθε χρϐνο 
δημιουργοϑςαν μια κύνηςη που υποχρϋωνε την κεντρικό κυβϋρνηςη να διατηρεύ τη 
διαπραγμϊτευςη ςε εθνικό κλύμακα. Απϐ αυτό τη διμϋτωπη αντιπαρϊθεςη βγόκε διπλϊ 
ενιςχυμϋνο το κύνημα των εκπαιδευτικών, και ςε εθνικό και ςε τοπικό κλύμακα. Εύκοςι χρϐνια 



αργϐτερα (2013) η κεντρικό κυβϋρνηςη εγκατϋλειψε το ςχϋδιϐ τησ και αποφϊςιςε την 
επαναςυγκεντροπούηςη του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ, αλλϊ οι εκπαιδευτικού ςυνϋχιςαν να 
πιϋζουν επιτυχώσ για τοπικόσ κλύμακασ διαπραγματεϑςεισ. (γ) Η τρύτη νεοφιλελεϑθερη 
επύθεςη ϋγινε το 2008 με την ειςαγωγό ςειρϊσ αλλαγών ςτην εκπαύδευςη με τον τύτλο 
«Συμμαχύα για Ποιοτικό Εκπαύδευςη» (Alliance for Quality Education, ACE), ςε αγαςτό 
ςυνεργαςύα με κϊποια απϐ τα πιο ιςχυρϊ οικονομικϊ ςυμφϋροντα ςε εθνικό κλύμακα. Στϐχοι, 
ανϊμεςα ςε ϊλλουσ, όταν η καθιϋρωςη αξιολϐγηςησ των εκπαιδευτικών, η αλλαγό των 
κανϐνων ςε ϐ,τι αφορϊ την πρϐςβαςη ςτισ εκπαιδευτικϋσ υπηρεςύεσ και η αυξανϐμενη 
ςυμμετοχό των επιχειρόςεων ςτα τοπικϊ ςχολεύα. Οι εκπαιδευτικού, ενιςχυμϋνοι απϐ την 
πολυετό ςυλλογικό δρϊςη τουσ ςε εθνικό κλύμακα, αντϋδραςαν μαζικϊ και δυναμικϊ. Οι 
οργανώςεισ τησ Ένωςησ που εύχαν φιλοκυβερνητικϋσ, ςυμβιβαςμϋνεσ και διεφθαρμϋνεσ 
ηγεςύεσ τισ αντικατϋςτηςαν με νϋεσ, δημοκρατικϋσ. Το εκπαιδευτικϐ κύνημα ενιςχϑθηκε με 
δεκϊδεσ χιλιϊδεσ νϋων εκπαιδευτικών. Η «Συμμαχύα» πϋτυχε κϊποια επιμϋρουσ ςημεύα (π.χ. 
αλλαγό των κανϐνων ςε ϐ,τι αφορϊ την πρϐςβαςη ςτισ εκπαιδευτικϋσ υπηρεςύεσ), αλλϊ 
ςυνϋβαλε ςτη δημιουργύα μιασ ευρϑτερησ βϊςησ τησ οργανωμϋνησ αντιπολύτευςησ. (δ) Το 
2012 το κεντροδεξιϐ κϐμμα PAN πρϐτεινε με νϐμο την καθιϋρωςη «καθολικόσ αξιολϐγηςησ», 
δηλ. για καθϋνα απϐ τουσ ςχεδϐν δϑο εκατ. εκπαιδευτικοϑσ, χωρύσ να αποκλεύει και 
απολϑςεισ. Το εκπαιδευτικϐ κύνημα απϊντηςε ϊμεςα με περικϑκλωςη του Εθνικοϑ 
Κοινοβουλύου και πύεςε για διαπραγματεϑςεισ. Οι διαφορετικϋσ νομικϋσ απϐψεισ ςχετικϊ με 
το πώσ θα ϋπρεπε να πραγματοποιηθεύ μια ςυνολικό εκπαιδευτικό μεταρρϑθμιςη ϋδωςαν 
αποφαςιςτικό βοόθεια ςτο εκπαιδευτικϐ κύνημα. Χωρύσ να υπϊρχει μια προηγοϑμενη 
αναλυτικό ςυμφωνύα, η κυβϋρνηςη αντιμετώπιςε επιχειρόματα για τα οπούα δεν διϋθετε 
ςαφεύσ, ςυνεκτικϋσ και επεξεργαςμϋνεσ απαντόςεισ. Δεν εύχαν ϋνα ςυνολικϐ ϐραμα για το τι 
μεταρρϑθμιςη όθελαν. Αυτϐ τουσ οδόγηςε ςε αντιθϋςεισ και ςε μεταξϑ τουσ οργιςμϋνεσ 
αντιπαραθϋςεισ ενώπιον των εκπροςώπων των εκπαιδευτικών κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαπραγμϊτευςησ. Το αποτϋλεςμα όταν τα κϐμματα να προτιμόςουν την υποχώρηςη και ϋτςι 
η νομοθετικό πρωτοβουλύα ακυρώθηκε προςωρινϊ. (ε) Στο τϋλοσ του 2013 εκλϋχθηκε νϋοσ 
πρϐεδροσ τησ Δημοκρατύασ, ο οπούοσ εύχε προετοιμϊςει παραςκηνιακϊ με ϊλλα κϐμματα (και 
το αριςτερϐ PRD) μια εθνικό ατζϋντα ςυνταγματικών και νομικών αλλαγών, με επύκεντρο μια 
ςυνολικό μεταρρϑθμιςη των ςυνθηκών εργαςύασ των εκπαιδευτικών. Αποκλεύοντϊσ τουσ 
ςυνταγματικϊ απϐ το εθνικϐ πλαύςιο εργαςιακών ςχϋςεων -το οπούο ποτϋ δεν θα επϋτρεπε 
ςκϋψη για απϐλυςη εκπαιδευτικοϑ ωσ αποτϋλεςμα αρνητικόσ αξιολϐγηςησ οϑτε καθιϋρωςη 
κυρώςεων απϐ μϋρουσ των εκπαιδευτικών αρχών για κανϋνα λϐγο- επιδύωξαν να μειώςουν 
την ενιςχυμϋνη δϑναμη του εκπαιδευτικοϑ κινόματοσ και να το υποτϊξουν. Εύχαν τη 
δυνατϐτητα να πραγματοποιόςουν και να ψηφύςουν την αποκαλοϑμενη «Εκπαιδευτικό 
Μεταρρϑθμιςη», που περιορύςτηκε μϐνο ςε ςυνταγματικϋσ αλλαγϋσ, για να τησ προςδώςουν 
το μεγαλϑτερο δυνατϐ κϑροσ. Το αποτϋλεςμα όταν μια ακϐμα μνημειώδησ απεργιακό 
κινητοπούηςη, ευρϑτερησ ςυμμετοχόσ. Μετϊ τη ςυνταγματικό αλλαγό, ςτο μϋςο τησ 
κινητοπούηςησ, ψηφύςτηκε η αποκαλοϑμενη δευτερογενόσ νομοθεςύα, που εξειδύκευςε 
λεπτομερώσ τη ςυνταγματικό αλλαγό.  

Παρϊ την ορμητικϐτητϊ του, το κύνημα δεν κατϐρθωςε να ςταματόςει τισ νομοθετικϋσ 
αλλαγϋσ (με εξαύρεςη κϊποιεσ επιφανειακϋσ αλλαγϋσ), αλλϊ πϋτυχε ϊλλουσ ςημαντικοϑσ 
πολιτικοϑσ ςτϐχουσ. Π.χ. ςτισ αρχϋσ του 2013 καθύςταται ςαφϋσ ϐτι το εκπαιδευτικϐ κύνημα 
δεν εύναι πλϋον μια απομονωμϋνη, μικρό ομϊδα ςυνδικαλιςτικών τμημϊτων, αλλϊ ϋνα 
εθνικόσ εμβϋλειασ ρεϑμα που εμπλϋκει εκατοντϊδεσ χιλιϊδων εκπαιδευτικοϑσ. Μια ϊλλη 
διϊςταςη τησ επιτυχύασ αυτοϑ του κινόματοσ αφοροϑςε ηθικϋσ και πολιτικϋσ διαςτϊςεισ. Η 
διαδικαςύα τησ τροποπούηςησ του Συντϊγματοσ, για παρϊδειγμα, κρϊτηςε μϐλισ δϋκα μϋρεσ, 
αντύ των μηνών που ςυνόθωσ διαρκεύ προκειμϋνου να πραγματοποιηθοϑν δημϐςιεσ 
ςυζητόςεισ και δεν υπόρχε επαρκόσ χρϐνοσ οϑτε για την ανϊγνωςη των προτεινϐμενων 



διατϊξεων. Παρϊλληλα, η αποκαλοϑμενη εκπαιδευτικό μεταρρϑθμιςη δεν εύχε ςτο υπϐβαθρϐ 
τησ οϑτε τισ ελϊχιςτεσ μελϋτησ διϊγνωςησ των υφιςτϊμενων προβλημϊτων. Αποδεύχτηκε ϐτι 
η προβαλλϐμενη εκπαιδευτικό μεταρρϑθμιςη ςτην ουςύα δεν όταν παρϊ μεταρρϑθμιςη των 
εργαςιακών ςχϋςεων με ςτϐχο την αλλούωςη και υπονϐμευςη των ςυνθηκών εργαςύασ των 
εκπαιδευτικών. Καθώσ μϊλιςτα αναφερϐταν μϐνο ςτο δημϐςιο τομϋα, δημιοϑργηςε την 
αύςθηςη μιασ εξαύρεςησ, ενώ η ιδιωτικό εκπαύδευςη δεν περιλαμβανϐταν ςτισ ρυθμύςεισ (π.χ. 
οι εκπαιδευτικού τησ ιδιωτικόσ εκπαύδευςησ μποροϑςαν να αξιολογοϑνται αλλϊ ϐχι επύ ποινό 
απϐλυςησ, ϐπωσ ςτη δημϐςια εκπαύδευςη). Δημιοϑργηςε κλύμα αςφυκτικοϑ ελϋγχου και 
επιθεωρητιςμοϑ ςτισ τϊξεισ, καθώσ οι διδϊςκοντεσ επρϐκειτο να βιντεοςκοπηθοϑν για να 
ελεγχθεύ ο τρϐποσ ϊςκηςησ των διδακτικών τουσ καθηκϐντων. Τελικϊ, αποδεύχθηκε μϋςα 
απϐ επύςημα ϋγγραφα ϐτι το βαςικϐ κεύμενο τησ μεταρρϑθμιςησ προερχϐταν απϐ ϋνα 
ερευνητικϐ κϋντρο των πιο ιςχυρών επιχειρόςεων τησ χώρασ (ϐπωσ Κϐκα Κϐλα, εταιρεύεσ 
μπϑρασ, ςυγκροτόματα τηλεοπτικών καναλιών κ.λπ.). Ήταν εκπαιδευτικό μεταρρϑθμιςη των 
μεγϊλων εταιρειών.  

Η νύκη ςτην αντιπαρϊθεςη των επιχειρημϊτων εύχε ςημαντικό επύδραςη ςτα ΜΜΕ. Αν και 
πολλϊ απϐ αυτϊ επϋκριναν τουσ εκπαιδευτικοϑσ αποκαλώντασ τουσ «βϊνδαλουσ» και 
«τεμπϋληδεσ», το Ίντερνετ και ϊλλα μϋςα με κϑροσ, ϐπωσ και τα ανεξϊρτητα ΜΜΕ, 
προτιμοϑςαν να αςκόςουν κριτικό ςτην κυβϋρνηςη και τη Βουλό, που δεν ϋδωςε ποτϋ τη 
δυνατϐτητα ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ να ςυμμετϊςχουν ςε ϋνα ουςιαςτικϐ διϊλογο για τη 
μεταρρϑθμιςη. Ήταν μια φαςτ-τρακ μεταρρϑθμιςη. 

Οι εκπαιδευτικού υποςτόριξαν ϐτι η μεταρρϑθμιςη θα ευνοόςει την ιδιωτικοπούηςη των 
ςχολεύων. Αυτϐ εξαρχόσ δεν όταν ςαφϋσ πώσ θα επιτευχθεύ, αλλϊ η κυβϋρνηςη το επιτϊχυνε, 
καθώσ δϐθηκαν οδηγύεσ ςτα ςχολεύα, ωσ ςυνϋπεια τησ μεταρρϑθμιςησ, να πληρώνουν 
ηλεκτρικϐ, ϑδρευςη και τηλϋφωνο, ωσ ςυνϋπεια τησ αυτονομύασ τουσ.  Τα ποςϊ όταν 
υπϋρογκα για πολλοϑσ φτωχοϑσ γονεύσ, που όδη εύχαν αναλϊβει δαπϊνεσ ςτα ςχολεύα 
(πύνακεσ, τουαλϋτεσ, τρεχοϑμενο νερϐ κ.τ.ϐ.). Εξοργιςμϋνοι γονεύσ ϊρχιςαν να καταλαμβϊνουν 
τα ςχολεύα και να τα κλεύνουν, κϊποιεσ φορϋσ ςε αντύθεςη με τουσ εκπαιδευτικοϑσ, που δεν 
εύχαν την τϐλμη να εντϊξουν κϊτι τϋτοιο ςτισ διαμαρτυρύεσ τουσ. Όλα αυτϊ επϋδραςαν ςτην 
αποδοχό και τη νομιμοπούηςη τησ μεταρρϑθμιςησ. Σε ϋνα χρϐνο, που ϋπρεπε να ςυναχθοϑν 
ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με την αποτελεςματικϐτητα του εγχειρόματοσ, κυριαρχοϑςε 
ςκεπτικιςμϐσ και οι τοπικϋσ κυβερνόςεισ δεν αναλϊμβαναν ςχετικϋσ πρωτοβουλύεσ. Έτςι, η 
κεντρικό κυβϋρνηςη οδηγοϑςε ςτο Ανώτατο Δικαςτόριο κϊποιεσ περιφερειακϋσ αρχϋσ, που 
δεν προωθοϑςαν τισ αναγκαύεσ αλλαγϋσ ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα εθνικό νομοθεςύα. Οι 
τοπικϋσ αρχϋσ βρύςκονταν αντιμϋτωπεσ με τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςε κϊθε απϐπειρϊ τουσ να 
επιβϊλουν τη νομοθετικό αλλαγό.  

Ένασ νϐμοσ που δεν υποςτηρύζεται απϐ ϐςουσ εμπλϋκονται ςτην εφαρμογό του εύναι νεκρϐσ, 
ειδικϊ ςτο τϐςο ευαύςθητο πεδύο τησ εκπαύδευςησ. Η εφαρμογό του νϐμου δυςχεραύνεται 
ςτην περύπτωςη που απαιτεύται η ςυμφωνύα ςχεδϐν δϑο εκατομμυρύων προςώπων που 
ϋχουν αφιερώςει τη ζωό τουσ ςτην υπϐθεςη τησ γνώςησ. Εύναι δϑςκολο ϐλοι αυτού να 
πειςτοϑν για την αξύα ενϐσ πρϊγματοσ που τουσ ταλαιπωρεύ και ϋχει τϐςο ςημαντικϋσ 
επιπτώςεισ ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ. Και δϑο εκατομμϑρια εκπαιδευτικού που διαφωνοϑν εύναι 
μια ςημαντικό δϑναμη. 

Το πιο ενδιαφϋρον μϋροσ αυτόσ τησ αντιπαρϊθεςησ εύναι η μεταςτροφό ςτο ϐραμα των 
εκπαιδευτικών. Το 1979 το ςϑνθημα όταν «αυξόςεισ και δημοκρατύα». Το 2008 το ςϑνθημα 
μπορεύ να όταν το ύδιο, αλλϊ περιλϊμβανε επύςησ την υπερϊςπιςη του δικαιώματοσ των 
εκπαιδευτικών να αρχύζουν να αλλϊζουν οι ύδιοι την εκπαύδευςη αναζητώντασ δικϋσ τουσ 
εναλλακτικϋσ. Πρώτα το 2008, με τη Συμμαχύα για την Ποιοτικό Εκπαύδευςη, που 



προαναφϋρθηκε, οι εξεγερμϋνοι εκπαιδευτικού πόραν τα κτύρια που κατϋχονταν απϐ 
διεφθαρμϋνουσ ηγϋτεσ για πϊνω απϐ 60 χρϐνια και ϊρχιςαν να παύρνουν ςτα χϋρια τουσ και 
την υπϐθεςη τησ εκπαύδευςησ. Δεν περιορύςτηκαν ςτισ ςυνθόκεσ εργαςύασ, που 
διακυβεϑονταν απϐ την επιβαλλϐμενη «μεταρρϑθμιςη», αλλϊ προχώρηςαν και ςτα ύδια τα 
θεμϋλια τησ εκπαύδευςησ. Αντιπαρατϋθηκαν ςτην αντύληψη μιασ εκπαύδευςησ που 
κυριαρχοϑνταν απϐ ϋννοιεσ ϐπωσ «δεξιϐτητεσ», «αριςτεύα», ποςοτικϊ δεδομϋνα κ.λπ. και 
οργϊνωςαν ςυνϋδρια που καλλιεργοϑςαν την ενϐτητα ανϊμεςα ςε γονεύσ, 
μαθητϋσ/μαθότριεσ και εκπαιδευτικοϑσ. Σε αυτϊ τϋθηκαν νϋεσ προτϊςεισ για την εκπαύδευςη. 
Μϋςα απϐ αυτϊ διαςώθηκαν προώςπανικϋσ γλώςςεσ (πϊνω απϐ 60 ςε ϐλη τη χώρα) και 
κουλτοϑρεσ. Εκπαιδευτικού και τοπικϋσ κοινωνύεσ οργϊνωςαν επύςησ δραςτηριϐτητεσ 
ςχετικϋσ με την παραγωγό και τισ υπηρεςύεσ, προσ ϐφελοσ των μαθητών και ϐλησ τησ 
κοινωνύασ. Σε κϊποιεσ περιπτώςεισ, ϐπωσ ςτισ περιοχϋσ Oaxaca, Guerreto κ.ϊ., 
δημιουργόθηκαν νϋα εναλλακτικϊ πρϐτυπα ςχολεύων και ϐλα τα ςχολεύα απϋρριψαν τα 
διαβαθμιςμϋνα τεςτ. 

Ταυτϐχρονα ςτην περιοχό των Chiapas το ϋνοπλο κύνημα Ζαπατύςτα κατϋκτηςε μια μορφό 
ςχετικόσ αυτονομύασ και δημιοϑργηςε ϋνα ςυνολικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα ςε 
αντικατϊςταςη του κυβερνητικοϑ, απϐ το Δημοτικϐ ωσ το Πανεπιςτόμιο, με διαφορετικϊ 
προγρϊμματα ςπουδών και εκπαιδευτικοϑσ νϋουσ απϐ τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ.  

Ο ϊνεμοσ τησ μεταρρϑθμιςησ ϊγγιξε και τισ πϐλεισ, ϐπου φοιτητικϊ κινόματα απϐ τη δεκαετύα 
του ’90 αντιπαρατϋθηκαν ςτα εθνικόσ κλύμακασ ςταθμιςμϋνα τεςτ και τη μειωμϋνη 
πρϐςβαςη ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη. Αποκορϑφωμα όταν το 1999-2000, ϐταν το Εθνικϐ 
Πανεπιςτόμιο, απϐ τα μεγαλϑτερα τησ χώρασ, ϋκλειςε για εννιϊ μόνεσ απϐ το φοιτητικϐ 
κύνημα. Αιτύεσ όταν η αϑξηςη των διδϊκτρων, τα ςταθμιςμϋνα τεςτ, η επιβολό χρονικών 
ορύων για την ολοκλόρωςη των ςπουδών και η διεκδύκηςη μεγαλϑτερησ ςυμμετοχόσ ςτη 
λόψη των αποφϊςεων. Αποτϋλεςμα αυτοϑ υπόρξε η τοπικό αρχό, που απϋρριπτε τη 
νεοφιλελεϑθερη εθνικό εκπαιδευτικό πολιτικό, να δημιουργόςει ϋνα νϋο τϑπο πανεπιςτημύου, 
το Αυτϐνομο Πανεπιςτόμιο τησ Πϐλησ του Μεξικοϑ, με δημϐςια χρηματοδϐτηςη απϐ την 
πϐλη, χωρύσ δύδακτρα, ειςαγωγικϋσ εξετϊςεισ, ϐρια λόψησ πτυχύου, το οπούο διοικοϑνταν απϐ 
ϋνα ςυμβοϑλιο ςπουδαςτών και ςχολόσ. Ο προςανατολιςμϐσ του αφορϊ ειδικϊ την ϋρευνα 
και διϊχυςη τησ γνώςησ και την προαγωγό τησ κουλτοϑρασ τησ περιοχόσ. Οι φοιτητϋσ και 
φοιτότριϋσ του διακρύνονται απϐ ϋντονη πολιτικοπούηςη και υπεραςπύζονται το 
πανεπιςτόμιϐ τουσ απϐ τισ πρωτοβουλύεσ μιασ εχθρικόσ κυβϋρνηςησ, που επιχειρεύ να 
ακυρώςει τισ αλλαγϋσ και το μετατρϋψει ςε ϋνα βαρετϐ, δαπανηρϐ και ελιτύςτικο 
πανεπιςτόμιο.  

 

Ελλϊδα 

Την ελληνικό περύπτωςη παρουςύαςε ςε Εργαςτόριο (workshop) ο εκπρϐςωποσ τησ ΟΛΜΕ 
Παϑλοσ Χαραμόσ. Η παρουςύαςη επικεντρώθηκε ςτισ εξελύξεισ που ςυνϋβηςαν ςτην Ελλϊδα 
απϐ την εφαρμογό των μνημονιακών πολιτικών και εφεξόσ ςτουσ τομεύσ τησ εκπαύδευςησ 
(ςυγχωνεϑςεισ και καταργόςεισ ςχολεύων, μεύωςη δαπανών για την εκπαύδευςη, αλλαγϋσ ςτο 
θεςμικϐ πλαύςιο και την αξιολϐγηςη κ.λπ.), των ςυνθηκών ζωόσ τησ νεολαύασ και των 
εργαςιακών δικαιωμϊτων των εκπαιδευτικών, ενώ περιγρϊφηκαν οι αγώνεσ των 
εκπαιδευτικών για ακϑρωςη και ανατροπό αυτόσ τησ πολιτικόσ. 

 
3. Κεντρικϋσ ειςηγόςεισ 

 



Κεντρικό ειςόγηςη τησ Lois Weiner (ΗΠΑ) 

«Ξανα-ονειρευόμαςτε και επανα-δημιουργούμε την παγκόςμια αλληλεγγύη των ςυνδικϊτων 

Μια παγκϐςμια ελύτ ϋχει ςτϐχο τησ την αλλούωςη και την υπονϐμευςη του ϋργου των εκπαιδευτικών. 
Οι πρακτικϋσ αξιολϐγηςησ μαθητών και εκπαιδευτικών, η προώοϑςα ιδιωτικοπούηςη και η δημιουργύα 
ιδιωτικών ςχολεύων που λειτουργοϑν με δημϐςιουσ πϐρουσ αποτελοϑν ςϑγχρονα προβλόματα. 
Παρϊλληλα με αυτϊ μια νϋα γενιϊ εκπαιδευτικών πολιτικοποιεύται καθώσ βιώνει αυτϊ τα 
προβλόματα και οδηγεύται ςε ριζοςπαςτικϋσ πρακτικϋσ. Η διεθνόσ ςυνεργαςύα εύναι αναγκαύα μεταξϑ 
των εκπαιδευτικών και των οργανώςεών τουσ, κϊτι που ϋχει αντιληφθεύ πολϑ καλϊ η ϊλλη πλευρϊ 
και το εφαρμϐζει. Επύςησ, εύναι αναγκαύα η ςϑναψη ςυμμαχιών με τουσ γονεύσ και την τοπικό 
κοινωνύα. 

Η μϋχρι ςόμερα αμυντικό ςτϊςη των εκπαιδευτικών ςυνδικϊτων πρϋπει να δώςει τη θϋςη τησ ςε πιο 
επιθετικϋσ τακτικϋσ, που θα ςυνδυϊζουν νϋεσ μορφϋσ ακτιβιςμοϑ με την παραδοςιακό απεργύα. Ειδικϊ 
η απεργύα φαύνεται να ϋχει περιοριςμϋνη επύδραςη αν η εργοδοςύα δεύχνει να μην ενοχλεύται απϐ τισ 
επιπτώςεισ τησ. Ωσ εναλλακτικϋσ μορφϋσ ϋχουμε δει γονεύσ να καταλαμβϊνουν τα ςχολεύα για να 
παρεμποδύςουν το κλεύςιμϐ τουσ, εκπαιδευτικοϑσ να υπονομεϑουν τισ τυποποιημϋνεσ εξετϊςεισ 
(τεςτ) κ.λπ. 

Μια ϊλλη μορφό κινητοπούηςησ που δοκιμϊςτηκε ςτο Μεξικϐ αφορϊ τη ςυνϋνωςη γονϋων με τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ ώςτε να καταςτόςουν το ςχολεύο χώρο εκπαιδευτικόσ χειραφϋτηςησ και 
αυτοοργϊνωςησ. Επύςησ, πρϋπει να μελετηθοϑν οι δυνατϐτητεσ των ακαδημαώκών και των ερευνητών 
να εξετϊζουν τισ επιπτώςεισ τησ διεθνοϑσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ και να ςυζητοϑν με τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ τισ επιπτώςεισ τησ ςτο δικϐ τουσ ϋργο.  

 Μϋςα απϐ διαδικαςύεσ επαναςχεδιαςμοϑ και αναδϐμηςησ τησ εκπαύδευςησ μποροϑν να 
διαμορφωθοϑν πραγματικϋσ ςχϋςεισ αλληλεγγϑησ μεταξϑ των εκπαιδευτικών ςυνδικϊτων ςε 
παγκϐςμιο επύπεδο.    Ένασ ϊλλοσ τρϐποσ για να προωθηθοϑν οι γενικϋσ αρχϋσ μιασ αποτελεςματικόσ 
εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ θα όταν να ςυντϊςςονται κεύμενα ςχετικϊ με τον ϋλεγχο του προγρϊμματοσ 
ςπουδών και τισ τυποποιημϋνεσ εξετϊςεισ (τεςτ), που θα δεύχνουν πώσ οι  διεθνεύσ εξετϊςεισ (π.χ. το 
πρϐγραμμα PISA) υποβιβϊζουν την εκπαύδευςη και ςτηρύζονται ςτη λανθαςμϋνη παραδοχό ϐτι ςε 
παγκϐςμιο επύπεδο οι εργαζϐμενοι πρϋπει να ανταγωνιςτοϑν για την εργαςύα με ςτϐχο τη ςϑγκλιςη 
προσ τα κϊτω. Τα κεύμενα αυτϊ θα διακινοϑνται μεταξϑ των εκπαιδευτικών και των ακαδημαώκών και 
να φτϊνουν και ςτα ανώτερα κλιμϊκια, ζητώντασ απϐ αυτϊ (π.χ. την  Education International) να μη 
ςυνεργϊζεται με φορεύσ και παρϊγοντεσ που κινοϑν τϋτοια προγρϊμματα.    

 Κλειδύ τησ επιτυχύασ εύναι η διεθνόσ εργαςύα μεταξϑ των ςυνδικϊτων με ςτϐχο την ανϊπτυξη του 
μϋγιςτου των δυνατοτότων ϐλων των παιδιών.  

 

Ειςόγηςη του Lars Dahlström 

Μαθόματα από τον παγκόςμιο Νότο 

Η ειςόγηςη βαςύζεται ςτην παρουςύαςη εκπαιδευτικών παρεμβϊςεων που πραγματοποιόθηκαν ςε 
διϊφορεσ χώρεσ του νϐτιου ημιςφαύριου, ϐπωσ η Μποτςουϊβα, η Ναμύμπια, η Νϐτια Αφρικό, η 
Αιθιοπύα και το Λϊοσ. Η αρχό που ακολουθεύται απϐ την κυρύαρχη παγκοςμύωσ μεταρρυθμιςτικό 
ατζϋντα, ϐτι «ϋνα μϋγεθοσ ταιριϊζει παντοϑ», ςυχνϊ ςυςκοτύζει τισ ιδιαιτερϐτητεσ κϊθε περιοχόσ. Το 
πρϐγραμμα Εκπαίδευςη για Όλουσ (Education for All, EFA) προωθόθηκε ςε διεθνό κλύμακα ςε χώρεσ 
του Νϐτου υπϐ την αιγύδα τησ  UNESCO απϐ το 1990 και ενιςχϑθηκε περαιτϋρω το 2000 απϐ τουσ 
Στόχουσ τησ Χιλιετίασ (Millennium Goals, MG). Χρονικϐσ ορύζοντασ υλοπούηςησ των ςτϐχων και των 
δϑο προγραμμϊτων ορύςτηκε το 2015. Στο ύδιο διϊςτημα ϐμωσ καθύςταται ηγεμονικό μια ανεπύςημη 
ατζϋντα που προωθεύ την εδραύωςη μιασ δυτικόσ νεοφιλελεϑθερησ ιδεολογύασ τησ αγορϊσ και ςτισ 
χώρεσ του Νϐτου.  



Μια ϊλλη ομϊδα «παικτών», τα επιχειρηματικϊ καπιταλιςτικϊ και φιλανθρωπικϊ δύκτυα, που 
βαςύζονται ςε νεοφιλελεϑθερεσ επιχειρηςιακϋσ πρακτικϋσ, ϋχουν ειςβϊλει ςτην εκπαιδευτικό αρϋνα 
για την υποςτόριξη του εκδυτικιςμοϑ και τησ αγορο-πούηςησ τησ εκπαύδευςησ. Αυτϊ τα 
νεοφιλελεϑθερα δύκτυα ειςϊγουν νϋεσ πολιτικϋσ προςεγγύςεισ ωσ αναγκαύεσ λϑςεισ προτεύνοντασ 
ςυνταγϋσ τησ αγορϊσ για την επύλυςη κοινωνικών προβλημϊτων. 

Απϋναντι ςε αυτϋσ τισ εξελύξεισ αντιπαρατύθενται αντι-ηγεμονικϋσ εναλλακτικϋσ που ςυντηροϑν 
ατομικϋσ και ςυλλογικϋσ αντιςτϊςεισ, επιδροϑν ςτισ τοπικϋσ πρακτικϋσ και επηρεϊζουν τισ 
μελλοντικϋσ δρϊςεισ ακϐμα και ςε βραχυπρϐθεςμη βϊςη. Η αλληλεγγϑη του εκπαιδευτικοϑ κινόματοσ 
ςε διεθνϋσ επύπεδο μπορεύ να ςτηρύξει τϋτοιεσ προςπϊθειεσ και να διευρϑνει το βεληνεκϋσ τουσ. 


