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Εισαγωγή
Στο σύγχρονο κόσμο οι οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
εξελίξεις έχουν επιπτώσεις που συχνά υπερβαίνουν τα σύνορα των κρατών. Η διεθνής
αλληλεπίδραση αυξάνεται με τη συμμετοχή των χωρών σε διεθνείς οργανισμούς και
παγκόσμια δίκτυα, την υπογραφή πολυμερών ή διεθνών συμφωνιών και την ενσωμάτωση
διεθνών

κανονισμών

στις

εθνικές

νομοθεσίες.

Στην

σημερινή

εποχή

της

παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, οι σύγχρονες κοινωνίες καλούνται
περισσότερο από κάθε άλλη φορά να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε θέματα
εκπαίδευσης, αφού αυτή θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη
και την κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο των σύγχρονων «κοινωνιών και οικονομιών της
γνώσης». Καλούνται να μετεξελιχθούν σε κοινωνίες της γνώσης, όπου η συνεχής μάθηση
και ανάπτυξη γίνεται βίωμα του κάθε πολίτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σ’ αυτή
τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, η μελέτη των διεθνών εκπαιδευτικών
εξελίξεων μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και ανάλυση των ζητημάτων
που απασχολούν την εκπαίδευση σε μια χώρα, προσθέτοντας στην εμπειρογνωμοσύνη
και διευρύνοντας την αντίληψη των πρακτικών ζητημάτων και άλλων παραμέτρων που
επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές.
Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι οι μεταρρυθμίσεις της εκπαιδευτικής
πολιτικής με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξεταστούν οι
σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν λάβει χώρα στο πεδίο της εκπαίδευσης και θα
επιχειρηθεί να δοθεί η ευρωπαϊκή προοπτική τους, μελετώντας κείμενα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που φανερώνουν τις απόψεις και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Θεσμών επί
αυτών των θεμάτων. Κύριο ερώτημα είναι εάν η Ελλάδα λαμβάνει υπόψη της τις
ευρωπαϊκές επιταγές, θέλοντας να συγκλίνει με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά συστήματα
των προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας
του 1980 αποτέλεσε μέλος ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών σχηματισμών και η πολιτική
της ζωή ξεκίνησε να λειτουργεί εντός ενός νέου πλαισίου. Αυτή η ένταξη είχε ως
αποτέλεσμα η διαμόρφωση της πολιτικής να πάψει να είναι αμιγώς εθνική, αλλά να
επηρεάζεται και από γεγονότα και αποφάσεις που παίρνονταν σε διεθνές επίπεδο. Η
Ευρωπαϊκή 'Ένωση αποτελεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, σημαντικό φορέα
εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών που επηρεάζουν τις πολιτικές και τις δράσεις για την
εκπαίδευση όχι μόνο στα κράτη μέλη της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος της
εργασίας είναι να παρουσιάσει μια σφαιρική εικόνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων στον
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τομέα της εκπαίδευσης, τις κεντρικές επιλογές και τις εφαρμογές τους στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Πολιτικές, όπως η «δια βίου μάθηση», το ευρωπαϊκό πλαίσιο
προσόντων, τα ευρωπαϊκά επίπεδα αναφοράς κ.ά., οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στη χάραξη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και επηρεάζουν πλέον σε
μεγάλο βαθμό την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως συμβαίνει σε όλα τα
κράτη μέλη.
Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιχειρείται ακολουθεί την εξής δομή: Στο
πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
τα κείμενα της Συνθήκης της Ρώμης όπου υπάρχουν αναφορές στην επαγγελματική
κατάρτιση και εκπαίδευση και γίνεται μια

σύντομη παρουσίαση της εξέλιξης της

Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εκπαίδευση την περίοδο 1957 – 1976. Στο
δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η περίοδος της Μεταπολίτευσης και η εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση του 1976. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων της δεκαετίας του 1980 καθώς και η αντίστοιχη χρονικά εξέλιξη της
Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τις πρώτες αμυδρές επιδράσεις. Στο τέταρτο
κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1990, η
εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής της περιόδου 1992 – 2000, το νομικό
πλαίσιο για την εκπαίδευση και κατάρτιση στη συνθήκη του Μάαστριχτ και η Διαδικασία
της Μπολόνια. Στο πέμπτο

κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις εκπαιδευτικές

μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 2000, την αντίστοιχη χρονικά εξέλιξη της Ευρωπαϊκής
Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ίδιας περιόδου όπως αυτή αποτυπώνεται στις ιστορικές
διασκέψεις και συνεδριάσεις των κοινοτικών οργάνων με αποκορύφωμα τη σύνοδο της
Λισαβόνας. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις απαντήσεις στα ερευνητικά
μας ερωτήματα, τα τελικά συμπεράσματα και προτάσεις. Στο τέλος της εργασίας
αναφέρονται οι βιβλιογραφικές πηγές, βιβλία, άρθρα και περιοδικά, καθώς και οι
πρωτογενείς πηγές των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της.
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Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (ΕΟΚ)
Κεφάλαιο πρώτο: Για μια ενωμένη Ευρώπη
1.1 H Συνθήκη της Ρώμης
Στις 25 Μαρτίου 1957 οι κυβερνήσεις των έξι κρατών, Γαλλίας, Ιταλίας, Δυτικής
Γερμανίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας και Βελγίου, υπέγραψαν στη Ρώμη τη Συνθήκη
«περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας». Το 1973 εντάχτηκαν η
Μεγάλη Βρετανία, η Δανία και η Ιρλανδία. Στις 28 Μαΐου 1979 υπογράφτηκε στην
Αθήνα η συνθήκη προσχωρήσεως της Ελλάδας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η
Ιανουαρίου 1981, ημερομηνία από την οποία η Ελλάδα μετέχει στα όργανα των
Κοινοτήτων. Το 1986 προσχώρησε η Ισπανία και η Πορτογαλία.
Η συνθήκη αυτή θέτει τις βάσεις και την πολιτική της Κοινότητας θεσμοθετώντας
«την Ευρώπη χωρίς σύνορα, ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των
υπηρεσιών και των κεφαλαίων1».
Στο κείμενο της Συνθήκης της Ρώμης οι αναφορές στην επαγγελματική κατάρτιση
είναι οι εξής:
Στο άρθρο 41 παρ. 1 προβλέπεται:
α) «ο αποτελεσματικός συντονισμός των προσπαθειών στους τομείς της επαγγελματικής
εκπαίδευσης, της έρευνας και της διαδόσεως των γεωργικών γνώσεων, ο οποίος δύναται
να περιλαμβάνει κοινή χρηματοδότηση σχεδίων ή οργανισμών».
β) «κοινά μέτρα για την προώθηση της καταναλώσεως ορισμένων προϊόντων» 2.
Στο άρθρο 57 περιλαμβάνεται διάταξη για την αμοιβαία αναγνώριση των
διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων η οποία έχει ως εξής:
«1. Για να διευκολύνει την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων, το
Συμβούλιο, προτάσσει της Επιτροπής και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
εκδίδει οδηγίες για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και
άλλων τίτλων, ομοφώνως μεν κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου, με ειδική δε
πλειοψηφία ακολούθως»3.
Στο άρθρο 118 προβλέπεται ότι:

1
2
3

Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Επίτομη Έκδοση, 1987, ΕΕΠ, άρθρο, 8Α.
Ό.π., ΕΟΚ, άρθρο, 41.
Ό.π., ΕΟΚ, άρθρο, 57.
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«Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσης συνθήκης και σύμφωνα με τους
γενικούς στόχους, η Επιτροπή έχει ως αποστολή να προωθήσει τη στενή συνεργασία
μεταξύ των Κρατών μελών στον Κοινωνικό τομέα και ιδίως σε θέματα που αφορούν:
- την απασχόληση
- το εργατικό δίκαιο και τους όρους εργασίας
- την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση
- την κοινωνική ασφάλιση
- την προστασία κατά των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών
- την υγιεινή της εργασίας
- το συνδικαλιστικό δικαίωμα και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών
και εργαζομένων
Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή ενεργεί σε στενή επίβλεψη μα τα Κράτη μέλη,
εκπονώντας μελέτες, διατυπώνοντας γνώμες και διοργανώνοντας διαβουλεύσεις, τόσο
για τα προβλήματα που τίθενται σε εθνικό επίπεδο, όσο και γι’ αυτά που ενδιαφέρουν
τους διεθνείς οργανισμούς»4.
Στο άρθρο 128, που αφορά την κοινή πολιτική της επαγγελματικής εκπαίδευσης,
αναφέρεται ότι:
«Το Συμβούλιο προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει τις γενικές αρχές για την εφαρμογή κοινής πολιτικής
επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, ικανής να συμβάλει στην αρμονική ανάπτυξη τόσο των
εθνικών όσο και της κοινής γνώμης» 5.
Η πολιτική της Κοινότητας με το άρθρο 128 περιορίζεται μόνο στην
επαγγελματική κατάρτιση και δεν έχει δικαιοδοσία στα εκπαιδευτικά συστήματα των
κρατών- μελών. Με την έννοια των «γενικών αρχών» δεν δεσμεύει με τις κοινοτικές
αποφάσεις τα κράτη μέλη και με την «κοινή» πολιτική δηλώνει το βαθμό της εθνικής
κυριαρχίας και την απαίτηση της κοινής συμφωνίας μεταξύ τους για την ανάληψη
πολιτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο όρος «επαγγελματική»
διαγράφει τα όρια ανάμεσα στην γενική εκπαίδευση η οποία συνδέεται με τη
διαμόρφωση εθνικής συνείδησης και ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών
– μελών, και την επαγγελματική εκπαίδευση – κατάρτιση η οποία συνδέεται με την
αγορά εργασίας και ενδιαφέρει την Κοινότητα.
4
5

Ό.π., ΕΟΚ, άρθρο, 118.
Ό.π., ΕΟΚ, άρθρο, 128.
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Ο βασικός προσανατολισμός της 'Ένωσης στην επαγγελματική κατάρτιση
σχετίζεται με το γεγονός ότι τα ιδρυτικά κράτη μέλη όρισαν αρχικά την οικονομική και
την κοινωνική ολοκλήρωση ως το ίδιο σημαντικές. Στο πλαίσιο αυτού του αρχικού
στόχου της κοινωνικής ολοκλήρωσης - παραμελήθηκε στη συνέχεια λόγω μετατόπισης
του ενδιαφέροντος στην οικονομική ολοκλήρωση - η επαγγελματική κατάρτιση θα
λειτουργούσε ως βασικός μοχλός κοινωνικής ενσωμάτωσης κυρίως των νέων. Με τη
μετατόπιση προς το οικονομικό πεδίο η επαγγελματική κατάρτιση εντάσσεται στη λογική
του στόχου για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μέσα από
την ποιοτική βελτίωση της εργασίας

1.2 Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά μια ιδιαίτερη περίπτωση ενός σύνθετου,
πολύπλοκου και διαρκώς εξελισσόμενου υπερεθνικού σχηματισμού. Τα γνωρίσματα της
ιδιαιτερότητας, της πολυπλοκότητας και της σχετικής ρευστότητας που χαρακτηρίζουν
εδώ και 50 έτη τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αντανακλούν σίγουρα στις
διαδικασίες, στις δομές, στα περιεχόμενα και στα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών και
δράσεών της στα πεδία της πολιτικής στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες
δραστηριοποιείται. Έχουμε λοιπόν να περιγράψουμε μια εκπαιδευτική πολιτική η οποία
α) δεν εξελίχθηκε και δεν εξελίσσεται με τη μορφή της σταδιακής υλοποίησης μιας
αρχικής κοινωνικής και παιδαγωγικής ιδέας και η οποία β) λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο
μιας ενωτικής διαδικασίας με κύρια χαρακτηριστικά τις αλλεπάλληλες επιβραδύνσεις και
επιταχύνσεις, παλινδρομήσεις και αντιφάσεις, συγκρούσεις και συναινέσεις.
Ως σημεία χρονολογικής οριοθέτησης των περιόδων εξέλιξης της Ευρωπαϊκής
Εκπαιδευτικής Πολιτικής μπορούν να χρησιμεύσουν οι χρονολογίες, οι οποίες ορίζουν τις
σημαντικότερες τομές στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και κατ' επέκταση
στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής όπως είναι οι αναθεωρήσεις της ιδρυτικής
συνθήκης το 1986, το 1992 και το 1997. Οι περίοδοι διαμόρφωσης μιας ΕΕΠ είναι: 1957
- 1976, 1976 - 1992, 1993 - 2000, 2000 - σήμερα6.

6

Σταμέλος Γ., Βασιλόπουλος Α., «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική. Συγκρότηση, Θεματολογία, Μεθοδολογία
υλοποίησης, Επιδράσεις στην ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση», Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σελ 49 και Χ.,
Γκόβαρης,. Ι. Ρουσσάκης, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Αθήνα, 2008, σ.
12.
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Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την

1.3

εκπαίδευση την περίοδο 1976 – 1992
Στις 26-6-1971 συνήλθε για πρώτη φορά το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας και
αποφασίσθηκε η δημιουργία ενός καταλόγου αρχών για την προώθηση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το 1972 αποφασίστηκε η ίδρυση του πρώτου
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στη Φλωρεντία. Το 1974 ιδρύεται η Επιτροπή Παιδείας η
οποία αποτελεί σταθμό στην εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ο.Κ. γιατί οδηγεί αργά αλλά
σταθερά στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο θέμα της εκπαίδευσης. Το 1975
το Συμβούλιο ίδρυσε ένα όργανο κοινοτικής πολιτικής επαγγελματικής κατάρτισης, το
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) 7.
Στόχος του Κέντρου είναι η προώθηση ενός ευρωπαϊκού χώρου δια βίου μάθησης μέσα
από την α) ανάλυση δεδομένων και τη διάδοση πληροφοριών και β) την ενθάρρυνση
κοινών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
Στις 9 Φεβρουαρίου 1976 το Συμβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας της Ε.Ο.Κ.
εγκρίνουν το πρώτο πρόγραμμα δράσης της Κοινότητας στον τομέα της εκπαίδευσης και
ορίζουν ότι «το Συμβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας συνέρχονται στο πλαίσιο του
Συμβουλίου θα συναντώνται περιοδικά προκειμένου να παρακολουθήσουν την εκτέλεση
του προγράμματος δράσης, να καθορίζουν τους μελλοντικούς προσανατολισμούς και να
συγκρίνουν τις πολιτικές τους». Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε έξι τομείς δράσεων
προτεραιότητας8:


Πολιτιστική και επαγγελματική κατάρτιση των υπηκόων των άλλων κρατών
μελών



Βελτίωση της σχέσης μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων



Συλλογή τεκμηρίωσης και στατιστικών



Συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης



Ενίσχυση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών



Ανάπτυξη της ισότητας ευκαιριών

Η εφαρμογή του προγράμματος, κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών,
σηματοδοτήθηκε από αρκετά πιλοτικά σχέδια εργασίας, σεμινάρια και συνέδρια. Στο
πρόγραμμα συμμετείχαν πολλά ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και ιδρύματα
7

Πληροφορίες για τις δράσεις της CEDEFOP: http://www.cedefop.europa.eu/
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεότητα), Συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση: 1976-1994, Λουξεμβούργο, Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1994, σ. 7-8.
8
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που συνδεόταν με την αγορά εργασίας9. Το πρώτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης
αποτέλεσε το πρωταρχικό στάδιο

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την

εκπαιδευτική πολιτική της Κοινότητας. Σ’ αυτή τη φάση αυτό που ενδιέφερε την
Κοινότητα ήταν κυρίως η επαγγελματική εκπαίδευση διότι σχετίζεται άμεσα με την
ανάγκη

για προσαρμογή των εθνικών οικονομιών στις αυξανόμενες απαιτήσεις τις

ενωμένης Ευρώπης10.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Κεφάλαιο δεύτερο: Η περίοδος της Μεταπολίτευσης
2.1 Εισαγωγή
Με το πραξικόπημα στην Κύπρο στις 15 Ιουλίου 1974 και με την εισβολή της
Τουρκίας, θα καταρρεύσει το καθεστώς της στρατιωτικής δικτατορίας που είχε
εγκαθιδρυθεί στην Ελλάδα με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967. Αυτό το γεγονός
θα επιφέρει μεταβολές και μερικές δομικές αλλαγές στο κοινωνικοπολιτικό πεδίο της
Ελληνικής Κοινωνίας.
Ψηφίστηκαν νομοθετικά διατάγματα για την επαναλειτουργία των κομμάτων και
για την νομιμοποίηση του κομμουνιστικού κόμματος. Ιδρύεται
Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

το Πανελλήνιο

από τον καθηγητή Ανδρέα Παπανδρέου. Τα

συντηρητικό κόμμα επανιδρύεται από τον Κ. Καραμανλή με την ονομασία «Νέα
Δημοκρατία».
Προκηρύσσονται εκλογές για την 17η Νοεμβρίου 1974.

Η διενέργεια των

εκλογών αυτών αποτέλεσε την καμπή προς την πλήρη ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής,
αναδεικνύοντας μία ισχυρή κυβέρνηση με αδιαμφισβήτητη λαϊκή εντολή. Νικήτρια στις
εκλογές αναδείχθηκε η ΝΔ, ενώ το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέλαβε η ΕΚΝΔ. Η σημαντικότερη μεταβολή

είναι η αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος, με το

δημοψήφισμα του Νοέμβρη το 1974, όπου ο ελληνικός λαός ψήφισε υπέρ της
αβασίλευτης δημοκρατίας11. Στις 7 Ιουνίου του 1975 ψηφίστηκε στη Βουλή το νέο
Σύνταγμα, θέτοντας τη χώρα υπό καθεστώς προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής
9

G., Neave, The EEC and Education, Trentham Books: Stoke-on-Trent, 1984, σελ. 50.
Δ., Τσαούσης, Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Gutenberg, Αθήνα, 1993, σσ. 78-89.
11
Χρ. Κάτσικας, Κ. Ν. Θεριανός, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους
μέχρι το 2004, Σαββάλα, 2004, σ. 178.
10
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δημοκρατίας. Το Σύνταγμα εκείνο θεωρήθηκε ένα από τα επιτυχέστερα νομικά κείμενα
της χώρας12.
Το νέο Σύνταγμα απάλειψε τη συνταγματική διάταξη του 1911, που κατοχύρωνε
την καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα του κράτους. Δημιουργήθηκαν λοιπόν οι
προϋποθέσεις για την εισαγωγή και καθιέρωση της δημοτικής σε όλα τα επίπεδα της
εκπαίδευσης, καθώς η καθαρεύουσα έχασε το συνταγματικό της έρεισμα13. Επανήλθε σε
ισχύ και κατοχυρώθηκε η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και το δικαίωμα της
δωρεάν εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.
Ο Κ. Καραμανλής

εδραιώνοντας τη Δημοκρατία θα ασχοληθεί και με την

Εκπαίδευση. Η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ απαιτεί να επιλυθούν πολλά προβλήματα
της Ελλάδας, όπως είναι τα Εθνικά ζητήματα, η καθυστέρηση του εκδημοκρατισμού της
χώρας, τα αναπτυξιακά αλλά και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος14.
Μετά την ανατροπή της μεταρρύθμισης του 1964, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
είχε επιστρέψει στα παραδοσιακά, αναχρονιστικά και αντιαναπτυξιακά πλαίσια 15. Ο
εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος είναι μια πραγματική αναγκαιότητα για
την Ελλάδα. Προσδιορίζεται ως αναγκαία προϋπόθεση και για την ένταξη της χώρας
στην ΕΟΚ. Το φοιτητικό κίνημα αλλά και το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα των
εκπαιδευτικών, θέτουν νέα αιτήματα για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και βελτίωση
της κοινωνικής και επαγγελματικής θέσης τους. Τα αιτήματα αυτά εντάσσονται στις νέες
κατευθύνσεις του κοινωνικού – πολιτικού γίγνεσθαι της εποχής και συνδέονται με την
απαίτηση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου της εκπαίδευσης.

2.2 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976
Ο εκσυγχρονισμός ως αναγκαιότητα για τη χώρα, έχει σε πάρα πολλά σημεία του
εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο και στόχο από τον εκσυγχρονισμό ως αναγκαιότητα
ένταξης στην ΕΟΚ. Η εμπλοκή αυτή γίνεται εντονότερη από το γεγονός ότι δεν υπάρχει
κοινό εκπαιδευτικό σύστημα προς το οποίο να τείνει η Ελλάδα. Το 1975 και λίγο καιρό
μετά την εκλογική της νίκη η ΝΔ προέβη στην πρώτη μεταπολιτευτική εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση. Το 1976 και το 1977 παρουσιάστηκαν στη Βουλή δύο νομοσχέδια τα
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Αλέξης Αλεξανδρής, κ.ά. Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. ΙΣΤ , 2000, σελ. 307.
Χ. Κάτσικας, Κ. Ν. Θεριανός, ό.π. σ. 178.
14
Ι. Χαραλαμπάκης, Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, Αθήνα, 1980, σ. 5.
15
Σ. Μπουζάκης, Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική και
Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση, τ. 2, 3η εκδ., Gutenberg, Αθήνα, 2002, σ. 54.
13
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οποία στόχευαν στον εκσυγχρονισμό του χώρου της παιδείας. Ήταν ο Ν. 309/1976
«Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» και ο Ν. 576/77 «Περί
Οργανώσεως και Διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαιδεύσεως» και αποτέλεσαν τη φιλοσοφία της εκπαιδευτικής πολιτικής που
χαρακτηρίστηκε ως «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976». Στις 12 Μαΐου 1975
κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων η αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου
«Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» και στις 27-1-1976,
ανακοινώθηκαν οι κυβερνητικές αποφάσεις για την εκπαίδευση. Ο

Ν. 309/1976

περιελάμβανε 84 άρθρα, άρχισε να ισχύει από τις 30 Απριλίου 1976 και στόχευε στην
ριζική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Ο Κ. Καραμανλής
εμπιστεύεται το υπουργείο Παιδείας σε έναν από τους στενότερους συνεργάτες του τον
Γ. Ράλλη. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προσδιορίζονταν στα εξής:


Καθιερώνει την «κοινή νεοελληνική» ως γλώσσα διδασκαλίας και γλώσσα των
διδακτικών βιβλίων.16 Ως Νεοελληνική γλώσσα οριζόταν «η διαμορφωθείσα εις
πανελλήνιον εκφραστικόν όργανον υπό του Ελληνικού Λαού και των δόκιμων
συγγραφέων

του Έθνους Δημοτική, συντεταγμένη, άνευ ιδιωματισμών και

ακροτήτων»17.


Επαναφέρει σε ισχύ και κατοχυρώνει θεσμικά την εννιάχρονη υποχρεωτική
εκπαίδευση καθώς κρίνονταν απαραίτητη και υποχρεωτική η φοίτηση στο
Δημοτικό και στο τριετές Γυμνάσιο για όλα τα παιδιά: «Η φοίτησις εις τα
δημοτικά σχολεία είναι εξαετής υποχρεωτική και περιλαμβάνει τας τάξεις Α΄,
Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄»18 και «Η φοίτησις εις το Γυμνάσιον είναι τριετής
υποχρεωτική και περιλαμβάνει τας τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄»19.



Προβλέπει την διάκριση της Μέσης Εκπαίδευσης σε αυτοτελή επίπεδα: το
Γυμνάσιο και το Λύκειο20. «Η Μέση Εκπαίδευσις είναι η δεύτερη βαθμίς της
Γενικής Εκπαιδεύσεως και παρέχεται διαδοδικώς εις το Γυμνάσιον

και το

Δ. Θ. Χατζηστεφανίδης, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (1821 – 1986), 2η εκδ., Παπαδήμα, Αθήνα,
1990, σ. 307.
17
Νόμος 309/76 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 100, Α΄, 30-4-1976,
άρθρο 2, παράγραφος 2.
18
Ό.π., άρθρο 11, παράγραφος 2.
19
Ό.π., άρθρο 26, παράγραφος 2 α).
20
Χ. Κάτσικας, Κ. Ν. Θεριανός, ό.π. σ. 179.
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Λύκειον είναι αυτοτελή σχολεία υπό ίδιαν διεύθυσιν και ίδιον διδακτικόν
προσωπικόν»21.


Καταργεί τις Κατώτερες Σχολές της Τ.Ε.Ε.

Ως προς τις λειτουργίες του τα κύρια σημεία του 309/1976 είναι22:
1. Η επαναφορά της Δωρεάν Παιδείας σε όλες της βαθμίδες.
2. Ο εκσυγχρονισμός της δομής της Γενικής Εκπαίδευσης που αφορά τους σκοπούς
της εκπαίδευσης τη διοίκηση και την εποπτεία , την μέθοδο, τα αναλυτικά
προγράμματα, τα περιεχόμενα των βιβλίων.
3. Η θέσπιση των μαθητικών κοινοτήτων, των πολιτιστικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων των μαθητών.
4. Η κατάργηση της αριθμητικής βαθμολογίας στο Δημοτικό σχολείο και των
γραπτών προαγωγικών εξετάσεων στο Γυμνάσιο.
5. Η κατάργηση των εισιτήριων εξετάσεων για το Γυμνάσιο.
6. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τη μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.
7. Η θεσμοθέτηση Λυκείου τριπλής κατεύθυνσης: Γενικής, Οικονομικό –
Επιστημονικής και Ναυτικής.
8. Η κατάργηση της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών.
9. Η επανεισαγωγή του μαθήματος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
10. Ο θεσμός των Πανελληνίων Εξετάσεων (από το σχ. έτος 1979-80), για την
εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα πλαίσια της
λειτουργίας του Λυκείου. Η μαθητεία χωρίζεται σε δέσμες και σε μαθήματα
κορμού.
11. Η ισοτιμία της Τ.Ε.Ε. με την Γενική Εκπαίδευση. Η ρύθμιση αυτή απέβλεπε στην
αποσυμφόρηση της Γενικής Εκπαίδευσης.
12. Η τροποποίηση του συστήματος επιλογής για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.
13. Η κατάργηση της ανισότητας των φύλων με τη δυνατότητα εγράφης των θηλέων
στα Πειραματικά Σχολεία.
14. Η μεικτή συνεκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Με το Π.Δ. 503/1977 «Περί εισιτηρίων εξετάσεων των Λυκείων Γενικής
Εκπαιδεύσεως» περιγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων στα
Λύκεια και καταβάλλεται προσπάθεια να μειώνεται η αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο
21
22

Νόμος 309/76, ό.π., άρθρο 25.
Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821- 1998), 5η εκδ., Gutenberg, Αθήνα, 2003, σ. 136-140.
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από 40 σε 30 για να γίνει πιο αποτελεσματική η διδασκαλία. Εξασφαλίζεται η δωρεάν
μεταφορά όσων μαθητών κατοικούν μακριά από το σχολείο και σε δυσπρόσιτες περιοχές.
Επίσης μειώθηκαν οι διδακτικές ώρες των δασκάλων από 36 σε 28- 34 την εβδομάδα.
Για την οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών σχολείων εκδόθηκε το Προεδρικό
Διάταγμα 483/1977 (το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 497/1981)
και για το Αναλυτικό και ωρολόγιο Πρόγραμμα τους,

το Προεδρικό Διάταγμα

1034/1977. Για την οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων εκδόθηκε το
Προεδρικό Διατάγματα 484/1977 (που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.
498/1981)

και για τα διδασκόμενα μαθήματα σε αυτά το Προεδρικό Διατάγματα

476/198023.
Καθιερώθηκαν επίσης διάφορες αλλαγές και ρυθμίσεις σχετικές με τη βελτίωση της
διοίκησης και εποπτείας της δημοτικής εκπαίδευσης, την επιμόρφωση των δασκάλων και
καθηγητών και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Την 1η Σεπτεμβρίου 1976 κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων η Αιτιολογική
Έκθεση επί του σχεδίου νόμου «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Μέσης,
Ανωτέρας Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως» από τον Υπουργό Παιδείας Γ.
Ράλλη και στις 13 Απριλίου 1977 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο
Νόμος 576/1977.

.

Με τον νόμο αυτόν χωρίζεται η Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε Μέση
και Ανωτέρα και θεωρήθηκε αναπόσπαστο μέρος της τότε κυβερνητικής πολιτικής για
τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση της παιδείας. «Η Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση διακρίνεται εις Μέσην και Ανωτέραν»,24 «Η Μέση Τεχνική και
Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται εις α) τας Τεχνικάς και Επαγγελματικάς Σχολάς
και β) τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια», 25 «Η Ανωτέρα Τεχνική και
Επαγγελματική Εκπαίδευσις παρέχεται εις τας Ανωτέρας Τεχνικάς και Επαγγελματικάς
Σχολάς».26 Στο νομοσχέδιο διευκρινιζόταν οι γενικότερες παροχές που αφορούσαν τη
δωρεάν παροχή εκπαίδευσης, δωρεάν χορήγηση διδακτικών βιβλίων και

μεταφορά

μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές.27 Επίσης ορίζονταν οι λειτουργίες των Τεχνικών
και Επαγγελματικών Σχολών αλλά και των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων
Σ. Ευαγγελόπουλος, Ελληνική Εκπαίδευση, τ. 2, 2η εκδ., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998, σ. 95.
Ν.576/1977, «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Μέσης, Ανωτέρας Επαγγελματικής και Τεχνικής
Εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 102, Α,7-4-1977, άρθρο 1, παράγραφος 1.
25
Ό.π., άρθρο 1, παράγραφος 2.
26
Ό.π., άρθρο 1, παράγραφος 3.
27
Ν.576/1977, άρθρο 2, παράγραφοι 1-6.
23
24
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καθώς και ο τρόπος μετάβασης των αποφοίτων τους στις Ανώτερες και Ανώτατες
σχολές28.
Αυτό που απασχολούσε την κυβέρνηση ήταν η ισότιμη λειτουργία ανάμεσα στο
Γενικό και Τεχνικό Λύκειο καθώς επιδίωκε την παράλληλη πορεία με τα δεδομένα των
ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, αφού ο απώτερος σκοπός ήταν η επιτυχής ένταξη της
Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. Ο υφυπουργός Παιδείας και εισηγητής του νομοσχεδίου 576/1977,
Β. Κοντογιαννόπουλος αναφέρει ότι «στη χώρα μας μέχρι σήμερα η εξελικτική πορεία
του εκπαιδευτικού συστήματος είναι πάντα μέσα στα πλαίσια της κλασικής Παιδείας έτσι
ώστε η ιστορική κληρονομιά μετεξελίχτηκε σε παραδοσιακή πραγματικότητα, με
αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μια καταφανής προτίμηση στη συνείδηση του ελληνικού
λαού υπέρ της Κλασικής Παιδείας. Όμως από στοιχεία προκύπτει πως σε όλες τις
ανεπτυγμένες δυτικές και ανατολικές χώρες το ποσοστό της τεχνικής επαγγελματικής
εκπαιδεύσεως αγγίζει ή ξεπερνά το 55% του συνόλου της Μέσης εκπαιδεύσεως»29. Στη
συνέχεια της εισήγησής

του αναφέρει επίσης ότι η «η εδραίωση της τεχνικής

επαγγελματικής εκπαιδεύσεως αποτελεί για τη χώρα μας αναγκαία και βασική
προϋπόθεση για τη μελλοντική της πορεία και ανάπτυξη. Ιδιαίτερα η προοπτική της
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ επιβάλει να προικοδοτηθεί με το κατάλληλο σε ποιότητα
και ποσότητα ανθρώπινο δυναμικό που θα της εξασφαλίσει την ισότιμη και επωφελή
συμμετοχή στον ευρωπαϊκό χώρο»30.

2.2.1 Αντιδράσεις στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976
Η μεταρρύθμιση του 1976 θεσμοθετείται από τις συντηρητικές δυνάμεις, αυτές που
είχαν πολεμήσει στο παρελθόν κάθε παρόμοια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και φαίνεται
να κινείται στην κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων του 1929 και 1964 οι οποίες δεν
ολοκληρώθηκαν ποτέ. Τα βασικότερα σημεία των παραπάνω μεταρρυθμιστικών
προσπαθειών είναι η καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση, η διδασκαλία
των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση και η καθιέρωση της τεχνικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης.
Την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976

ευνοούν δύο σημαντικοί παράγοντες

εκείνης της περιόδου. Για την πραγματοποίηση της μεταρρύθμισης, η Νέα Δημοκρατία

28

Ν.576/1977, άρθρα 6-9.
Πρακτικά Βουλής , Συνεδρίασις ΠΒ΄, 23 Φεβρουαρίου, 1977, ομιλία Β. Κοντογιαννόπουλου.
30
Ό.π.
29
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είχε την συναίνεση σχεδόν όλων των πολιτικών δυνάμεων και ότι για πρώτη φορά
προδιαγραφόταν διαφορετική προοπτική για ένα εγχείρημα που επί πολλές δεκαετίες
επιχειρούνταν και αντίστοιχα επί δεκαετίες αναχαιτιζόταν31.
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από την κοινή
γνώμη και από το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού. Το ίδιο συμβαίνει και από το
μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης όμως αυτή η τοποθέτηση δεν εκπροσωπούσε στο
σύνολό του τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
Ο Νόμος 309/1977 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κόμματα αλλά και στις
οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ εξέφρασε την αντίθεσή του ιδιαίτερα για
τον ταξικό χαρακτήρα της Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υποστηρίζοντας
ότι «διχοτομεί τη Μέση Εκπαίδευση στο 3/τες Γυμνάσιο και το 3/τες Λύκειο, υψώνοντας
ανάμεσα τους το σινικό τείχος των εισαγωγικών εξετάσεων, ώστε τα περισσότερα παιδιά
να μην περνούν το κατώφλι του Λυκείου. Και αυτά τα παιδιά θα προέρχονται κυρίως από
τις επαρχίες και τις οικονομικά αδύναμες οικογένειες που θα δυσκολεύονται για τη
φροντιστηριακή προπαρασκευή των νέων. Και έτσι τραυματισμένοι ψυχικά, με λειψό
μορφωτικό εξοπλισμό, θα γίνονται οι νέοι ευάλωτη λεία για φτηνή δουλειά στη ντόπια
και ξένη εργοδοσία[…]32. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ υποστήριξε πως αντιμετωπίζονταν επιφανειακά
και με προχειρότητα σοβαρά θέματα όπως η κάθαρση στο χώρο της παιδείας καθώς και
ότι άλλα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα δεν περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο και τα
άφηνε στην δικαιοδοσία του ΚΕΜΕ, των Προεδρικών Διαταγμάτων και των Υπουργικών
αποφάσεων33.
Το Κ.Κ.Ε. και το Κ.Κ.Ε. εσ. τόνισαν τις ασάφειες του νομοσχεδίου και τον ταξικό
του χαρακτήρα, επισημαίνοντας ότι: «Είναι φανερό, ότι το σημερινό νομοσχέδιο[…]
στοχεύει να περιορίσει, όσο γίνεται, τη ροή της νεολαίας μας προς τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και με ένα σύστημα διοικητικών περιοριστικών μέτρων, να
καθορίσει την επιλογή που θέλει και ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, με την έννοια της
ταξικής διάκρισης και επιλογής. Ταυτόχρονα σκοπεύει να συμπιέσει την κύρια μάζα της

31

Ε., Χοντολίδου, Η συζήτηση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (1976 – 1981) – Κριτική και θέσεις των
πολιτικών κομμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, εκδ.Αφοι Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη, 1987, σ. 18.
32
Παρέμβαση του βουλευτή Ι. Κουτσοχέρα στη συζήτηση του Ν. 309/76, στο Γ. Παπαδάκης, Εκπαιδευτική
Μεταρρύθμιση, εκδ., Κνωσός, Αθήνα, 1976, σσ. 330-331.
33
Πρακτικά Βουλής, συνεδρίασις ΡΘ΄, Δευτέρα 5 Απριλίου 1976, εισήγηση Απόστολου Κακλαμάνη.
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νεολαίας μας προς τα κάτω, με κύριο προσανατολισμό τα εργοστάσια και τους διάφορους
τομείς της παραγωγής»34.
Ένας από τους βασικότερους εμπνευστές της μεταρρύθμισης του 1964, ο Ε.
Παπανούτσος, θα επισημάνει ότι σε γενικές γραμμές ο Ν. 309/1976 προσπαθεί να
συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του 1964. Είναι όμως «ένα γερασμένο νεογέννητο 35» θα
προσθέσει.
Συγκεκριμένα, η καθιέρωση της δημοτικής, η 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση
και η διδασκαλία των αρχαίων από μεταφράσεις έρχονται σαν επακόλουθο
συγκεκριμένων αναγκών. Την εποχή αυτή (1971) οι αναλφάβητοι φτάνουν στο 14% του
πληθυσμού και οι ημιαναλφάβητοι (λειτουργικός αναλφαβητισμός) στο 25%. Σ' αυτό είχε
παίξει μεγάλο ρόλο η μακροχρόνια εκκρεμότητα του γλωσσικού ζητήματος, που είχε
επισημοποιήσει την ανειλικρίνεια και μείωνε σταθερά την αντιληπτική ικανότητα των
μαθητών.
Η στροφή στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση οφειλόταν σε μια σειρά
εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. Η είσοδος της χώρας στην ΕΟΚ, η επανένταξή
της στο ΝΑΤΟ και η εισροή ξένων κεφαλαίων απαιτούσαν την προσαρμογή της
ελληνικής εκπαίδευσης στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Οι

μεταρρυθμιστές του 1976/77 στοχεύουν στην αποσυμφόρηση της Μέσης Εκπαίδευσης
και τον περιορισμό των υποψηφίων για τα Α.Ε.Ι. Γι' αυτό καθιερώθηκε ένα σύστημα
εξετάσεων που αποθάρρυνε την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και διευκόλυνε την είσοδο
στις τεχνικές και επαγγελματικές σχολές. Η επιθυμητή στροφή των μαθητών στην
τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση δεν πραγματοποιήθηκε, όπως θα έπρεπε να
αναμένεται, αφού δεν λήφθηκαν μέτρα για να κάνουν πειστικό το νέο θεσμοθετημένο
αυτό σχολικό δίκτυο36. Η τυπική ανακήρυξη ισότητας ανάμεσα στα δύο δίκτυα των
σχολικών μηχανισμών, χωρίς να συνοδεύεται από πρακτικό αντίκρισμα, ή τα
εναλλακτικά μέτρα εξαναγκασμού των σπουδαστών για στροφή στην επαγγελματική
εκπαίδευση απέτυχαν. Η ανισοτιμία της γενικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης
αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι δεν δίνουν τις ίδιες δυνατότητες στους μαθητές για
πρόσβαση στην ανώτερη και ανώτατη γενική εκπαίδευση αφού αυτή είναι πολύ πιο

34

Γ. Παπαδάκης, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, εκδ., Κνωσός, Αθήνα, σσ. 330 – 331.
Μ. Ηλιού, Εκπαιδευτική και Κοινωνική Δυναμική, εκδ., Πορεία, Αθήνα, 1984, σ.182.
36
Α. Κόκκος, Η «Στροφή» στην τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση, στο Κριτική της εκπαιδευτικής πολιτικής 1974-1981,
Αθήνα, 1982, σ. 55.
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δύσκολη

για τους απόφοιτους του τεχνικού – επαγγελματικού λυκείου37. Η

υλικοτεχνική υποδομή των δύο σχολικών δικτύων δεν είναι η ίδια. Το σχολικό δίκτυο
της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης δεν εξασφάλιζε στους αποφοίτους του
επαγγελματική κατοχύρωση38.
Η έντονη κοινωνική αντίδραση απέναντι στην προσπάθεια στροφής προς την
χαμηλού κοινωνικού γοήτρου τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και η μεγάλη
ζήτηση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για την οποία εθεωρείτο ότι προετοίμαζε καλύτερα
το Γενικό Λύκειο, υπήρξαν οι βασικοί λόγοι αποτυχίας της προσπάθειας αύξησης της
στροφής των μαθητών προς την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, που επιχειρήθηκε με
τη μεταρρύθμιση του 1976-77. Η τεχνική εκπαίδευση εξακολούθησε και μετά την
παραπάνω μεταρρύθμιση να θεωρείται υποβαθμισμένος κλάδος, ο οποίος απευθυνόταν
σε μαθητές χαμηλών σχολικών επιδόσεων, που δεν είχαν τη δυνατότητα να τελειώσουν
το γενικό λύκειο. Τα άτομα αυτά προέρχονταν, στην πλειονότητά τους, από οικογένειες
χαμηλού εισοδήματος, γεγονός που επιβεβαίωνε τη θέση ότι το διπλό δίκτυο εκπαίδευσης
αναπαρήγαγε τις ταξικές διακρίσεις και τις κοινωνικές ανισότητες, επομένως αυτή η
διαφοροποίηση ήταν αντιδημοκρατική39.
Αλλά και στον τομέα της εργασίας, η υποβάθμιση και η κοινωνική υποτίμηση της
τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είχε αρνητικές επιπτώσεις. Η δυσπιστία του
επιχειρηματικού κόσμου σ' αυτήν δυσκόλευε τους αποφοίτους της στην εύρεση εργασίας
σχετικής με τις σπουδές τους. Παρόμοια επαγγελματικά αδιέξοδα, όμως, αντιμετώπιζε
από την άλλη πλευρά και η πλειονότητα των αποφοίτων του Γενικού Λυκείου, οι οποίοι,
λόγω κλειστού αριθμού εισακτέων, δεν εισάγονταν στα τριτοβάθμια ιδρύματα (3 στους
4), επειδή το Γενικό Λύκειο δεν τους παρείχε καμία πρακτική γνώση ή
προεπαγγελματική κατάρτιση.
Το σύστημα εκπαίδευσης στο Λύκειο και οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι.
ακυρώνουν την αυτονομία του αλλά και την μεγάλη παιδαγωγική και μορφωτική
σημασία του καθιστώντας το «προπονητήριο» εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. Αναδεικνύουν
αναπόφευκτη αναγκαιότητα την «παραπαιδεία», γεγονός που ακυρώνει έτσι την παροχή
δωρεάν παιδείας. Η ικανότητα απομνημόνευσης σε βάρος της κριτικής σκέψης

37
38
39

Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π. , σ. 146.
Ό.π., σ. 146.
Ό.π., σ. 148-149.
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αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα επιτυχίας για την εισαγωγή των μαθητών στο
Πανεπιστήμιο.
Τελικά, όπως αποδείχθηκε από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής, οι κύριοι
στόχοι δεν επιτεύχθηκαν γιατί ταυτόχρονα με τη θεσμοθέτηση της, δε δημιουργήθηκαν
και οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της. Ο βασικότερος παράγοντας για την επιτυχή
εφαρμογή κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Η
επιστημονική και μισθολογική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών παρέμεινε αμετάβλητη.
Οι παιδαγωγικές ακαδημίες συνέχιζαν να λειτουργούν με τα αναχρονιστικά προγράμματα
του 193340. Η μεταρρύθμιση του 1976/77 περιορίστηκε σε εξωτερικά χαρακτηριστικά
της εκπαίδευσης (οργάνωση, διοίκηση), θίγοντας ελάχιστα τα «εσωτερικά» της και
παραμέλησε θέματα όπως, τα (μέθοδοι, βιβλία, αναλυτικά προγράμματα, νέες μεθόδους,
εκπαίδευση εκπαιδευτικών)41.
Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα πιο σημαντικά μεταρρυθμιστικά μέτρα της
μεταρρύθμισης του 1976 (καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, της εννιάχρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης κ.λπ.) αποτελούν
θετικά μέτρα. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του 1976 «θα γιάτρευε το εκπαιδευτικό
σύστημα από δύο χρόνιες εγγενείς ασθένειες: τη μαζική παραγωγή αγράμματων και την
παράλληλη υπερπαραγωγή πτυχιούχων ανωτάτων και θεωρητικών επιστημών»42.
Η θεσμοθέτηση των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων δημιούργησε πολλές
νέες ειδικότητες, άγνωστες μέχρι τότε, αυξάνοντας τις περιορισμένες επιλογές των
μαθητών που πλέον είχαν την δυνατότητα να ειδικευτούν σε πεδία που κάποια από αυτά
είχαν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Η μεταρρύθμιση του 1976 μπορεί να μην έφερε τα απολύτως επιθυμητά
αποτελέσματα

εντούτοις

άλλαξε

τα

δομικά

χαρακτηριστικά

του

ελληνικού

εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγώντας σε ένα διπλό σχολικό δίκτυο Γενικής και
Τεχνικής εκπαίδευσης, το οποίο θεωρητικά προσφέρει αρκετές επαγγελματικές επιλογές.
Η μεταρρύθμιση του 1976 λειτούργησε ως ένας από τους καταλυτικούς
παράγοντες που συνέβαλαν και επηρέασαν σημαντικά τη μετάβαση που ακολούθησε
προς τη δημοκρατία και αποτέλεσε την αφετηρία για τη διαμόρφωση της σύγχρονης
40

Ό.π., σ. 147.

Α. Τ. Καραφύλλης, Νεοελληνική Εκπαίδευση: Δύο αιώνες μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, Κριτική, Αθήνα, 2002, σ.
156.
42
Α. Φραγκουδάκη, Το πρόβλημα της τεχνικής εκπαίδευσης: αναπτυξιακή λογική και ιδεολογίες, περιοδικό
Πολίτης, τομ. 11, Αθήνα, 1977, σ. 24.
41

22

κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Κεφάλαιο τρίτο: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ή αλλαγές τη δεκαετία
του 1980
3.1 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της περιόδου 1981 - 1985
Στις 28 Μαΐου του 1979, υπογράφηκε η συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Το γεγονός αυτό άνοιγε νέες ενότητες, τόσο σε πολιτικό, όσο
και σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, για τη χώρα43. Στις 5 Μαΐου του 1980, ο
Καραμανλής εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ νέος αρχηγός του κόμματός του
εκλέχθηκε ο Γεώργιος Ράλλης. Ο Ράλλης είχε να αντιμετωπίσει τις συνέπιες της
οικονομικής ύφεσης σε διεθνές επίπεδο (πετρελαϊκή κρίση) και τη διαρκή άνοδο σε
δημοτικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ. Στις εκλογές της 10ης
Οκτωβρίου 1981 το ΠΑΣΟΚ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα) ανέρχεται στη
διακυβέρνηση της χώρας κερδίζοντας με σχετική άνεση τις εκλογές. Στο πολιτικό
πρόγραμμα του κυρίαρχη θέση κατείχε η εξαγγελία μιας καθολικής επέμβασης στο
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Γι’ αυτό « η λαϊκή εντολή, που δόθηκε στην
Κυβέρνηση για ριζικό κοινωνικό μετασχηματισμό, είναι και εντολή για τον αντίστοιχο
μετασχηματισμό της Παιδείας»44.
Το σχολείο και η παιδεία μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για τον
εκδημοκρατισμό και την ανάπτυξη της κοινωνίας με στόχο τη διαμόρφωση ενός
ολοκληρωμένου ανθρώπου, ως αυθύπαρκτης πολιτισμικής οντότητας με συνείδηση της
πολιτικής του αποστολής. Η εκπαίδευση δεν θεωρείται «μόνο επενδυτικό αγαθό, αλλά
ταυτόχρονα αυτοσκοπός στον άνθρωπο»45 και έχει ως στόχο της τη διαμόρφωση ενός
ολοκληρωμένου ανθρώπου, πολιτικά αλλά και κοινωνικά, σε σχέση με τους
συνανθρώπους του46. Στη «Διακήρυξη της Κυβερνητικής Πολιτικής» η σχέση σχολείου
και κοινωνίας διατυπώνεται ως εξής: «οι βασικές εκπαιδευτικές επιλογές βρίσκονται σε

43
44

Αλέξης Αλεξανδρής, κ.ά., Ιστορία..., ό.π., σ. 314.
ΠΑ.ΣΟ.Κ., «Διακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτικής», Αθήνα, 1981, σ. 49.

45

ΠΑ.ΣΟ.Κ., «Διακήρυξη…», ό.π.

46

Εισηγητική έκθεση του Ν. 1566/85, σ. ιε.
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άμεση σχέση με τις εθνικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιλογές […]
Πρόκειται δηλαδή για βασικές πολιτικές επιλογές»47.
Η κυβέρνηση αυτή προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης
και ψηφίζονται τρεις

νόμοι, ο Ν.1304/1982 για την αντικατάσταση των σχολικών

επιθεωρητών από τους σχολικούς συμβούλους, ο Ν.1268/1982 που εισήγαγε αλλαγές
στα ΑΕΙ και ο Ν.1404/198348 που επέφερε πολλές αλλαγές στην ανώτερη εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, λαμβάνει τα παρακάτω μεταρρυθμιστικά μέτρα την περίοδο 1981-8449.
•

Καθιερώνεται η δημοτική γλώσσα ως επίσημη του κράτους.

•

Καθιερώνεται το μονοτονικό σύστημα (Π.Δ. 297/1982)

•

Καταργούνται οι γενικοί διευθυντές και οι επόπτες της διοίκησης της εκπαίδευσης (Ν.
1232/1982).

•

Καταργούνται οι επιθεωρητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και καθιερώνεται ο θεσμός του σχολικού συμβούλου (Ν. 1304/1982). Έργο του
Σχολικού Συμβούλου είναι η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών και η συμμετοχή του στην αξιολόγηση και την επιμόρφωσή τους.

•

Με τον ίδιο νόμο αλλά και με τον Ν. 1232/1982 ιδρύονται διευθύνσεις και γραφεία
εκπαίδευσης, ρυθμίζονται η οργάνωση, η σύνθεση

και η λειτουργία των

διευθύνσεων, των γραφείων εκπαίδευσης και των υπηρεσιακών και πειθαρχικών
συμβουλίων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
•

Με το Ν. 1268/1982 «για τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»,
καταργείται η έδρα, κατοχυρώνεται και διασφαλίζεται το πανεπιστημιακό άσυλο και
η ελευθερία διακίνησης των ιδεών, θεμελιώνονται δημοκρατικές διαδικασίες με
συμμετοχή όλων των φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία, την
έρευνα και τη διοίκηση και εξασφαλίζεται ο ακαδημαϊκός και κοινωνικός έλεγχος στα
ΑΕΙ μέσω της λειτουργίας της Εθνικής Ακαδημίας Γραμμάτων και Επιστημών
(ΕΑΓΕ) και του Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας (ΣΑΠ)50.

•

Ιδρύονται πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα 4ετούς φοίτησης (Ν. 1268/1982).

•

Καταργούνται τα ΚΑΤΕΕ και την θέση τους παίρνουν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά

47

ΠΑ.ΣΟ.Κ., «Διακήρυξη…», ό.π., σ. 49.
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Ν. 1404/1983, Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΦΕΚ 173, τεύχ. Ά, 24 -1184.
49

Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σσ. 151-153.
Ν. 1268/82 για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εκδ Υπουργείου Παιδείας (ΟΕΒΔ),
Αθήνα 1982, σ. 9.
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Ιδρύματα (ΤΕΙ, 1983).
•

Ψηφίζεται νέος κανονισμός μαθητικών κοινοτήτων.

•

Γράφονται καινούρια βιβλία για μαθητές και δασκάλους και συντάσσονται νέα
αναλυτικά προγράμματα.

•

Καταργούνται οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα λύκεια και αλλάζει το σύστημα
εισαγωγής στα ΑΕΙ (1983).

•

Ιδρύονται το 1983, 220 μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα με στόχο την
προετοιμασία των νέων που δεν πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. και
επιθυμούσαν να ξαναδοκιμάσουν.

3.1.1 Νόμος 1566/1985
Μετά από τρία περίπου χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στις 5/2/1985
κατατίθεται στη Βουλή από τον Υπουργό Παιδείας Α. Κακλαμάνη το σχέδιο νόμου για
τη «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (Ν. 1566/1985). Με το νόμο αυτό ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση 1981-1985.
Σύμφωνα με το νόμο 1566/198551, ως σκοπός της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίστηκε η συμβολή αυτών στην ολόπλευρη, αρμονική
και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών,
ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά (άρθρο 1 παρ.1 του
νομοσχεδίου) 52. Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη του σκοπού αυτού αποτέλεσαν η
κατάρτιση και προσωπικότητα των εκπαιδευτικών, τα άρτια και με εσωτερική συνοχή
αναλυτικά προγράμματα, τα σύγχρονα διδακτικά βιβλία και μέσα διδασκαλίας, οι καλές
διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών και όλες οι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων (άρθρο 1, παρ. 2 και 3) 53.
Καθιερώθηκε η δημοτική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας και των βιβλίων
μαθητών και εκπαιδευτικών, όπως διαμορφώνεται από το λαό και τη δόκιμη λογοτεχνία,
χωρίς την αυτούσια μεταφορά ξένων λέξεων54.
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Ν. 1566/1985, Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ
167, τεύχ. Ά, 30-9-1985.
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Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σ.153.
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Σ. Ευαγγελόπουλος, Ελληνική..., ό.π., τ. 2, σ.100.
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Ν. 1566/1985, Δομή…, ό.π., άρθρο 1, παράγραφος 4.
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Η δομή της εκπαίδευσης διαμορφώνεται ως εξής: δύο χρόνια το Νηπιαγωγείο, έξι
το Δημοτικό, τρία το Γυμνάσιο, και στη συνέχεια η λυκειακή βαθμίδα χωρίζεται σε
Γενικό Λύκειο, Πολυκλαδικό Λύκειο, Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο και Γενική
Επαγγελματική Σχολή. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση

διαχωρίζεται σε δύο ισότιμες

κατευθύνσεις: το Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα55.
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία
που λειτουργούσαν ως ανεξάρτητα ή μέσα σε παιδικά κέντρα, τα οποία ανήκαν στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για τη

Δημοτική Εκπαίδευση, ο νόμος προέβλεπε φοίτηση εξαετή και εισαγωγή στο Γυμνάσιο
χωρίς εξετάσεις. Μαζί με την τρίχρονη φοίτηση στο Γυμνάσιο αποτελούσαν την
εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα αναλυτικά προγράμματα της εννιάχρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης

έχουν εσωτερική συνοχή και ενιαία ανάπτυξη τα

περιεχόμενά τους (άρθρο 1, παρ. 3, εδ. γ΄ του νομοσχεδίου)56. Θεσμοθετήθηκε η
δυνατότητα ανάθεσης διδασκαλίας μαθημάτων (Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Ξένων
Γλωσσών και Καλλιτεχνικών) σε καθηγητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε
άλλους ειδικούς εκπαιδευτικούς (άρθρο 4). Για την καλύτερη και αποδοτικότερη
διδασκαλία και μάθηση ιδρύθηκαν και λειτούργησαν σε κάθε σχολείο Εργαστήρια
Φυσικής και Χημείας και Σχολικές βιβλιοθήκες (άρθρα 42 και 43)57.
Οι απόφοιτοι της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης μπορούσαν να συνεχίσουν
στο Γενικό, το Τεχνικο-επαγγελματικό ή το Πολυκλαδικό λύκειο, καθώς επίσης και στις
Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές. Οι απόφοιτοι των τεχνικών επαγγελματικών σχολών
οδηγούνταν στην παραγωγή. Επίσης, οι απόφοιτοι όλων των τύπων σχολείων μπορούσαν να
διεκδικήσουν θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συμμετέχοντας στις γενικές εξετάσεις58.

Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο είναι ο νέος τύπος σχολείου. Το περιεχόμενο και
η μεθοδολογία του συνδέει την θεωρία με την πράξη, την γενική εκπαίδευση με την
επαγγελματική εκπαίδευση. Σ' όλες τις τάξεις του έχει κοινό πρόγραμμα για όλους τους
μαθητές, ανεξάρτητα από τις επιμέρους επιλογές τους στη Β' και στη Γ' τάξη. Έχει
πολλούς κύκλους και κλάδους σπουδών, ώστε ο κάθε μαθητής να μπορεί να διαλέξει τον
κύκλο και κλάδο που του ταιριάζει περισσότερο στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Οι

55

Ό.π, σ.101.
Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σσ. 153-154.
57
Σ. Ευαγγελόπουλος, Ελληνική..., ό.π., τ. 2, σ. 102.
58
Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σ. 155.
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κλάδοι αυτοί προσφέρουν ειδικές γνώσεις και οδηγούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή
στην παραγωγή59.
Το νομοσχέδιο προβλέπει για την οργάνωση της σχολικής ζωής, την ίδρυση
συνεταιρισμών που έχουν σκοπό «τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές
της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, την ανάπτυξη της
ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών
μορφών οικονομικής δραστηριότητας» (άρθρο 46. παρ. 1). Επίσης προβλέπει

τη

συγκρότηση μαθητικών κοινοτήτων με στόχο την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών
στην εκπαιδευτική διαδικασία (άρθρο 45 παρ. 2)60.
Ιδρύονται τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) για την επιμόρφωση
των Δασκάλων και Νηπιαγωγών με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (άρθρο 28
και 29). Προβλέφτηκε

μέριμνα για την Ειδική Αγωγή και Ειδική Επαγγελματική

Εκπαίδευση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στόχοι της ειδικής αγωγής ήταν η
ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και
ικανοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και

η ένταξή τους στην παραγωγική

διαδικασία και η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο (άρθρο 32). Ιδρύονται
πειραματικά σχολεία με σκοπό την πρακτική παιδαγωγική επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών61.
Πολλά μέτρα λήφθηκαν σχετικά με τη διοίκηση και εποπτεία της εκπαίδευσης.
Ιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και καταργήθηκε το ΚΕΜΕ

(άρθρα 23-27),

ορίζονται τα νέα όργανα διοίκησης των σχολείων (Διευθυντής, Υποδιευθυντής,
Σύλλογος Διδασκόντων) (άρθρο 11). Συστήνεται το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (άρθρο
48), καθώς επίσης και οι Νομαρχιακές και επαρχιακές επιτροπές παιδείας (άρθρο 49), οι
Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας (άρθρο 50), τα Σχολικά συμβούλια (άρθρο
51) και οι Σχολικές επιτροπές (άρθρο 52)62.
Τα επόμενα χρόνια ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Αντώνης Τρίτσης
(1985-1987), προσπάθησε να εφαρμόσει όσα είχαν μέχρι τότε αποφασιστεί για την
εκπαίδευση. Προτείνεται από τον Υπουργό η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο
Γυμνάσιο. Επίσης αλλάζει το σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στα Ανώτατα και
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και εισάγει σε πειραματική φάση στα
59

Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σ.155.
Σ. Ευαγγελόπουλος, Ελληνική..., ό.π., τ. 2, σσ. 102-103.
61
Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σσ. 160-161.
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Σ. Ευαγγελόπουλος, Ελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., τ. 2, σ. 103.
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δημοτικά σχολεία τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής, μουσικής και
καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Ο Α. Τρίτσης ξεκίνησε διάλογο με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους
μαθητές, επιδιώκοντας, με τη συνεργασία κοινωνικών και επιστημονικών φορέων που
σχετίζονταν με την εκπαίδευση, να αρθρώσει ένα ολοκληρωμένο περί παιδείας πρόταγμα.
Τα ζητήματα του διαλόγου που τέθηκαν ήταν τα εξής:
1. Η αξιολόγηση και κριτική των σχολικών βιβλίων.
2. Η αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού έργου.
3. Η αξιολόγηση του περιεχομένου των σπουδών.
4. Η εσωτερική πολιτιστική ζωή του σχολείου.
5. Η καλύτερη σχέση κοινωνικού περιβάλλοντος και σχολείου.
6. Προτάσεις για τη διάρκεια του διδακτικού έτους63.
Οι πρωτοβουλίες του προκάλεσαν αντιδράσεις, κυρίως επειδή τέθηκε το θέμα
περί εκκλησιαστικής περιουσίας, η οποία

παρέμενε αναξιοποίητη. Οι συνεχόμενες

κινητοποιήσεις και οι απεργίες των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αντιδρούσαν στην
επαναφορά της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τους έργου, εξανάγκασαν τον Υπουργό
να παραιτηθεί, αφήνοντας τις προσπάθειές του στη μέση, παρά την προσπάθεια του
Ανδρέα Παπανδρέου να τον διατηρήσει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ64.

3.1.2 Αντιδράσεις στον N. 1566/85
Καταργώντας πλήρως τα προγενέστερα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, η
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αυτής της περιόδου δεν συνιστά αντιμεταρρύθμιση αλλά
επιδιώκει και υλοποιεί την εκπαιδευτική φιλοσοφία της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ , που
εναρμονίζεται αρκετά με τις αντιλήψεις που αναπτύχθηκαν στα εκπαιδευτικά συστήματα
των δυτικών χωρών. Η εκπαιδευτική πολιτική διατυπώνεται τόσο στις εισηγητικές
εκθέσεις των

κυριότερων μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, του Ν.1404/1982 για τα

Τ.Ε.Ι., του Ν.1268/1982 για τα Α.Ε.Ι.

και

του Ν. 1566/1985 για τη «Δομή και

λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όσο και στο κεφάλαιο
για την Παιδεία του πενταετούς προγράμματος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
1983 - 1987, η Εκπαίδευση και η Λαϊκή Επιμόρφωση, του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η παιδεία, η

63

ΥΠΕΠΘ. «Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία. Το νέο σχολείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο», Μάιος 1987, σ. 8.
Α. Τ. Καραφύλλης,, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σσ. 169-170.
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εκπαίδευση και η λαϊκή επιμόρφωση είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την
επίτευξη των κοινωνικών και πολιτικών επιλογών και «γενικότερα για την
πραγματοποίηση του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού»65.
Στην εισηγητική έκθεση του Ν. 1268 για την δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.
γίνεται ακόμα πιο σαφής η φιλοσοφία της σύνδεσης των κοινωνικών και εκπαιδευτικών
μετασχηματισμών. «Το πανεπιστήμιο δεν είναι θεσμός απολιτικός με δικούς του νόμους
οργάνωσης. Είναι θεσμός πολιτικός, που πρέπει να οργανωθεί δημοκρατικά και να
ενταχθεί στο κοινωνικό περιβάλλον για να συμβάλει στην επίτευξη μιας δημοκρατικής
κοινωνίας»66.
Οι στόχοι της παιδείας, της εκπαίδευσης και της λαϊκής επιμόρφωσης όπως
αυτές προκύπτουν από τις παραπάνω θεμελιώδεις ιδεολογικές θέσεις είναι 67 :


Η συμβολή της εκπαίδευσης στην αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη του
κράτους.



Η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου με τελικό σκοπό την κατοχύρωση
της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής αλλαγής.



Η αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος σε οριζόντια αποκεντρωτική δομή και
η σύνδεση του με τις μακροχρόνιες ανάγκες

της ελληνικής κοινωνίας και

οικονομίας.


Η αναθεώρηση όλων των αναλυτικών προγραμμάτων με στόχο τη διδασκαλία
σύγχρονων γενικών γνώσεων.



Η λειτουργία ενός συστήματος λαϊκής επιμόρφωσης και θεσμοθέτηση και
κατοχύρωση της λαϊκής συμμετοχής στη χάραξη και υλοποίηση της



εκπαιδευτικής πολιτικής.
Η κοινωνική αναγνώριση της αξίας της εργασίας.



Εδραίωση της ισοτιμίας ανάμεσα στην τεχνική και την επαγγελματική
εκπαίδευση.



Αποκέντρωση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όλων των
βαθμίδων.



Κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
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Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας: «Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983- 1987»,
Αθήνα, 1984.
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Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σσ. 162- 163.
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Κυρίαρχος στόχος

του Ν. 1404 για τα Τ.Ε.Ι.

είναι η αναβάθμιση της

τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε να υπηρετήσει την ανάγκη για αυτοδύναμη
οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
H ψήφιση και η εφαρμογή του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» αποτελεί σημαντική αλλαγή για τα Α.Ε.Ι. της
χώρας μας. Στην εισηγητική έκθεση του παραπάνω νόμου επισημαίνεται ότι «αντί να
είναι χώρος ελεύθερης διακίνησης των ιδεών για τις συγκεκριμένες ανάγκες του τόπου,
παράγουν και αναπαράγουν την άρχουσα ιδεολογία και ελέγχουν για όφελος της τάξης
που εξουσιάζει τη χώρα, την επιστημονική και τεχνική γνώση» καθώς επίσης ότι η
κατάσταση σ’ αυτά «είναι αποτέλεσμα της ξένης εξάρτησης και τις αντιδραστικής
πολιτικής της άρχουσας τάξης…»68.
Ο Ν. 1268/82 θα προσπαθήσει να δώσει το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει νέα
ώθηση στην πανεπιστημιακή κοινότητα, θεμελιώνει

δημοκρατικές διαδικασίες με

υπεύθυνη συμμετοχή όλων των φορέων στη διδασκαλία, την έρευνα και τη διοίκηση του
Πανεπιστημίου, καταργεί την έδρα, κατοχυρώνει και διασφαλίζει το πανεπιστημιακό
άσυλο. Για να διατηρηθεί η αυτονομία των Πανεπιστημίων, αλλά και να διασφαλιστεί ο
ακαδημαϊκός έλεγχος στα Α.Ε.Ι., θεσπίζονται η Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και
Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.) και το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Υ.Π.)69. Σ’
αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής
αυτοδιοίκησης, των πανεπιστημίων, των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και των
παραγωγικών τάξεων. Μέσα από αυτό «εξασφαλίζεται ο κοινωνικός έλεγχος και ο
δημοκρατικός προγραμματισμός σε σχέση με τη σχεδίαση αλλά και τη λειτουργία των
ελληνικών πανεπιστημίων». Επίσης «το δέσιμο της παιδείας με την παραγωγή στα
πλαίσια της κάλυψης των αναγκών για εθνικά ανεξάρτητη, σύμμετρη και αυτοδύναμη
οικονομική, κοινωνική, τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου»70.
Στα πλαίσια της παραπάνω προσπάθειας για ανεξάρτητη οικονομική, κοινωνική,
πολιτιστική και εκπαιδευτική ανάπτυξη, δοκιμάζονται στην εκπαίδευση της περιφέρειας
θεσμοί,

που δεν αποτελούν αντιγραφή εκπαιδευτικών προτύπων. Ένας τέτοιος

αντιεξαρτησιακός θεσμός είναι η ίδρυση των Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών
Τμημάτων. Οι πρώην Παιδαγωγικές Ακαδημίες καταργήθηκαν(1989). Πρόκειται για ένα

68

Ν. 1268/82 για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων…, ό.π., σ. 22.
Ό.π., σ. 9.
70
Ό.π., σ. 18.
69
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πολύχρονο αίτημα της Δ.Ο.Ε., ένα μέτρο αναγκαίο για πανεπιστημιακή μόρφωση των
δασκάλων και νηπιαγωγών. Η ίδρυση αυτή είναι μια «ιστορική απόφαση, η οποία
πράγματι αποτελεί σταθμό στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, δικαίωση
πολύχρονων του διδασκαλικού κόσμου και αφετηρία για απόκτηση επιστημονικής
ταυτότητας από τον Έλληνα δάσκαλο και νηπιαγωγό»71.
Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο αλλά και σε συνδυασμό με το Ν. 1566/85 η
επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Ζητούμενο σ’ αυτόν τον
τομέα ήταν η αποκέντρωση με τη λειτουργία των επιμορφωτικών κέντρων ΠΕΚ. Η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διακρίνεται σε:
•

Εισαγωγική επιμόρφωση (για νεοδιόριστους ή προς διορισμό εκπαιδευτικούς)

•

Ετήσια επιμόρφωση (για εκπαιδευτικούς με 5χρονη υπηρεσία και άνω).

•

Περιοδική επιμόρφωση (για περιπτώσεις αλλαγής βιβλίων, προγραμμάτων κλπ.)

Την ευθύνη για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
και γίνεται στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Έτσι δίνεται η δυνατότητα
σ’ όλους τους εκπαιδευτικούς να ενημερώνονται κατά συχνά χρονικά διαστήματα σε
υπηρεσιακά, επιστημονικά και διοικητικά θέματα. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που
αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία (υπαγόμενη στο Υπουργείο Παιδείας)
αντικαταστεί το ΚΕΜΕ. Δεν ήταν καινούριος θεσμός για τα ελληνικά εκπαιδευτικά
δρώμενα γιατί είχε αποτελέσει «μία από τις σημαντικότερες τομές της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης του 1964»72 .
Mια από τις πιο βαθιές τομές που έγιναν στα μεταρρυθμιστικά μέτρα αυτής της
περιόδου είναι η θεσμοθέτηση του Σχολικού Συμβούλου. Ο σχολικός σύμβουλος είναι
θεσμός νέος που ήρθε στην εκπαίδευση με αρκετή καθυστέρηση. Ήρθε με καθυστέρηση
γιατί οι πολιτικές συνθήκες και οι εθνικές περιπέτειες δεν τον άφηναν να εμφανιστεί73.
Αίτημα πολλών ετών του κλάδου των εκπαιδευτικών, καθιερώθηκε με το νόμο
1304/1982, αντικαθιστώντας τον θεσμό του

Επιθεωρητή και του Επόπτη της

προσχολικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. «Η κατάργηση
του θεσμού του επιθεωρητή και η θέσπιση του σχολικού συμβούλου αποτελεί ένα καίριο
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μέτρο για τη δημοκρατική διάρθρωση της εκπαίδευσης και τη συμμετοχική ευθύνη
διοικητικών παραγόντων και εκπαιδευτικών – εκπαιδευομένων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της σημερινής παιδαγωγικής επιστήμης»74.
Ο νόμος αυτός συνιστά με το νέο αυτό θεσμό μια πολύ σημαντική καινοτομία η
οποία ουσιαστικοποιεί μια πολιτική επιλογή ανεξάρτητης εκπαιδευτικής πολιτικής,
αντίθετης με τις προτάσεις των διεθνών οργανισμών, καθώς «εκείνο που δεν είχαν
τολμήσει να προτείνουν οι μελετητές του Ο.Ο.Σ.Α., ήταν η κατάργηση του θεσμού του
επιθεωρητή και η αντικατάσταση του με μια νέα δομή ρυθμιστικής και όχι διοικητικής –
εξουσιαστικής υφής, το Σχολικό Σύμβουλο, που αποτελεί αναμφισβήτητα, ειδικά για τον
τόπο μας, εκπαιδευτική σύλληψη και κατάκτηση του συνδικαλιστικού χώρου,
φωτισμένων εκπαιδευτικών λειτουργών και εκπλήρωση κοινωνικής και εκπαιδευτικής
αναγκαιότητας»75.
Το Π.Δ. 214/84 θα καθορίσει τα καθήκοντα των Σχολικών Συμβούλων. Βασικά
καθήκοντα του είναι ο συντονισμός του προγραμματισμού και η παρακολούθηση
εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας για όλη τη διάρκεια
του σχολικού έτους. Ο Σχολικός Σύμβουλος έχει βασικό ρόλο την ενθάρρυνση των
εκπαιδευτικών και την ενίσχυση τους στα καθήκοντά τους. Θα έπρεπε επίσης να
αντιμετωπίσει μαζί με τον δάσκαλο τα επιμέρους προβλήματα και τις δυσκολίες της
σχολικής τάξης, να αναπτύξει επιμορφωτικές δραστηριότητες

στον επιστημονικό,

διδακτικό, παιδαγωγικό τομέα με ενημέρωση και προβληματισμό των εκπαιδευτικών στα
σύγχρονα πορίσματα των επιστημών της αγωγής. Είναι ο σύνδεσμος της σχολικής
μονάδας με την τοπική κοινωνία και τους πολιτιστικούς φορείς. Επίσης στα καθήκοντα
τους περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και για να μη δημιουργούνται
«πελατειακές» σχέσεις , ο θεσμός καθορίζει το αξίωμα επί θητεία.
Ο Σχολικός Σύμβουλος αν και ανταποκρινόταν σε πάγιο αίτημα και προσδοκία
του κλάδου των εκπαιδευτικών, η πορεία των πραγμάτων διέψευσε ως ένα βαθμό αυτές
τις μεγάλες προσδοκίες. Ο Σχολικός Σύμβουλος εάν λειτουργούσε σύμφωνα με τιε
προδιαγραφές θέσπισής του, τότε θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκέντρωση και την
αναίρεση του δύσκαμπτου γραφειοκρατικού εκπαιδευτικού μας συστήματος και να
λειτουργήσει ως «εμψυχωτής της κάθε διδακτικής πράξης, αφού θα είχε τη δυνατότητα

Χ. Φράγκος, Από τον επιθεωρητή στο Σχολικό Σύμβουλο, εισήγηση στο 1 ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Δ.Ο.Ε. (2629 Μάη 1983), δημ. στο Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Δ.Ο.Ε., Αθήνα, 1985, σ. 256.
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διαφοροποίησης προγραμμάτων και ύλης «για μια προσαρμογή της διδακτέας ύλης και
του αναλυτικού προγράμματος στις τοπικές συνθήκες»76.
Βαθιές τομές στην εκπαίδευση στην προσπάθεια αυτής της μεταρρυθμιστικής
περιόδου είναι η σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων και η συγγραφή νέων
διδακτικών βιβλίων. Τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία βασίστηκαν στην διεθνή
βιβλιογραφία, ο χαρακτήρας τους ήταν συλλογικός γιατί στην δημιουργία τους είχαν
συμβάλλει ομάδες εργασίας που αποτελούνταν από παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς της
πράξης. Για πρώτη φορά συγγράφονται βιβλία του μαθητή και αντίστοιχα βιβλία για τον
δάσκαλο. Τα βιβλία του μαθητή δεν είναι πια αποθήκες ετοιμοπαράδοτων γνώσεων,
αλλά βιβλία εργαστηριακά, που βοηθούν και ασκούν το μαθητή στην αναζήτηση και
οικοδόμηση της γνώσης, περιέχοντας γι’ αυτό το σκοπό μαθησιακές δραστηριότητες,
σχεδιασμένες να γίνονται μέσα στην τάξη και πολλές απ’ αυτές πάνω στα ίδια τα
βιβλία77.
Η νέα διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος θέλει τη σπουδή της
γλώσσας πάνω στην ίδια τη γλωσσική πράξη και τη γλωσσική μάθηση μέσα από τη
χρήση της γλώσσας78. Σ’ αυτά τα πλαίσια επιδιώκεται η ενοποίηση των διαφόρων
τομέων του γλωσσικού μαθήματος (ακρόαση, ανάγνωση, προφορική και γραπτή
έκφραση, γραμματική κ. ά.)79. Ο παραμερισμός των κανόνων, των ορισμών αλλά και
των κλίσεων της γραμματικής οδηγούν πολλούς, κυρίως γονείς, στο συμπέρασμα της
κατάργησης της γραμματικής. Το πνεύμα του νέου προγράμματος ήταν να συνδεθεί η
διδασκαλία της γραμματικής με τα γραμματολογικά φαινόμενα του κειμένου και όχι να
σταματήσει η διδασκαλία της. Μέσα από τα παραδείγματα αλλά και την ομοιομορφία
πολλών περιπτώσεων, τα παιδιά συλλαμβάνουν διαισθητικά τον κανόνα και ο δάσκαλος
μπορεί να τα ενθαρρύνει να διατυπώνουν μόνα τους τον κανόνα με δικά τους λόγια80.
Μια άλλη αιτία ανησυχίας ήταν η αντικατάσταση της έκθεσης από το Σκέφτομαι
και Γράφω. Μερικοί όροι μπαίνουν από την αρχή για την επιτυχία της νέας προσέγγισης.
Ο σεβασμός της παιδικής γλώσσας , η διαφύλαξη της γλωσσικής αυθορμησίας έτσι ώστε
να νιώσουν την ανάγκη να γράψουν αυτά που λένε από μέσα τους. Υπάρχει πρόβλεψη να
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έχουν τα παιδιά τακτικές ευκαιρίες για άσκηση στη γραπτή έκφραση αλλά σε
περιορισμένο χρόνο. Σε προαιρετική βάση πηγαίνουν και καρφιτσώνουν τις γραπτές τους
δημιουργίες στην «Εφημερίδα του τοίχου» για να τις διαβάσουν οι συμμαθητές τους. Ο
δάσκαλος παίρνει τα γραπτά στο σπίτι του για να αποδελτιώσει τα κυριότερα σφάλματά
τους και να κάνει

επανορθωτική άσκηση σε επίπεδο τάξης αφήνοντας τα γραπτά

απείραχτα.81. Η μη διόρθωση των λαθών των μαθητών δημιούργησε πολλά προβλήματα
και μεγάλη σύγχυση. Η καινοτομία του Σκέφτομαι και γράφω, παρά τη σημαντικότητά
της, δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή της λόγω της ελλιπούς γνώσης και
κατάρτισης των εκπαιδευτικών ως προς τις ιδιαιτερότητες της. Στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας της
γραπτής έκφρασης κι έτσι δημιουργείται πρόβλημα στην προσαρμογή των αποφοίτων
του Δημοτικού σχολείου προς το Γυμνάσιο. Οι γονείς βοηθούσαν τα παιδιά με τρόπο που
προκαλούσε σύγχυση αφού δεν γνώριζαν τη νέα μέθοδο και οι εκπαιδευτικοί έχοντας
ατελή ενημέρωση αδυνατούσαν να μελετήσουν και να εφαρμόσουν μια νέα προσέγγιση
αφού ήταν συνηθισμένοι στην παλιά μεθοδολογία ή αντιμετώπιζαν αρνητικά τη νέα
μέθοδο διδασκαλίας82.
Μια άλλη καινοτομία ήταν το μάθημα Μελέτη του Περιβάλλοντος, το οποίο
αποτελεί ένα νέο ενιαίο τομέα μάθησης, για τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις, αντικαθιστώντας
το μάθημα της Πατριδογνωσίας και στο οποίο επισημαίνονται μορφωτικά στοιχεία από
την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ιστορική
συνάρτηση με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις του ανθρώπου. Ο θεμελιώδης άξονας του
μαθήματος είναι η ανθρώπινη κοινωνία, «η σπουδή και η κατανόηση του ανθρώπου, του
κοινωνικού και βιοφυσικού του περιβάλλοντος και του πολιτισμού στις μεταξύ τους
αλληλεξαρτήσεις83.
Καινοτόμο είναι επίσης το περιεχόμενο και ο τρόπος της διδασκαλίας των
μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο. Αλλαγή του προγράμματος των μαθηματικών, νέα
προσέγγιση της έννοιας του αριθμού και των συνόλων, η διδασκαλία της γεωμετρίας από
τις μικρές τάξεις είναι οι αλλαγές που προωθούνται. Βασικότερος σκοπός αυτού του
νέου προγράμματος των μαθηματικών είναι «να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν
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λογικομαθηματική σκέψη κι όχι γρήγορα και βιαστικά να περάσουν στο αποτέλεσμα.
Δίνει έμφαση στη διδασκαλία μάθησης για να μάθει ο μαθητής να μαθαίνει»84.
Για πρώτη φορά γράφονται βιβλία και για τον δάσκαλο. Οι εκπαιδευτικοί έπρεπε
να λειτουργήσουν με μια καινούρια αντίληψη και εκσυγχρονισμένη θεματολογία στα
περιεχόμενα των βιβλίων. Το «βιβλίο του δασκάλου» περιέχει ένα ενδεικτικό αναλυτικό
διάγραμμα διδασκαλίας, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί από τον δάσκαλο, μέσα στα
πλαίσια όμως της νέας προσέγγισης των μαθημάτων. Το βιβλίο του δασκάλου βοηθάει
τον εκπαιδευτικό στο δύσκολο έργο της διδασκαλίας χωρίς να τον περιορίζει και να του
αφαιρεί την πρωτοβουλία για αλλαγές στην διδασκαλία του, κερδίζοντας χρόνο από την
προπαρασκευή και προετοιμασία που γίνονταν παλαιότερα χωρίς τέτοια βιβλία.
Πολλοί επικριτές επισήμαναν ότι με τα νέα βιβλία υποβαθμίζεται ο ρόλος του
δασκάλου. Ο δάσκαλος δεσμεύεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, να λειτουργήσει ως
διεκπεραιωτής μιας προαποφασισμένης από άλλους διδασκαλίας, χωρίς να μπορεί να
οργανώσει την διδασκαλία του κάθε φορά, επιλέγοντας την πιο κατάλληλη διδακτική
μέθοδο.
Πολλές επικρίσεις δέχτηκε η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία οι
εργασίες των μαθητών θα πρέπει να ολοκληρώνονται στο σχολείο και δεν θα πρέπει να
δίνονται για το σπίτι. Η νέα αυτή αντίληψη στην οποία στηρίχτηκε η σύνταξη των
βιβλίων, καταργεί ουσιαστικά τη μελέτη των μαθητών στο σπίτι. Καλλιεργείται η
αντίληψη ότι οι ώρες του σχολείου αρκούν για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων μόνο
σ’ αυτό και στερεί τη δυνατότητα από τους γονείς να επεμβαίνουν στη μόρφωση των
παιδιών στο σπίτι85.
Μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες στο χώρο της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης αποτελεί η ίδρυση του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) που
καθιερώθηκε με τον νόμο 1566/85. Όπως αναφέρει στην εισηγητική έκθεση για το νόμο
1566/85 ο υπουργός Παιδείας Απόστολος Κακλαμάνης στο ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο,
θα επιχειρούνταν η οργανική σύνδεση γενικής και τεχνο-επαγγελματικής εκπαίδευσης, η
οποία θα έδινε στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν ισότιμα την ικανότητα για
χειρωνακτική και διανοητική εργασία χωρίς διακρίσεις. Ο νέος αυτός θεσμός «δεν
καταργεί την υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα αλλά τη συμπληρώνει και την
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εμπλουτίζει με άλλη προοπτική»86. Αποτελεί μια νέα εκπαιδευτική ευκαιρία που
χαρακτηρίζεται από όλα τα στοιχεία της σύγχρονης εκπαιδευτικής θεωρίας και
πρακτικής. Συνδυασμό γενικής μόρφωσης και εξειδικευμένης γνώσης, ευελιξία
οργάνωσης, ισοτιμία μαθημάτων και τύπων σπουδής, κατοχύρωση, σύνδεση με την
παραγωγική και οικονομική διαδικασία σε συνδυασμό με νέα προγράμματα και βιβλία.
Η πολιτεία ανέμενε από αυτό να δώσει λύσεις σε σημαντικά και μακροχρόνια
προβλήματα της εκπαίδευσης όπως η συσσώρευση χιλιάδων υποψηφίων για τα ΑΕΙ, η
άνιση κατανομή του μαθητικού δυναμικού μετά το γυμνάσιο αλλά και η είσοδος νέων
στον επαγγελματικό στίβο χωρίς επαγγελματική κατάρτιση. Το ΕΠΛ θα αποτελούσε την
έκφραση της ιδέας της ενιαίας εκπαίδευσης στην χώρα μας87. Το ενιαίο σχολείο ήρθε με
μεγάλη καθυστέρηση στην Ελλάδα εξαιτίας της απουσίας από την εξουσία κάποιας
πολιτικής δύναμης που θα ασπαζόταν την ιδεολογία του Ενιαίου Σχολείου, της
υπανάπτυξης της χώρας και της χαμηλής διαφοροποίησης της εργασίας στα κατώτερα
και μέσα επίπεδα88. Το «Ενιαίο Σχολείο είναι προϊόν κοινωνικής εξέλιξης […] και
αποτέλεσμα της αυξανόμενης τάσης για εκδημοκρατισμό της κοινωνίας»89 έναν
εκδημοκρατισμό που αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους στόχους της
σοσιαλιστικής κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Άλλη σημαντική καινοτομία του Ν. 1566/1985 είναι η καθιέρωση του
δημοκρατικού προγραμματισμού στην εκπαίδευση. Αυτός κινείται σε τρία επίπεδα
(εθνικό, νομαρχιακό, τοπικής αυτοδιοίκησης). Ανώτερο όργανο δημοκρατικού
προγραμματισμού είναι το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π), που «εισηγείται στην
κυβέρνηση θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
παιδείας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και λαϊκής επιμόρφωσης»90. Πρόεδρός του είναι ο
υπουργός Παιδείας, ενώ συμμετέχουν σ’ αυτό άλλοι αρμόδιοι υπουργοί και εκπρόσωποι
όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.
Σε επίπεδο νομού έχουμε τις Νομαρχιακές επιτροπές παιδείας. Πρόεδρος είναι ο
νομάρχης, ενώ μέλη είναι οι σχολικοί σύμβουλοι, οι προϊστάμενοι διευθύνσεων
εκπαίδευσης καθώς και εκπρόσωποι γονέων και εκπαιδευτικών. Ασχολείται με ζητήματα
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όπως ίδρυση, κατάργηση σχολείων, κατανομή πιστώσεων στους ΟΤΑ, διοργάνωση
σεμιναρίων για γονείς και γενικότερα θέματα λειτουργίας των δημοσίων σχολείων του
νομού91.
Στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκροτούνται οι δημοτικές ή
κοινοτικές επιτροπές παιδείας. Πρόεδρος σ’ αυτές είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της
κοινότητας και μέλη οι διευθυντές των γραφείων εκπαίδευσης, εκπρόσωποι των γονέων
και των εκπαιδευτικών. Οι επιτροπές αυτές εισηγούνται στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο
της κοινότητας πάνω σε ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων, λειτουργικών
δαπανών, κατανομής πιστώσεων, την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολείων και
παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους,
καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών. Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής
επιτροπής παιδείας υποβάλλονται και στο νομαρχιακό ή επαρχιακό συμβούλιο και
μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας92.
Στο επίπεδο σχολείου θεσμοθετούνται δύο όργανα. Το σχολικό συμβούλιο, που
έχει αποστολή την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο
τρόπο, την καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα σε διδάσκοντες και γονείς των
μαθητών και την υγιεινή των μαθητών και του σχολικού προβάλλοντος93. Το άλλο
όργανο είναι η σχολική επιτροπή, που έργο της είναι η διαχείριση των πιστώσεων που
διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες και γενικότερα η αντιμετώπιση κάθε
λειτουργικού προβλήματος94. Με τον ίδιο νόμο μεταβιβάζεται όλη η σχολική περιουσία
στη δημοτική επιτροπή παιδείας. Έτσι η ευθύνη για την υλικοτεχνική υποδομή των
σχολείων περνά στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Στην ύπαρξη των διάφορων οργάνων λαϊκής συμμετοχής επικεντρώνεται και η
κριτική της ΝΔ, η οποία θεωρούσε ότι εξαιτίας των πολλών οργάνων θα υπήρχαν
αλληλοσυγκρουόμενες αρμοδιότητες και γνωμοδοτήσεις κάτι που θα οδηγούσε στο να
παίρνονται τελικά όλες οι αποφάσεις από το Υπουργείο95. Η κριτική αφορούσε επίσης
ότι τα λεγόμενα «συμμετοχικά όργανα» θα λειτουργούσαν κάτω από μια ιεραρχική δομή
που θα εξασφάλιζε τον έλεγχο του κράτους στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής κι
έτσι θα συνεχιζόταν ο αυταρχικός και συγκεντρωτικός χαρακτήρας του συστήματος.
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Tο κράτος με το νόμο 1566/85 αντιμετωπίζει το φαινόμενο των παιδιών που
παρουσιάζουν ειδικές ανάγκες96. Στα άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες παρέχεται ειδική
αγωγή και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτή επιδιώκει την ολόπλευρη και
αποτελεσματική ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους και
ταυτόχρονα την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία97.

Η ειδική αγωγή

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και η ειδική επαγγελματική
εκπαίδευση, παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε κανονικά σχολεία, σε ειδικές τάξεις,
τμήματα ή ομάδες, που λειτουργούσαν σε κανονικά σχολεία, σε ειδικά νηπιαγωγεία,
αυτοτελή σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία
που θα λειτουργούσαν ως παράρτημα, νευροψυχιατρικά, ορθοπεδικά και άλλα
νοσοκομεία και κλινικές, σε ειδικές επαγγελματικές σχολές ή ειδικά τμήματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε οποιοδήποτε χώρο εκτός σπιτιού, ενώ σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, η αγωγή αυτή θα μπορούσε να παρέχεται στο σπίτι98. Οι περιφερειακές
υπηρεσίες του Υπουργείου Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ήταν υπεύθυνες
για τη διαγνωστική εξέταση των προβλημάτων υγείας των μαθητών (είδος και βαθμός
αναπηρίας). Οι ίδιες υπηρεσίες θα ήταν υπεύθυνες για την εισήγηση της εγγραφής των
παιδιών στις τάξεις και στις μονάδες ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, για την
παροχή συμβουλών προς τους διδάσκοντες, τους γονείς αλλά και τα ίδια τα παιδιά και για
την ιατροδιαγνωστική εξέταση μαθητών που φοιτούσαν σε κανονικά σχολεία για τη
διαπίστωση τυχόν ειδικών αναγκών των μαθητών. Για την ειδική αγωγή και την ειδική
επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα εφαρμόζονταν ειδικά
προγράμματα, ανάλογα με το είδος και το βαθμό της ανάγκης, τις δυνατότητες μάθησης
και ένταξης στην παραγωγική διαδικασία και στο κοινωνικό σύνολο. Για τη στελέχωση
των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, θα χρησιμοποιούνταν προσωπικό της
πρωτοβάθμιας

και

λογοθεραπευτών,

δευτεροβάθμιας
επαγγελματικών

εκπαίδευσης
συμβούλων,

και

προσωπικό
ψυχολόγων,

των

κλάδων

επιμελητών,

φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, και κοινωνικών λειτουργών. Η κατάρτιση και η
έγκριση των προγραμμάτων, ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων για μετεκπαίδευση,
ειδίκευση και επιμόρφωση, θα ρυθμίζονταν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Οικονομικών.
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Ο νόμος 1566/85 περιλάμβανε διατάξεις και για την οργάνωση της μαθητικής
ζωής, η ύπαρξη της οποίας θεωρήθηκε απαραίτητη συνθήκη για την υλοποίηση των
σκοπών, τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι διάφορες
μορφές οργάνωσης της μαθητικής ζωής θα βοηθούσαν τους μαθητές να αποκτήσουν
υπευθυνότητα, να κατανοήσουν τη σημασία του δημοκρατικού διαλόγου και να γίνουν
δημιουργικοί. Επίσης, θα συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας θα αποκτούσαν αντίληψη για τη ζωή, ενώ οι μαθητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, θα ασχολούνταν και με την οργάνωση των σχολικών εκδηλώσεων99.
Παράλληλα με την ίδρυση και λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, ό ίδιος
νόμος εισάγει το θεσμό του σχολικού συνεταιρισμού100. Ο σχολικός συνεταιρισμός ήταν
θεσμός κοινωνικής ζωής, βασισμένος στην ελεύθερη ένωση των μαθητών και στην
έμφυτη κοινωνικότητα του παιδιού, την ελεύθερη συμμετοχή, την κατανόηση και τον
αλληλοσεβασμό. Σκοπός της ήταν η διαπαιδαγώγηση των μαθητών με τις αρχές της
αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, για την ανάπτυξη της
ανεξάρτητης σκέψης και της δημοκρατικής συνείδησης. Μερικές από τις δραστηριότητες
του σχολικού συνεταιρισμού ήταν η χειροτεχνία, η ενασχόληση με το σχολικό κήπο, η
ζωοτεχνία, το πρατήριο ειδών, το κυλικείο, έργα πολιτισμού, η έρευνα, πολιτιστικές και
αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές και βιβλιοθήκες.
Ο νόμος προέβλεπε και τη δημιουργία μαθητικών ομίλων αθλημάτων (Μ.Ο.Α.).
Οι μαθητές θα έπαιρναν μέρος σε όποια αθλήματα επιθυμούσαν. Οι Μ.Ο.Α. θα είχαν την
ευθύνη για τη διεξαγωγή σχολικών αγώνων. Οι Μ.Ο.Α. θα συνεργάζονταν με τους
καθηγητές σχολικής αγωγής και θα χρησιμοποιούσαν σχολικές εγκαταστάσεις. Τα
λειτουργικά έξοδα των αγώνων θα καλύπτονταν από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.
Τέλος, με απόφαση του οικείου νομάρχη και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας θα
διοργανώνονταν πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες.
Με το νόμο 1304/82 έχουμε την ίδρυση και λειτουργία των Μεταλυκειακών
Προπαρασκευαστικών Κέντρων. Αυτά έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές που
δεν πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
επιθυμούσαν να ξαναδώσουν εξετάσεις. Αυτά τα κέντρα θα ιδρύονταν, όχι μόνο στις
έδρες των νομών, αλλά και σε άλλες πόλεις και κωμοπόλεις. Στα τμήματα αυτά θα
διδάσκονταν η ύλη από τα προπαρασκευαστικά μαθήματα των δεσμών που διδάσκονταν
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στη Γ' Λυκείου. Τα μαθήματα θα διδασκόταν δωρεάν και δικαίωμα εγγραφής θα είχαν
όλοι οι απόφοιτοι λυκείου, ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους. Σ’ αυτά θα
δίδασκαν δημόσιοι εκπαιδευτικοί, είτε με μερική είτε με ολική απόσπαση, αλλά και
ιδιώτες εκπαιδευτικοί με την απαιτούμενη πείρα στην προετοιμασία υποψηφίων για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, οι δαπάνες της λειτουργίας των μεταλυκειακών
κέντρων, θα επιβάρυναν το Υπουργείο Παιδείας101. Με τον ίδιο νόμο, θεσπίστηκε και ένα
κοινωνικό μέτρο, στην κατεύθυνση της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές της Α'
και της Β' λυκείου, σε περίπτωση που από τη βαθμολογία τους, κατά το πρώτο τρίμηνο,
προέκυπτε πως είχαν ανάγκη για επιπρόσθετη εσωσχολική βοήθεια, θα είχαν τη
δυνατότητα να φοιτήσουν σε ειδικό τμήμα για τη Β' και Γ' λυκείου. Τους μαθητές αυτούς
θα τους επέλεγε ο σύλλογος διδασκόντων102.
Σίγουρα ήταν ένα μέτρο που βοήθα τους υποψήφιους να προετοιμαστούν όσο
μπορούν καλύτερα για τις εξετάσεις. Δεν είναι μέτρο όμως που θα ρύθμιζε
αποτελεσματικά το θέμα της εισαγωγής των υποψηφίων στα Α.Ε.Ι. για να χτυπηθεί
ριζικά η παραπαιδεία στη χώρα μας. Αφού όμως αυτό δεν έγινε το παραπάνω μέτρο
κρίνεται ικανοποιητικό από κοινωνικές τάξεις οικονομικά ασθενέστερες103.
Για τη μεταρρύθμιση της περιόδου 1982-1985 πρέπει να επισημανθεί ότι για
πρώτη φορά στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης μια μεταρρυθμιστική
προσπάθεια δεν ανατράπηκε μετά από αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στη χώρα.
Αντίθετα, πολλά από τα μέτρα της μεταρρύθμισης του 1976 διατηρήθηκαν και
βελτιώθηκαν, συνεχίζοντας στην ουσία την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής
εκπαίδευσης Οι ανακαινιστικές παρεμβάσεις την περίοδο 1981- 1985, δεδομένης και της
ύπαρξης διατάξεων και για άλλες πτυχές της εκπαίδευσης (ειδική αγωγή, όργανα
εκπαίδευσης), που η προηγούμενη ευρεία μεταρρύθμιση δεν κάλυπτε, υπήρξε μάλλον η
«πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μετά την απελευθέρωση»104. Η
μεταρρύθμιση

αυτή

υλοποίησε

ένα

διπλό

στόχο,

καθώς

ολοκλήρωσε

την

αστικοδημοκρατική μεταρρύθμιση που εκκρεμούσε από τις αρχές του αιώνα,
ικανοποιώντας έτσι τα αιτήματα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού και προχώρησε σε
θεσμικές αλλαγές που έχουν ενσωματωμένη μία μετασχηματιστική - σοσιαλιστική
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δυναμική105. Το πρώτο μισό της δεκαετίας του '80 σηματοδοτήθηκε αφενός από τη
σημαντική μείωση του αναλφαβητισμού στη χώρα μας, αφετέρου από τη μαζικοποίηση
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επέφερε η εφαρμογή της εννιάχρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τη δεύτερη περίοδο της δεκαετίας του '80 μεταφέρθηκε η
αυστηρότητα επιλογής μετά το λύκειο, στην είσοδο του Πανεπιστημίου, με τις Γενικές
Εξετάσεις. Η μάθηση υποβαθμίστηκε προκειμένου να γίνει η προετοιμασία για τις
εξετάσεις που θα οδηγούσαν στην επόμενη βαθμίδα και στο πολυπόθητο δίπλωμα. Έτσι,
η ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας έμεινε στο απυρόβλητο106. Το αίτημα για ισότητα
εκπαιδευτικών ευκαιριών, απόρροια του οποίου υπήρξε και το ΕΠΛ, δεν ικανοποιήθηκε.
Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ) δεν κατάφερε να επικρατήσει ως μοναδικός
σχολικός τύπος της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βασική επιδίωξή του να
συνδέσει οργανικά την τεχνική επαγγελματική με την γενική εκπαίδευση και έτσι το
μεγαλύτερο ίσως στοίχημα της εκπαιδευτικής αλλαγής του 1985 χάθηκε. Ο νέος θεσμός
έγινε κατ' αρχήν αποδεκτός από την εκπαιδευτική κοινότητα και από την ευρύτερη
κοινωνία. Καθυστέρησε όμως πάρα πολύ να επεκταθεί. Το 1984 ιδρύθηκαν 14 ΕΠΛ στα
οποία φοίτησαν 4.458 μαθητές. Το 1996, 12 χρόνια μετά την ίδρυση του ΕΠΛ,
λειτουργούσαν μόνο 39 Λύκεια αυτού του τύπου με 26.012 μαθητές, οι οποίοι
αντιπροσώπευαν μόλις το 7% περίπου του μαθητικού πληθυσμού της λυκειακής
βαθμίδας. Οι λόγοι της καθυστέρησης αυτής είναι πολλοί και σύνθετοι. Ανάμεσά τους
περιλαμβάνονται η αδυναμία του ΕΠΛ να λειτουργήσει με μικρό αριθμό μαθητών,
γεγονός, το οποίο εμπόδισε την ίδρυσή του σε μικρές αστικές ή ημιαστικές περιοχές, οι
διοικητικές δυσκολίες και οι αρνητικές παιδαγωγικές συνέπειες που δημιουργούσε ο
μεγάλος αριθμός μαθητών. Η υπανάπτυξη επίσης των Κέντρων Ειδίκευσης των ΕΠΛ και
η μεταγενέστερη δημιουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (1991)
περιέπλεξε το πρόβλημα της επαγγελματικής εξειδίκευσης των αποφοίτων των ΕΠΛ.
Επίσης πολλές προβλέψεις του Ν. 1566/85, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, τα
Σχολικά Επαγγελματικά Κέντρα, έμειναν στα χαρτιά. Πολλά από τα Προεδρικά Διατάγματα
και τις Υπουργικές Αποφάσεις που προέβλεπε ο 1566/85 δεν εκδόθηκαν, με αποτέλεσμα να
εμποδιστεί η εφαρμογή αξιόλογων αλλαγών107. Τέλος, η συγκεντρωτική και γραφειοκρατική
φύση του ελληνικού κράτους, δεν επέτρεψαν την διαφοροποίηση του τρόπου άσκησης
εξουσίας στην εκπαίδευση.
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3.2 Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΕΕΠ)

την

περίοδο 1976 – 1992
Τη δεκαετία του 1980 αποτελεί μια σημαντική περίοδο αλλαγών στην εξέλιξη της
εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο
την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και την εκπαίδευση να αποκτάει
σημαντικό ρόλο. Η Κοινότητα αποφάσισε να ασχοληθεί πιο ενεργά στους τομείς της
κατάρτισης και της εκπαίδευσης και να ενοποιήσει τις πολιτικές της. Η κατάρτιση και η
εκπαίδευση μέχρι το 1981 λειτουργούσαν ως δύο ξεχωριστά τμήματα με την πρώτη να
αποτελεί τμήμα της 5ης Γενικής Διεύθυνσης για την Κοινωνική Πολιτική και τη δεύτερη
να αποτελεί τμήμα της 12ης Γενικής Διεύθυνσης, αρμόδιας για τον τομέα Επιστήμη και
Έρευνα. Από το 1981 ενώνονται σε ένα ενιαίο τμήμα στην 5η Γενική Διεύθυνση για την
Κοινωνική Πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περίοδο αυτή πιέζει την Επιτροπή
για ανάληψη πρωτοβουλιών για την διαμόρφωση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης
στρατηγικής. Η Έκθεση108 της συνόδου των Υπουργών Παιδείας της Κοινότητας της
22ας Ιουνίου 1981 οριοθετεί την νέα φιλοσοφία που θα ακολουθούσε η Κοινότητα.
Καθορίζονται οι κατευθύνσεις

προς τις οποίες πρέπει να στραφεί η πολιτική της

Κοινότητας και θέτει την εκπαίδευση μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών, κοινωνικών
και τεχνολογικών προκλήσεων που διαγράφονται παγκόσμια για τις επόμενες δεκαετίες.
Υπήρξε συμφωνία να γίνει παρέμβαση στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με βάση τις συνδυασμένες πολιτικές σε θέματα
κατάρτισης και εκπαίδευσης. Μια σειρά από δράσεις με έμφαση στην επαγγελματική
εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες, τα επόμενα χρόνια, στηρίχθηκαν πάνω στην έκθεση
αυτή. Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε λέξεις κλειδιά όπως ‘ευελιξία και
κινητικότητα στην αγορά εργασίας’, ‘συνεχής εκπαίδευση’ και ‘νέες τεχνικές
πληροφόρησης’109.

108

Συμβούλιο των ΕΚ., Περιληπτική Έκθεση, από τον πρόεδρο των γνωμών που εκφράστηκαν κατά τη Σύνοδο του
Συμβουλίου και των Υπουργών Παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1981, στο
Συμβούλιο των ΕΚ, Κείμενα για την ΕΕΠ 1987, (1971-1987), 3η έκδοση, Ιούνιος 1987, Λουξεμβούργο. σσ. 81-83.
109
Γ. Πασσιάς, Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, θεσμικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική, (1950-1999), τόμος Α΄,
Gutenberg, Αθήνα, 2006, σσ. 283-284.
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Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η Επιτροπή προωθεί κοινοτικά
προγράμματα δράσης εντός των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και με «σκοπό την
ενδυνάμωση των σχέσεων παιδείας και οικονομίας στο εθνικό επίπεδο και την
αποτελεσματικότερη συμβολή των εκπαιδευτικών συστημάτων στην ολοκλήρωση της
ενιαίας αγοράς και συνοχής της Κοινότητας»110.
Η φάση της εξέλιξης της εκπαίδευσης ως τομέα πολιτικής στην Κοινότητα
ολοκληρώθηκε με την σημαντική απόφαση της 24ης Μαΐου 1988 στην Κοπεγχάγη 111.
Στο ψήφισμα υιοθετείται η βασική θέση της έκθεσης της Συνόδου των Υπουργών
Παιδείας, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή κοινωνία οικονομικά,
κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ολοκληρωμένη και ασκεί αυστηρή κριτική στην
αντίληψη σύμφωνα με την οποία η 'Ένωση οφείλει να έχει αποκλειστικά οικονομικό
χαρακτήρα. Στο ψήφισμα υπογραμμίζονται τα εξής :


Να ενισχυθεί στους νέους η αίσθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και να τους
γίνει σαφής η αξία του ευρωπαϊκού πολιτισμού.



Να δοθούν στους νέους ευκαιρίες να προετοιμαστούν για την συμμετοχή τους
στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της κοινότητας.



Να συνειδητοποιήσουν οι νέοι τα πλεονεκτήματα που αντιπροσωπεύει η
Ευρωπαϊκή 'Ένωση αλλά και την πρόκληση που συνεπάγεται, δεδομένου ότι τους
θέτει μπροστά σε έναν διευρυμένο οικονομικό και κοινωνικό χώρο.



Να διευρυνθούν οι ιστορικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές γνώσεις
των νέων για την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της.

Αυτήν την περίοδο υλοποιήθηκαν δράσεις που συνέβαλαν ουσιαστικά στη σταδιακή
διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. Δράσεις που ξεχώρισαν είναι οι εξής:


Η σύμβαση για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου
της Φλώρινας το οποίο εξειδικεύεται σε τέσσερα πεδία έρευνας, ιστορία και
πολισμός,

οικονομικές

επιστήμες

και

κοινωνικές

επιστήμες.

Επίσης

αναπτύσσονται διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα θέματα
που απασχολούν την ευρωπαϊκή κοινωνία και συνδέονται με την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση.

110

Ό.π., σσ. 305-308.

111

Ψήφισμα των Υπουργών Παιδείας της 24ης Μαΐου 1988 σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην
εκπαίδευση, Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 175/5, 6.7.1988.
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Υιοθετείται το πρόγραμμα ERASMUS (βάση των άρθρων 128 και 235 της
Συνθήκης της Ρώμης) για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης και την
κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη βελτίωση της διαφάνειας όσον
αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση σπουδών και διπλωμάτων σε ολόκληρη την
Ευρώπη.



Υιοθέτηση του προγράμματος COMMET για την προώθηση της συνεργασίας
μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας.



Υιοθέτηση του προγράμματος LINGUA για τη γλωσσομάθεια και για τη
βελτίωση των γνώσεων στις γλώσσες της Ένωσης.



Υιοθέτηση του προγράμματος PETRA για την υποστήριξη της επαγγελματικής
κατάρτισης νέων και την προετοιμασία τους για την επαγγελματική ενήλικη ζωή.



Υιοθέτηση του προγράμματος EUROTECNET που αφορά

καινοτομίες στον

τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι
τρέχουσες κα μελλοντικές τεχνολογικές μεταβολές και οι επιπτώσεις τους στην
απασχόληση, την εργασία και τα αναγκαία τυπικά προσόντα και ικανότητες.


Κυκλοφορεί η οδηγία 89/48 για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων σε
κοινοτικό επίπεδο. Με την οδηγία αυτή προωθείται η

καθιέρωση ενός

μηχανισμού αναγνώρισης διπλωμάτων χωρίς ωστόσο να θέτει σε δυσκολία τα
εθνικά συστήματα εκπαίδευσης112.


Θεσμοθετείται το Δίκτυο Eurydice. Το Δίκτυο συστήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα το 1980 και αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία που
δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και τις Εθνικές υπηρεσίες
που δημιουργήθηκαν από τα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας όλων των κρατών
που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σωκράτης. Στόχος
του δικτύου είναι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της
εκπαίδευσης καθώς και την προβολή της ποικιλομορφίας των εθνικών
συστημάτων εκπαίδευσης αλλά και τις κοινές τάσεις τους. Η Eurydice
συνεργάζεται στενά και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της
Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), και με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης113.

112

Σταμέλος Γ., Βασιλόπουλος Α., «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική. Συγκρότηση, Θεματολογία, Μεθοδολογία
υλοποίησης, Επιδράσεις στην ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση», Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2004, σσ. 56-57.
113

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
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3.3 Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Οι πρώτες επιδράσεις
Από τις Εισηγητικές Εκθέσεις βασικών εκπαιδευτικών νομοσχεδίων, όπως του
1566/1985 και 1268/1982, απουσιάζουν αναφορές στα τεκταινόμενα στις παραδοσιακές
χώρες της Δύσης. Είναι η ρητορική περί αυτοδύναμης ανάπτυξης της χώρας και
σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της Ελληνικής κοινωνίας114 που φαίνεται να εμποδίζει
τις αναφορές αυτές. Στο πρώιμο αυτό στάδιο της ένταξης της χώρας στην Κοινότητα,
που ξεκινά από τη διαπραγμάτευσή της και καλύπτει ολόκληρη τη δεκαετία του 1980, οι
δημόσιες αναφορές σε πολιτικές της Κοινότητας που αφορούν την εκπαίδευση είναι
περιορισμένες. Tο «Κοινοτικό κεκτημένο» στον τομέα της εκπαίδευσης ήταν ακόμη
αρκετά ισχνό και η ιδεολογία του κυβερνώντος κόμματος και των κομμάτων της
Αριστεράς, κλείνουν την πόρτα σε επιδράσεις αλλά και σε πρωτοβουλίες με Κοινοτική
προέλευση. Χαρακτηριστικές είναι οι αντιδράσεις μαχητικών φοιτητικών μειοψηφιών
ενάντια στα προγράμματα Erasmus, οι οποίες βέβαια θα εκτονωθούν αργότερα, όταν με
«παρακαμπτήριες τεχνικές»115 από την πλευρά της ακαδημαϊκής κοινότητας οι
μειοψηφίες αυτές θα βρεθούν προ τετελεσμένων. Για όλους αυτούς τους λόγους η
Κοινότητα θα κάνει αισθητή την εμφάνισή της στο δημόσιο λόγο για την εκπαίδευση
μόνο κατά τη δεκαετία του 1990.
Αν όμως η εκπαίδευση απουσιάζει ουσιαστικά ως θέμα αιχμής από τον κατά τα
άλλα αντιπαραθετικό δημόσιο λόγο για την Κοινότητα, στο παρασκήνιο οικοδομούνται
την ίδια περίοδο θεσμοί προκειμένου να ενσωματώσουν το «κοινοτικό κεκτημένο» και
τις κοινοτικές ρυθμίσεις που αφορούν την εκπαίδευση. Έτσι:


Ιδρύεται, αρχικά (1979) ως Τμήμα, και στη συνέχεια (1981) εντάσσεται στο
οργανόγραμμα του ΥΠΕΠΘ η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με σκοπό τη
«συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία του κοινοτικού και του παράγωγου
δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», την «κατάρτιση ... των προγραμμάτων
και αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων από τα Ταμεία των Ευρωπαϊκών

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/ef0010_el.htm
114
Γ. Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης 1974 -1990. Σταθερή δημοκρατία σημαδεμένη από τη μεταπολεμική
ιστορία, Θεμέλιο, Αθήνα,. 2001.
115
Οικονομικός Ταχυδρόμος, Η 'κόλαση' της ΕΟΚ και η Ιερά Εξέταση κάποιων 'προοδευτικών' πανεπιστημιακών,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 22(28-5-1987), σσ. 63-64.
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Κοινοτήτων» και τη διαχείριση του δικτύου εκπαιδευτικών πληροφοριών
«Ευρυδίκη»116.


Ιδρύεται (1976) επίσης, στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης
Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Στατιστικής και Οργάνωσης της
Ανώτατης Εκπαίδευσης, με σκοπό να παρακολουθεί «τις διεθνείς εξελίξεις»
καθώς και το Τμήμα Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων για την προώθηση της
«κινητικότητας των φοιτητών»117.



Την ίδια εποχή ιδρύεται ακόμη το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής118 (ΔΙΚΑΤΣΑ) για την αναγνώριση των
ισοτιμιών των ξένων ανώτατων σχολών και των τίτλων που αυτά χορηγούν.



Το 1981 δημιουργείται, ως εποπτευόμενος από το ΥΠΕΠΘ οργανισμός, το
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Επιμορφώσεως για την επιμόρφωση στελεχών του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα Ευρωπαϊκής Κοινότητας 119.

Στο σύνολό τους οι θεσμοί αυτοί θα δυσκολευτούν να αποδεσμευτούν από την
προβληματική κουλτούρα της δημόσιας διοίκησης και να ανταποκριθούν με
αποτελεσματικότητα στο ρόλο τους120.
Αν και με Κοινοτική χρηματοδότηση ενισχύονται ήδη από τη δεκαετία του 1980
ορισμένα προγράμματα που είχαν κατά κύριο λόγο ως αντικείμενο την κατάρτιση και τον
αλφαβητισμό του ενήλικου πληθυσμού, η παρουσία της Κοινότητας στο προσκήνιο της
πολιτικής ζωής θα γίνει αισθητή στην εκπαίδευση από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα
τόσο στο πλαίσιο του δημόσιου λόγου όσο και του νομοθετικού έργου και των επιμέρους
δράσεων, που θα επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα, πρόθυμα ή εξ ανάγκης από την
Κοινότητα.

3.4 Η Magna Charta των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
To 1986 το πανεπιστήμιο της Μπολόνια απεύθυνε μια πρόταση στα παλαιότερα
πανεπιστήμια της Ευρώπης, με σκοπό την υπογραφή μιας magna charta των ευρωπαϊκών
116

Απόφαση «Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας στο Υπουργείο Παιδείας Διευθύνσεως Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων», Φ.908/Η/7713/28-3-1981, ΦΕΚ 168, τ. Β'.
117
Π.Δ. 147/1976 «Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ», ΦΕΚ 56/ 15-3-1976, τ. Α'.
118
Ν. 741/1977 «Περί συστάσεως Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής»,
ΦΕΚ 314/ 14-10-77, τ. Α'.
119

Ν. 1215/1981 «Περί συστάσεως Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκής Επιμορφώσεως», ΦΕΚ 288/ 1-10-81 τ. Α'.
Μακρυδημήτρης, Α., Πασσάς, Α., Η Ελληνική Διοίκηση και ο Συντονισμός της Ευρωπαϊκής Πολιτική, Κείμενα
Εργασίας, Αρ. 20, ΕΚΕΜ, Αθήνα, 1993.
120
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πανεπιστημίων. Κατά την 900ή επέτειο του πανεπιστημίου της Μπολόνιας, μια
οκταμελής επιτροπή υπέβαλε ένα σχέδιο, το οποίο υπογράφηκε από όλους τους
εκπροσώπους των πανεπιστημίων στις 18 Σεπτεμβρίου 1988. Στο έγγραφο αυτό
τη «Magna Charta Universitatum» αναφέρεται ότι «το μέλλον της ανθρωπότητας στο
τέλος της τρέχουσας χιλιετίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτιστική,
επιστημονική και τεχνική ανάπτυξη». Τα πανεπιστήμια σφυρηλατούν τη γνώση αυτή121.
Η Magna Charta καθόρισε τους άξονες της εκπαίδευσης στην Ευρώπη122:
1. Συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα Ευρωπαϊκά έθνη τα οποία
συνειδητοποιήσουν

το

ρόλο

που

θα

κληθούν

να

πρέπει να

διαδραματίσουν

τα

Πανεπιστήμια σε μια κοινωνία που μεταβάλλεται και διεθνοποιείται ραγδαίως.
2. Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί επένδυση για το πολιτιστικό, κοινωνικό και
οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Το χρέος των Πανεπιστημίων να διαδώσουν τις
γνώσεις στις νέες γενιές, συνεπάγεται και το καθήκον τους να υπηρετούν
παράλληλα το σύνολο της κοινωνίας, της οποίας το πολιτιστικό, κοινωνικό και
οικονομικό μέλλον απαιτεί μια εξαιρετική προσπάθεια για συνεχή μόρφωση.
3. Επαρκής εφοδιασμός του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η στελέχωση
πανεπιστημίου και η ρύθμιση του καθεστώτος
συμμορφώνονται προς την αρχή ότι η έρευνα

του

των καθηγητών οφείλουν να
είναι αδιαχώρητη από την

διδασκαλία.
4. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων. Βασικό μέσο για
τη σταθερή πρόοδο της γνώσης είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων
και πολλαπλά κοινά προγράμματα για την προώθηση της μαθήσεως.
5. Πολιτική ισοτιμίας τίτλων. Τα πανεπιστήμια θεωρούν ότι μια γενική πολιτική
ισοτιμίας ως προς τις θέσεις, τους τίτλους, τις εξετάσεις και την απονομή
υποτροφιών είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η αποστολή τους.
6. Ανάληψη δράσης από τα ευρωπαϊκά κράτη και τους υπερεθνικούς οργανισμούς
να προσαρμόσουν σταδιακά την πολιτική τους.

Κεφάλαιο τέταρτο: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ή αλλαγές τη δεκαετία
του 1990
121

Magna Charta Universitatum, Μπολόνια, 18 Σεπτεμβρίου 1988.
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_el.htm
122
Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ. Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια στην Ευρώπη
του 2000, Παρ. 1:4, 1992, σσ. 82-83.
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4.1 Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου 1990 - 1993
Τον Απρίλιο του 1990 ανήλθε στη διακυβέρνηση της χώρας το Κόμμα της Ν.
Δημοκρατίας, έπειτα από τρεις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις (Ιούνιος 1989,
Νοέμβριος 1989 και Απρίλιος 1990) με αρχηγό τον Κ. Μητσοτάκη. Υπουργός Παιδείας
ανέλαβε ο Β. Κοντογιαννόπουλος. Το πρώτο μέτρο που έλαβε η Ν.Δ. αφορούσε αλλαγές στη
διοίκηση της εκπαίδευσης και ήταν η αντικατάσταση των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων
και των Γραφείων Εκπαίδευσης, των κριτηρίων επιλογής τους, της θητείας τους κλπ. Τον

επόμενο μήνα, ξέσπασε στο χώρο της μέσης εκπαίδευσης, μια από τις μεγαλύτερες
αναταράξεις

με

απεργίες,

συγκεντρώσεις,

διαδηλώσεις

εκπαιδευτικών,

απειλή

καταλήψεων εξεταστικών κέντρων, αναβολή για ένα μήνα των Γενικών Εξετάσεων. Όλα
αυτά προήλθαν από την εκφρασμένη διάθεση της κυβέρνησης για επιβολή λιτότητας
στην εκπαίδευση και ιδεολογική χειραγώγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων123.
Με τα Προεδρικά Διατάγματα 390/1990 «Οργάνωση και λειτουργία των
Δημοτικών Σχολείων»124, 392/1990 «Οργάνωση και λειτουργία Λυκείων»125 και
393/1990 «Οργάνωση και λειτουργία γυμνασίων»126 του υπουργού Παιδείας Β.
Κοντογιαννόπουλου, προβλεπόταν να δοθεί μια συντηρητική όψη στην Ελληνική
εκπαίδευση. Επαναφέρθηκε η αριθμητική βαθμολογία και καθιερώθηκαν γραπτές
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις για τις δυο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και τις τρεις
τάξεις του Γυμνασίου. Επιπλέον, καθιερώθηκαν οι μονάδες παιδαγωγικού ελέγχου,
ανάλογα με τις οποίες χαρακτηριζόταν η διαγωγή των μαθητών127. Λήφθηκαν μέτρα
σχετικά με τη συμπεριφορά και την εμφάνιση των μαθητών στο σχολείο.
Καταργείται ένας από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης

του

1981

–

1985,

η

λειτουργία

των

Μεταλυκειακών

Προπαρασκευαστικών Κέντρων.
Η επαναφορά των γραπτών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων για τις Ε΄
και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και για το Γυμνάσιο συνιστά μια επιλογή
αποκλεισμού και πρώιμης εξόδου από την μαθητεία, των παιδιών που προέρχονται από
οικονομικά ασθενέστερα οικονομικά στρώματα και είναι αντίθετος με τον υποχρεωτικό
χαρακτήρα της ενιαίας εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
123

Χ. Κάτσικας, Κ. Ν. Θεριανός, ό.π. σ. 199.
Π.Δ.390/1990 «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων», ΦΕΚ 154/ 21-11-1990, τ. Α΄.
125
Π.Δ.392/1990 «Οργάνωση και λειτουργία Λυκείων», ΦΕΚ 155/ 21-11-1990, τ. Α΄.
126
Π.Δ.393/1990 «Οργάνωση και λειτουργία Γυμνασίων», ΦΕΚ 156/ 21-11-1990, τ. Α΄.
127
Χ. Κάτσικας, Κ. Ν. Θεριανός, ό.π., σ. 200.
124
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Η πρόθεση να επιτρέψει την ίδρυση ιδιωτικών Α.Ε.Ι. συνδυάζεται με τις
προσπάθειες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για κατάργηση του Πανεπιστημιακού ασύλου καθώς και με
τον περιορισμό της συμμετοχής των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. συγκρότησε ομάδα εργασίας , για να μελετήσει τα
τυχόν υπάρχοντα νομικά κωλύματα για την ίδρυση Πανεπιστημίων αμιγώς ιδιωτικού
χαρακτήρα. Η Επιτροπή:128
1. «Κρίνει ότι θα ήταν συνταγματικά επιτρεπτή η ίδρυση Α.Ε.Ι. από Ν.Π.Δ.Δ.,
όπως είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα επιμελητήρια, οι
δικηγορικοί και οι ιατρικοί σύλλογοι κλπ., που θα τα οργανώσουν και θα
αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση τους. Το κράτος θα περιορίζεται στην
εποπτεία τους μέσω του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
2. Το ισχύον Σύνταγμα αποκλείει την ίδρυση Α.Ε.Ι. υπό τη μορφή ιδιωτικών
επιχειρήσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

3. Το Σύνταγμα δεν αποκλείει στα κρατικά Α.Ε.Ι. τη σύναψη συμφωνητικών
ευρύτερης εκπαιδευτικής συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.129

Η αντίδραση της νεολαίας στα νομοσχέδια ήταν αναπάντεχη και εκφράστηκε
μέσα από μαζικές καταλήψεις σχολείων και πανεπιστημίων ενώ σε όλες περίπου τις
πόλεις της χώρας οι διαδηλώσεις ήταν καθημερινό φαινόμενο. Οι αναταραχές της
περιόδου σημαδεύονται από τη δολοφονία του καθηγητή Ν. Τεμπονέρα (στις 8-1-1991)
σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας που τελούσε υπό κατάληψη. Τα γεγονότα αυτά
οδηγούν τον Υπουργό Παιδείας Β. Κοντογιαννόπουλο σε παραίτηση και στη θέση του
διορίζεται ο Γεώργιος Σουφλιάς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τα ΠΔ δεν θα ισχύσουν και
επιχείρησε εκ νέου ένα εθνικό διάλογο για την Παιδεία130.
Ύστερα από τη μεγάλη κρίση, που συντάραξε τα εκπαιδευτικά πράγματα της
χώρας, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε μια σειρά διαταγμάτων για την Πρωτοβάθμια και
τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και για την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, τα ΠΔ συνοψίζονται ως εξής131:


Νόμος 1966/91

128

Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. Β2.2655/7.6.1990, (Υπουργός Β. Κοντογιαννόπουλος).
Β. Κοντογιαννόπουλος, «Παιδεία, εκσυγχρονισμός υπό αναστολή», Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1991, σσ. 50-52.
130
Χ. Κάτσικας, Κ. Ν. Θεριανός, ό.π. σ. 200.
131
Ό.π., σσ. 200-202.
129
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Με τον νόμο 1966/91132 καθιερώθηκαν νέα κριτήρια επιλογής των Σχολικών Συμβούλων
της εκπαίδευσης.


ΠΔ 462/91 «Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού
Σχολείου»133

Επαναφέρθηκαν οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για την Ε' και ΣΤ'
τάξη του δημοτικού και για το γυμνάσιο.


ΠΔ 429/91 «Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών γυμνασίου»134

Εφαρμόσθηκε το μέτρο της ενισχυτικής διδασκαλίας για τους αδύνατους μαθητές στα
Δημοτικά και στα Γυμνάσια.


Ν. 1946/91135, ΥΠΕΠΘ Γ1/1152/24-9-91, Γ2/5548/7-10-92, Γ2/2352/28-493,
Γ2/6799/8-9-95, Γ1/473/29-3-1996

Ξεκίνησε η προσπάθεια εφαρμογής των Προαιρετικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
(ΠΕΠ), τα οποία κατοχυρώθηκαν θεσμικά στις αρχές της δεκαετίας του ’90,
προγράμματα μικρής ή μεγάλης διάρκειας τα οποία μπορούσαν να αναπτυχθούν και πέρα
από το πλαίσιο της σχολικής μονάδας (συνεργασία σχολείων, σχολικά δίκτυα). Οι
παραπάνω διατάξεις αφορούσαν την εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων αναφορικά
με την περιβαλλοντική αγωγή.


Νόμος 2043/92 «Εποπτεία και Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης»136

Καθορίστηκαν οι όροι επιλογής των διευθυντών και των προϊσταμένων των διευθυντών
εκπαίδευσης και η μονιμοποίησή τους.


ΠΔ 250/92 «Ρύθμιση θεμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης και θεμάτων
λειτουργίας των περιφερειακών επιμορφωτικών κέντρων (ΠΕΚ)»137 και η
Υπουργική απόφαση 2047171/3557/0022.

Καθορίσθηκε ο αριθμός των ΠΕΚ, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, το ύψος της
αποζημίωσής τους, το δικαίωμα συμμετοχής και τη διαδικασία πρόσκλησης στην
αντίστοιχη επιμόρφωση, το πρόγραμμα μαθημάτων της εισαγωγικής και της περιοδικής
επιμόρφωσης, τις εργασίες, τις υποδειγματικές διδασκαλίες, τις εξετάσεις, τις
132

Ν. 1966/91, H Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό και η διαπολιτισμική εκπαίδευση, ΦΕΚ. 147/τ.Α΄, 26-9-1991.
Π.Δ. 462/91, Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού Σχολείο, ΦΕΚ. 171/τ.Α΄, 11-11-1991.
134
Π.Δ. 429/91, Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών γυμνασίου , ΦΕΚ. 156/τ.Α΄, 11-8-1991.
135
Ν. 1946/91, Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 69, τ. Α΄ 14-05-1991.
136
Ν. 2043/92, Εποπτεία και Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΦΕΚ 79, τ. Α΄ 19-05-1992.
137
Π.Δ. 250/92, Ρύθμιση θεμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης και θεμάτων λειτουργίας των περιφερειακών
επιμορφωτικών κέντρων (ΠΕΚ), ΦΕΚ 138/τ.Α΄/10-08-1992.
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υποχρεώσεις, τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης κ.ά. . Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης
θεωρούνταν προσόν διορισμού. Από τον Σεπτέμβριο του 1992 λειτούργησαν 16 (Π.Ε.Κ.)
σε όλη την Ελλάδα, όπου επιμορφώνονταν 12.000 εκπαιδευτικοί κατ' έτος.


Ν/2009/92 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΕΣΕΕΚ ) και άλλες διατάξεις»138

Καθιερώθηκε το ΕΣΕΕΚ, ιδρύθηκε ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), με τη δημιουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) δημόσιων και ιδιωτικών και καθιερώθηκε το «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (ΕΣΕΕΚ). Τα ΙΕΚ δεν εντάσσονταν στο εκπαιδευτικό
σύστημα και στην εκπαιδευτική βαθμίδα. Στα ΙΕΚ οι απόφοιτοι Λυκείου μπορούν να
αποκτήσουν ουσιαστικά προσόντα για την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας,
αλλά και Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο
και στην Ε.Ε. Με τον νόμο 2009/92 καθιερώθηκε επίσης: α) η υποχρεωτική τρίμηνη
περιοδική επιμόρφωση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, β) η εισαγωγική επιμόρφωση
(τετράμηνης διάρκειας) όλων των νεοδιοριζομένων και γ) η λειτουργία Σχολών Στελεχών
της Εκπαίδευσης ετήσιας φοίτησης. Το παραπάνω έργο ανέλαβαν τα Π.Ε.Κ.139.


Ν/2083/92 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Με τον νόμο 2083/92140 για την Ανώτατη Εκπαίδευση δημιουργήθηκε το θεσμικό
πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημίων. Καθιερώθηκε ο τετραετής
προγραμματισμός στην ανώτατη εκπαίδευση, ενώ οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο
οργανώθηκαν πλέον σε δύο κύκλους. Καθιερώθηκε οργανωμένο σύστημα υποτροφιών
και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να αναπτυχθεί δίκτυο μεταπτυχιακών σπουδών.
Θεσμοθετήθηκε η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων. Τέλος, ιδρύθηκε το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας με σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της Ελληνικής εντός και
εκτός Ελλάδος και ιδρύθηκε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έγινε η πρώτη
απόπειρα θεσμοθέτησης συστήματος αξιολόγησης των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
Προβλεπόταν η σύσταση «Επιτροπής Αξιολόγησης του Έργου των Πανεπιστημίων» στο
Υπουργείο Παιδείας. Η επιτροπή δεν συγκροτήθηκε ποτέ, γιατί η ρύθμιση αυτή ήταν
αντίθετη στις ιδεολογίες των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων. Ακόμη, υπήρχε η διάθεση
138

Ν/2009/92, Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ ) και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 18/
τ.Α' 14-02-1992
139
Α. Καραφύλλης, Νεοελληνική Εκπαίδευση: Δύο αιώνες μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, Κριτική, Αθήνα, 2002, σ.
172.
140
Νόμος 2083/1992 Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΦΕΚ 159/τ. Α/21-9-1992.
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να επιτραπεί η λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Με τον ίδιο νόμο συνεστήθη
κλάδος Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και

η πειραματική

διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στο Λύκειο, ξεκινώντας από την Α' τάξη.


Π.Δ. 451/93

Ανατέθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η μελέτη και εκπόνηση νέων αναλυτικών
προγραμμάτων Δημοτικού και Γυμνασίου, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 1992 εισήχθη,
μετά από πειραματική εφαρμογή σε 180 σχολεία, η διδασκαλία των παλαιοτέρων μορφών
της ελληνικής γλώσσας (αρχαίας, βυζαντινής και λόγιας) στο Γυμνάσιο. Για την
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής στα σχολεία εξοπλίστηκαν
Γυμνάσια και Λύκεια με εργαστήρια Πληροφορικής, εισήχθη το μάθημα της
πληροφορικής σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου καθώς και το μάθημα της Νέας
Τεχνολογίας στις Α' και Β' τάξεις Γυμνασίου (τα αναλυτικά προγράμματα των
μαθημάτων δημοσιεύτηκαν στο Π.Δ. 451/93 ΦΕΚ 187/Α/8-10-1993)


Π.Δ.320/93 «Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού Έργου στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 141.

Καθιερώθηκε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου σε κάθε
σχολική μονάδα, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Προσέκρουσε όμως στην οξύτατη
αντίθεση των εκπαιδευτικών. Οι νέες ρυθμίσεις αλλά κυρίως η ενίσχυση της θέσης και
των αρμοδιοτήτων του Διευθυντή της σχολικής μονάδας διαμόρφωναν ένα θεσμικό
πλέγμα όπου ενίσχυε

την δημοσιοϋπαλληλική αντίληψη για το εκπαιδευτικό έργο,

μετέτρεπαν σε σχέσεις εξουσίας τη σχολική ιεραρχία, καταργούσαν το πνεύμα
συνεργασίας και συλλογικότητας στη σχολική μονάδα. Το ζήτημα της αξιολόγησης,
οδηγεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

των εκπαιδευτικών να αναπτύξουν μια

επιχειρηματολογία γενικότερης βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης
σε όλα τα επίπεδα. Τόνιζαν ότι προείχε η αξιολόγηση των διαφόρων συντελεστών του
λειτουργούντος εκπαιδευτικού συστήματος , θεωρώντας ότι θα έπρεπε να διαχωριστεί η
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από την υπηρεσιακή εξέλιξη. Το ζήτημα της
αξιολόγησης συνδέθηκε και με το ζήτημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και την
κατάργηση της επετηρίδας. Τίθεται λοιπόν σε αμφισβήτηση το ισχύον σύστημα
διορισμού των εκπαιδευτικών, το οποίο όμως προστατεύει τους υποψήφιους για το
διορισμό τους στο δημόσιο τομέα από τις ποικίλες παρεμβάσεις και τις πελατειακές
141

Π.Δ. 320/93 «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση», ΦΕΚ 138/Α/25-8-1993.
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σχέσεις, δημιουργεί όμως άλλα σοβαρότερα προβλήματα. Το προεδρικό διάταγμα 320/93
που θα εκδώσει Σουφλιάς Γ. θα παγώσει ύστερα από την αλλαγή εξουσίας από τον
μετέπειτα Υπουργό Παιδείας Φατούρο Δ., τον Δεκέμβριο του 1994.

4.2 Το νομικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και κατάρτιση στη συνθήκη
του Μάαστριχτ (1992)
Στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης υπογράφεται στο Μάαστριχτ142 η
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την
εκπαίδευση, διότι θεσμοθέτησε το επίσημο νομικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ η επαγγελματική εκπαίδευση
διατηρεί πρωτεύοντα ρόλο στις επιλογές

της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, ενώ η γενική

εκπαίδευση παραμένει στην ευθύνη των χωρών - μελών. Στο άρθρο 126 θεσμοθετεί τη
δυνατότητα παρέμβασης της Επιτροπής σε θέματα που αφορούν την υποχρεωτική
εκπαίδευση συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της παιδείας

143

. Πιο συγκεκριμένα

αναφέρονται τα εξής:
1. Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και
συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των
κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού
συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία.
2. Η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο:
- να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, μέσω ιδίως της εκμάθησης και
της διάδοσης των γλωσσών των κρατών μελών,
- να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων και μέσω της
ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων και περιόδων σπουδών,
- να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
- να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινά προβλήματα
των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών,
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-

να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και οργανωτών

κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων,
- να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
3. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα παιδείας, και ειδικότερα με το Συμβούλιο της
Ευρώπης.
4. Προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, το
Συμβούλιο:
- αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β και μετά από διαβούλευση με την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και με την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει
δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρμονίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
των κρατών μελών,
-

αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία προτάσσει της Επιτροπής, διατυπώνει

συστάσεις.
Ενώ στο άρθρο 127 όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση «εφαρμόζει» πολιτική επαγγελματικής
κατάρτισης144 , αναφέρεται:
1. Η Κοινότητα εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την
αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο και την οργάνωση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
2. Η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο:
- να διευκολύνει την προσαρμογή στις μεταλλαγές της βιομηχανίας, ιδίως μέσω της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και του επαγγελματικού αναπροσανατολισμού,
- να βελτιώνει την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, για να
διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξη και επανένταξη στην αγορά της εργασίας,
- να διευκολύνει την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και την ενίσχυση της
κινητικότητας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων και ιδίως των νέων,
- να τονώνει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων στον
τομέα της κατάρτισης,
- να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινά προβλήματα
των συστημάτων κατάρτισης των κρατών μελών.
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Ζμας Α., «Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική», Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2007, σ. 86.
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3. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης.
4. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ και μετά από
διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει μέτρα για να
συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, χωρίς να
εναρμονίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών 145.
Με τη διατύπωση των δύο βασικών άρθρων που αφορούν την εκπαίδευση και
κατάρτιση συμπεραίνουμε146:
Η Ε.Ε

επεμβαίνει πλέον δυναμικότερα σε θέματα που αφορούν αρχικά την

επαγγελματική εκπαίδευση και σταδιακά τη γενική. Διαχωρίζεται η εκπαίδευση από την
κατάρτιση. Σύμφωνα με το άρθρο 126 η Κοινότητα «συμβάλλει στην ανάπτυξη της
παιδείας» ενώ στο άρθρο 127 η Κοινότητα «εφαρμόζει» πολιτική επαγγελματικής
κατάρτισης που σημαίνει ότι ο ρόλος της είναι πιο παρεμβατικός και πιο έντονος σε
σχέση με το άρθρο 126. Ο διαχωρισμός αυτός συνδέεται με την επίτευξη του
βασικότερου οικονομικού στόχου, την δημιουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς.
Στόχος είναι να βελτιώνει την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, να
διευκολύνει την προσαρμογή στις αλλαγές της βιομηχανίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση

κατανοεί, ότι για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να στηρίξουν την οικονομία της ώστε να
πετύχει την ανάληψη ενός ηγετικού ρόλου στην παγκόσμια σκηνή και να ανταγωνιστεί
ισχυρούς οικονομικά ανταγωνιστές όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η
Ιαπωνία, απαιτείται οι πολίτες της να αποκτούν συνεχώς νέες δεξιότητες καθ’ όλη την
διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Για πρώτη φορά η γενική εκπαίδευση αποτελεί έναν εκφρασμένο στόχο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας αν και παραμένει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της147.
Τα κράτη διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης
και του πολιτισμού τους. Έτσι τα βασικά στοιχεία που διέπουν το εκπαιδευτικό σύστημα
κάθε χώρα μέλους όπως τα προγράμματα σπουδών, διαδικασίες και συνθήκες μάθησης,
επιμόρφωση εκπαιδευτικών τίθενται εκτός αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Δεν γίνεται επίσης καμία αναφορά σε βασικές παραμέτρους της εκπαίδευσης όπως είναι
οι εκπαιδευτικές ανισότητες, ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός και η σχολική διαρροή.
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Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναγνωρίζει της σχέσης αιτίας και αποτελέσματος
μεταξύ της γενικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης κι έτσι διευρύνει την επικέντρωση
της από την επαγγελματική εκπαίδευση στην γενική148. H κοινοτική δράση στοχεύει στη
σύγκλιση των περιεχομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ενιαία οργάνωση των
σπουδών και την εναρμόνιση των εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των κρατών μελών,
οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η
σύγκλιση αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω των προγραμμάτων δράσης. Η εξειδίκευση και
μετεκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού, ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων
σπουδών, η διαμόρφωση κοινών γνωστικών αντικειμένων, η κινητικότητα και οι
ανταλλαγές καθηγητών και εκπαιδευτικών, η αναγνώριση μαθημάτων, περιόδων
σπουδών και τίτλων από ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μερικοί από τους
τομείς των προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.
Η εκπαιδευτική πολιτική της Κοινότητας με βάση τα όσα προβλέπονται στη
Συνθήκη του Μάαστριχτ συνοψίζεται στους παρακάτω κεντρικούς άξονες δράσης:


Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της
κινητικότητας μαθητών και φοιτητών.



Σύγκλιση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων.



Σύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αγοράς εργασίας.



Διαμόρφωση δομών ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας.

4.3 Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός του ελληνικού πανεπιστημίου
Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιδίωξη ισότιμης συμμετοχής της χώρας
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση έχουν και για το Πανεπιστήμιο, όπως και για
ολόκληρη

την

ελληνική

κοινωνία,

καθοριστική

σημασία.

Ο

ευρωπαϊκός

προσανατολισμός του πανεπιστημίου κατορθώνει να ξεπεράσει σταδιακά τις δυσκολίες
νομιμοποίησης που είχε δημιουργήσει το ΄΄αντιδυτικό΄΄ κλίμα της μεταδικτατορικής
περιόδου. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις
όπου πολλές από τις υποχρεώσεις αυτές δεν είναι ασύμβατες με το χαρακτήρα του
πανεπιστημιακού έργου που από τη φύση του είναι συνυφασμένο με τη συνεργασία της
παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Έτσι η συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus,
148
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από τόλμημα για όσους την επιχείρησαν τη δεκαετία του 1980 όπως αναφέραμε
παραπάνω , μετατρέπεται σε ανταγωνιστική διεκδίκηση. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα
άλλωστε διασφαλίζουν τους οικονομικούς πόρους για την προώθηση του ερευνητικού
έργου των πανεπιστημίων και την εισαγωγή καινοτομιών, τις οποίες οι εθνικοί πόροι δεν
είναι σίγουρο αν από μόνοι τους θα μπορούσαν να στηρίξουν.
Η συμμετοχή όμως στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι ασκεί πιέσεις στο ιδεολογικό και
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού πανεπιστημίου. Η έμφαση και η
προτεραιότητα την οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμπέδωση της ενιαίας αγοράς
και το «οικονομικίστικο»149 πνεύμα που τη διέπει δείχνει να θέτει σε δεύτερη μοίρα «την
ανάπτυξη ιδεών, την κριτική σκέψη κι ένα σύστημα αξιών χαρακτηριστικό της
ευρωπαϊκής παράδοσης και του ευρωπαϊκού πολιτισμού» 150. Οι συστηματικές αναφορές
στην σύνδεση των πανεπιστημίων

με την αγορά και η αποφυγή αναφοράς «στη

χρηματοδότηση τους από κρατικούς ή κοινοτικούς φορείς»

151

εγείρει υποψίες

υπονόμευσης του δημόσιου χαρακτήρα των πανεπιστημίων στο μέλλον, με σκοπό «μια
πιθανή εγκατάλειψη τους αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα και στις ανάγκες των
επιχειρήσεων» 152.
Η εκπαίδευση από κοινωνικό αγαθό και ατομικό δικαίωμα φαίνεται να
μεταστοιχειώνεται σε αξία με πρωταρχικά οικονομικό περιεχόμενο. Η εξέλιξη αυτή
σηματοδοτεί για το ελληνικό πανεπιστήμιο την αμφισβήτηση του παραδοσιακού εθνικού
και κοινωνικού του ρόλου. Η αγωνιώδης αναζήτηση επαγγελματικής αποκατάστασης των
αποφοίτων του πανεπιστημίου και οι πιέσεις των παραγωγικών τάξεων για στενότερη
σύνδεση των σπουδών προς τις ανάγκες της παραγωγής παρ’ ότι «… οι οικονομικοί
φορείς δε μοιάζει να έχουν διαμορφωμένες αντιλήψεις για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο
θα μπορούσε το Πανεπιστήμιο να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες και άμεσες ανάγκες
τους»153 οδηγούν σε περιθωριοποίηση ένα από τα θεμελιώδη και ευαίσθητα
χαρακτηριστικά του: την ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, της ελεύθερης σκέψης
και της κριτικής αντιμετώπισης των πραγμάτων. Από την πλευρά του το Πανεπιστήμιο
τάσσεται υπέρ « της διατήρησης μιας ισορροπίας και υπέρ της ενεργού συνεργασίας
ανάμεσα στις ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές και τις θεωρητικές γενικότερα επιστήμες
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από τη μια μεριά, και από την άλλη των επιστημών που προωθούν και αναπτύσσουν ένα
τεχνοκρατικό πολιτισμό[…] γιατί, αν οι πανεπιστημιακές λειτουργίες υποταγούν εξ
ολοκλήρου στη θεραπεία των βραχυπρόθεσμων αναγκών της οικονομίας και της
κοινωνίας, το Πανεπιστήμιο θα πάψει να είναι το κέντρο καλλιέργειας του νου και της
ελεύθερης αναζήτησης. […] Μια τέτοια εξέλιξη δεν μπορεί παρά να έχει καταστροφικά
για την κοινωνία αποτελέσματα, γιατί θα την αποστερήσει από μια βασική πηγή του
δυναμισμού της.» 154
Από μια άλλη σκοπιά η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αλλά και η ένταξη της
Ελλάδας

στην

Ευρωπαϊκή

Ένωση

δημιουργούν

καινούρια

δεδομένα

για

το

Πανεπιστήμιο. Ανοίγουν ορίζοντες ευρύτερης συνεργασίας απονομιμοποιούν το
συντηρητισμό και τον εθνικό επαρχιωτισμό, αλλά και θέτουν κανόνες και δημιουργούν
υποχρεώσεις που απαιτούν προσαρμογή και συμμόρφωση. Θεσμοί όπως η αναγνώριση
τίτλων, η μεταφορά πιστωτικών μονάδων, η ευελιξία των προγραμμάτων σπουδών και οι
σχέσεις με την αγορά, με το κράτος, με την κοινωνία και τους πολίτες, αλλά και με τα
άλλα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπαίνουν στο στόχαστρο της
επαναδιαπραγμάτευσης. Μαζί

τους

μπαίνουν και

οι

πανεπιστημιακής ταυτότητας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας

θεμελιακές

έννοιες

της

και της συνταγματικά

κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης.
Με το νόμο 2083/92 επιδιώκεται μια γενική αναβάθμιση των Α.Ε.Ι. Κυριαρχεί
ένας γενικότερος προβληματισμός για την εκπαίδευση, τη σχέση της με την κοινωνία, με
την οικονομία, καθώς και με το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο πλαίσιο. Όπως σημειώνεται
στην εισηγητική έκθεση: «σχεδιάζουμε […] το Ελληνικό Πανεπιστήμιο μέσα σε μία
Ευρώπη ενωμένη, μία Ευρώπη με αυξημένο ανταγωνισμό αλλά και στενότερη
συνεργασία των χωρών μεταξύ τους.» Προς την κατεύθυνση αυτή, δημιουργείται ένα νέο
θεσμικό πλαίσιο «που να επιτρέπει ευελιξία και αποτελεσματικότητα»155. Τα Α.Ε.Ι.
καλούνται «να συμμετάσχουν ενεργά και ισότιμα στις σημειούμενες εκπαιδευτικές και
επιστημονικές εξελίξεις, […] και να συμμετάσχουν δυναμικά στη διαμόρφωση του
σύγχρονου πολίτη μιας διευρυνόμενης πολυ-πολιτισμικής Ευρώπης.»156. Ο στόχος είναι
ένα πανεπιστήμιο λειτουργικό, σύγχρονο, ευέλικτο, ανταγωνιστικό και με αυξημένη
αποτελεσματικότητα στο οποίο θα κυριαρχούν οι αξίες της αξιοκρατίας, της άμιλλας, των
154
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ίσων ευκαιριών και των ανοιχτών διαδικασιών157. Στο κεφάλαιο Θ΄ της εισηγητικής
έκθεσης

επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των ελληνικών Α.Ε.Ι. στην Ευρωπαϊκή

Κοινότητα τους έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
με επαγγελματικό και μετεκπαιδευτικό προσανατολισμό αλλά και να εξασφαλίσουν
πρόσθετους πόρους για την καλύτερη λειτουργία τους. Καλούνται να αναπτύξουν στενή
και δημιουργική συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους φορείς ελληνικούς και
ξένους. Επίσης πρέπει να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους, να διευρύνουν τους ορίζοντες
τους και να ενταχθούν στη διεθνή ανταγωνισμό, να συμμετάσχουν ενεργά στις
εκπαιδευτικές και επιστημονικές εξελίξεις και στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολίτη
μιας διευρυμένης πολυπολιτισμικής Ευρώπης.

4.4 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Στο νόμο 2083/1992 άρθρο 27, ορίζεται και η ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου με έδρα την Αθήνα ως αυτοτελούς και πλήρως αυτοδιοικούμενου
Πανεπιστημίου και έχει τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Ως έδρα του
Πανεπιστημίου θα οριστεί λίγα χρόνια αργότερα με το Νόμο 2552/1997 η Πάτρα.
Η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας καθιστούν την αρχική
τυπική εκπαίδευση ανεπαρκή για όλη τη διάρκεια της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και
οδηγούν στη σταδιακή απαξίωση των γνώσεών του, συνεπώς στην ανάγκη να
επιμορφώνεται και να ενημερώνεται διαρκώς, ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να
προσαρμόζεται στις μεταβολές, χωρίς να διακόψει την επαγγελματική του απασχόληση
και χωρίς να μεταβάλει ριζικά τον τρόπο ζωής του. Ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία το
δικαίωμα στην μόρφωση είναι δικαίωμα όλων. Το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται κι έτσι
όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν τη μόρφωση που επιθυμούσαν όταν ήταν
νέοι, οι εργαζόμενοι που θέλουν να επιμορφωθούν για να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να
μετεκπαιδευθούν σε νέους κλάδους, νέοι αλλά και ηλικιωμένοι που θέλουν να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, μπορούν να παρακολουθήσουν τα σύγχρονα ρεύματα της
εποχής και τα νέα επιστημονικά δεδομένα158.
Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι απαιτήσεις έχουν αναπτυχθεί διεθνώς
συστήματα «εξ αποστάσεως» εκπαίδευσης, η οποία καλύπτει διάφορα επίπεδα σπουδών,
τα οποία δεν απαιτούν συνεχόμενη παρακολούθηση και παρέχουν, όσο γίνεται,
157
158

Β. Κοντογιαννόπουλος, Παιδεία…, ό. π., σσ. 88-89.
Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», κεφ. ΙΑ΄.
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περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύριος
χώρος μάθησης, ο φοιτητής επιλέγει το χρόνο μελέτης και το ρυθμό με τον οποίο
μαθαίνει, δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις και ο φοιτητής διαμορφώνει ο ίδιος τη
μορφωτική του φυσιογνωμία επιλέγοντας αυτοτελείς κύκλους των σπουδών μέσα από το
αρθρωτό σύστημα.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), ήρθε να καλύψει αυτή την ανάγκη
στο πεδίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας, όπως εξάλλου έγινε και με
Ανοικτά Πανεπιστήμια σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, τα οποία άρχισαν να
ιδρύονται από τη δεκαετία του '70 και σήμερα απορροφούν εκατοντάδες χιλιάδες
φοιτητές.
Το

ΕΑΠ

οργανώνει

επιμορφωτικά

προγράμματα

και

προγράμματα

επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης που οδηγούν σε
πιστοποιητικό παρακολούθησης ή σε επαγγελματικούς τίτλους σπουδών αλλά και
εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών στα οποία
διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ της χώρας159. Συνεργάζεται με τα ΑΕΙ της χώρας αλλά
και με αντίστοιχα ΑΕΙ του εξωτερικού και συμμετέχει σε διεθνείς ενώσεις.

4.5 Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΕΕΠ) για την
εκπαίδευση την περίοδο 1992 – 2000
Μετά την Συνθήκη του Μάαστριχτ εκδόθηκαν αρκετά θεμελιώδη κείμενα της
Επιτροπής στα οποία διαγράφεται ο ρόλος που πρόκειται να παίξει η εκπαίδευση και η
κατάρτιση στην επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στην
Κοινότητα. Αυτά τα κείμενα είναι η Λευκή Βίβλος για την οικονομία, «Ανάπτυξη,
Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση», που αποτελεί το βασικότερο κείμενο πάνω στο οποίο
στηρίχτηκαν τα υπόλοιπα κείμενα. Αυτά είναι η Πράσινη Βίβλος για την «Ευρωπαϊκή
Διάσταση στην Εκπαίδευση», η Λευκή Βίβλος για την Εκπαίδευση και την κατάρτιση,
«Διδασκαλία και Μάθηση, Προς μια Κοινωνία της Γνώσης» και η Πράσινη Βίβλος
«Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα: τα εμπόδια στη διακρατική κινητικότητα».

4.5.1 Λευκή Βίβλος για την οικονομία «Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα,
Απασχόληση»
159

Νόμος 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», ΦΕΚ 159/Α/21-9-1992, κεφ. Ι΄, άρθρο 27.
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Το Λευκό Βιβλίο το 1994 έρχεται να δώσει τρεις κατευθύνσεις. για το πώς θα
υλοποιηθούν οι στόχοι που περιγράφονται στο Πράσινο Βιβλίο. Ειδικότερα αναφέρεται
στη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της εκπαίδευσης, αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και διαφύλαξη των θέσεων εργασίας μέσα από τη διαρκή
εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και τέλος την παροχή ευκαιριών απασχόλησης που
θα οδηγήσουν στην άμβλυνση του φαινομένου της μακροχρόνιας ανεργίας.

4.5.2 Η Πράσινη Βίβλος για την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση
Στις 29 Σεπτεμβρίου 1993 δημοσιεύθηκε η Πράσινη Βίβλος για την ευρωπαϊκή
διάσταση στην εκπαίδευση. Αποτέλεσε ένα «κάλεσμα», για μια ανοικτή συζήτηση και
προβληματισμό για την κατεύθυνση της κοινοτικής δράσης κυρίως στον τομέα της
σχολικής εκπαίδευσης, επιδιώκοντας την ουσιαστική ενεργοποίηση του άρθρου 126 της
Συνθήκης του Μάαστριχτ για τη γενική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, τα προβλήματα και οι
καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης της Συνθήκες του Μάαστριχτ από τις χώρες
μέλη, είχαν δείξει την ανάγκη για μια πιο λεπτομερή εξέταση της κοινοτικής δράσης στον
τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής160.
Η Πράσινη Βίβλος ορίζει ως κεντρικό άξονα την προσαρμογή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας στο νέο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο που διαμορφώνεται
στη δεκαετία του 1990 καθώς επίσης και την προετοιμασία,+ αλλά και την ένταξη των
νέων

στο ενιαίο και διευρυμένο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο της Κοινότητας. Δεν

υπάρχει αμφιβολία ότι η εκπαιδευτική πολιτική συνδέεται, ελέγχεται και επηρεάζεται από
το διευρυμένο ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον161.
Η Πράσινη Βίβλος θέτει κάποιους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής διάστασης
της εκπαίδευσης: α) συμβολή στη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής ιθαγένειας, β) παροχή
ευκαιριών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, γ) προετοιμασία των νέων για
μια καλύτερη κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.
Επίσης προτείνει πιθανούς τρόπους εκπαιδευτικής

συνεργασίας μεταξύ των

μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων, των διοικούντων, των επιμορφωτών και των
καθηγητών. Συγκεκριμένα προτείνει την συνεργασία μέσω προγραμμάτων κινητικότητας
και ανταλλαγής, της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, της προώθησης της παιδαγωγικής
160

Γ. Πασιάς, Κοινοτική Πολιτική στην Εκπαίδευση. Μια Περιοδολόγηση. Στο: Α. Καζαμίας και ο Μ. Κασσωτάκης
(επιμ.) Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού, εκδ. Σείριος, Αθήνα, 1995, σ. 649.
161
C. Bright, The EU: Understanding the Brussels process. The Essential Facts, Chancery Law Publishing Ltd, Chi
Chester, 1995.
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καινοτομίας

στη διδασκαλία, της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών, της

προώθησης των ευρωπαϊκών σχολείων, της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και την εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση162.
Στο τέλος του κειμένου επισημαίνεται ότι όλες αυτές οι δυνατότητες θα πρέπει να
εξεταστούν λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δυνατές αλληλεπιδράσεις και τους
συνδυασμούς τους με σκοπό να προσδιοριστούν δράσεις οι οποίες από τη μια πλευρά,
συμπληρώνουν τις ενέργειες των κρατών μελών και στηρίζουν τις πρωτοβουλίες τους,
και από την άλλη, προσδιορίζουν μια προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης
υψηλής ποιότητας. Ο προβληματισμός αυτός απαιτεί επίσης τη συμμετοχή και το
συντονισμό των υπευθύνων στον τομέα της εκπαίδευσης και των εταίρων τους στα
διάφορα επίπεδα και στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

4.5.3 Η Λευκή Βίβλος για την εκπαίδευση και κατάρτιση - Διδασκαλία
και εκμάθηση - Προς την Κοινωνία της Γνώσης
Η Λευκή Βίβλος (1995) της Επιτροπής για την εκπαίδευση και κατάρτιση
«Διδασκαλία και εκμάθηση. Προς την Κοινωνία της Γνώσης»163 είναι μέρος της Λευκής
Βίβλου, «Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση». «Αντιπροσωπεύει την πρώτη
συγκροτημένη απόπειρα της Κοινότητας να εντάξει την εκπαίδευση και κατάρτιση ως
κεντρικό άξονα της στρατηγικής της για την επιδίωξη της οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής της Κοινότητας»164.
Στην αρχή του Βιβλίου γίνεται μια ανάλυση για τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες στο τέλος του 19ου αιώνα:
•

Η επίδραση της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο ρόλος του ανθρώπινου
παράγοντα αυξάνεται και ο εργαζόμενος γίνεται όλο και περισσότερο ευάλωτος
από τις μεταβολές που σημειώνονται στους τρόπους εργασίας , γιατί έχει
καταστεί ένα απλό άτομο μέσα σε ένα περίπλοκο δίκτυο. Άρα όλοι πρέπει να
προσαρμοστούν στα νέα τεχνολογικά εργαλεία καθώς και στις μεταβολές που
πραγματοποιούνται στις συνθήκες εργασίας.

162

Γ. Πασιάς, Κοινοτική Πολιτική.., ό.π., σ. 650.
Λευκή Βίβλος για την εκπαίδευση και κατάρτιση, Διδασκαλία και Μάθηση. Προς την Κοινωνία της Γνώσης,
COM(95) 590, Λουξεμβούργο Νοέμβριος 1995.
http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf
164
Γ. Πασιάς, Ευρωπαϊκή Ένωση.., ό.π., σελ. 429.
163
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•

Οι επιπτώσεις της διεθνοποίησης επηρεάζουν ριζικά την κατάσταση σε
οτιδήποτε αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η διεθνοποίηση
γκρεμίζει τα σύνορα μεταξύ των αγορών εργασίας, καθιστώντας έτσι την
παγκόσμια αγορά εργασίας συμπαγέστερη.

•

Η επίδραση του επιστημονικού και του τεχνικού κόσμου. Η ανάπτυξη της
επιστημονικής γνώσης, η εφαρμογή της στην παραγωγή, τα όλο και πιο
επιτηδευμένα προϊόντα που παράγονται με τον τρόπο αυτόν οδηγούν σε ένα
παράδοξο. Παρά τα γενικά χρήσιμα αποτελέσματα της, η επιστημονική και
τεχνική πρόοδος δημιουργεί στην κοινωνία ένα αίσθημα δυσφορίας. Πολλές
ευρωπαϊκές χώρες προώθησαν έναν επιστημονικό και τεχνολογικό πολιτισμό,
καθορίζοντας κανόνες δεοντολογίας, ιδιαίτερα στους τομείς της βιοτεχνολογίας
και της τεχνολογία ε της πληροφορίας165.

Σε αυτές τις τρεις προκλήσεις η Λευκή Βίβλος προτείνει ότι τη λύση μπορούν να
δώσουν η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Η πρώτη από τις λύσεις αναφέρεται στην
επαναναγνώριση της αξίας που έχει μια πλατιά βάση γνώσεων. Η δημιουργία μιας
πλατιάς βάσης γνώσεων για να συλλάβει κανείς το νόημα των πραγμάτων, για να
καταλάβει και να δημιουργήσει, είναι η κύρια λειτουργία του σχολείου. Αυτό είναι και ο
πρώτος παράγοντας για την προσαρμογή στην οικονομική και επαγγελματική
κατάσταση. Η έντονη επανεμφάνιση μιας πλατιάς βάσης γνώσεων γίνεται ολοένα και πιο
φανερή

και

στους

φορείς

επαγγελματικής

κατάρτισης

και

σε

προγράμματα

επανακατάρτισης εργατών με χαμηλά ή με πολύ υψηλή ειδίκευση, ως βασικού τρόπου
απόκτησης νέων τεχνικών δεξιοτήτων166.
Η δεύτερη λύση αναφέρεται πως είναι η ανάπτυξη της ικανότητας για
επαγγελματική απορρόφηση. Υποστηρίζεται η κινητικότητα των εργαζομένων και των
φοιτητών και επισημαίνεται πόσο εύκολα διακινούνται στην Ευρώπη αγαθά, κεφάλαια
και υπηρεσίες σε σχέση με τους ανθρώπους και τις γνώσεις. Προτείνεται η ανάπτυξη
ευέλικτων δεξιοτήτων, η διεύρυνση της πρόσβασης στη συνεχιζόμενη κατάρτιση και η
ανάπτυξη διαδικασιών πιστοποίησης των δεξιοτήτων καθώς και οι στενότερες σχέσεις
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων167.

165

Διδασκαλία και Μάθηση - Προς τη Μαθησιακή Κοινωνία, Λευκό Βιβλίο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, στο:
Δ. Τσαούσης, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Gutenberg, Αθήνα, 1996, σσ. 293-294.
166
Ό.π., σσ. 294-295.
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Ό.π., σσ. 295-297.
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Το Λευκό Βιβλίο, χωρίς καμιά πρόθεση παρέμβασης

στις αρμοδιότητες των

κρατών μελών, προτείνει πέντε γενικούς στόχους δράσης παραθέτοντας για τον καθένα
από αυτούς ένα ή περισσότερα προγράμματα προώθησής του σε Κοινοτικό επίπεδο:
•

Ενθάρρυνση της απόκτησης νέας γνώσης. Προτείνεται η δημιουργία ενός
συστήματος για τον προσδιορισμό, την πιστοποίηση και την αναγνώριση
δεξιοτήτων που θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Λευκό Βιβλίο
αποβλέπει επίσης στην κινητικότητα των φοιτητών και προτείνει τη γενίκευση της
αμοιβαίας αναγνώρισης «Πιστωτικών μονάδων», επιμέρους στοιχεία που
συνθέτουν ένα τίτλο

σπουδών (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών

σπουδών – ECTS) . Παροτρύνεται τέλος

κοινή πρόσκληση για υποβολή

προτάσεων στα πλαίσια των κοινοτικών προγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη
λογισμικού για εκπαιδευτικά πολυμέσα.
•

Προσέγγιση του σχολείου και του επιχειρηματικού τομέα. Ανάπτυξη όλων των
μορφών μαθητείας στην Ευρώπη. Προτείνεται η δικτύωση κέντρων μαθητείας
διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, για να διευκολυνθεί η κινητικότητα των
μαθητευομένων με τρόπους ανάλογους προς εκείνους του προγράμματος
Έρασμος και για να καθιερωθεί ένας Ευρωπαϊκός Χάρτης Μαθητείας.

•

Καταπολέμηση του αποκλεισμού: προσφορά μιας δεύτερης ευκαιρίας στους
νέους μέσω του σχολείου, λήψη μέτρων κατά των διακρίσεων όπως προγράμματα
δεύτερης ευκαιρίας.

•

Επάρκεια σε τρεις κοινοτικές γλώσσες: μια ένδειξη ποιότητας. Η επάρκεια σε
περισσότερες γλώσσες έχει καταστεί ένα απαραίτητο στοιχείο για να βρει κάποιος
δουλειά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά χωρίς σύνορα. Η
πολυγλωσσία είναι ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας που βασίζεται στις γνώσεις.
Προτείνεται

τα

σχολεία

που

θα

εφαρμόζουν

με

τη

μεγαλύτερη

αποτελεσματικότητα τη διδασκαλία των γλωσσών να συνδεθούν σε να δίκτυο και
να ονομάζονται Ευρωπαϊκά Σχολεία.
•

Ίση μεταχείριση της υλικής υποδομής και της υποδομής σε κατάρτιση. Η
επένδυση στην κατάρτιση πρέπει να θεωρείται σαν μη συγκεκριμένο κεφάλαιο.
Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν διαφορετικές προσεγγίσεις
στην δημοσιονομική πολιτική, και να εξεταστούν οι δαπάνες για κατάρτιση ως
επένδυση σε εταιρείες και άτομα. Το Λευκό Βιβλίο επιδιώκει να συμβάλει
παράλληλα με τις πολιτικές των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης και
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κατάρτισης, ώστε η Ευρώπη να βαδίσει προς την κοινωνία που βασίζεται στη
γνώση168.
Η Λευκή Βίβλος κλείνει τονίζοντας ότι η Ευρώπη υποχρεούται «να δώσει την
ίδια τουλάχιστον έμφαση στην ατομική ολοκλήρωση των πολιτών της, ανδρών και
γυναικών, με εκείνη που μέχρι τώρα έδωσε στα οικονομικά και τα νομισματικά
ζητήματα»169.
Η Επιτροπή με τη Λευκή Βίβλο επιχειρεί να καθορίσει μια στρατηγική για το
ανθρώπινο δυναμικό στην πορεία μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία
συνδέει άμεσα με την οικοδόμηση της κοινωνίας της γνώσης. Οι προτάσεις της όπως
είδαμε και παραπάνω αφορούν την πρόσκτηση βασικών τύπων γνώσης και την ανάπτυξη
γνωστικών δεξιοτήτων οι οποίες θα είναι αναγκαίες για την επίτευξη της
απασχολησιμότητας των εργαζομένων και την οικονομική ανάπτυξη. Η Λευκή Βίβλος
επισημαίνει ιδιαίτερα την βαθμιαία αποσύνδεση της εκπαίδευσης από το δημόσιο
χαρακτήρα της και την θέσπιση κριτηρίων ποιότητας, παραγωγικότητας και
αποτελεσματικότητας από τα οποία εξαρτάται η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και
κατάρτισης.

4.5.4 Η Πράσινη Βίβλος Εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα: τα εμπόδια
στη διακρατική κινητικότητα
Ένα σημαντικό μέτρο που προτείνεται και από τα δύο Λευκά Βιβλία για την επίτευξη
των στόχων είναι η κινητικότητα. Η Επιτροπή προχώρησε το 1996 στην έκδοση της
Πράσινης Βίβλου γιατί η διακρατική κινητικότητα φοιτητών, ερευνητών, μαθητών κ.ά
παρουσίαζε αρκετές δυσχέρειες. Έτσι πρότεινε εννέα

δράσεις

για την άρση των

εμποδίων:
•

αναγνώριση του καθεστώτος του ασκούμενου και του εθελοντή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

•

εξασφάλιση κοινωνικής προστασίας σε κάθε άτομο σε κινητικότητα στο πλαίσιο
μιας κατάρτισης

•

εφαρμογή ομοιόμορφης μεταχείρισης στους κοινοτικούς υποτρόφους ερευνητές
που παρακολουθούν κατάρτιση

•
168
169

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ειδικοτήτων

Ό.π., σσ. 297-300.
Ό.π., σ. 301.
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•

κατάργηση της μη μεταφερσιμότητας των εθνικών υποτροφιών και ενισχύσεων

•

βελτίωση της κατάστασης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα κατάρτισης

•

μείωση των κοινωνικοοικονομικών εμποδίων

•

βελτίωση της διαθέσιμης πληροφόρησης και των διοικητικών πρακτικών

•

μείωση των γλωσσικών και πολιτιστικών εμποδίων170

Στο Βιβλίο περιγράφεται η σημασία της διακρατικής κινητικότητας στο πλαίσιο των
θεσμικών διατάξεων και των κοινοτικών κειμένων και πρωτοβουλιών και επισημαίνεται
η σημασία της για την άμεση σύνδεση της ελεύθερης διακίνησης των προσώπων με «τη
δημιουργία της ενωμένης Ευρώπης και την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη, χωρίς την
οποία δεν μπορούμε να μιλάμε για συγκρότηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου»171.
Ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής έχει το πεδίο δράσης για τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ειδικοτήτων και στην οποία αποσκοπούν τα
ακόλουθα μέτρα:
•

εφαρμογή ισοδύναμων μεθόδων για την επαγγελματική κατάρτιση

•

γενίκευση του προγράμματος ECTS (European Course Credit Transfer System)

•

σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των περιόδων άσκησης

•

διευκόλυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της πρόσβασης, της επικύρωσης και της
αξιοποίησης των δεξιοτήτων που απαιτούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου

•

διευκόλυνση της αναγνώρισης των ειδικοτήτων μεταξύ των διαφόρων κρατών
μελών

•

βελτίωση της διαφάνειας των δεξιοτήτων και των ειδικοτήτων

•

κατοχύρωση της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του πτυχίου, ώστε
αυτή να λαμβάνεται υπόψη από το κράτος υποδοχής κατά την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων

•

χορήγηση του τίτλου ευρωπαίος ερευνητής σε ερευνητές που έχουν συμμετάσχει
κατά τρόπο σημαντικό σε κοινοτικά προγράμματα

•

διευκόλυνση της αναζήτησης συμβιβαστικών λύσεων για διαφορές σε θέματα
αναγνώρισης τίτλων σε απάντηση ατομικών αιτημάτων172.

170

Επιτροπή των Ε.Κ., Πράσινο Βιβλίο: Εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα: Τα εμπόδια στη διακρατική κινητικότητα,
COM(96) 462, Βρυξέλλες, 1996β.
171
Ό.π.
172
Ό.π.
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4.5.5 Η Διαδικασία της Μπολόνια
Δέκα

χρόνια

μετά

τη

συνάντηση

των

Πρυτάνεων

των

Ευρωπαϊκών

Πανεπιστημίων στη Μπολόνια και την υπογραφή της Magna Charta Universitatum, η
πρωτοβουλία περνάει στους Υπουργούς Παιδείας. Με την ευκαιρία του εορτασμού των
εφτακοσίων χρόνων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, οι Υπουργοί Παιδείας της
Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου υπογράφουν στις 25
Μαΐου 1998 μια Κοινή Δήλωση173 για την εναρμόνιση της «αρχιτεκτονικής» Ευρωπαϊκής
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι Υπουργοί υπενθύμισαν ότι «η Ευρώπη που οικοδομούμε δεν
είναι μόνο η Ευρώπη του ευρώ, των τραπεζών και της οικονομίας. Πρέπει να είναι και
μια Ευρώπη της γνώσης»174. Οι τέσσερις Υπουργοί Παιδείας καλούν τους ομολόγους
τους των άλλων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών να
τους ακολουθήσουν και ανοίγουν έτσι το δρόμο για την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης που θα εκτείνεται και πέρα από τα όρια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 κυκλοφορούσε η ιδέα αυτή στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και η εμφάνιση του
προγράμματος, Tempus που απευθυνόταν προς τις ευρωπαϊκές χώρες του πρώην
Ανατολικού Συνασπισμού και προετοίμαζε την μελλοντική τους ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση175.
Την επόμενη χρονιά, αποδεχόμενοι πρόσκληση της Ιταλίας, συνέρχονται στις 19
Ιουνίου 1999 στην Μπολόνια οι Υπουργοί Παιδείας είκοσι εννέα ευρωπαϊκών χωρών και
υπογράφουν την Κοινή Διακήρυξη176 των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας της
Μπολόνιας. Αυτή θα θέσει σε κίνηση μια ιδιότυπη διεθνή διαδικασία που ονομάστηκε
Διαδικασία της Μπολόνιας Η Διακήρυξη της Μπολόνιας για να εδραιώσει

ένα

Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά και να προωθηθεί παγκοσμίως το
ευρωπαϊκό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, έθεσε έξι βασικούς στόχους:
•

Την υιοθέτηση ενός συστήματος εύκολα αναγνώσιμων και συγκρίσιμων τίτλων
σπουδών, με τη βοήθεια και του θεσμού του Συμπληρώματος Σπουδών (Diploma
Supplement), με στόχο την απασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών και της

173

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/SORBONNE_DECLARATION1.pdf
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Δ. Τσαούσης, Η εκπαιδευτική πολιτική των Διεθνών Οργανισμών. Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διαστάσεις,
Gutenberg, Αθήνα, 2007, σ. 389.
175
Δ. Τσαούσης, Η εκπαιδευτική πολιτική…, ό.π., σ. 390.
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Διακήρυξη της Μπολόνιας της 19ης Ιουνίου 1999 – Κοινή δήλωση των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
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,

διεθνούς

ανταγωνιστικότητας

του

ευρωπαϊκού

συστήματος

ανώτατης

εκπαίδευσης.
•

Την υιοθέτηση ενός συστήματος σπουδών με δυο κύριους κύκλους, έναν
προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό. Η πρόσβαση στον δεύτερο κύκλο σπουδών
θα γίνεται με την συμπλήρωση ενός πρώτου κύκλου σπουδών διάρκειας
τουλάχιστον τριών ετών. Ο τίτλος σπουδών που θα χορηγείται μετά τον πρώτο
κύκλο σπουδών θα αναγνωρίζεται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ως ικανό
επαγγελματικό προσόν. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών θα πρέπει να οδηγεί στην
απόκτηση ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

•

Να καθιερώσει ένα σύστημα διδακτικών μονάδων, ανάλογο με το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS Extension), ως το πιο
κατάλληλο μέσο για την προώθηση της ευρύτερης κινητικότητας των φοιτητών.

•

Να προωθήσει την κινητικότητα με την άρση των εμποδίων που τη δυσχεράνουν
και την καθιστούν αναποτελεσματική με ιδιαίτερη έμφαση σε δυο ζητήματα: α)
όσον αφορά τους φοιτητές , στην πρόσβαση στις σπουδές, τις ευκαιρίες
κατάρτισης και τις συναφείς υπηρεσίες β) όσον αφορά τους διδάσκοντες,
ερευνητές και το διοικητικό προσωπικό την αναγνώριση και συνεκτίμηση των
περιόδων που διήνυσαν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο έρευνας , διδασκαλίας και
κατάρτισης χωρίς να παραβλέπονται ή να περιορίζονται τα νομικά κατοχυρωμένα
δικαιώματα τους.

•

Με την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στη διασφάλιση της ποιότητας,
με στόχο την ανάπτυξη συγκρίσιμων κριτηρίων και μεθοδολογιών.

•

Με την προώθηση της αναγκαίας Ευρωπαϊκής διάστασης στην ανώτατη
εκπαίδευση σε σχέση με τα προσράμματα σπουδών, την διεθνή συνεργασία,
προγράμματα κινητικότητας και κοινά προγράμματα σπουδών, κατάρτισηςεπιμόρφωσης και έρευνας177.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η Διακήρυξη της Μπολόνια δεν είναι ένα κείμενο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σύνοδος της Μπολόνιας έγινε ύστερα από πρόσκληση μιας
χώρας μέλους της Ένωσης, της Ιταλίας, που απευθύνθηκε σε άλλες χώρες της Ευρώπης
με σκοπό την προσχώρησή τους στη Διακήρυξη της Σορβόνης. Η τελική απόφαση
φορούσε μια χαλαρή μορφή δέσμευσης και τη μη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
177

Joint declaration of the European Ministries of Education, Bologna 19 June, 1999, σσ. 3-4.
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στη διαδικασία για η Διακήρυξη επρόκειτο να υπογραφεί και από χώρες που δεν ήταν
μέλη της. Η Διακήρυξη της Μπολόνιας δεν συνιστά νομική δέσμευση για τις
Κυβερνήσεις αλλά αποτελεί απλώς την έκφραση της βούλησης των Κυβερνήσεων για
επικοινωνία μεταξύ των χωρών και για μία ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση πιο ισχυρή,
πιο ανταγωνιστική μέσα στον παγκόσμιο στίβο της ανώτατης εκπαίδευσης.
Η Διακήρυξη της Μπολόνιας δημιούργησε μία πρωτοφανή κινητικότητα στο
εσωτερικό των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης, και μάλιστα όχι μόνο των 29 χωρών
που προσυπέγραψαν τη Διακήρυξη. Πρόκειται για μία κινητικότητα που δεν έχει
επιβληθεί από καμία νομική υποχρέωση. Αντίθετα, πρόκειται για μία κινητικότητα που
δείχνει ότι οι στόχοι της Διακήρυξης της Μπολόνιας συγκρότησαν ένα πλαίσιο ώριμων
αναγκαιοτήτων για την ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση. Ακόμα περισσότερο όμως,
πρόκειται για μία κινητικότητα που μοιάζει να απορρέει από τη συνειδητοποίηση της
ιστορικής πρόκλησης, αλλά και της ιστορικής ευκαιρίας, που αντιμετωπίζει το
ευρωπαϊκό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης178.
Η υιοθέτηση ενός συστήματος σπουδών με δυο κύριους κύκλους, έναν προπτυχιακό
και έναν μεταπτυχιακό που αναφέραμε παραπάνω αποτέλεσε στην Ελλάδα αντικείμενο
συζήτησης σχετικά με την Διακήρυξη της Μπολόνιας. Παρουσιάζεται με την περίπου
συνθηματική μορφή «Σύστημα 3-5-8», υπονοώντας ένα σύστημα σπουδών που περιέχει
ένα βασικό προπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών (bachelor) που χορηγείται
ύστερα από σπουδές διάρκειας 3 ετών, ένα πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master)
που χορηγείται ύστερα από πρόσθετες σπουδές διάρκειας 2 ακόμη ετών, και, τέλος, ένα
δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα) που χορηγείται ύστερα από
3 ακόμα χρόνια. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι συζητήσεις στην Ελλάδα έγιναν με βάση
την αυτονόητη για όλους παραδοχή ότι πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο επιδίωξε να
επιβάλει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διακήρυξη της Μπολόνιας υπογράφηκε
από 29 ευρωπαϊκές χώρες, και όχι μόνο από τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα, απαλείφθηκαν από το τελικό κείμενο της Διακήρυξης όλες οι αναφορές που
επεφύλασσαν έναν ειδικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περαιτέρω υλοποίηση
της Διακήρυξης. Κι αυτό έγινε με πρωτοβουλία αρκετών χωρών μεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα179. Οι λόγοι της αντίθεσης ήταν βασικά τρεις:
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Δ. Κλαδής, Η διακήρυξη της Μπολόνιας και η πορεία από την Μπολόνια στην Πράγα, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000, σ.
20.
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Ό.π., σ. 16.
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α) Ο πρώτος λόγος είχε να κάνει με την αναγκαιότητα να αποκτήσει η
πρωτοβουλία της Μπολόνιας την ευρύτερη δυνατή βάση αναφοράς σε ό,τι αφορά τις
εμπλεκόμενες χώρες. Η Διακήρυξη της Μπολόνιας πρέπει να λειτουργήσει ως μία
ανοιχτή και διαρκής πρόκληση προς όλες τις χώρες που συγκροτούν την έννοια της
Ευρώπης.
β) Ο δεύτερος λόγος της αντίθεσης είχε να κάνει με την επιθυμία των
περισσοτέρων χωρών να είναι εμφανής στη Διακήρυξη της Μπολόνιας η διάσταση που
έχει να κάνει με τις κοινωνικές, ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αξίες της Ευρώπης και
να μην εμφανίζεται ως κυρίαρχη η διάσταση που αναφέρεται στα ζητήματα της
απασχολησιμότητας και της παγκοσμιοποίησης.
γ) Ο τρίτος τέλος λόγος της αντίθεσης είχε να κάνει με μία γενικότερη αντίληψη
που επικράτησε στην Μπολόνια, σύμφωνα με την οποία έπρεπε εξ αρχής να αποτραπούν
και να εκμηδενιστούν οι κίνδυνοι για ηγεμονίες ή κηδεμονίες σε σχέση με την
πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ήταν
δε νωπή η γεύση από τις ηγεμονικές τάσεις που προς στιγμή είχαν εκδηλωθεί με τη
Διακήρυξη της Σορβόννης, με τις οποίες δεν φαίνεται να ήταν αμέτοχη η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή180.
Στη Διακήρυξη της Μπολόνιας δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αριθμητικά
στοιχεία του τύπου «3-5-8». Η μόνη αναφορά που υπάρχει αφορά τον βασικό τίτλο
σπουδών (bachelor) του πρώτου πανεπιστημιακού κύκλου σπουδών (προπτυχιακού), ο
οποίος ορίζεται ότι θα χορηγείται ύστερα από σπουδές που θα διαρκούν τουλάχιστον 3
χρόνια. Ούτε υποχρεωτικότητα της διάρκειας των 3 ετών προβλέπεται, ούτε όμως και
αποκλείεται η ύπαρξη και δεύτερου προπτυχιακού τίτλου σπουδών, και μάλιστα χωρίς ο
πρώτος τίτλος σπουδών να αποτελεί προϋπόθεση για τον δεύτερο. Σε ό,τι αφορά δε τον
δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακό), δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά σε
χρονικούς περιορισμούς για τη χορήγηση είτε του master είτε του διδακτορικού
διπλώματος181.
Οι όποιες σχετικές αναφορές υπήρχαν στο αρχικό κείμενο της Διακήρυξης της
Μπολόνιας απαλείφθηκαν τελικά ύστερα από επιμονή και της Ελλάδας. Σίγουρα
προέκυψαν ζητήματα ακόμα και με τη συγκεκριμένη τελική διατύπωση της Διακήρυξης
της Μπολόνιας ως προς το σημείο αυτό. Αυτά τα ζητήματα αποτέλεσαν αντικείμενο
180
181

Ό.π., σ. 10.
Ό.π., σσ. 16-17.

70

συζήτησης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για συζητήσεις που εστιάστηκαν
ακριβώς στο κατά πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος σε όλες τις
χώρες και χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη οι ιδιαιτερότητες των συστημάτων τους αλλά
και η παράδοση που υπάρχει στην κάθε χώρα και το όλο κλίμα που έχει διαμορφωθεί
στον κάθε χώρο ανώτατης εκπαίδευσης.
Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, οι συζητήσεις εστιάστηκαν στο κατά πόσο ένα τέτοιο
σύστημα είναι δυνατό να εφαρμοστεί αδιακρίτως σε όλα τα γνωστικά πεδία. Και
αναφέρονται συνήθως οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στα γνωστικά πεδία των
μηχανικών και της ιατρικής. Όμως, αρκετοί Υπουργοί, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας
Υπουργός Παιδείας Γ. Αρσένης, διατύπωσαν επιφύλαξη στο πρακτικό της υπογραφής της
Διακήρυξης της Μπολόνιας ως προς το κατά πόσο είναι εφικτή η εισαγωγή του τίτλου
bachelor ύστερα από σπουδές διάρκειας 3 τουλάχιστον ετών στα γνωστικά πεδία των
μηχανικών και της ιατρικής. Αυτό σχετίζεται με των ανταγωνισμό των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η
παγίωση του παραπάνω σχήματος θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα αφού έτσι θα
υποβάθμιζε τα πτυχία των πανεπιστημίων γιατί οι τεταρτοετής σπουδές θα εξισώνονταν
με τις τριετής των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών αλλά και των ΤΕΙ182.

4.6 Η μεταρρύθμιση του 1997 - 1998
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κατά τη δεκαετία του 1980 και ειδικά όσα
προβλέπονταν από τον Ν. 1566/85 δεν θα ανατραπεί από μια αντιμεταρρύθμιση αλλά δε
θα εφαρμοστούν και στην πράξη όλες οι προβλεπόμενες εκπαιδευτικές μεταβολές183.
Πολλές σημαντικές εκπαιδευτικές τομές της δεκαετίας του ΄80, ιδιαίτερα αυτές με τις
οποίες επιχειρήθηκε η αναδόμηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με την αλλαγή του
νομικοπολιτικού πλαισίου της εκπαίδευσης184, όπως τα όργανα «λαϊκής συμμετοχής» του
νόμου 1566/85, το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου κ.ά.,
δε θα έχουν την πορεία που είχε προδιαγραφεί γι’ αυτές παρότι το μεγαλύτερο μέρος του
εκπαιδευτικού κόσμου τις δέχτηκε με ανακούφιση. Βασική αιτία γι’ αυτό είναι ότι δε θ’
αλλάξει ουσιαστικά η φύση του ελληνικού κράτους, που θα παραμείνει συγκεντρωτικό
και γραφειοκρατικό. Τα χρονίζοντα εθνικά και δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας, η
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ευρύτερη οικονομική κρίση, η στασιμότητα και η μείωση των επενδύσεων θα
υποχρεώσει την κυβέρνηση ιδιαίτερα μετά το 1985 σε ένα σταθεροποιητικό πρόγραμμα,
το οποίο όμως έβαλε σε κίνδυνο τις οικονομικές και κοινωνικές παροχές του Κράτους
Πρόνοιας. Ο νέος οικονομικός προσανατολισμός θα έχει ως αποτέλεσμα να δοθεί
περισσότερη έμφαση στα οικονομικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης και λιγότερο στα
κοινωνικά αφού ήδη είχε δρομολογηθεί η πορεία σύγκλισης με τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε επίπεδο οικονομικών δεικτών. «Η συντηρητική αναδίπλωση στις αρχές της
δεύτερης κυβερνητικής περιόδου, θα έχει άμεσες επιπτώσεις και στην εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση. Η τελευταία, είτε θα προχωρά με βραδείς ρυθμούς, είτε θα αναστέλλεται,
είτε θα οδηγείται σε αδράνεια.[…] Η θεσμική ευφορία της πρώτης περιόδου θα
υποχωρήσει»185. Έτσι οι προσδοκίες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης για την επίτευξη
του διπλού ρόλου του σχολείου της συμβολής του, στην οικονομική αποτελεσματικότητα
και την κοινωνική δικαιοσύνη δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν στο μέτρο και στο βαθμό
αυτών των προσδοκιών. Η ανάληψη της εξουσίας από το κόμμα της Ν.Δ. θα
διαμορφώσουν τις κατάλληλες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες για μια ακόμη μεγαλύτερη
συντηρητική στροφή στην εκπαίδευση όπως είδαμε στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις της
περιόδου 1990-1993 σε παραπάνω κεφάλαιο.
Τον Οκτώβριο λοιπόν του 1993 επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση με
πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Υπουργός Παιδείας αναλαμβάνει ο Δ. Φατούρος
και από το φθινόπωρο του 1994 ο Γ. Παπανδρέου. Την περίοδο αυτή ανεστάλη το Π.Δ.
για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου που είχε θεσπίσει η
κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας. Καθιερώθηκε νέο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης186 και θεσμοθετήθηκε η Εθνική Διακομματική Επιτροπή
Παιδείας.187 Ιδρύεται το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) με το Ν.2327/95, το οποίο
εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, εισηγείται στην Κυβέρνηση
επί θεμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, επί θεμάτων
εκπαίδευσης αποδήμων και παλιννοστούντων, επί θεμάτων ειδικών κοινωνικών ομάδων,
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ειδικής αγωγής, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και λαϊκής επιμόρφωσης,
καθώς και επί παντός θέματος σχετικού με την παιδεία188.
Ιδρύονται ακόμα το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)189 και το Ινστιτούτο
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)190, ενώ με τον νόμο 2413/1996 «Η
ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»191
ρυθμίστηκαν θέματα της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και οριοθετήθηκε ο σκοπός
και το περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης192.

4.6.1

Έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 1995
Το 1995 μία ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ, μετά από αίτημα του τότε
Υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου, προχώρησε σε αξιολόγηση της ελληνικής
εκπαίδευσης, συντάσσοντας μια ειδική έκθεση193 για την Ελλάδα. Η έκθεση του ΟΟΣΑ
ενίσχυσε το ήδη διαμορφωμένο κλίμα για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αν και δεν
προσέθεσε νέα στοιχεία για την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής
εκπαίδευσης194. Στην έκθεση τους οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ αφού αναγνωρίζουν
ότι κατά τη διάρκεια του ’80 έγιναν προσπάθειες δομικών μεταρρυθμίσεων χωρίς όμως
επίλυση των προβλημάτων, εστιάζουν τα προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης,
κυρίως, στην έλλειψη πόρων, τη βελτίωση της ποιότητας, τον τρόπο χάραξη πολιτικής,
την αποκέντρωση και την αξιολόγηση.
Οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ διαπίστωσαν αρχικά την έλλειψη πόρων για την
εκπαίδευση. «Το κυριότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη πόρων. Παρά τις πρόσφατες
αυξήσεις, οι δαπάνες της Ελλάδας για την εκπαίδευση παραμένουν στο 4,2% του ΑΕΠ,
ποσοστό 7% των δημοσίων δαπανών. Σε εποχές ανάπτυξης, μερικές χώρες του ΟΟΣΑ
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αφιέρωσαν το 20% του προϋπολογισμού τους για την παιδεία, περισσότερο δηλαδή από
ότι για την άμυνα» 195.
Επισήμαναν επίσης τον συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρας της
ελληνικής εκπαίδευσης. «Υπάρχει στην ουσία μια επανασυγκέντρωση εξουσιών και όχι
αποκέντρωση. Το σχολικό πρόγραμμα συνεχίζει να έρχεται από το κέντρο και οι
διδάσκοντες δεν έχουν περιθώριο για δημιουργική ερμηνεία και ανάπτυξη αλλά
παραμένουν προσκολλημένοι σε αναγνώσματα από τα σχολικά βιβλία»196.
Οι εμπειρογνώμονες επισήμαναν πως ο χαρακτήρας του σχολείου είναι
γνωσιοκεντρικός και τουλάχιστον στο λύκειο έχει να κάνει διαρκώς με τις εξετάσεις που
θα εξασφάλιζαν στους μαθητές την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ εντύπωση
προκαλούσε και η ύπαρξη ενός μόνο σχολικού βιβλίου. «Με δεδομένη τη δέσμευση προς
το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από πλευράς (της) κοινωνίας και (της) οικογένειας,
θα έπρεπε αυτό να παράγει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Κατά κάποιο τρόπο αυτό
γίνεται, αλλά ανάμεσα στα παραδεκτά/αποδεδειγμένα μειονεκτήματα του συστήματος
συγκαταλέγονται και τα εξής: - στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει ένα βιβλίο για
κάθε μάθημα, το οποίο συνεχίζεται και στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Το γεγονός αυτό μαζί με την απομνημόνευση που απαιτείται στις Πανελλήνιες
εξετάσεις (εισαγωγικές εξετάσεις για τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα) επηρεάζει τη
φύση της διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που γίνεται από αποφοίτους που
ακολούθησαν το ίδιο σύστημα. Οι διδάσκοντες σ' όλα τα επίπεδα εκφράζουν την
δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη ελευθερίας - υπάρχουν ελάχιστα δείγματα
δημιουργικότητας στα σχολεία»197.
Επίσης υπογραμμίζεται ότι: «Οι συνθήκες εργασίας για τους διδάσκοντες είναι
κακές και η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση ελλιπής. Επιπλέον πολλοί φοιτητές πηγαίνουν
στα πανεπιστήμια του εξωτερικού[…] Παρατηρούμε έλλειψη εμπιστοσύνης σε πολλά
επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος[…] Οι διδάσκοντες ισχυρίζονται ότι εάν
καταργείτο η επετηρίδα που βασίζεται στην αρχαιότητα, τότε οι διορισμοί των
καθηγητών θα εξαρτώνται από το πελατειακό σύστημα.
Η επετηρίδα και το σύστημα προσλήψεων που αντιπροσώπευε, θεωρήθηκε
δυσλειτουργικό: «Η κύρια πηγή πλούτου στην εκπαίδευση, πέρα από τους ίδιους τους
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μαθητές, είναι οι διδάσκοντες. Γι' αυτό πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά και όχι βάσει
επετηρίδας, να καταρτίζονται, να τους παρέχεται βοήθεια μέσω της ενδοϋπηρεσιακής
κατάρτισης, συμβούλων και καλύτερων συνθηκών εργασίας για να μετατραπεί το σώμα
των διδασκόντων σε πραγματικά επαγγελματικό σώμα» 198.
Ένας από τους βασικούς παράγοντες για τη βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης θα ήταν και η αξιολόγηση, την οποία οι ερευνητές θεωρούσαν απαραίτητη.
«Το διδακτικό έργο θα πρέπει να αξιολογείται για να αναβαθμίζεται η ποιότητα μέσω του
εξωτερικού ελέγχου και της αυτοκριτικής»199.
Τόνισαν επίσης πως ανταπόκριση του εκπαιδευτικού συστήματος στις ανάγκες
της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας ήταν προβληματική. Αναφέρεται
χαρακτηριστικά πως υπάρχει μία «σημαντική διαφορά μεταξύ του εκπαιδευτικού
προϊόντος και των εναλλασσόμενων αναγκών της οικονομίας και της αγοράς εργασίας
[...] τα θέματα αυτά δεν διευκολύνονταν από την απουσία συστηματικής ανάλυσης και
παρακολούθησης των εξελίξεων της αγοράς εργασίας»200.
Τις επισημάνσεις της επιτροπής σχετικά με τα προβλήματα της ελληνικής
εκπαίδευσης, ακολούθησαν οι προτάσεις των εμπειρογνωμόνων για τη βελτίωση της.
Μερικές από τις πιο σημαντικές προτάσεις της έκθεσης ήταν η τροποποίηση της
διαδικασίας πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την πρόταση για
τη διεύρυνση των διαθέσιμων θέσεων στα πανεπιστήμια. Πρότειναν επίσης τη
διερεύνηση της δυνατότητας επιλογής προγραμμάτων σπουδών και σχολικής
διαφοροποίησης στις δύο ανώτερες τάξεις του γυμνασίου. Αναγκαία θεωρήθηκε και η
βελτίωση της παροχής ενδοσχολικής και εξωσχολικής καθοδήγησης των μαθητών για την
επιλογή της καταλληλότερης ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προτάθηκε ακόμα
η αναβάθμιση

της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η διεύρυνση των

δυνατοτήτων για πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση, η αναθεώρηση των αναλυτικών
προγραμμάτων, η βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων, η αναδιανομή των εξουσιών
μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των άλλων Υπουργείων. Πρότειναν ακόμα την
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την
ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τις σχολικές μονάδες και την αύξηση των δαπανών για την
παιδεία201.
198
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Οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ καταλήγουν στην έκθεσή τους

ότι τα

εκπαιδευτικά «ελλείμματα» καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη για ριζική αλλαγή και
ότι δεν υπάρχουν αξεπέραστα προβλήματα στη δομή της ελληνικής εκπαίδευσης, αλλά
υπάρχουν προβλήματα στη διάρθρωσή της και στην αξιοποίηση της ποιότητας που
καλύπτεται από τις διάφορες μορφές της εκπαιδευτικής διοίκησης και των απαιτήσεων
αυτής.

4.6.2 Νόμος 2525/1997
Το 1996 μετά την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου από τη θέση του
Πρωθυπουργού, αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κ. Σημίτης και ορίζεται
Υπουργός Παιδείας ο Γ. Αρσένης. Με την εκπνοή του αιώνα, θα επιχειρηθεί, μία ακόμη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια με πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας Γεράσιμου
Αρσένη, για να αντιμετωπιστούν τα συσσωρευμένα αδιέξοδα στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα. Το 1997 υπέβαλλε προς ψήφιση στη Βουλή σχέδια νόμου, τα οποία και
ψηφίστηκαν, αποτελώντας τους γνωστούς νόμους 2525/1997 και 2640/1998. Οι
επιχειρηθείς μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις με τους νόμους 2525/97202 για τη γενική και
2640/98203 για την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση στόχευαν στον εκσυγχρονισμό της
εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου κοινωνικοοικονομικού
τοπίου.
Στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση
των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και
άλλες διατάξεις», μετέπειτα Ν. 2525/1997204, υπογραμμίζεται ότι: «Η ποιοτική
αναβάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η χώρα μας για να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις
παγκόσμιες αλλαγές στον τομέα παραγωγής, στην αλματώδη ανάπτυξη της κοινωνίας της
γνώσης και στις θεαματικές εξελίξεις της τεχνολογίας, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά
όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου»205. Επισημαίνεται η ανάγκη για «ριζικές
μεταρρυθμίσεις και τομές σ’ όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να
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Ν. 2525/97, «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 1888/Α/23-9-1997.
203
Ν. 2640/98, «Δευτεροβάθμια Τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 206/Α/3-9-1998.
204
Ν. 2525/97, «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 1888/Α/23-9-1997.
205
Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου 2525/97, «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», ΥΠ.Ε.Π.Θ., Αθήνα 22 Αυγούστου 1997, σ. 1
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αντιμετωπίσουμε τα σημερινά προβλήματα…»206. Είχε ως κύριους άξονες μια
εκπαίδευση που έπρεπε να διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, την ισότιμη
πρόσβαση στα αγαθά της Παιδείας, τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, την ανθρωπιστική
παιδεία, τη γνώση της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης του λαού μας. Επιβαλλόταν
όμως τα ιδεώδη αυτά να συνδυάζονταν με «την κατανόηση και αποδοχή του ΄΄άλλου΄΄
μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, με την προστασία του περιβάλλοντος, με την
ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της χώρας και με την
ανάπτυξη στα εκπαιδευόμενα άτομα των δεξιοτήτων εκείνων που οι συνεχώς
μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας και της κοινωνικής ζωής, η διεθνοποίηση της
οικονομίας και του ΄΄πολιτισμού΄΄ και η επανάσταση στη χρήση και διάδοση των
πληροφοριών καθιστούν καθημερινά αναγκαίες»207.
Με τον Ν. 2525/1997 θεσμοθετούνται αλλαγές όπως αυτή της λειτουργίας του
Ενιαίου Λυκείου,

της δημιουργίας Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, της

κατάργησης του συστήματος των γενικών εξετάσεων και της καθιέρωσης του ολοήμερου
νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Θεσπίζονται τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, η
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, αναμορφώνεται ο σχολικός
επαγγελματικός προσανατολισμός και αλλάζει ο τρόπος διορισμού των εκπαιδευτικών.
Για πρώτη φορά διατυπώνεται στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το
Νοέμβριο του 1995, η πρόταση υλοποίησης προγράμματος με την επωνυμία Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας όπου ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η καταπολέμηση του
αποκλεισμού και η προσφορά μιας δεύτερης ευκαιρίας στους νέους μέσω του σχολείου
όπως αναφέραμε στην ενότητα 4.5.3208.
Βασικός στόχος των σχολείων αυτών ήταν η προώθηση της απασχόλησης και της
κοινωνικής προσαρμογής νέων ανθρώπων ανειδίκευτων που δεν είχαν ολοκληρώσει την
υποχρεωτική εκπαίδευση τους και δεν είχαν έτσι τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες
για την αγορά εργασίας209.
Με τον Ν. 2525 υιοθετείται στην Ελλάδα η ύπαρξη αυτού του θεσμού αλλά και η
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειτουργία του. Εφαρμόζεται το Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ως «ειδικό ταχύρρυθμο πρόγραμμα δημοτικής ή γυμνασιακής
206

Ό.π.
Ό.π.
208
Λευκή Βίβλος για την εκπαίδευση και κατάρτιση, Διδασκαλία και Μάθηση. Προς.., ό.π.
209
Λ. Βεκρής, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: ένα ευρωπαϊκό πειραματικό πρόγραμμα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού η ελληνική εκδοχή, Προδιαγραφές σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης
Ενηλίκων, ΙΔΕΚΕ, Αθήνα, 2003, σ. 17.
207
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εκπαιδεύσεως»210 και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων ανέλαβε την
υλοποίηση των ΣΔΕ.
Το Ενιαίο Λύκειο κατήργησε το Πολυκλαδικό Λύκειο, το οποίο είχε ιδρυθεί με το
νόμο 1566/1985, από το ίδιο κόμμα που και τότε ήταν στην εξουσία, το ΠΑΣΟΚ, με
Υπουργό Παιδείας τον Απόστολο Κακλαμάνη. Η εξήγηση που δόθηκε γι’ αυτήν την
αλλαγή ήταν ότι «το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο ιδρύθηκε το 1984 και βασική επιδίωξη
του ήταν να συνδέσει οργανικά την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση με τη γενική
εκπαίδευση211. Παρότι «ο θεσμός έγινε καταρχήν αποδεκτός από την εκπαιδευτική
κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, καθυστέρησε όμως πάρα πολύ να επεκταθεί για
πολλούς και σύνθετους λόγους και τελικά δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο του»212,
καθώς υπήρχαν «διοικητικές δυσκολίες και αρνητικές παιδαγωγικές συνέπειες που
δημιούργησε ο μεγάλος αριθμός μαθητών»213.
Το νέο λύκειο θα ήταν παραλλαγή του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, με πιο
περιεκτικές

κατευθύνσεις

σπουδών.

Στους

στόχους

του

Ενιαίου

Λυκείου

συμπεριλαμβάνονται «α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, β) η ανάπτυξη
των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργίας και της κριτικής σκέψης των
μαθητών, γ) η προσφορά στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη
συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, και δ) η καλλιέργεια
στους μαθητές δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνουν την πρόσβαση ύστερα από
περαιτέρω εξειδίκευση ή κατάρτιση, στην αγορά εργασίας»214. Το Ενιαίο Λύκειο θα
λειτουργούσε από το 1997 και το απολυτήριο που θα παρείχε, θα έδινε τη δυνατότητα
διορισμού στο δημόσιο αλλά και πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για την
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπεται σύστημα ελεύθερης εισαγωγής
όλων των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2000 –
2001. Από το ίδιο έτος καταργούνται οι εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Στα
τμήματα με αυξημένη ζήτηση, η επιλογή θα γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που
συγκεντρώνει ο υποψήφιος με βάση το βαθμό απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου, την
επίδοση στη δοκιμασία των δεξιοτήτων και τη βαθμολογία σε δύο μαθήματα αυξημένης
210

Ν. 2525/97, ό.π., άρθρο 5.
Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου 2525/97, «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», Β., Ειδικό μέρος, 1. Δημιουργία του Ενιαίου Λυκείου
και πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
212
Ό.π.
213
Ό.π.
214
Ν. 2525/97, ό.π., άρθρο 1.
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βαρύτητας της τελευταίας τάξης Λυκείου, που ορίζονται για κάθε επιστημονικό πεδίο,
καθώς και το χρόνο αποφοίτησης από το Λύκειο.
Οι απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και
σε δύο νέους θεσμούς, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί ήδη στην Πάτρα από το
1997, και τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής που προβλέπονται από το Ν. 2525 και
στοχεύουν να διευρύνουν τις επιλογές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και να
εισάγουν τη δια βίου κατάρτιση, με έμφαση σε νέα γνωστικά αντικείμενα και σε
διατμηματικές συνεργασίες.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αξιολόγηση των μαθητών για την οποία
αναφέρονται: «Η αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου είναι αναπόσπαστο μέρος της
διδακτικής διαδικασίας , έχει ως στόχο να ελέγξει το βαθμό συγκράτησης πληροφοριών
και γνώσεων, αλλά κυρίως, να υιοθετήσει μεθόδους και πρακτικές που αξιολογούν το
βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων που έχουν τεθεί και των βασικών δεξιοτήτων,
και συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές για την επίτευξη έγκυρης, αξιόπιστης,
αντικειμενικής και αδιάβλητης αποτίμησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, χωρίς
πρόσθετη εξεταστική επιβάρυνση».
Η αξιολόγηση προωθεί το θεσμό των συνθετικών δημιουργικών εργασιών με
στόχο οι μαθητές να αναπτύσσουν τη δημιουργική και συνθετική τους ικανότητα αλλά
ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης της διδακτικής διαδικασίας. Με
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας

και

Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζεται ο
τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου215.
Με το Ν. 2525/97 καθιερώνεται η λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και
των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων216. Σκοπός του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι «η
αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής και η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για
το δημοτικό σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας με στόχο τη μείωση
των μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και η εξυπηρέτηση των εργαζομένων
γονέων»217. Αντίστοιχα, σκοπός του ολοήμερου δημοτικού σχολείου είναι «η
προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης των μαθημάτων της επόμενης μέρας και
προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων

215

Ν. 2525/97, ό.π., άρθρο 1, παράγραφος 9.
Ό.π., άρθρο 3 και 4.
217
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ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες»218. Στα
προαιρετικά προγράμματα μελέτης των μαθητών της επόμενης μέρας και δημιουργικής
απασχόλησης μπορούσαν να συμμετάσχουν κατά προτίμηση οι μαθητές εκείνοι των οποίων
οι γονείς ήταν εργαζόμενοι, ενώ στα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας συμμετείχαν
όσοι μαθητές είχαν μαθησιακές δυσκολίες και αφού αυτό είχε διαπιστωθεί από το σύλλογο
διδασκόντων των σχολείων τους219.

Καθιερώνεται το νέο πλαίσιο διορισμού220 των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την κατάργηση της επετηρίδας, η οποία έκλεισε
οριστικά την 31/12/1997 και καθιερώθηκε νέο σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών μέσω
εξετάσεων, η ευθύνη των οποίων ανατέθηκε στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Αυτό προκηρύσσει και διενεργεί ανά διετία, με αφετηρία το έτος
1998, διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κλάδους και ειδικότητες που
ισχύει για δύο χρόνια. Για τους εκπαιδευτικούς που ήταν γραμμένοι στην επετηρίδα αλλά
δεν επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, προβλέφθηκε μεταβατικό στάδιο 5
ετών, με το οποίο ένα ποσοστό εκπαιδευτικών θα διορίζεται με βάση την επετηρίδα221.
Καταρτίζεται το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών222 (Ε.Π.Π.Σ.) το οποίο
προσδιορίζει τους στόχους διδασκαλίας από το δημοτικό μέχρι το λύκειο και
προδιαγράφει τα πλαίσια μέσα στα οποία αναπτύσσεται το περιεχόμενο των αναλυτικών
προγραμμάτων.
Θεσπίζεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης223. Κατά την αξιολόγηση εκτιμάται η επάρκεια των
εκπαιδευτικών, η απόδοση των σχολικών μονάδων αλλά και γενικότερα η
αποτελεσματικότητα του συστήματος της εκπαίδευσης σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο. Η αξιολόγηση ασκείται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων, τους Σχολικούς Συμβούλους και το Σώμα
Μονίμων Αξιολογητών (Σ.Μ.Α.)224. Αρμοδιότητα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας
θα ήταν η σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για την σχολική μονάδα που διευθύνει και τους
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Α. Τ. Καραφύλλης, Νεοελληνική Εκπαίδευση: Δύο αιώνες…, ό.π., σ. 174.
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Ν. 2525/97, ό.π., άρθρο 6.
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Α. Τ. Καραφύλλης, Νεοελληνική Εκπαίδευση: Δύο αιώνες…, ό.π., σ. 176.
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Ν. 2525/97, ό.π., άρθρο 7.
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Ό.π., άρθρο 8.
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Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σ. 185.
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εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτήν. Ταυτόχρονα ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης θα
ετοίμαζε αξιολογική έκθεση, κρίνοντας τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και το
εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετούσε στη Διεύθυνση ή στα γραφεία εκπαίδευσης. Ο
σχολικός σύμβουλος είχε την αρμοδιότητα αξιολόγησης των επιστημονικών και
διδακτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, ενώ και οι 400 μόνιμοι αξιολογητές 225 του
Σ.Μ.Α226 θα ασκούσαν καθήκοντα αξιολόγησης, αλλά παράλληλα οι ίδιοι θα
εποπτεύονταν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας (Ε.Α.Σ.Μ.)227.
Για την αναγκαιότητα της αξιολόγησης της εκπαίδευσης από ένα σώμα
ανεξάρτητων αξιολογητών έκανε λόγο και πριν δύο χρόνια η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α.
(1995) που αναφέραμε παραπάνω. Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών εκδόθηκε και η υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998228 καθώς και το
Προεδρικό Διάταγμα 140/1998229. Στην υπουργική απόφαση με 7 άρθρα διευκρινίζονταν
α) η έννοια και ο σκοπός της αξιολόγησης, β) τα όργανα της αξιολόγησης και τα
καθήκοντα αυτών, γ) η αξιολόγηση από το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών των σχολικών
μονάδων, στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, δ) ο χρόνος, το
περιεχόμενο και ο τύπος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών
από το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών, ε) Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας και
ζ) έλεγχος του έργου των Μονίμων Αξιολογητών.
Οι εκθέσεις αξιολόγησης που θα συνέτασσαν τόσο οι διευθυντές των σχολικών
μονάδων για τους εκπαιδευτικούς, όσο και οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων για τους
διευθυντές των σχολικών μονάδων, θα είχαν ως επίκεντρο: α) την υπηρεσιακή συνέπεια,
225

Το Σ.Μ.Α. ήταν ένας νέος θεσμός που θα επρόκειτο να στελεχωθεί ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό, μέσω
προκήρυξης. Οι υποψήφιοι θα έπρεπε να μην έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν ιδιαίτερα
αυξημένα επιστημονικά προσόντα καθώς και σημαντική διδακτική προϋπηρεσία. Έργο των μελών του Σ.Μ.Α. είναι
κυρίως α) η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών με αποκλειστική ευθύνη τους, β) η σύνταξη των
ερωτηματολογίων αξιολόγησης κάθε σχολικής μονάδας, γ) η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και των
κέντρων, μονάδων και υπηρεσιών υποστήριξης της εκπαίδευσης και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης που υποβάλλεται
στην Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας (Ε.Α.Σ.Μ.), δ) ο έλεγχος της ακρίβειας κατά τη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων από τους μαθητές, ε) η σύνταξη γενικής έκθεσης αξιολόγησης και η υποβολή της στην Ε.Α.Σ.Μ., ζ)
η παραπομπή προς τα αρμόδια όργανα για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής στους εκπαιδευτικούς, η) για
τη μονιμοποίηση, την εξέλιξη και την επιλογή σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης απαιτείται προηγούμενη έκθεση
των μονίμων αξιολογητών.
226
Το ΣΜΑ αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος της κριτικής που ασκήθηκε από τους εκπαιδευτικούς. Τη νομική αυτή
διάταξη αντικατέστησε ο νόμος 2986/2002.
227
Η επιτροπή θα συγκροτείτο από προσωπικότητες κύρους, διορισμένους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα
από γνώμη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του ΕΑΣΜ θα
οριζόταν απευθείας οπό τον Υπουργό Παιδείας.
228
Υπουργική Απόφαση, Δ2/1938, «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών», 26-2-1998.
229
Π.Δ. 140/1998, «Όροι και διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, παρεχόμενες εγγυήσεις στους αξιολογούμενους και διαδικασία
οριστικοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης», ΦΕΚ/107/Ά/8-5-1998.
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υπευθυνότητα, και ανάπτυξη πρωτοβουλιών230, β) την συνεργασία και επικοινωνία με
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς231.
Ο σύλλογος διδασκόντων θα όριζε πενταμελή επιτροπή, η οποία στο τέλος κάθε
σχολικού έτους θα συνέτασσε έκθεση αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας που θα
υποβαλλόταν στον Διευθυντή της μονάδας232. Ταυτόχρονα η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών από το Σχολικό Σύμβουλο θα διαμορφωνόταν σταδιακά μέσω
ενημερωτικών σεμιναρίων αλλά και επισκέψεων του στο σχολείο και στην αίθουσα
διδασκαλίας. Για την σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης, ο Σχολικός Σύμβουλος θα
λάβαινε υπόψη του την ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευτικού κατά την μεταξύ τους
συνεργασία και τα στοιχεία που θα προέκυπταν από την παρακολούθηση δυο
τουλάχιστον διδασκαλιών . Τα κεντρικά σημεία αξιολόγησης θα ήταν η επιστημονική
κατάρτιση233 καθώς και η παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα234 του εκπαιδευτικού.
Ταυτόχρονα τριμελείς επιτροπές του Σώματος Μόνιμων Αξιολογητών, βάσει
δεικτών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που θα καταρτίζονταν από την ΕΑΣΜ, θα
ετοίμαζαν αξιολογικές εκθέσεις για: α) την υπηρεσιακή συνέπεια, την υπευθυνότητα, την
ανάπτυξη πρωτοβουλιών, β) την συνεργασία και επικοινωνία με εκπαιδευτικούς,
μαθητές και γονείς, γ) την επιστημονική κατάρτιση, δ) την παιδαγωγική και διδακτική
ικανότητα, των εκπαιδευτικών.
Με το προεδρικό διάταγμα, τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση της μονιμοποίησης
των διοριζομένων εκπαιδευτικών, η σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης της παιδαγωγικής

230

Συγκεκριμένα:
•
Την υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους
•
Την εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται
•
Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την οργάνωση των σχολικών εκδηλώσεων, πολιτιστικών, αθλητικών και
άλλων δραστηριοτήτων σχετικών με το περιβάλλον, την υγεία και άλλα θέματα της σχολικής ζωής.
231
Συγκεκριμένα:
•
Τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση ειδικών διδακτικών προβλημάτων ή άλλων
προβλημάτων της σχολικής ζωής, την κατανομή των καθηκόντων και του προγράμματος, την οργάνωση
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
•
Τη συνεργασία με τους μαθητές για την αντιμετώπιση ατομικών προβλημάτων των μαθητών και γενικότερα
της μαθητικής κοινότητας, την οργάνωση εκδηλώσεων
•
Τη συνεργασία με τους γονείς για την παροχή ενημέρωσης σχετικά με την πρόοδο των μαθητών αλλά και την
αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων των μαθητών.
232
Κανένας σύλλογος διδασκόντων δεν όρισε πενταμελή επιτροπή αυτό-αξιολόγησης, διότι οι εκπαιδευτικοί
αντιστάθηκαν στην υλοποίηση του μέτρου, έχοντας την κάλυψη των συνδικαλιστικών τους φορέων.
233
Κατοχή διδακτέας ύλης, επιστημονική συγκρότηση, ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης του,
επιστημονική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, κ.ά.
234
Προγραμματισμός διδακτικού έργου, ορθή χρήση κατάλληλης μεθόδου και εποπτικών μέσων διδασκαλίας,
δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, εξασφάλιση ενδιαφέροντος μαθητών, κ.ά
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και διδακτικής επάρκειας τους235, από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας236 και το
Σχολικό Σύμβουλο. Οι εκθέσεις αυτές, μαζί με μια επιστημονική εργασία237 και ένα
σχέδιο υποδειγματικής διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, θα συνεκτιμούνταν από τριμελή
επιτροπή του ΣΜΑ, η οποία θα συνέτασσε την τελική έκθεση αξιολόγησης, που θα
υποβαλλόταν στο αρμόδιο για την νομιμοποίηση, περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο.
Ιδρύονται δεκατρία Κέντρα Στήριξης του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, ένα για
κάθε Περιφέρεια (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.). Κύριος σκοπός τους είναι η συλλογή και η
επεξεργασία στοιχείων, που διευκόλυναν την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου αλλά
και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης238.
Ιδρύεται επίσης

το Εθνικό Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού

Προσανατολισμού και εξήντα οκτώ Κέντρα Συμβουλευτικής Προσανατολισμού
(ΚΕ.ΣΥ.Π.) στις έδρες των νομών, ένα Κέντρο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ένα Κέντρο
στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
διακόσια γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) σε ισάριθμα
σχολεία της χώρας239. Σε μια περίοδο ραγδαίων και έντονων κοινωνικό – οικονομικών
αλλαγών, που διαμόρφωναν μια νέα πραγματικότητα, θεωρήθηκε αναγκαία η στήριξη και
η προώθηση του Σ.Ε.Π. για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ανάγκες
των μαθητών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

4.6.3 Νόμος 2640/1998
Στις 27 Ιουλίου 1998, θα κατατεθεί στη Βουλή η εισηγητική έκθεση για τη
δευτεροβάθμια τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση, που θα οδηγήσει στο Νόμο
2640/98240. Η δευτεροβάθμια τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση αποβλέπει, σύμφωνα
και με τις επιδιώξεις του κατά το άρθρο 1 του Ν.2009/92 ( Εθνικό Συμβούλιο
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με
την εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση που διευκολύνει την επαγγελματική
ένταξη στην αγορά εργασίας241. Η τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα

235

Οι εκθέσεις θα συντάσσονταν κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής θητείας του εκπαιδευτικού.
Αξιολόγηση της υπηρεσιακής συνέπειας και υπευθυνότητας, της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της συνεργασίας και
επικοινωνίας του αξιολογούμενου με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.
237
Οι εκπαιδευτικοί με κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος θα απαλλάσσονταν από την εργασία.
238
Ν. 2525/97, ό.π., άρθρο 9.
239
Ό.π., άρθρο 10.
240
Ν. 2640/98, «Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 206/Ά/3-9-1998.
241
Ν. 2640/98, ό.π., άρθρο 1.
236
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Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) που ανήκουν στη δευτεροβάθμια
μεταγυμνασιακή

εκπαίδευση και σ’ αυτά εισάγονται, χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι

απολυτηρίου γυμνασίου242.
Οι σπουδές στα ΤΕΕ οργανώθηκαν σε δυο κύκλους Α' και Β', από τους οποίους ο
πρώτος διαρκεί δύο έτη και ο δεύτερος ένα έτος. Οι μαθητές, μετά την αποφοίτηση τους
από τον Α' κύκλο σπουδών λάμβαναν πτυχίο

κατόπιν εξετάσεων. Στη συνέχεια

μπορούσαν είτε να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, είτε να συνεχίσουν τις σπουδές
τους στο Β' κύκλο σπουδών των ΤΕΕ, είτε να εγγραφούν στη Β' τάξη του Ενιαίου
Λυκείου. Στους μαθητές μετά την αποφοίτησή τους από το Β' κύκλο σπουδών του ΤΕΕ
μπορούν είτε να αποκτήσουν πτυχίο, ύστερα από εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, κι
έτσι να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, είτε να εγγραφούν σε Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης243. Οι απόφοιτοι του Β' κύκλου σπουδών μπορούσαν να
εισαχθούν σε τμήματα των ΤΕΙ κατόπιν εξετάσεων, μόνο εφόσον είχαν συμπληρώσει
δεκαοκτάμηνη επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητά τους. Επίσης οι μαθητές των
Ενιαίων Λυκείων που επιθυμούσαν, μπορούσαν να εγγραφούν στο πρώτο έτος του Α'
κύκλου των ΤΕΕ με δικαίωμα κατοχύρωσης των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν
επιτυχώς στο Ενιαίο Λύκειο244.
Ο Ν. 2640/98 μαζί με τον Ν. 2525/97, συνέστησε το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο
της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, καθώς και της δευτεροβάθμιας
τεχνικοεπαγγελματικής

εκπαίδευσης.

Δημιουργήθηκε

έτσι

ένα

διπλό

δίκτυο

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τυπικά τουλάχιστον υπήρξε η πρόβλεψη ώστε οι δυο
τύποι Λυκείων να λειτουργήσουν ισότιμα και με τη μορφή συγκοινωνούντων δοχείων,
αφού δεν αποκλειόταν η μετακίνηση μαθητών από το Ενιαίο Λύκειο στα ΤΕΕ και
αντίστροφα. Με τον Νόμο 2640/1998 όμως οι απόφοιτοι των ΤΕΕ δεν μπορούσαν να
διορίζονται ισότιμα στο Δημόσιο ως απόφοιτοι Λυκείου. Μετά από πέντε χρόνια και
ύστερα από επανειλημμένες πιέσεις και υπομνήματα από εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς
ψηφίστηκε νομοθετική διάταξη245 με την οποία προβλέφθηκε η ισοτιμία πτυχίου με το
Ενιαίο Λύκειο, ως προσόν διορισμού των αποφοίτων ΤΕΕ στο δημόσιο.

242

Ν. 2640/98, ό.π., άρθρο 2, παράγραφος 1.
Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σσ. 186- 188.
244
Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σ. 188.
245
Ν. 3027/2002, Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις,
ΦΕΚ 152/τ.Α'/28-6-2002.
243
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Παράλληλα μόνο οι απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου εξακολουθούσαν να έχουν
δικαίωμα πρόσβασης στα ΑΕΙ, ενώ για τη πρόσβαση στα ΤΕΙ οι απόφοιτοι των ΤΕΕ την
διεκδικούσαν μέσω εξετάσεων, με μειωμένα όμως ποσοστά246. Ακόμα αποδείχθηκε
πρακτικά αδύνατη η μετακίνηση μαθητών από τον ένα τύπο Λυκείου στον άλλο και
κυρίως από τα ΤΕΕ στα Ενιαία Λύκεια, αφού υπήρχαν μεγάλες διαφορές στο
περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων στα δύο Λύκεια, αλλά και έλλειμμα
διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας στα ΤΕΕ. Η μεγάλη εισροή των μαθητών προς
τα ΤΕΕ τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους ήταν αποτέλεσμα της επιφυλακτικότητας των
αποφοίτων Γυμνασίου για το εξεταστικό σύστημα του Ενιαίου Λυκείου, ενώ στη
συνέχεια που υπήρξε η προσαρμογή του μαθητικού δυναμικού στις όποιες αλλαγές
επέφερε η μεταρρύθμιση, τα ποσοστά εγγραφών στα ΤΕΕ μετριάσθηκαν247.
Ο τρόπος πρόσβασης των αποφοίτων των ΤΕΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ήταν ένα ζήτημα το οποίο έγινε αντικείμενο πολλών νομοθετικών τροποποιήσεων σε
σχέση με αυτά που προέβλεπε ο Νόμος 2640/1998, γεγονός που απέδειξε και την
ανεπάρκεια ικανοποιητικού σχεδιασμού της μεταρρύθμισης, λόγω της προχειρότητας με
την οποία αντιμετωπίστηκε ένα τόσο κρίσιμο θέμα για το μέλλον των μαθητών.
Η αρχική πρόθεση του ΥΠΕΠΘ, πριν από την ψήφιση του νόμου 2640/1998 ήταν, οι
απόφοιτοι των Τ.Ε.Ε. να μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις επιλογής για τα Τ.Ε.Ι.,
εφόσον όμως έχουν συμπληρώσει τρίχρονη επαγγελματική εμπειρία248. Το γεγονός αυτό
δημιούργησε πολλές αντιδράσεις από το σύνολο των εκπαιδευτικών φορέων, αφού θα
σήμαινε ουσιαστικά τον αποκλεισμό των αποφοίτων των Τ.Ε.Ε. από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Τελικά ο νόμος 2640/1998 καθιέρωσε ως προϋπόθεση για την συμμετοχή στις
εξετάσεις, την δεκαοκτάμηνη επαγγελματική εμπειρία. Δηλαδή για να μπορέσει ένας
απόφοιτος Τ.Ε.Ε. να διεκδικήσει εισαγωγή σε Τ.Ε.Ι, έπρεπε να δώσει πανελλήνιες
εξετάσεις για να αποκτήσει το πτυχίο του Β' κύκλου σπουδών, στη συνέχεια να
αποκτήσει δεκαοκτάμηνη επαγγελματική εμπειρία και τελικά, να εξεταστεί ξανά σε

246

Το έτος 2002 για παράδειγμα,, το σύνολο των μαθητών των ΤΕΕ της γ' τάξης ήταν 45.195, όταν οι θέσεις σε ΤΕΙ
ήταν 5459. Δηλαδή η αναλογία επιτυχόντων - φοιτούντων ήταν 12,1%. Σε αντιδιαστολή με τα προηγούμενα, το
σύνολο των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου που διεκδικούσαν εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν 96.724 και
οι θέσεις σε ΑΕΙ - ΤΕΙ ήταν 64.582. Δηλαδή η αναλογία επιτυχόντων - φοιτούντων ήταν 66,8%, που βέβαια είναι ένα
συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό. Παρόμοια είναι τα ποσοστά και των άλλων ετών.
247
Την σχολική περίοδο 2005-2006, το 65% του συνολικού μαθητικού δυναμικού φοίτησε σε Ενιαίο Λύκειο, και μόλις
το 35% φοίτησε σε ΤΕΕ.
248
Η τρίχρονη εμπειρία προβλεπόταν στο νομοσχέδιο που είχε καταθέσει το ΥΠΕΠΘ.
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πανελλαδικό επίπεδο. Αυτή ήταν πραγματικά μια επίπονη διαδικασία που έκανε δύσκολη
την συνέχιση των σπουδών των αποφοίτων των Τ.Ε.Ε. στα Τ.Ε.Ι.
Στη συνέχεια με νέο νόμο249, αντικαταστάθηκε η επαγγελματική εμπειρία με την
παρακολούθηση από τους αποφοίτους Β' κύκλου Τ.Ε.Ε., ενός ειδικού προγράμματος
εκπαίδευσης και προετοιμασίας σε τμήμα Τ.Ε.Ι., εξάμηνης διάρκειας. Μετά το τέλος του
εξαμήνου, οι απόφοιτοι θα έδιναν για δεύτερη φορά πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης
υπήρχε η προϋπόθεση να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας δέκα, στα πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα250. Κατά την εφαρμογή της νέας διάταξης, διαπιστώθηκαν
τεράστιες δυσκολίες στην υλοποίηση του προπαρασκευαστικού εξαμήνου προετοιμασίας
στα Τ.Ε.Ι, και δημιουργήθηκαν νέες αντιδράσεις.
Έτσι εισάγεται νέα ρύθμιση251, η οποία τροποποιεί το σύστημα απόκτησης
πτυχίου Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. και πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καταργούνται οι
πανελλαδικές εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου επιπέδου 3 και ορίζεται ως τρόπος
εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι, σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων με τρία μαθήματα. Η εισαγωγή
στα Τ.Ε.Ι γίνεται, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν επιτύχει σύνολο μορίων τουλάχιστο ίσο με
το μισό του μέγιστου δυνατού, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και σε ποσοστό θέσεων του
αριθμού των εισακτέων στα ΤΕΙ χωριστό για τους υποψήφιους από ημερήσια και
εσπερινά Τ.Ε.Ε. Αυτή η ρύθμιση προέβλεπε την εφαρμογή αυτού του συστήματος, μόνο
για το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, και παρέπεμπε σε μελλοντικό νομοσχέδιο την
οριστική ρύθμιση του συστήματος πρόσβασης. Όμως στη συνέχεια δυο διαδοχικοί
νόμοι252, έδωσαν παράταση στην εφαρμογή του ίδιου συστήματος.
Συμπερασματικά λοιπόν, εκτιμάται ότι η πρόσβαση των αποφοίτων Τ.Ε.Ε στη
τριτοβάθμια εκπαίδευση, έγινε αρκετά πιο δύσκολη με τη μεταρρύθμιση του 1998, αφού
αρχικά απαιτήθηκαν δυο πανελλήνιες εξετάσεις και χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας ή
προπαρασκευαστικού εξαμήνου στα Τ.Ε.Ι, ενώ στη συνέχεια το σύστημα των
πανελληνίων εξετάσεων με τα τρία μαθήματα βελτίωσε τις συνθήκες253.
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Νόμος 2817/2000, Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-32000.
250
Ως πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ορίστηκαν η Έκθεση και τα Μαθηματικά.
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Νόμος 2909/2001, Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 90/τ.Α΄/2-52001.
252
Νόμος 2942/2001, Νόμος 3027/2002.
253
Με τον Ν. 3475/2006, Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις, ΦΕΚ 146/τ.Α΄/13-7-2006, οι απόφοιτοι της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ μπορούν υπό προϋποθέσεις να
διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ.
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4.6.4 Αντιδράσεις στην μεταρρύθμιση του 1997-1998
Με τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της μεταρρύθμισης του 1997-1998
επιχειρήθηκε η εναρμόνιση της ελληνικής εκπαίδευσης με τις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές
τάσεις, όπου κυριαρχούσε η διάσταση της οικονομικής αποτελεσματικότητας αλλά έγινε
και μια προσπάθεια να προσδοθούν σ’ αυτήν και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Στην
κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν οι θεσμικές προβλέψεις για ενισχυτική διδασκαλία ,
ολοήμερο σχολείο, άνοιγμα των πανεπιστημίων, διεύρυνση κοινωνικών παροχών, ο
θεσμός του Ενιαίου Λυκείου. Η προσπάθεια όμως να ικανοποιήσει το σχολείο διττό
ρόλο, και οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη είναι δύσκολη έως
ανέφικτη254. Η μεταρρύθμιση Αρσένη κατηγορήθηκε πως δεν αναλήφθηκε ότι «στην
εκπαίδευση και την παιδεία απαιτούνται προσεκτικές, βελτιώσεις, ανανεώσεις και
αλλαγές χωρίς να συνοδεύονται από ατεκμηρίωτες εφαρμογές «οραμάτων»»255.
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1997-1998 ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές
επιταγές στις εκπαιδευτικές εξελίξεις μετά το 1992 και τη συνθήκη του Μάαστριχτ,
επεδίωξε μεγαλύτερη ομοιογένεια και συμβατότητα με τα εκπαιδευτικά συστήματα των
υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθώντας να λειτουργήσει το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ως «η εκσυγχρονιστική συνέχεια της αντίστοιχης
ευρωπαϊκής πολιτικής»256. Υπήρξε ξεκάθαρα η πρώτη συστηματική παρέμβαση στην
ελληνική εκπαίδευση όπου ο λόγος της παραπέμπει όσο κανένας άλλος στο παρελθόν σε
έννοιες όπως αυτές της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας,
της αξιολόγησης, των νέων τεχνολογιών που επαναλαμβάνονταν στον επίσημο
ευρωπαϊκό λόγο όπως αναφέραμε παραπάνω στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΕΕΠ) για την εκπαίδευση την περίοδο 1992 – 2000.
Παρουσιάζει λοιπόν πολλές ομοιότητες με το λόγο υπερεθνικών οργανισμών όπως της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ και προσπάθησε να εναρμονιστεί με τους άξονες
της υπερεθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως αυτές αναλύονται στη «Λευκή Βίβλο»
και τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, προβάλλοντας ως νέα εκπαιδευτικά
πρότυπα «την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, την ανταγωνιστικότητα, την
αυτοχρηματοδότηση των σχολικών ιδρυμάτων, τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση σε
254

Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σσ. 194-195.
Σ Φράγκος Χ., (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2001), Διάλογος για την παιδεία και την εκπαίδευση. Ελληνική και
διεθνής εμπειρία, περ. Σύγχρονη εκπαίδευση, τ. 120-121, σσ. 23-30: 23.
256
Δ. Χαραλάμπους, Μεταπολεμική και Μεταπολιτευτική εκπαιδευτική πολιτική: από την ασυνέχεια στη συνέχεια, στο
Χαραλάμπους Δημήτρης (επιμ.) Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική: παρελθόν - παρόν – μέλλον, Ελληνικά
Γράμματα, Αθήνα, 2007, σ. 139.
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μια κοινωνία της πληροφορίας και της μάθησης»257, προσπαθώντας να σηματοδοτήσει
«τη διαρκή ετοιμότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να προσαρμόζεται στις ραγδαίες
εξελισσόμενες καταστάσεις» 258.
Το εκπαιδευτικό σύστημα της μεταρρύθμισης Αρσένη άλλαξε τα πράγματα,
όμως, παρά τις περί αντιθέτου εξαγγελίες για ενδυνάμωση του ρόλου του Λυκείου και
αποδέσμευσή του από την εισαγωγή στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτό δεν
έγινε. Επανήλθαν οι εξετάσεις και μάλιστα πανελλαδικού τύπου σε 14 μαθήματα στη Β´
και στην Γ´ Λυκείου, ενώ «εισιτήριο» για την εισαγωγή των υποψηφίων του νέου
συστήματος στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. είναι πλέον μόνο το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου.
Βεβαίως με διάφορες ευνοϊκές ρυθμίσεις του πρώην υπουργού Παιδείας δόθηκε η
δυνατότητα στους μαθητές να αξιοποιήσουν τον βαθμό στη Β´ Λυκείου μόνον αν είναι
προς όφελός τους (μεγαλύτερος ή ίσος με αυτόν της Γ´ Λυκείου), ενώ καταργήθηκαν οι
Γενικές Εξετάσεις στα τέσσερα μαθήματα των δεσμών (οι τελευταίες αντικαταστάθηκαν
από πέντε επιστημονικά πεδία). Παράλληλα οι μαθητές μπορούσαν πλέον με βαθμό
απολυτηρίου 9,5 να εισάγονται σε σχολές (χαμηλών βάσεων) της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Ωστόσο η διεξαγωγή πανελλαδικών εξετάσεων σε 14 μαθήματα, και
μάλιστα στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, ξεσήκωσε τη γνωστή θύελλα
αντιδράσεων επί υπουργίας Αρσένη ενώ η αποδέσμευση του Λυκείου από την εισαγωγή
στα πανεπιστήμια ήταν, σύμφωνα με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές,
πλασματική, αφού ο βαθμός του απολυτηρίου είναι πλέον το μοναδικό κριτήριο για
αυτήν.
Η

δευτεροβάθμια

λυκειακή

βαθμίδα

εξακολούθησε

να

παραμένει

‘’διχοτομημένη’’ παρά τις θεσμικές προβλέψεις για διαπερατότητα, οι θεσμικοί φραγμοί
που συνδέονται με την πρόσβαση στα τριτοβάθμια ιδρύματα, μετά τη φοίτηση στα Τ.Ε.Ε
κατατάσσουν τα Τ.Ε.Ε. στην κοινωνική συνείδηση ως σχολεία δεύτερης διαλογής259.
Αρνητικοί παράγοντες στην υλοποίηση μιας μεταρρύθμισης είναι οι συχνές και
αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις που μπορεί να επιφέρουν το τέλος μιας μεταρρύθμισης,
επειδή δεν δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για να αφομοιωθούν οι αλλαγές, με αποτέλεσμα
να υιοθετείται από τους μεταρρυθμιστές μια πολύ θεωρητική ή ριζοσπαστική προσέγγιση
που δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την εμπειρική μάθηση ή παλιότερα επιτεύγματα ή τη μη
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ΥΠΕΠΘ, Εκπαίδευση 2000 – για μια Παιδεία Ανοικτών Οριζόντων, Αθήνα, 1997.
Δ. Χαραλάμπους, ό.π., σ. 141.
259
Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σ. 196.
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ενεργητική εμπλοκή των βασικών συντελεστών μιας μεταρρύθμισης όπως είναι οι
εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο ρόλος των
εκπαιδευτικών στην προσπάθεια υλοποίησης μιας μεταρρύθμισης είναι καθοριστικός και
χωρίς την συνεργασία τους μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση έχει ελάχιστα περιθώρια
επιτυχίας260.
Το σύστημα αξιολόγησης που επιχειρήθηκε να καθιερωθεί κατά την περίοδο
1997-1998

μέσω

των

νομοθετικών

διατάξεων

που

περιγράφηκαν

παραπάνω

καταδεικνύουν ότι επρόκειτο για ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα το οποίο εισήγαγε
μια γραφειοκρατική διάρθρωση ιεραρχημένων επιτηρήσεων. Η τριπλή αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή, τον σχολικό σύμβουλο, το Σώμα Μόνιμων
Αξιολογητών, η αξιολόγηση του διευθυντή από τον προϊστάμενο διεύθυνσης, ο έλεγχος
των υπαλλήλων του ΣΜΑ από την ΕΑΣΜ, έδωσαν την εικόνα μιας ιεραρχικά δομημένης
συστημικής αξιολόγησης που βασιζόταν στην ιεραρχική παρατήρηση και επιτήρηση,
στην κανονιστική κρίση και κύρωση και στην έκθεση αξιολόγησης.
Η θεσμοθέτηση του ΣΜΑ, ενός τεχνοκρατικού κρατικού οργάνου, ήταν μια
έντεχνη επαναφορά της εξωτερικής αξιολόγησης από τους επιθεωρητές. Τα κριτήρια που
θεσπίστηκαν για την σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης δεν διέφεραν κατά πολύ από
αυτά που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν . Επιπλέον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις
παρείχαν μια γενικότερη ασάφεια σχετικά με το περιεχόμενο της αξιολόγησης. Αυτό θα
είχε ως αποτέλεσμα τα σχολικά όργανα, αδυνατώντας να αποκωδικοποιήσουν τον τρόπο
χρήσης των σχετικών κριτηρίων, να αναλώνονται σε μια τυπική και μηχανική
συμπλήρωση φορμών και ερωτηματολογίων, που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε
να βελτιώσει την λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας, ματαιώνοντας παράλληλα και
οποιαδήποτε προσπάθεια ουσιαστικής αυτό-αξιολόγησης. Ταυτόχρονα τα όργανα της
κεντρικής διοίκησης, ελεγχόμενα και εξαρτώμενα άμεσα από την πολιτική ηγεσία261,
εκμεταλλευόμενα την δικαιολογημένη αδυναμία όλων των υπόλοιπων συμμετεχόντων να
συμπράξουν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης, θα αυτοαναγορεύονταν σταδιακά σε
αποκλειστικούς φορείς της.
Η πολιτική ηγεσία μέσω της μεταρρύθμισης του 1997-1998 επιχείρησε να
καθιερώσει ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα
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Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση..., ό.π., σ. 196-197.
Ο διορισμός του προέδρου αλλά και του γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας (ΕΑΣΜ), θα
οριζόταν απευθείας οπό τον Υπουργό Παιδείας.
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δανείστηκε κάποιους όρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ευρέως σε ευρωπαϊκό επίπεδο
όπως: εσωτερική αξιολόγηση, αυτό-αξιολόγηση, αξιολόγηση σχολείου, επιχειρώντας να
τους ενσωματώσει στις οικείες νομοθετικές ρυθμίσεις αποσπασματικά, χωρίς να γνωρίζει
τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται. Η εσωτερική αξιολόγηση περιορίστηκε σε μια
τυπική περιγραφή από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, κάποιων χαρακτηριστικών
που υπαγορεύονταν σε κεντρικό επίπεδο, χωρίς την εμπλοκή περισσότερων
ενδιαφερομένων, όπως για παράδειγμα γονέων, άλλων εκπαιδευτικών, μαθητών, ενώ η
αυτό-αξιολόγηση αποδυναμώθηκε πλήρως, αφού δεν λογίστηκε ως αναγκαίο
προαπαιτούμενο της τελικής αξιολόγησης.
Για πρώτη φορά μετά το 1974 μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια προκάλεσε
τέτοιες αντιδράσεις στο κοινωνικό σώμα. Η κατάργηση της επετηρίδας, η αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών, η κατάργηση των γενικών εξετάσεων ήταν ζητήματα που
εκκρεμούσαν για πάρα πολλά χρόνια και δεν αποτολμούνταν η αντιμετώπιση τους
εξαιτίας του πολιτικού κόστους που θα συνεπάγονταν μια τέτοια επιλογή.
Από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου 2525/1997, έως και το καλοκαίρι του
1998, οι αντιδράσεις της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ κλιμακώνονται. Η αγωνιστικότητα που
επιδεικνύουν είναι αξιοζήλευτη, ενώ έχουν ταυτόχρονα καταφέρει να συσπειρωθούν
μεταξύ τους, αλλά και να συσπειρώσουν και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως
συλλόγους γονέων, μαθητές και οργανώσεις άλλων επαγγελματικών χώρων. Το γεγονός
αυτό οφείλεται στο ότι ο νόμος δεν περιείχε μόνο διατάξεις για την αξιολόγηση, αλλά
επιχειρούσε να μεταρρυθμίσει καθολικά το σκηνικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Περιείχε κυρίως διατάξεις για τη δημιουργία του Ενιαίου Λυκείου, τις αλλαγές στο
σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αξιολόγησης των μαθητών, την
κατάργηση της επετηρίδας. Έτσι είχε δημιουργήσει μια γενικευμένη αντίδραση, αλλά
κυρίως την αντίδραση εκπαιδευτικών που έβλεπαν να αμφισβητούνται τα εργασιακά τους
δικαιώματα, αλλά και των μαθητών και των γονέων τους, που συνειδητοποιούσαν ότι θα
υποβάλλονταν σε μια κοπιαστική και χρονοβόρα εξεταστική δοκιμασία.
Η καθολική κινητοποίηση όλων των παραπάνω εμπλεκομένων κορυφώθηκε με
την πραγματοποίηση πολλών απεργιών και συλλαλητηρίων με μεγάλη και ζωηρή τη
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων262. Τα γεγονότα αυτά ανάγκασαν
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Συγκεκριμένα: στάση εργασίας στις 4-9-1997, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 23-9-1997, στάση εργασίας και
συλλαλητήριο στις 3-12-1997, απεργία και συλλαλητήριο στις 25-2-1998, συλλαλητήριο στις 7-3-1998, απεργία και
συλλαλητήριο στις 3-4-1998, απεργία στις 27-5-1998 και στις 11,12,15-6-1998.
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την πολιτική ηγεσία να καταλάβει ότι βρίσκεται ενώπιον ενός συνεκτικού κοινωνικού
μετώπου και κατόπιν να προχωρήσει τόσο σε επιθετικές ενέργειες, όσο και σε τακτικές
κινήσεις αναδίπλωσης263.
Συμπερασματικά εκτιμάται ότι η μεταρρύθμιση εκείνης της περιόδου, ήταν μια
προσπάθεια που σε καμία περίπτωση δεν υλοποιήθηκε στο σύνολό της. Οι έντονες
αντιδράσεις και η έλλειψη συναίνεσης από μέρους των ενδιαφερόμενων και κυρίως των
ίδιων των εκπαιδευτικών, οδήγησαν στην ματαίωση της. Η επόμενη προσπάθεια της
ελληνικής κυβέρνησης για αλλαγές σε αυτό τον τομέα, επιτελέστηκε τέσσερα χρόνια
αργότερα με τον Ν. 2986/2002.

Κεφάλαιο πέμπτο: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ή αλλαγές τη δεκαετία
του 2000
5.1 Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΕΕΠ) για την
εκπαίδευση την περίοδο 2000

έως σήμερα - Η Στρατηγική της

Λισσαβόνας
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση στη Λισσαβόνα στις 23 και 24
Μαρτίου του 2000 αποφάσισε ένα πρόγραμμα στρατηγικών στόχων για την Ευρωπαϊκή
Ένωση που αφορούσε τη δεκαετία του 2000 (η λεγόμενη «Στρατηγική της Λισσαβόνας»).
Στην 5η παράγραφο τονίζεται ότι η Ένωση έχει τάξει έναν νέο στρατηγικό στόχο για την
επόμενη δεκαετία «να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της

γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή»264.
Η εφαρμογή της στρατηγικής για την επίτευξη του στόχου θα γίνει με τη
βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών, την εισαγωγή μιας νέας ανοικτής μεθόδου
συντονισμού σε όλα τα επίπεδα, συνδυασμένη με έναν ισχυρότερο καθοδηγητικό και
συντονιστικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτικότερη
στρατηγική διεύθυνση και αποτελεσματικός έλεγχος της προόδου. Μια σύνοδος του
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Αλλαγή του Υπουργού Παιδείας, αλλαγές στη μεταρρύθμιση με απώτερο σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών
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Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιείται κάθε άνοιξη θα διατυπώνει τις
σχετικές εντολές και θα εξασφαλίζει την παρακολούθηση της υλοποίησής τους265.
Η υλοποίηση του στρατηγικού στόχου θα διευκολυνθεί εάν εφαρμοσθεί νέα
ανοικτή μέθοδος συντονισμού ως μέσο διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και επίτευξης
μεγαλύτερης σύγκλισης προς τους κύριους στόχους της Ε.Ε.. Αυτή η μέθοδος, η οποία
είναι σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να βοηθά τα κράτη μέλη να αναπτύσσουν σταδιακά
τις πολιτικές τους, περιλαμβάνει τα εξής :


καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την Ένωση, συνδυασμένων με
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων που θέτουν,



καθορισμό, κατά περίπτωση, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σημείων
αναφοράς, με μέτρο τα καλύτερα του κόσμου, προσαρμοσμένων στις ανάγκες
διαφόρων κρατών μελών και τομέων ως μέσο σύγκρισης των βέλτιστων
πρακτικών,



μεταφορά αυτών των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών στις εθνικές και
περιφερειακές πολιτικές με τον καθορισμό ειδικών στόχων και τη θέσπιση
μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιομορφίες,



περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από ομότιμους, υπό
μορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών266.

Στο κεφάλαιο, ο «Εκσυγχρονισμός του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου με
επένδυση στον άνθρωπο και οικοδόμηση ενός ενεργού κράτους πρόνοιας», παράγραφος
24, αναφέρεται ότι: «Οι άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Ευρώπης και
πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης. Η επένδυση στον
άνθρωπο και η ανάπτυξη ενεργού και δυναμικού κράτους προνοίας θα έχει ζωτική
σημασία τόσο για τη θέση της Ευρώπης στην οικονομία της γνώσης, όσο και για να
εξασφαλιστεί ότι η εμφάνιση της νέας αυτής οικονομίας δεν θα επιτείνει τα υφιστάμενα
κοινωνικά προβλήματα της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ένδειας».
Σύμφωνα δε, με τα παραπάνω, τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
πρέπει: «να προσαρμοστούν τόσο στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης όσο και
στην ανάγκη για καλύτερο επίπεδο και ποιότητα απασχόλησης. Τα συστήματα αυτά
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πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης προσαρμοσμένες σε
συγκεκριμένες ομάδες στις διάφορες φάσεις της ζωής τους : νέοι, άνεργοι ενήλικες και
απασχολούμενοι των οποίων οι δεξιότητες κινδυνεύουν να αχρηστευθούν λόγω της
ταχείας αλλαγής. Η νέα αυτή προσέγγιση πρέπει να απαρτίζεται από τρία κύρια στοιχεία :
την ανάπτυξη τοπικών κέντρων μάθησης, την προαγωγή νέων βασικών δεξιοτήτων ιδίως στις τεχνολογίες των πληροφοριών - και τη μεγαλύτερη διαφάνεια των
προσόντων267.
Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους
συνταγματικούς τους κανόνες, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν τα
απαιτούμενα μέτρα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, για την επίτευξη των εξής στόχων:


ουσιαστική ετήσια αύξηση των κατά κεφαλήν επενδύσεων σε ανθρώπινο
δυναμικό,



ο αριθμός ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών, τα οποία έχουν ολοκληρώσει μόνον
τον κατώτερο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν συνεχίζουν την
εκπαίδευση και κατάρτισή τους, πρέπει να υποδιπλασιαστεί μέχρι το 2010,



τα σχολεία και τα κέντρα κατάρτισης, συνδεδεμένα όλα με το Διαδίκτυο, θα
πρέπει να μετατραπούν σε πολυλειτουργικά τοπικά κέντρα μάθησης, προσιτά σε
όλους, με τη χρήση των καταλληλότερων μεθόδων για την κάλυψη ευρέως
φάσματος ομάδων-στόχων· πρέπει να θεσπιστούν συνεργασίες μάθησης μεταξύ
σχολείων, κέντρων κατάρτισης, επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων προς
αμοιβαίο όφελος,



ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει τις νέες βασικές δεξιότητες που
πρέπει να παρέχει η δια βίου μάθηση : δεξιότητες πληροφορικής, ξένες γλώσσες,
τεχνολογική αντίληψη, επιχειρηματικό πνεύμα και κοινωνικές δεξιότητες· πρέπει
να θεσπιστεί ευρωπαϊκό δίπλωμα βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, με
αποκεντρωμένες διαδικασίες πιστοποίησης, ώστε να προαχθούν οι βασικές
γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας σε ολόκληρη την Ένωση,



να καθοριστούν, μέχρι τα τέλη του 2000, τα μέσα για την προώθηση της
κινητικότητας των σπουδαστών, των διδασκάλων και του προσωπικού
κατάρτισης και έρευνας, αφενός μεν, με την καλύτερη δυνατή χρήση των
υφιστάμενων κοινοτικών προγραμμάτων (Σωκράτης, Leonardo, Νεολαία) - με
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εξάλειψη των εμποδίων - αφετέρου δε, με διαφανέστερη αναγνώριση των
προσόντων και των περιόδων σπουδών και κατάρτισης· να ληφθούν μέτρα για
την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των διδασκάλων μέχρι το 2000 και για
την προσέλκυση διδασκάλων υψηλής ποιότητας,


πρέπει να αναπτυχθεί κοινή ευρωπαϊκή μορφή βιογραφικών σημειωμάτων, η
οποία θα χρησιμοποιείται εθελοντικά, ώστε να ευνοείται η κινητικότητα με την
καλύτερη αξιολόγηση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, τόσο από τα ιδρύματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης όσο και από τους εργοδότες268.

Η μεταφορά της εκπαίδευσης στο επίκεντρο της διαδικασίας της Λισσαβόνας αλλά
και η αναβάθμιση του Συμβουλίου της Παιδείας ταυτόχρονα με την υιοθέτηση της
Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού, αναβαθμίζει τη θέση της εκπαίδευσης στην Κοινότητα.
Τα κράτη μέλη συμφωνούν για την από κοινού δράση μέσω της Ανοιχτής Μεθόδου
Συντονισμού, η οποία αποτελεί μια αρχική παρέμβαση στο πεδίο των εθνικών πολιτικών
με σκοπό τη σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά και την δημιουργία του
ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου. Έτσι η διαδικασία της Λισσαβόνας προσδιόρισε τον
χρόνο, εργαλείο υλοποίησης έγινε η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού καθώς η εκπαίδευση
και η κατάρτιση μετατράπηκαν σε βασικούς τομείς των πολιτικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνδέθηκαν άμεσα με την κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης.

5.1.1 Προς τον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
Ανακοινωθέν της Πράγας (19 Μαΐου 2001)
Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη της Μπολόνιας συναντήθηκαν στην Πράγα 33
Υπουργοί Παιδείας Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι είχαν προσυπογράψει την Διακήρυξη,
για να θέσουν στόχους και προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια. Εκεί αναγνωρίστηκε
ότι η διαδικασία της Μπολόνια έχει συμπληρωματική σχέση με την πολιτική που
ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η σχέση αυτή απορρέει
μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας Tempus, Erasmus και Leonardo, με
αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει μέλος και εκπρόσωποί της να συμμετέχουν
στις ομάδες εργασίας για την προετοιμασία της συνόδου του Βερολίνου. Στην
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Ανακοίνωση της Πράγας269 οι υπουργοί πρόσθεσαν τρεις νέους στόχους: την Δια Βίου
Μάθηση, την συμμετοχή των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Φοιτητών στην
Διαδικασία της Μπολόνιας και την προώθηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης270. Συγκεκριμένα οι υπουργοί:


επιβεβαίωσαν τη δέσμευση τους στους στόχους της Διακήρυξης της Μπολόνια



αποτίμησαν την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων και
των Εθνικών Ενώσεων Φοιτητών



επισήμαναν την εποικοδομητική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης



τόνισαν ως σημαντικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
α) τη Δια Βίου Μάθηση, β) τη συμμετοχή των φοιτητών και γ) την ενίσχυση της
ελαστικότητας και ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης σ’ όλο τον κόσμο.

Ειδικά για την Δια Βίου Μάθηση τόνισαν ότι «αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στην Ευρώπη του μέλλοντος, που θα
οικοδομηθεί σε μια κοινωνία και οικονομία που θα βασίζονται στη γνώση, οι
στρατηγικές της δια βίου μάθησης θα είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων της ανταγωνιστικότητας και της χρήσης των νέων τεχνολογιών και για τη
βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας των ευκαιριών και της ποιότητας ζωής»
271

.

5.1.1.1 Η Σύνοδος στην Πράγα και η Ελλάδα
Το Υπουργείο Παιδείας προσπάθησε να γνωρίσει στους φορείς της ανώτατης
εκπαίδευσης τη Διαδικασία της Μπολόνια. Οργάνωσε την εθνική ημέρα «ενημέρωσης
για τη Διαδικασία της Μπολόνια». Προώθησε τη μετάφραση στα ελληνικά και τη
διανομή βασικών κειμένων, όπως η ίδια η Διακήρυξη. Αυτές οι προσπάθειες
δημοσιοποίησης και επεξήγησης της Διαδικασίας της Μπολόνια κίνησαν το ενδιαφέρον
στον ελληνικό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης για τη Διαδικασία από το Δεκέμβριο του
2000 και μετά. Η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
στην εθνική έκθεση (national report) που δημοσίευσε λίγο πριν την επόμενη Συνάντηση
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Κορυφής στο Βερολίνο, δηλαδή πριν από το Σεπτέμβριο του 2003. Επιγραμματικά, οι
εξελίξεις ή, καλύτερα, η απουσία τους περιγράφονται ως εξής272:


Για τη δημιουργία και την προώθηση πτυχίων πιο εύκολα αναγνωρίσιμων και
συγκρίσιμων η έκθεση δηλώνει ότι ούτε η συμφωνία της Λισαβόνας έχει
υπογραφτεί από την Ελλάδα ούτε το «Παράρτημα διπλώματος» έχει
θεσμοθετηθεί. Γίνεται, βέβαια, λόγος για προσπάθειες εισαγωγής του
«Παραρτήματος» και αλλαγής του υπάρχοντος συστήματος αναγνώρισης τίτλων.
Το τελευταίο χρειαζόταν, σύμφωνα με την ελληνική εθνική έκθεση, ολική
αναθεώρηση για την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη αναγνώριση των
τίτλων σπουδών που προέρχονταν από το εξωτερικό. Κάτι τέτοιο θα ήταν
δυνατόν μόνο με την υπογραφή της Συμφωνίας της Λισαβόνας.



Για τους δύο κύκλους σπουδών αναφέρεται ότι στην Ελλάδα αυτό το σύστημα
υπάρχει από τη δεκαετία του 1980. Όπως προβλέπεται και στη Διακήρυξη της
Μπολόνια, η είσοδος στο δεύτερο κύκλο προϋποθέτει την ολοκλήρωση του
πρώτου. Το μόνο σημείο διαφωνίας -όπως και σε πολλές άλλες χώρες της
Ευρώπης- είναι ότι τα πτυχία που χορηγούνται από τις πολυτεχνικές σχολές πενταετούς διάρκειας σπουδών- θεωρούνται ισότιμα πτυχίου master, χωρίς όμως
ο πτυχιούχος να έχει ολοκληρώσει τυπικά κάποιον «πρώτο κύκλο σπουδών».
Αυτό θέτει και θα συνεχίσει να θέτει ζητήματα αντιστοίχισης με τα πτυχία άλλων
χωρών στους ίδιους τομείς. Ισχυρή αντίδραση υπάρχει, επίσης, στην ιδέα της
μείωσης της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών σε τρία χρόνια (που θα
έκανε την αντιστοιχία με τίτλους άλλων χωρών πολύ πιο εύκολη) με το φόβο ότι
θα χαθεί μέρος της παρεχόμενης-αποκτώμενης γνώσης.



Για το σύστημα μονάδων αναφέρεται ότι η χρήση του ECTS γίνεται από τα
ιδρύματα κατ’ επιλογή, χωρίς συστηματοποίηση και πάντα στο πλαίσιο των
προγραμμάτων ανταλλαγής και μετακίνησης φοιτητών της Ε.Ε. (Erasmus).



Αναφορικά με την προώθηση της κινητικότητας, σημειώνεται ότι η ελληνική
κυβέρνηση σκοπεύει να υιοθετήσει μια πολιτική πιο αποτελεσματική, με την
προϋπόθεση, βέβαια, ότι η συμμετοχή και των ιδρυμάτων σε αυτή την
προσπάθεια θα είναι μεγάλη.



Για την αξιολόγηση της ποιότητας ομολογείται ότι η Ελλάδα είναι μία από τις

272

YPEPTH, Ministry of Education and Religious Affairs, National Report of the Implementation of the Bologna
Process, Secretariat of Higher Education, Athens, 2003.

96

λίγες πλέον ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχει ένα όργανο αξιολόγησης της
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Αναφέρεται το νομοσχέδιο που
προσπάθησε η προηγούμενη κυβέρνηση να περάσει το καλοκαίρι του 2003, στο
οποίο προβλεπόταν η δημιουργία ενός τέτοιου φορέα. Το νομοσχέδιο εκείνο δεν
ψηφίστηκε τελικά. Ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε από την επόμενη κυβέρνηση τον
Ιούλιο του 2005.
 Σχετικά με την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της ανώτατης εκπαίδευσης,
γίνεται αναφορά στη συνεργασία ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων (γαλλικών
και γερμανικών) και στην προετοιμασία ενός νομοσχεδίου που θα έθετε τις
νομικές βάσεις για κοινά μεταπτυχιακά διπλώματα και κοινά διδακτορικά μεταξύ
ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.
 Η μόνη εξέλιξη σχετικά με τη διά βίου εκπαίδευση στην Ελλάδα στο διάστημα
μεταξύ Συνόδου Πράγας και Συνόδου Βερολίνου ήταν το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Το προαναφερθέν νομοσχέδιο συμπεριλάμβανε τη δημιουργία Ινστιτούτων διά
Βίου Εκπαίδευσης σε κάθε ίδρυμα, αλλά τελικά δεν έγινε δεκτό (το καλοκαίρι
του 2003). Τέλος, η Ελλάδα στηρίζει έντονα την κοινωνική διάσταση της
ανώτατης εκπαίδευσης όπως αυτή εκφράστηκε στο Ανακοινωθέν της Πράγας
(“Communique”), δεδομένου ότι οι φοιτητές -οι βασικοί υπέρμαχοι της
κοινωνικής διάστασης- συμμετέχουν πολύ ενεργά στις διαδικασίες της ανώτατης
εκπαίδευσης.
Όλες αυτές οι εξελίξεις αφορούσαν τις κινήσεις της ελληνικής πλευράς στο
διάστημα μεταξύ της Συνόδου Κορυφής της Πράγας το 2002 και εκείνης του Βερολίνου
το 2003.

5.1.2

Υλοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

Ανακοινωθέν του Βερολίνου (19 Σεπτεμβρίου 2003)
Τον Σεπτέμβριο του 2003 πραγματοποιήθηκε η σύνοδος του Βερολίνου, όπου οι
Υπουργοί Παιδείας πρόσθεσαν ακόμη έναν στόχο: την σύνδεση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ανώτατης Εκπαίδευσης με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Η σύνδεση αυτή τους
οδήγησε στην αναγνώριση του διδακτορικού επιπέδου ως ιδιαίτερου, τρίτου κύκλου
εκπαίδευσης273. Οι υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία της έρευνας, της κατάρτισης για
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την έρευνα καθώς και της προώθησης των διατομεακών σπουδών, έτσι ώστε να
διατηρηθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητά της. Επίσης, απηύθυναν έκκληση για την επίτευξη αυξημένης
κινητικότητας στο επίπεδο των διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών και
ενθάρρυναν τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους τομείς
των διδακτορικών σπουδών και της κατάρτισης νέων ερευνητών274. Προσδιορίστηκαν
τρεις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες στην προοπτική του 2010: την εφαρμογή δύο
κύκλων σπουδών, την διασφάλιση συστήματος ποιότητας και την ανάπτυξη ενός
συστήματος αναγνώρισης σπουδών. Οι Υπουργοί συμφώνησαν για τη διασφάλιση
ποιότητας ότι τα εθνικά συστήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέχρι το 2005:


Καθορισμό αρμοδιοτήτων των ιδρυμάτων και των φορέων που θα εμπλακούν



Αξιολόγηση των προγραμμάτων και ιδρυμάτων όπου θα περιέχουν και την
εσωτερική αξιολόγηση, την εξωτερική κρίση, την συμμετοχή των σπουδαστών
αλλά και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.



Σύστημα πιστωτικών μονάδων πιστοποίησης



Διεθνή συμμετοχή και συνεργασία

Οι Υπουργοί καλωσόρισαν τις δεσμεύσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
και σπουδαστών στη Διαδικασία της Μπολόνια και αναγνώρισαν ότι με την ενεργό
συμμετοχή όλων των φορέων που θα συμμετείχαν στη Διαδικασία, θα εξασφαλιζόταν η
μακροπρόθεσμη επιτυχία της. Δεσμεύτηκαν για το σύστημα των δύο κύκλων σπουδών
ότι μέχρι το 2005 θα αρχίσει η υλοποίηση του. Θεώρησαν σημαντική την κατανόηση και
αποδοχή των νέων προσόντων μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου στο εσωτερικό των
ιδρυμάτων αλλά και μεταξύ ιδρυμάτων και εργοδοτών. Οι Υπουργοί επίσης προέτρεψαν
τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πλαίσιο συγκρίσιμων και συμβατών προσόντων για όλα τα
συστήματα ανώτερης εκπαίδευσης. Σε άλλο σημείο ανάφεραν ότι τα θεμέλια της
δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι η κινητικότητα των
φοιτητών, των ακαδημαϊκών και διοικητικών σε όλους τους τομείς και επιβεβαίωσαν την
πρόθεσή τους για άρση των όποιων εμποδίων στην κινητικότητα μέσα στον Ευρωπαϊκό
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ακόμη ανάφεραν πόσο σπουδαίος είναι ο ρόλος του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στη διευκόλυνση της
274

Realising the European Higher Education Area, Communique of European Ministers in responsible of Higher
Education in Berlin on 19 September 2003.
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/Berlin_Communique1.pdf
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κινητικότητας των φοιτητών και την ανάπτυξη διεθνούς προγράμματος σπουδών
(curriculum). Μετά την πρόσκληση της Πράγας σημείωσαν ότι αναπτυχτήκαν επιπλέον
ενότητες (modules), μαθήματα (courses) και προγράμματα σπουδών με ευρωπαϊκό
περιεχόμενο και κατεύθυνση. Αποφάσισαν να αναπτύξουν και άλλα προγράμματα
σπουδών με υποτροφίες για φοιτητές από άλλες χώρες εκτός Ευρώπης.
Οι Υπουργοί επισήμαναν ιδιαίτερα την σπουδαιότητα της Δια Βίου Μάθησης και
υπογράμμισαν

τη

συμβολή

της

Ανώτατης

Εκπαίδευσης

για

να

γίνει

αυτή

πραγματικότητα. Τόνισαν επίσης ότι πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι πολιτικές,
παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ώστε να υλοποιηθεί η Δια Βίου Μάθηση και ζήτησαν από
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αλλά και όλους τους εμπλεκομένους φορείς να
ενισχύσουν τις ευκαιρίες για τη Δια Βίου Μάθηση. Οι Υπουργοί θεώρησαν αναγκαίο να
περιλάβουν το διδακτορικό επίπεδο ως τον τρίτο κύκλο της Διαδικασίας της Μπολόνιας,
ζήτησαν μεγαλύτερη κινητικότητα στο διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο και
ενθάρρυναν τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα να αυξήσουν τη συνεργασία τους σε
διδακτορικές σπουδές και στην εκπαίδευση νεαρών ερευνητών. Επίσης τόνισαν «ότι
πρέπει να υποστηριχθούν τα δίκτυα διδακτορικού επιπέδου, ώστε να ενισχυθεί η
ανάπτυξη της αριστείας και να καταστούν χαρακτηριστικά σημάδια του Ευρωπαϊκού
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης»275.

5.1.2.1 Η Σύνοδος Κορυφής στο Βερολίνο και η Ελλάδα
Οι εξελίξεις στην Ελλάδα στο διάστημα από τη Σύνοδο Κορυφής της Πράγας το
2002 έως τη συνάντηση των Υπουργών στο Βερολίνο το 2003 φαίνονται στην έκθεση της
Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων “Trends III”276, όπου εξετάζονται οι γενικότερες
εξελίξεις σχετικά με τη Διαδικασία της Μπολόνια. Στην έκθεση αναφέρεται ότι277:
•

Τα ελληνικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης θεωρούν ότι η υπάρχουσα

νομοθεσία περιορίζει την αυτονομία με την οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν πιο
ενεργά στη διαδικασία επίτευξης των στόχων της Διακήρυξης της Μπολόνια.
•

Μικρός είναι ο επίσημος ρόλος που κατέχουν οι Έλληνες φοιτητές στη

275

Realising the European Higher Education Area, Communique of European Ministers in responsible of Higher
Education in Berlin on 19 September 2003, σ. 7.
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/Berlin_Communique1.pdf
276
Η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (E.U.A.) εκδίδει τις εκθέσεις “Trends” κάθε δύο χρόνια περιγράφοντας τις
εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση.
277
Σοφία Αποστόλη, Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και η Ελλάδα, M.Sc. in European Policy, University
of Bristol, 2006, σσ.26-28.
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Διαδικασία της Μπολόνια. Ουσιαστικά, δεν μετέχουν καθόλου στις προσπάθειες
επίτευξης των στόχων της Διαδικασίας.
•

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα

για την ελλιπή οικονομική στήριξη των αλλαγών που γίνονται στο πλαίσιο της
Διαδικασίας.
•

Ενώ στο 33% των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης η κινητικότητα

εξερχόμενων φοιτητών αυξήθηκε σημαντικά, τα ελληνικά πανεπιστήμια ανήκουν στο
40% των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων που παρουσίασε μεν αύξηση, αλλά όχι σημαντική.
•

Μόνο το 10% των πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων δήλωσε ότι είναι

πλήρως ενημερωμένο για τη γενική συμφωνία σχετικά με το εμπόριο των υπηρεσιών
(GAΤS).
•

Σχετικά με το σύστημα δύο κύκλων σπουδών, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας

δηλώνει ότι αυτό υπήρχε στην Ελλάδα και πριν τη Διακήρυξη της Μπολόνια,
συνεπώς δεν χρειάστηκαν νομικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό. Παραδόξως,
όμως, η έκθεση “Trends III” παρουσιάζει στη συνέχεια το 25% των ελληνικών
ιδρυμάτων να μην το εφαρμόζουν! Σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές, το 40% των
ελληνικών πανεπιστημίων δήλωσε ότι διεξάγονται μόνο υπό την εποπτεία ενός
καθηγητή, ενώ ένα 20% περιλαμβάνει και παρακολούθηση μαθημάτων και εποπτεία.
•

Στο θέμα της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών ως άμεση συνέπεια της
Μπολόνια, η Ελλάδα είναι ουραγός, αφού πάνω από το 40% των πανεπιστημίων της
δεν έχουν ξεκινήσει κανενός είδους αλλαγή.

•

Η συμμετοχή εργοδοτών και επαγγελματιών στην ανώτατη εκπαίδευση είναι σπάνια
έως ανύπαρκτη σύμφωνα με το 50% των ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

•

Όσον αφορά τους τίτλους σπουδών, όλα τα ελληνικά ιδρύματα δήλωσαν ότι δεν
περιμένουν κανένα φοιτητή να «βγει» από το σύστημα σπουδών έχοντας αποκτήσει
μόνο πρώτο πτυχίο, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλοι θα συνεχίσουν σε
μεταπτυχιακό επίπεδο.

•

Στην έκθεση γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη
εφαρμόσει ούτε υπογράψει τη Συμφωνία της Λισαβόνας για την αναγνώριση τίτλων
σπουδών. Παραδόξως, η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που υποστήριζαν έντονα ότι η
Διαδικασία της Μπολόνια θα βελτιώσει πολύ την κατάσταση της αμοιβαίας
αναγνώρισης τίτλων σπουδών.

•

Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση, μεταξύ των συμμετεχόντων
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κρατών, αναφορικά με την αναγνώριση περιόδων σπουδών σε διαφορετικά ιδρύματα
στο εσωτερικό της χώρας. Τα ελληνικά ιδρύματα δήλωσαν ότι δεν έχουν απολύτως
καμιά επίσημη διαδικασία αναγνώρισης περιόδων σπουδών σε κάποιο ίδρυμα στο
εσωτερικό της χώρας.
•

Για το Παράρτημα διπλώματος, η ελληνική πλευρά δήλωσε ότι έχει προχωρήσει σε
νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε και αυτός ο θεσμός να εισαχθεί σύντομα στην
ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.

•

Αναφορικά με το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης μονάδων ECTS, η Ελλάδα
παρουσιάζεται ως μια από τις χώρες με την πιο διαδεδομένη χρήση του. Το 80% των
ιδρυμάτων το χρησιμοποιούν, εκ των οποίων το 60% το χρησιμοποιεί και ως
σύστημα συσσώρευσης278.

•

Η Ελλάδα ανήκει στις 6 από τις 33 χώρες της Διαδικασίας που δεν είχαν τη δεδομένη
χρονική στιγμή (Σεπτέμβριος 2003) κάποιο όργανο αξιολόγησης. Σημειώνεται
ωστόσο ότι είχε κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο στις αρχές του 2003, οπότε υπήρχε
περίπτωση να εφαρμοστεί σύντομα (τελικά το νομοσχέδιο δεν ψηφίστηκε). Εξάλλου,
μόνο στην Ελλάδα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει καμιά διαδικασία εξωτερικής
αξιολόγησης.

•

Τέλος, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που θα δέχονταν με προθυμία ένα πανευρωπαϊκό
όργανο πιστοποίησης (accreditation).

5.1.3

Ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - επίτευξη των

στόχων: Ανακοινωθέν του Μπέργκεν (19-20 Μαΐου 2005)
Στο ανακοινωθέν του Μπέργκεν279 διαπιστώνεται η επίτευξη σημαντικής προόδου
όσον αφορά τους στόχους της Μπολόνιας δηλαδή την υιοθέτηση του συστήματος των
δύο κύκλων, το ζήτημα διασφάλισης της ποιότητας και το ζήτημα της αναγνώρισης των
πτυχίων και περιόδων σπουδών . Οι υπουργοί επιθυμούν την επίτευξη προόδου με
ορίζοντα το 2007, και προωθούν τους εξής στόχους:

278

Στο πλαίσιο της προώθησης της διά βίου εκπαίδευσης, ο σπουδαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΕCTS ως μέσο
αναγνώρισης όχι μόνο των περιόδων σπουδών σε διαφορετικό από το δικό του ίδρυμα (Erasmus), αλλά και του
συνόλου των μονάδων που έχουν συσσωρευτεί από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, για να προχωρήσει ανάλογα την
εκπαίδευσή του.
279
Τhe European Higher Education Area – Achieving the Goals, Communique of European Ministers in responsible of
Higher Education, Bergen, 19 - 20 May 2005.
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/050520_Bergen_Communique1.pdf
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την εφαρμογή των σημείων αναφοράς και των γραμμών προσανατολισμού για
την εξασφάλιση της ποιότητας, όπως προτείνει η έκθεση της ENQA (Ευρωπαϊκή
Ένωση Εξασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).



την εφαρμογή των εθνικών πλαισίων πιστοποίησης.



την έκδοση και την αναγνώριση των κοινών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των
τίτλων διδακτορικών σπουδών.



τη δημιουργία ευκαιριών για ευέλικτα δρομολόγια κατάρτισης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης και τις διαδικασίας για την αναγνώριση της
προηγούμενης μάθησης.

5.1.3.1 Η Σύνοδος Κορυφής στο Μπέργκεν και η Ελλάδα
Το χρονικό διάστημα από τη Σύνοδο του Βερολίνου το 2003 μέχρι εκείνη του
Μπέργκεν το 2005 είναι ίσως το πιο σημαντικό αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Η έκθεση που παρέδωσε η Ελλάδα λίγο πριν τη Συνάντηση στο Μπέργκεν περιγράφει τις
εξελίξεις μέχρι εκείνη τη στιγμή (14 Ιανουαρίου 2005) και αναφέρει τα εξής280:
•

Με την αναθεώρηση του Νόμου 2083/1992, ο οποίος αντικαταστάθηκε από το
Νόμο 3255/22-7-04, οργανώνεται συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη διακρατική
συνεργασία στο θέμα των διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
(Ο Νόμος του 1992 όριζε ως απαραίτητη προϋπόθεση για το μεταπτυχιακό τίτλο
την άριστη γνώση των ελληνικών, κάτι που άλλαξε το 2004 προκειμένου να
μπορέσουν να δημιουργηθούν μεταπτυχιακά προγράμματα κοινά με πανεπιστήμια
άλλων χωρών.)

•

Ετοιμάζεται νομοσχέδιο για τη σύσταση οργάνου αξιολόγησης της ανώτατης
εκπαίδευσης.

•

Ετοιμάζεται νομοσχέδιο για τη σύσταση ινστιτούτων διά βίου εκπαίδευσης σε
όλα τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι.

•

Αναδιοργανώνεται το σύστημα αναγνώρισης ξένων τίτλων σπουδών (το
Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. μετονομάστηκε και έγινε ο Διεπιστημονικός Οργανισμός
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

280

Σοφία Αποστόλη, Ο Ευρωπαϊκός Χώρος…, ό.π., σ.σ. 33-35.
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•

Κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα πραγματοποιούνται σε γλώσσα άλλη από την
ελληνική, για να προωθηθεί η κινητικότητα φοιτητών προς την Ελλάδα.

Οι εξελίξεις στο χώρο της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης μετά τη Σύνοδο
Κορυφής στο Μπέργκεν έχουν ως εξής281:
•

Το καλοκαίρι του 2005, με το Νόμο 3369/2005 με τίτλο «Συστηματοποίηση της

διά βίου εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» οργανώνεται η διά βίου εκπαίδευση με τη
σύσταση Ινστιτούτων διά Βίου Εκπαίδευσης. Ο Νόμος αυτός είναι η επιτυχής
κατάληξη του νομοσχεδίου που αναφερόταν στην έκθεση προόδου της Ελλάδας λίγο
πριν το Μπέργκεν.
•

Με το Νόμο 3374/2005 με τίτλο «Ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα

μεταφοράς, συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» τίθεται μια
αρχή διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, οργανώνεται ένα
σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων και εισάγεται το
Παράρτημα Διπλώματος στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
Με αργά βήματα η Ελλάδα άρχισε να ανταποκρίνεται στα ζητούμενα της
Διαδικασίας της Μπολόνια. Αυτό είναι εν μέρει φυσικό, καθώς οι αλλαγές δεν θα
μπορούσαν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Μεγάλο ρόλο έπαιξε εξάλλου και το
γεγονός ότι εξαρχής υπήρχαν σθεναρές αντιδράσεις από καθηγητικό προσωπικό και
φοιτητές στην όλη ιδέα της Διαδικασίας.
Η Ελλάδα δείχνει να έχει κάνει κάποιες κινήσεις προς την επίτευξη των στόχων
τους οποίους αποδέχτηκε στην Μπολόνια. Αυτές σχετίζονται με την αξιολόγηση της
ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης (Νόμος 3369/2005), με τη συστηματοποίηση της
διά βίου εκπαίδευσης (Νόμος 3374/2005) και με το Παράρτημα Διπλώματος. Θα
μπορούσε να υποστηριχτεί ότι οι αλλαγές, τουλάχιστον οι επίσημες νομοθετικές
μεταρρυθμίσεις, έγιναν «απότομα». Ενώ η διαδικασία ξεκίνησε το 1999 τα νομοσχέδια
για την αξιολόγηση και τη διά βίου εκπαίδευση κατατέθηκαν προς ψήφιση το 2003, για
να ψηφιστούν τελικά με διαφορετική μορφή δύο χρόνια αργότερα. Εντύπωση προκαλεί
το γεγονός ότι η πρόοδος που σημειώθηκε αφορούσε τομείς τους οποίους η ελληνική
πλευρά έδειχνε εξαρχής πρόθυμη να προωθήσει.

281

Ό.π., σ.35.
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5.1.4

Προς τον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο Ανακοινωθέν του Λονδίνου (18 Μαΐου 2007)
Η επόμενη συνάντηση των Υπουργών, στο πλαίσιο της Διαδικασίας της
Μπολόνια, πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 18 Μαΐου του 2007. Στο Ανακοινωθέν
της Συνόδου του Λονδίνου282 καταγράφεται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ 2005 και
2007 σημειώθηκε συνολικά ικανοποιητική πρόοδος ως προς τον ΕΧΤΕ (Ευρωπαϊκό
Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Η κινητικότητα παραμένει ο βασικότερος στόχος της
διαδικασίας. Εντούτοις, εξακολουθούν να υφίστανται αρκετές προκλήσεις. Πρέπει τώρα
να δοθεί έμφαση:


στην προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών και του προσωπικού, καθώς
και στην ανάπτυξη μέτρων για την αξιολόγηση αυτής της κινητικότητας·



στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών στρατηγικών όσον
αφορά την κοινωνική διάσταση στην εκπαίδευση·



στην ανάπτυξη δεικτών και δεδομένων για την προσμέτρηση της προόδου της
κινητικότητας και της κοινωνικής διάστασης·



στη διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας που συνδέεται
με το σύστημα απόκτησης πτυχίου σε τρεις κύκλους και τη δια βίου μάθηση·



στη βελτίωση της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τον ΕΧΤΕ καθώς και της
αναγνώρισής του παγκοσμίως·



στο να συνεχίσει να γίνεται απολογισμός της προόδου όσον αφορά την πορεία
προς τον ΕΧΤΕ, και να αναλύεται ποιοτικά ο απολογισμός αυτός.

5.1.5

Η διαδικασία της Μπολόνιας 2020 – Ο ευρωπαϊκός χώρος

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη νέα δεκαετία: Ανακοινωθέν της
Λουβαίν/Λουβαίν λα Νεβ (28 -29 Απριλίου 2009)

282

Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in a globalized word, London Communique,
18 May 2007.
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/London_Communique18May2007.pdf
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Το ανακοινωθέν αυτό διαπίστωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη
διαδικασία της Μπολόνιας και ότι ο ΕΧΤΕ έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά από την εποχή
της διακήρυξης της Μπολόνιας το 1999. Εντούτοις, κάποιοι στόχοι απομένει ακόμη να
επιτευχθούν πλήρως και να εφαρμοστούν σωστά σε ευρωπαϊκό, εθνικό και θεσμικό
επίπεδο. Στην νέα δεκαετία, μέχρι το 2020, η Ανώτερη Εκπαίδευση θα διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην δημιουργία μιας καινοτόμου, ανταγωνίσιμης και υψηλών
εκπαιδευτικών προδιαγραφών Ευρώπης.
Οι νέες εκπαιδευτικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό
εκπαιδευτικό σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης από την παγκοσμιοποίηση και τις γοργά
μεταβαλλόμενες τεχνολογίες, καθιστούν την αναγκαιότητα της μεταπήδησης στο
«μαθητο-κεντρικό» σύστημα διδασκαλίας, με περισσότερη ευελιξία στα εκπαιδευτικά
προγράμματα, ανταλλαγή εκπαιδευτικών και μαθητών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
ανώτερης εκπαίδευσης, την επικέντρωση στην έρευνα, στη δια βίου μάθηση και στην
καινοτομία. Συνεπώς, το ανακοινωθέν σημείωσε ότι η διαδικασία της Μπολόνιας θα
συνεχιστεί πέραν του 2010 με τις ακόλουθες προτεραιότητες για τη νέα δεκαετία283:


παροχή ίσων ευκαιριών σε εκπαίδευση ποιότητας – η συμμετοχή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να διευρυνθεί ιδίως πρέπει να δημιουργηθούν οι
απαραίτητες

προϋποθέσεις

για

να

συμμετάσχουν

σπουδαστές

από

υποεκπροσωπούμενες ομάδες.


αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση – πρέπει να εξασφαλιστεί η
προσβασιμότητα και η ποιότητα καθώς και η διαφάνεια των πληροφοριών για τη
δια βίου μάθηση. Οι σχετικές πολιτικές πρέπει να εφαρμόζονται από κοινού με τα
εθνικά πλαίσια προσόντων και μέσα από ισχυρές συμπράξεις όλων των
ενδιαφερομένων.



προώθηση

απασχολησιμότητας –

οι

ενδιαφερόμενοι

φορείς

πρέπει

να

συνεργαστούν προκειμένου να αναβαθμίσουν τα αρχικά επαγγελματικά προσόντα
και να παρέχουν ανανεωμένο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, καθώς και να
βελτιώσουν την παροχή, την ποιότητα της και την πρόσβαση σε καθοδήγηση για
θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και απασχόλησης. Επιπλέον, η τακτική
283

The Bologna Process 2020 - Communique of the Conference of European Ministers Responsible of Higher
Education, Lueven and Louvain-la-Neuve, , 28 – 29 April 2009.
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Leuven_Louvain-laNeuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
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της τοποθέτησης σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών και η
μαθητεία σε επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρυνθούν περισσότερο.


ανάπτυξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και αποστολών διδασκαλίας έχοντας στο
επίκεντρο τον σπουδαστή – το σημείο αυτό αναφέρεται στη δημιουργία διεθνών
σημείων αναφοράς για διάφορους θεματικούς τομείς και στη βελτίωση της
ποιότητας της διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών.



αλληλοσύνδεση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας – η απόκτηση
ερευνητικών δεξιοτήτων πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, η έρευνα πρέπει να
ενσωματώνεται καλύτερα στα διδακτορικά προγράμματα και η επαγγελματική
σταδιοδρομία των πρωτόπειρων ερευνητών πρέπει να καταστεί πιο ελκυστική.



άνοιγμα ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διεθνή πλαίσια – τα ευρωπαϊκά
ιδρύματα πρέπει να διεθνοποιούν περισσότερο τις δραστηριότητές τους και να
συνάπτουν συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο.



αύξηση ευκαιριών για κινητικότητα, και ποιότητα της κινητικότητας – μέχρι το
2020, το 20 % των αποφοίτων πρέπει να έχουν φοιτήσει ή να έχουν
πραγματοποιήσει περίοδο πρακτικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό.



βελτίωση της συλλογής δεδομένων – πρέπει να συλλέγονται τα δεδομένα σχετικά
με την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον
αφορά τους στόχους της διαδικασίας της Μπολόνιας.



ανάπτυξη πολυδιάστατων μέσων για τη διαφάνεια – προκειμένου να συλλεχθούν
ενδελεχείς πληροφορίες για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα
προγράμματά τους, πρέπει να αναπτυχθούν μέσα για τη διαφάνεια, σε συνεργασία
με φορείς κρίσιμης σημασίας. Τα μέσα αυτά πρέπει να βασίζονται σε συγκρίσιμα
δεδομένα και κατάλληλους δείκτες, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές
διασφάλισης της ποιότητας και αναγνώρισης της διαδικασίας της Μπολόνιας.



εξασφάλιση χρηματοδότησης – πρέπει να αναβρεθούν νέες και ποικίλες λύσεις
χρηματοδότησης προκειμένου να συμπληρώσουν τη δημόσια χρηματοδότηση.

5.1.6 Διακήρυξη Βουδαπέστης - Βιέννης (12 Μαρτίου 2010) για τον
ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
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Η διακήρυξη της Βουδαπέστης – Βιέννης284 σηματοδότησε το πέρας της πρώτης
δεκαετίας της διαδικασίας της Μπολόνιας και σήμανε επισήμως την έναρξη του
ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ), όπως αυτός είχε προβλεφθεί στη
διακήρυξη της Μπολόνια του 1999. Με τη διακήρυξη αυτή οι υπουργοί:


υπογράμμισαν την ιδιαίτερη φύση της διαδικασίας της Μπολόνιας, π.χ. μία
μοναδική μορφή σύμπραξης μεταξύ των δημόσιων αρχών, των ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των σπουδαστών και του προσωπικού με τους
εργοδότες, τους οργανισμούς διασφάλισης της ποιότητας, τις διεθνείς οργανώσεις
και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.



τόνισαν ότι η διαδικασία της Μπολόνιας και ο ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που προέκυψε από αυτή τη διαδικασία, όντας πρωτόγνωρα
παραδείγματα περιφερειακής, διασυνοριακής συνεργασίας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, κέντρισαν σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον σε άλλα μέρη του κόσμου
και προσέδωσαν στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση μία πιο αναγνωρίσιμη
θέση στον παγκόσμιο χάρτη. Οι υπουργοί δήλωσαν επίσης ότι προσβλέπουν στην
εντατικοποίηση του πολιτικού τους διαλόγου και στη συνεργασία με εταίρους σε
όλο τον κόσμο.



έλαβαν γνώση των πορισμάτων διαφόρων εκθέσεων, οι οποίες διαπίστωναν ότι
ορισμένες από τις γραμμές δράσης της Μπολόνιας έχουν εφαρμοστεί σε βαθμούς
που ποικίλουν, και παραδέχτηκαν ότι πρόσφατες διαμαρτυρίες σε ορισμένες
χώρες έδειξαν ότι οι στόχοι και οι μεταρρυθμίσεις της Μπολόνιας δεν έχουν
ακόμη εφαρμοστεί και εξηγηθεί όπως πρέπει. Οι υπουργοί υποσχέθηκαν να
ακούσουν τις επικριτικές φωνές του προσωπικού και των σπουδαστών.



επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στην πλήρη και σωστή εφαρμογή των
συμφωνημένων στόχων και στο θεματολόγιο για την επόμενη δεκαετία που
προσδιορίστηκε από το ανακοινωθέν της Λουβαίν/Λουβαίν λα Νεβ.

Επιπλέον, οι υπουργοί υπογράμμισαν τα ακόλουθα θέματα:


η ακαδημαϊκή ελευθερία καθώς και αυτονομία και υποχρέωση λογοδοσίας από τα
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αρχές του ευρωπαϊκού

χώρου

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
284

Budapest – Vienna Declaration on the European Higher Education Area, 12 March 2010.
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Bologna/2010_conference/documents/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
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ο κρίσιμος ρόλος της ακαδημαϊκής κοινότητας- θεσμικοί ιθύνοντες, διδάσκοντες,
ερευνητές, διοικητικό προσωπικό και σπουδαστές- ώστε να γίνει πραγματικότητα
ο ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.



η τριτοβάθμια εκπαίδευση ως δημόσια ευθύνη, π.χ. θα πρέπει να διατεθούν στα
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι απαραίτητοι πόροι δυνάμει πλαισίου που
να έχουν θεσπίσει και να επιβλέπουν οι δημόσιες αρχές.



η ανάγκη να καταβληθούν αυξανόμενες προσπάθειες όσον αφορά την κοινωνική
διάσταση προκειμένου να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε ποιοτική εκπαίδευση,
προσδίδοντας ιδιαιτέρως σημασία σε υποεκπροσωπούμενες ομάδες.

5.1.7 Ανακοινωθέν του Βουκουρεστίου
Στην Υπουργική Σύνοδο των χωρών που συμμετέχουν στη Διαδικασία της
Μπολόνια που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Απριλίου 2012 στο Βουκουρέστι της
Ρουμανίας, οι υπουργοί των 47 χωρών προεβήκαν σε απολογισμό της προόδου
υλοποίησης της Διαδικασίας της Μπολόνια και ταυτόχρονα σε καθορισμό των βασικών
θεμάτων

πολιτικής

της

Διαδικασίας.

Κατά

τη

διάρκεια

της συνόδου

του

Βουκουρεστίου οι υπουργοί συμφώνησαν να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους, με
δεδομένη την υπάρχουσα οικονομική κρίση, στα εξής σημεία:
•

Να δοθεί η ευκαιρία για ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση σε περισσότερους
φοιτητές

•

Να εφοδιαστούν καλύτερα οι φοιτητές με δεξιότητες απασχολησιμότητας

•

Να αυξηθεί η φοιτητική κινητικότητα, με στόχο το 20% των φοιτητών που θα
έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 2020 να έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα
κινητικότητας για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

Οι Υπουργοί ενέκριναν το Υπουργικό Ανακοινωθέν του Βουκουρεστίου285 (Bucharest
Ministerial Communique) και δεσμεύτηκαν για την προώθηση των στόχων της
Διαδικασίας της Μπολόνια μέχρι το 2020. Η επόμενη τακτική σύνοδος θα γίνει στο
Ερεβάν της Αρμενία το 2015.

285

Making the Most of Our Potendial: Consolidating the European Higher Education Area, Bucharest Communique
http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bucharest%20Communique%202012%281%29.pdf
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5.2 Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2000 έως σήμερα
5.2.1 Ανωτατοποίηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Ενώ στην Ευρώπη καταργήθηκαν οι διαφοροποιήσεις μεταξύ πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης και τεχνολογικής, η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα που αρνούνταν να
αναγνωρίσει τη νέα πραγματικότητα και καθυστερούσε θεσμικά και πολιτικά. Η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με υπουργό Παιδείας Πέτρο Ευθυμίου, αποφάσισε να
προωθήσει τη μετατροπή των ΤΕΙ σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) με την
ψήφιση του Νόμου 2916/2001286 βάζοντας έτσι τέλος στην πολύχρονη αμφισβήτηση
του θεσμικού χαρακτήρα των Ιδρυμάτων. Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
υπάγονται στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης287, όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 3549/2007288, ορίζουν τα εξής:
«1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την έννοια του άρθρου 16
παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία
αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία
και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος
περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
β) Τα εδάφια α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄)
καταργούνται.».
Το πτυχίο που χορηγείται από τα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης
εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα άσκησης του αντιστοίχου προς το Τμήμα
επαγγέλματος και πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή
ξένα πανεπιστήμια289. Επίσης τα ακαδημαϊκά προσόντα των εκπαιδευτικών βαθμίδων
των ΤΕΙ έγιναν αντίστοιχα με τα προσόντα των βαθμίδων ΔΕΠ.

286

Νόμος 2916/2001, Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής, ΦΕΚ
114/τ.Α΄/11-6-2001.
287
Ό.π., Νόμος 2916/2001, άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο. α΄.
288
Νόμος 3549/2007, Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, ΦΕΚ 69/τ.Α΄/20-3-2007, άρθρο 2, παράγραφος 1.
289
Ό.π., Νόμος 2916/2001, άρθρο 5, παράγραφος 12, εδάφιο γ΄.
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Το 2002 με Υπουργική Απόφαση290 δόθηκε η δυνατότητα σύμπραξης των
τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)
με Πανεπιστήμια του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού. Την Άνοιξη του 2004 εκδόθηκαν
σειρά από ΦΕΚ με τα οποία αναγνωρίστηκαν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
τα οποία οργανώνονται πλέον σχεδόν σε όλα τα Τ.Ε.Ι. Το 2007 με το Νόμο 3549 είχαμε
την ολοκλήρωση του Νόμου 2916/2001. Στη συνέχεια με το Νόμο 3685/2008291 που
διαμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές και ρύθμισε θέματα
σχετικά με τα όργανα και τον κανονισμό προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών,
τους εισακτέους τις διαδικασίες επιλογής, τους διδάσκοντες – επιβλέποντες, δόθηκε η
δυνατότητα στα ΤΕΙ να διοργανώνουν αυτόνομα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

5.2.2 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
Στις 13 Φεβρουαρίου 2002 με Υπουργό Παιδείας τον Πέτρο Ευθυμίου, της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ψηφίστηκε ο Ν. 2986/2002292. Η Ελλάδα για να ανταποκριθεί
άμεσα στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και με τις διεθνείς – ευρωπαϊκές εξελίξεις να
πιέζουν για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, με τον Ν. 2986/2002 εισήγαγε ρυθμίσεις που
αφορούσαν την

οργάνωση

των

περιφερειακών

υπηρεσιών

πρωτοβάθμιας

και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την επιλογή των προϊσταμένων τους. Ρύθμιζε επίσης
θέματα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, καθώς και
θέματα για την επιμόρφωσή τους.
Στο νόμο προσδιορίζονται οι περιφερειακές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες αποτελούσαν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων293. Καθορίζεται η οργανωτική δομή
και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων
των περιφερειακών υπηρεσιών, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών
μονάδων και των συλλόγων των διδασκόντων των σχολικών μονάδων 294. Προβλέπεται
επίσης ο τρόπος επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών με αξιολογικά κριτήρια και
290

Υπουργική Απόφαση 60671/Ε5, Σύμπραξη των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών ( Π.Μ.Σ) την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού
αναγνωρισμένα απο το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ΦΕΚ 771Β΄ 21-6-2002.
291
Νόμος 3685/2008, Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16-9-2008.
292
Νόμος 2986/2002, Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις, ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002.
293
Ό.π., Νόμος 2986/2002, άρθρο 1.
294
Ό.π., άρθρο 2.
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διαφανείς διαδικασίες με σκοπό την επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτικών.
Αποκεντρώνεται το σύστημα επιλογής των Προϊσταμένων των Γραφείων Εκπαίδευσης
και υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ανωτέρων Περιφερειακών Συμβουλίων295 .
Στο νόμο αφιερώνεται για πρώτη φορά ολόκληρη παράγραφος για την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου χωρίς να γίνεται αναφορά σε αναλυτική διαδικασία
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου είναι η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας και
σχέσης με τους μαθητές. «Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου έχει ως κύριο στόχο τη
διασφάλιση σε όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της δυνατότητας έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία και
γενικότερα την ισότητα ευκαιριών πρόσβασης. Αυτό συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό
και την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας, δεδομένου ότι η
ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και η πρόσβαση στη γνώση
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων»
296

. Δίνεται μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων δεικτών και

κριτηρίων ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές επιταγές. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος της
αξιολόγησης μετατίθεται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)297. Το ΚΕΕ θα έχει την ευθύνη προτυποποίησης των
δεικτών αξιολόγησης της σχολικής μονάδας , ενώ το ΠΙ θα αναλάβει την διαδικασία
αξιολόγησης, μέσω των 70 παρέδρων του, που θα είναι οι νέοι μόνιμοι αξιολογητές, στην
θέση του καταργημένου ΣΜΑ.
O σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι298:
α) η ενίσχυση της αυτογνωσίας τους ως προς την επιστημονική τους συγκρότηση, την
παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ικανότητα, β) ο σχηματισμός
θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους, γ) η προσπάθεια βελτίωσης της
προσφοράς τους στο μαθητή με την αξιοποίηση των διαπιστώσεων και οδηγιών των
αξιολογητών, δ) η επισήμανση των αδυναμιών τους στην προσφορά του διδακτικού τους
έργου και η προσπάθεια εξάλειψης αυτών, ε) η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την
αναγνώριση του έργου τους και η παροχή κινήτρων σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν
295

Ό.π., άρθρο 3.
Ό.π., άρθρο 4, παράγραφος 1.
297
Ό.π., άρθρο 4, παράγραφος 2.
298
Ό.π., άρθρο 5, παράγραφος 1.
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και να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, στ) η διαπίστωση των
αναγκών επιμόρφωσης τους και ο προσδιορισμός του περιεχομένου της επιμόρφωσης
αυτής, ζ) η καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης.
Η διαδικασία ατομικής αξιολόγησης (με ατομικές εκθέσεις) των εκπαιδευτικών
διαμορφώθηκε ως εξής299:
•

Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον
οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

•

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου
(Σ.Ε.Κ.) αξιολογείται από τον προϊστάμενο Γραφείου ή από το Διευθυντή
Εκπαίδευσης, στην περίπτωση που δεν λειτουργεί Γραφείο, και τον οικείο
Σχολικό Σύμβουλο.

•

Ο

Προϊστάμενος

Γραφείου

αξιολογείται

από

τον

αρμόδιο

Διευθυντή

Εκπαίδευσης, ως προς το διοικητικό του έργο, και τον Προϊστάμενο του
Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, ως προς το
επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο.
•

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης ως προς το διοικητικό του έργο και ως προς το επιστημονικό παιδαγωγικό του έργο από Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Π.Ι., ύστερα από
εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.

•

Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης ως προς το διοικητικό του έργο και από τον Προϊστάμενο του
οικείου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το
επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο.

•

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της
περιφερειακής διεύθυνσης αξιολογείται ως προς το διοικητικό του έργο από τον
Περιφερειακό Διευθυντή και ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο
από Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του
Προέδρου του Π.Ι., ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
Σε σχετικό σχέδιο Π.Δ. (1-7-2002) ρυθμίστηκαν οι λεπτομέρειες για την ατομική

αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Μια σημαντική
διαφοροποίηση σε σχέση με το σύστημα που επιχείρησε να καθιερώσει ο νόμος
299

Ό.π., άρθρο 5, παράγραφος 3.
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2525/1997, είναι ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα είναι κατά έναν τρόπο,
προαιρετική, αφού θα αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά με προτεραιότητα σε
κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες300. Η αξιολόγηση επίσης θα ήταν περιοδική.
Συγκεκριμένα:

Ατομική

έκθεσης

αξιολόγησης

για

τους

υπό

μονιμοποίηση

εκπαιδευτικούς την πρώτη διετία, για τα στελέχη της εκπαίδευσης ανά διετία, για τους
εκπαιδευτικούς μέχρι 14 έτη προϋπηρεσίας ανά 3 έτη και για τους εκπαιδευτικούς που
έχουν προϋπηρεσία από 14 μέχρι 26 χρόνια ανά 4 έτη.
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τον Σχολικό Σύμβουλο αφορά τα
παρακάτω πεδία:
1. Επιστημονική συγκρότηση και δραστηριότητα
•

Επιστημονική

συγκρότηση

και

επαρκή

γνώση

των

γνωστικών

αντικειμένων
•

Επιστημονική δραστηριότητα

2. Παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα
•

Σχεδιασμός και δόμηση της διδασκαλίας

•

Ευελιξία στην διδακτική πράξη

•

Αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και των μέσων διδασκαλίας

•

Υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων

•

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εργασιών

•

Ποιότητα μάθησης

•

Παιδαγωγικό κλίμα της τάξης

•

Αξιολόγηση των μαθητών

Η αξιολόγηση από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας αφορά τα παρακάτω πεδία:
1. Ανάληψη πρωτοβουλιών
2. Παιδαγωγική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού
3. Συνεργασία με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς
Κάθε πεδίο βαθμολογείται σε εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100) με τον τελικό
βαθμό να προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών του Σχολικού Συμβούλου και του
Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Τα πορίσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να
300

Οι κατηγορίες εκπαιδευτικών που αξιολογούνται υποχρεωτικά, είναι:
•
Εκπαιδευτικοί για μονιμοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη
•
Εκπαιδευτικοί που πρόκειται να κριθούν για κάλυψη θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης
•
Στελέχη της εκπαίδευσης
•
Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αξιολογηθούν
•
Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί αναγκαία
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περιλαμβάνουν και προτάσεις για την άρση των εξακριβωμένων αδυναμιών, τόσο μέσω
της συνέχισης άσκησης του εκπαιδευτικού έργου, με τη παράλληλη υποστήριξη από
έμπειρους εκπαιδευτικούς, ή την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, όσο και
την προσωρινή απαλλαγή του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, έως την
σύνταξη έκθεσης επαναξιολόγησης που θα έχει οριστικό χαρακτήρα.
Μέσω των διατάξεων του νόμου 2986/2002, η ελληνική πολιτική ηγεσία
επιχείρησε να θεσμοθετήσει ένα ηπιότερο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
συγκριτικά με την προηγούμενη μεταρρύθμιση του νόμου 2525/1997, καθιστώντας την
αξιολόγηση σε ένα βαθμό προαιρετική και αποσυνδέοντας την από βαθμολογικές και
μισθολογικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα είναι φανερή η προσπάθεια εναρμόνισης με τις
προτάσεις που κατατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της υιοθέτησης όχι μόνο των
ατομικών αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών, αλλά και της αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και σε εθνικό επίπεδο, με
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος προτυποποίησης δεικτών και
κριτηρίων σχολικής ποιότητας Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΕ προώθησε το πρόγραμμα
"Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε επίπεδο σχολικών μονάδων”, με στόχο
να εφαρμόσει σε ένα ικανοποιητικό δείγμα σχολικών μονάδων, ένα σύστημα δεικτών και
κριτηρίων για τη συνολική αποτύπωση και μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος301.
Παράλληλα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έδωσε στην δημοσιότητα τον "Οδηγό
Αποτίμησης και Σχεδιασμού του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα για την
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”. Ο "Οδηγός” πρότεινε την αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου με βάση δεκαεπτά δείκτες αξιολόγησης που επιδιώκουν να
αποτυπώσουν και να μετατρέψουν σε μετρήσιμα ποσοτικά μεγέθη ποιοτικές λειτουργίες
της σχολικής μονάδας302.
Στα θετικά σημεία της μεταρρύθμισης λογίζονται μεταξύ άλλων, η μέριμνα για
την κάλυψη των όποιων αδυναμιών των εκπαιδευτικών μέσα από την επιμόρφωση τους ,
καθώς και η καθιέρωση συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΕ και του ΠΙ, για την στήριξη του
εκπαιδευτικού

έργου.

Στην

πραγματικότητα

όμως

δεν

υπήρξαν

σημαντικές

διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη απόπειρα, παρά μόνο η προαιρετικότητα
του συστήματος, η οποία μάλιστα ήταν το μοναδικό πλεονέκτημα της πολιτικής ηγεσίας
301

Το πρόγραμμα συνάντησε την έντονη αντίδραση των εκπαιδευτικών και του συνδικαλιστικού κινήματος. Το
πρόγραμμα είχε ενταχτεί στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
302
Π. Μενδώνης, Δ. Μαριόλης, Γ. Γαλάνης, Η ζωντανή εκπαίδευση κάτω από τη σκιά του νέου επιθεωρητισμού, στο Χ.
Κάτσικας, - Γ. Καββαδίας (επιμ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Ποιος, ποιον και γιατί;, Σαββάλας, 2002, σ. 197.
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για την επίτευξη της συναίνεσης και της αποδοχής της μεταρρύθμισης από τους
εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από σχολικό σύμβουλο και διευθυντή
σχολικής μονάδας παρέμεινε ως έχει, ενώ οι αρμοδιότητες του Σώματος Μονίμων
Αξιολογητών (ΣΜΑ) και της Επιτροπής Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας (ΕΑΣΜ),
μεταφέρθηκαν σε ΠΙ και ΚΕΕ. Ανάλογα δημιουργήθηκαν θέσεις παρέδρων στο ΠΙ
ανάλογες με τις θέσεις των αξιολογητών του ΣΜΑ. Στόχος της πολιτείας ήταν να δείξει
ότι η ευθύνη της αξιολόγησης μεταβιβάζεται σε ουδέτερα θεσμικά όργανα. Θα ήταν
όμως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ανεξάρτητα
διοικητικά σώματα, ή μήπως θα τελούσαν κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο του
Υπουργείου Παιδείας;
Τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικότερα και οι
αξιολογητές πολλαπλασιάζονται έχοντας ως βάση τη δυάδα αξιολογητών ανά
αξιολογούμενο. Δημιουργείται μια εντυπωσιακή αξιολογική πυραμίδα, όπου ο κάθε
συμμετέχοντας αξιολογείται από τον ανώτερο του, ενώ στο κατώτερο επίπεδο βρίσκεται
ο

εκπαιδευτικός.

Επίσης

δεν

παρατηρείται

καμία

αξιοσημείωτη

μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων και εξουσιών προς τα τοπικά επίπεδα, όπως για παράδειγμα στις σχολικές
μονάδες ή στους συλλόγους των εκπαιδευτικών, διατηρώντας τον αυστηρά ιεραρχικό και
γραφειοκρατικό χαρακτήρα της δομής και οργάνωσης της ελληνικής εκπαίδευσης που
εξακολουθεί να ελέγχεται από την κεντρική διοίκηση.
Ο Ν. 2986/2002 και οι θεσμικές ρυθμίσεις που τον συνόδευσαν δημιούργησαν
ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τους αξιολογούμενους όπου ο “ανώτερος” εξακολουθεί να
εξουσιάζει τον “κατώτερο”. Οι νέες ρυθμίσεις θα κατηγοριοποιούσαν τα σχολεία και θα
δημιουργούσαν ένα κλίμα ανταγωνισμού. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα οδηγούσε
στην χειραγώγηση των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα την ανατροπή των εργασιακών
σχέσεων, την ιδεολογική χειραγώγηση με τον εκπαιδευτικό να καταλήγει να αποκτά
γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά ελεγκτή επιδόσεων303. Η αξιολόγηση εξακολούθησε να
είναι εξωτερική, ιεραρχική, ατομοκεντρική, ελεγκτική και γραφειοκρατική.
Μέσα από το περιεχόμενο των οικείων διατάξεων, η πολιτική ηγεσία δεν δείχνει
να συμμερίστηκε τις απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για ενδυνάμωση της
εσωτερικής συλλογικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας στη θέση της παρούσας

303

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα αφορά την αποτίμηση του
συνόλου της εκπαίδευσης. Π. Ξωχέλλης, Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο, Δάρδανος, 2005, Αθήνα, σσ. 145146.

115

αξιολόγησης που επιμένει να εμφανίζεται με την μορφή εξωτερικού ιεραρχικού ελέγχου.
Η χρησιμοποίηση των εννοιών της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, της αυτόαξιολόγησης, της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, των δεικτών ποιότητας της
εκπαίδευσης, στόχευσε στον εξωραϊσμό και στην νομιμοποίηση των μηχανισμών της
αξιολόγησης και όχι στην ουσιαστική αξιοποίηση τους. Παράλληλα η αξιολόγηση που
προτάθηκε, λησμόνησε πολλούς κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες που
επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό έργο. Οι διαμορφωτές της
ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να επικεντρωθούν και σε ζητήματα όπως:
οι έντονες κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες που δυσχεραίνουν την μόρφωση των
παιδιών των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, οι αναχρονιστικές γνώσεις, τα
αντιεπιστημονικά

αναλυτικά

προγράμματα,

τα

προχειρογραμμένα

εκπαιδευτικά

συγγράμματα, οι παρωχημένες μέθοδοι διδασκαλίας και οι σχολικές μονάδες με τις
ανεπαρκείς κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές304.
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η έκδοση του συγκεκριμένου Προεδρικού
Διατάγματος εκκρεμούσε από το 2002 με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμοστεί
οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης μέχρι που τέθηκε σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα
152/2013305 «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης», το οποίο προσδιορίζει τα όργανα, τα κριτήρια και την διαδικασία της
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, καθώς και των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης, για
την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Λίγους μήνες νωρίτερα με
Υπουργική Απόφαση306 τέθηκε σε ισχύ η διαδικασία της

Αυτοαξιολόγησης της

Σχολικής Μονάδας.
Το 2010 ψηφίστηκε ο Νόμος 3848/2010307 για την «Αναβάθμιση του ρόλου
του

εκπαιδευτικού - καθιέρωση

κανόνων αξιολόγησης

και αξιοκρατίας

στην

εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», ο οποίος περιγράφει τη διαδικασία κάλυψης
θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και ρυθμίζει

την

διαδικασία

για

την

επιλογή

στελεχών

της

304

Γ. Καββαδίας, Ο νόμος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, στο Χ. Κάτσικας- Γ.

Καββαδίας (επιμ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, Ποιος, ποιον και γιατί;, Σαββάλας, 2002, Αθήνα.
305
Προεδρικό Διάταγμα 152/2013, Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ΦΕΚ 240/τ.Α΄/5-11-2013.
306
Υπουργική Απόφαση 30972/Γ1/5-3-2013, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης, ΦΕΚ 614/τ.Β΄/15-3-2013.
307
Νόμος 3848/2010, Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων
αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-5-2010.
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εκπαίδευσης, όπως επίσης και

θέματα υπηρεσιακών μεταβολών και αξιολόγησης

στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προβλέπει παρεμβάσεις στη
λειτουργία των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης (πρόσβαση, συγγράμματα,
μέλη ΔΕΠ, κονδύλια έρευνας, ΑΔΙΠ).

5.2.3 Δια Βίου Μάθηση
Κάνοντας πράξη όσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οραματίστηκε και διατύπωσε στο
Συμβούλιο της Λισσαβόνας εκδίδεται το 2003 ο Νόμος
προσδιορίζει το περιεχόμενο της δια βίου μάθησης στα

3191/2003308, ο οποίος

πλαίσια

της

ελληνικής

πραγματικότητας. Στο νόμο αυτό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν τη
δευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαιδευτική κατάρτιση γενικά. Στο
κεφάλαιο Β΄ του νόμου ως Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) ορίζεται το ολοκληρωμένο σύνολο
των συμβατών μεταξύ τους λειτουργιών και μέσων δια των οποίων, με συγκροτημένο και
ενιαίο τρόπο, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η εθνική πολιτική για τη σύνδεση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και για τη
σύνδεση τους με την απασχόληση έτσι ώστε:
α. να ικανοποιούνται οι προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων σε
γνώσεις και δεξιότητες,
β. να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας με επαγγελματικά στελέχη των
ζητούμενων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, με τα κατάλληλα για το σκοπό αυτόν
προσόντα (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες)309.
Οι στρατηγικοί στόχοι του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. είναι οι ακόλουθοι:
α. Η δημιουργία και η συνεχής λειτουργία αξιόπιστου και αποτελεσματικού
ενιαίου συστήματος για την έρευνα, καταγραφή και τεκμηρίωση των αναγκών της
αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό που αντιστοιχούν στα επαγγέλματα, τα οποία
μπορούν να προέλθουν από την επαγγελματική εκπαίδευση και την επαγγελματική
κατάρτιση.

308

Ν. 3191/2003, Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση
(Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.), ΦΕΚ 258/Α/7-11-2003.
309
Ό.π., Ν. 3191/2003, κεφάλαιο Β΄, άρθρο 1.
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β. Η διαμόρφωση προδιαγραφών των ειδικοτήτων ή των εξειδικεύσεων και η
αποτελεσματική σύζευξη τους με τα προγράμματα σπουδών της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.
γ. Ο συντονισμός των προγραμμάτων σπουδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών
των Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
δ. Η διαμόρφωση ενιαίων κανόνων:
•

για

την

αξιολόγηση

και

την

πιστοποίηση

της

επαγγελματικής

εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (φορείς, προγράμματα,
εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, υποδομές και εξοπλισμός),
•

για τη διαδικασία καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά
ειδικότητα ή εξειδίκευση, όπου αυτά απαιτούνται, και

•

για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, ανεξάρτητα του
τρόπου απόκτησης τους.

ε. Η διαμόρφωση και η συνεχής λειτουργία αποτελεσματικού και αποδοτικού
Συστήματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με
την Αγορά Εργασίας, των καταρτιζομένων και των αποφοίτων της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.
στ. Η προώθηση της κοινωνικής καταξίωσης των Συστημάτων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης310.
Στο ίδιο κεφάλαιο, στο άρθρο 4 γίνεται αναφορά στα έξι επιμέρους
υποσυστήματα του Εθνικού Συστήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την
Απασχόληση. Στα πλαίσια αυτά γίνεται αναφορά στο σύστημα έρευνας των αναγκών
της αγοράς εργασίας, στο σύστημα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο
σύστημα

αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο σύστημα πιστοποίησης της

επαγγελματικής κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων και στο σύστημα
συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης με την αγορά
εργασία.
Στα υπόλοιπα κεφάλαια του Ν. 3191 γίνεται εκτενής αναφορά στο κανονιστικό
και ρυθμιστικό πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την
Απασχόληση, στους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των βασικών
λειτουργιών

του Συστήματος, στην οργανωτική δομή και λειτουργία του, στις

310

Ό.π., Ν. 3191/2003, κεφάλαιο Β΄, άρθρο 2.
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Νομαρχιακές Επιτροπές Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με
την Απασχόληση.
Το επόμενο βήμα για την ανάπτυξη και προώθηση της δια βίου μάθησης,
εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτέλεσε ο Νόμος 3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια
βίου μάθησης και άλλες διατάξεις»311 ο οποίος εδραίωσε την Εκπαίδευση Ενηλίκων στη
χώρα μας. Βασικά σημεία του νομοθετικού πλαισίου είναι η αξιοποίηση της
προηγούμενης εμπειρίας στο χώρο της δια βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο μιας
συνολικότερης στρατηγικής για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και την επένδυση
στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτό έγινε προσπάθεια να δοθεί σε όλους τους
πολίτες η δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής τους και η πιστοποίηση των προσόντων τους στη βάση
πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων. Στο Ν. 3369/2005 προβλέπεται η
σταδιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α), ενώ συνολικά το
πεδίο των στρατηγικών και δράσεων για τη δια βίου μάθηση διαμορφώνεται ως εξής312:
Υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης παρέχουν:
•

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την

υποχρεωτική εκπαίδευση.
•

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι Σχολές Γονέων και οι Νομαρχιακές
Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης σε αποφοίτους μέχρι και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

•

Τα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης σε αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης.

Υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης παρέχουν:
•

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στον
Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).

Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης παρέχουν:
•

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που ανήκουν στην αρμοδιότητα
του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ).

Νόμος 3369/2005, «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 171/Α/6-7-2005.
Χ. Μουζάκης, Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα, 2006, σσ.
22-23.
311
312
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Υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό της δημόσιας
διοίκησης παρέχουν:
•

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

•

Οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και η
τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες
μπορούν να ιδρύσουν φορείς υπηρεσιών δια βίου μάθησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου και τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον
θεσμικό πλαίσιο Πιστοποίησης Φορέων του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας.
Το επόμενο βήμα που έθεσε τα θεμέλια για τη διαμόρφωση ενός βασικού

πλαισίου δια βίου μάθησης και κατάρτισης είναι ο Νόμος 3879/2010313. Ο συγκεκριμένος
νόμος θέτει σε εφαρμογή πολλές από τις κατευθύνσεις που παρέχονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας τις συστάσεις που έχει απευθύνει η Επιτροπή στα
κράτη μέλη και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σκοπός του νόμου είναι η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, μέσω της αναγνώρισης
εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων δια βίου μάθησης
και της διασφάλισης της διαφάνειας και της ποιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η
διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση, η διαμόρφωση μιας
ολοκληρωμένης προσωπικότητας των ατόμων και γενικότερα η κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη314. Ως δια βίου μάθηση ορίζονται «όλες οι μορφές μαθησιακών
δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση
ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και
εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού
συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.
Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση»
315

. Όπως φαίνεται από τον ορισμό αξιοσημείωτη είναι η σύνδεση της δια βίου μάθησης

με την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ολοκλήρωση της
προσωπικότητας του ατόμου.

313

Νόμος 3879/2010, Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 163/Α/21-9-2010.
Ό.π., Νόμος 3879/2010, κεφάλαιο Α΄, άρθρο 1.
315
Ό.π., άρθρο 2.
314
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ορισμός της συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης: «η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή
και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα
συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή από
επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη
διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη»316.
Σημαντικό σκέλος του νόμου συνιστά η δημιουργία ενός «Εθνικού Δικτύου Διά
Βίου Μάθησης», διά του οποίου σχεδιάζεται, οργανώνεται και τίθεται σε εφαρμογή το
«Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης». Ως εποπτεύουσα αρχή τίθεται η Γενική
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)317 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία
συνεπικουρείται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Περιφερειών και των Δήμων. Η
Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης είναι ο επιτελικός φορέας Δια Βίου Μάθησης
στην χώρα και

έχει ως αποστολή να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της διά βίου

μάθησης, να διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό
πρόγραμμα και να εποπτεύει την εφαρμογή του.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άμεση σύνδεση της διά βίου μάθησης με την
ανάπτυξη, διά της πρόβλεψης ότι «Το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης εκπονείται
στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος»318. Επίσης παρέχεται η
δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας να ορίζει με απόφασή του τα μέσα και
τους τρόπους, με τους οποίους το Δίκτυο θα αναπτύσσει σχέσεις με εμπορικούς,
παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς, όπως ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, η
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, κλπ.319.
Πέρα όμως από τις νομοθετικές παρεμβάσεις, αυτό που καθιστά σε μεγάλο βαθμό
επιτυχημένη ή όχι την όποια παρέμβαση της πολιτείας, είναι η διασφάλιση της ποιότητας
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η θετική στάση των πολιτών απέναντι
στη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται
αυξημένη συμμετοχή πολιτών όλων των ηλικιών, όλων των κοινωνικοοικονομικών
κατηγοριών και των εκπαιδευτικών επιπέδων σε διαδικασίες διά βίου εκπαίδευσης.
Η εξασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων αποτελεί θέμα
ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αν και η
316

Ό.π., άρθρο 7.
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, http://www.gsae.edu.gr/el/
318
Ό.π., Νόμος 3879/2010, κεφάλαιο Β΄, άρθρο 4.
319
Ό.π., κεφάλαιο Α΄, άρθρο 10.
317
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οικονομική και πολιτισμική παγκοσμιοποίηση και η διείσδυση των νέων τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνίας αποτελούν τις κυρίαρχες ορίζουσες της δια βίου μάθησης,
θέματα όπως η προσωπική ολοκλήρωση, η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των
πολιτών και η κοινωνική ένταξη έχουν σημαντική επίδραση στα χαρακτηριστικά της
εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να ανταποκριθεί στη διπλή πρόκληση της
οικονομικής αναζωογόνησης και της κοινωνικής συνοχής. Η καλλιέργεια της ισορροπίας
μεταξύ

επαγγελματικών

αναγκών

και

των

προσωπικών

αναζητήσεων

των

εκπαιδευομένων και η απελευθέρωση της εκπαίδευσης ενηλίκων από τα στενά όρια που
θέτει η ανατροφοδοτούμενη συνεπαγωγή μεταξύ γνώσης και απασχόλησης, αποτελεί
ζητούμενο από τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων320.
Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση γύρω από την εκπαίδευση ενηλίκων σήμερα
εντοπίζεται γύρω από τα ακόλουθα σημεία321:
•

Την εντυπωσιακή αύξηση των προγραμμάτων που είναι προσανατολισμένα σε
αντικείμενα με ευθεία απήχηση στον επαγγελματικό τομέα και σχετίζονται με τις
νέες τεχνολογίες.

•

Την ανάγκη προώθησης προγραμμάτων που αφορούν τις ανθρωπιστικές
επιστήμες προκειμένου να αναδειχθεί ο κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης
ενηλίκων.

•

Την προώθηση νέων παιδαγωγικών μοντέλων όπου παραδοσιακές «δασκαλοκεντρικές μέθοδοι» μετατρέπονται σε ευέλικτες «μαθητο-κεντρικές» διεργασίες
με εκτεταμένη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Η διαμόρφωση εκπαιδευτικών πλαισίων στα οποία η οργάνωση και η λειτουργία

της γνώσης εντάσσεται σε στρατηγικές διαχείρισης της πληροφορίας, συνεργατικής
μάθησης, εργασίας σε ομάδες και επίλυση προβλημάτων, ο ρόλος του εκπαιδευτή
αναδεικνύεται ως καθοριστικός για την διαμόρφωση νέων δεξιοτήτων σε ενήλικες 322. Η
υιοθέτηση εναλλακτικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, πολλαπλών διδακτικών πηγών,
νέων τεχνολογιών και διδακτικών μεθόδων προϋποθέτει συμμετοχή όλων των
εμπλεκομένων στην εκπαίδευση ενηλίκων σε επιστημονικό διάλογο και σε υψηλού

320

Α. Κόκκος, Οι Κοινωνικές Διαθέσεις Απέναντι στην Τυπική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η Περίπτωση
της Ελλάδας, στα Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Μεταίχμιο,
Αθήνα, 2004.
321
Χ. Μουζάκης, Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα…, ό.π., σ. 24.
322
C. Day, Change Agendas: The roles of teacher educators, Teaching Education, 15/2, 2004, 145-158.
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επιπέδου εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της
εκπαίδευσης ενηλίκων323.
Σύμφωνα με το Νόμο 3879/2010 τη διαφάνεια, την αξιολόγηση και την
εξασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων διά βίου μάθησης, παράμετροι που είναι
απαραίτητες για τη λειτουργία της κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις ανέλαβαν το
«Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης» και ο «Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων».

5.2.4 Αποδοτικότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Την διετία 2003 – 2005 όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θεσμοθέτησαν τα εθνικά τους συστήματα διασφάλισης της ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη Σύνοδο των ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στο Βερολίνο
το 2003. Η Ελλάδα στην προσπάθειά της να είναι συνεπής στις επιταγές της Συνόδου του
Βερολίνου για την θεσμοθέτηση συστηματικών διαδικασιών, λειτουργιών και δομών για
την αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ψήφισε τον
Αύγουστο του 2005 τον Νόμο 3374/2005324 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς κα συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
διπλώματος». Ο νόμος ορίζει τη διαδικασία της αξιολόγησης σε όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, την
εφαρμογή του ECTS και τη χορήγηση Παραρτήματος Διπλώματος.
Με τον Ν. 3374/2005 θεσμοθετείται η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση στην Ελλάδα η οποία ήταν η μοναδική χώρα που δεν διέθετε θεσμικό
πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο θεσμός
αναθέτει την ευθύνη της αξιολόγησης του έργου τους στα ίδια τα Ιδρύματα μέσω της
αυτό-αξιολόγησής τους με διαφανείς και συστηματικές διαδικασίες, στις οποίες
συμμετέχουν και οι φοιτητές. Τα βασικά σημεία του Ν. 3374/2005 που αφορούν στο
σύστημα διασφάλισης ποιότητας είναι:
•

Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

•

Τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης

•

Τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης

•

Τη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης

S. Brown, Η Εξασφάλιση και η Ενθάρρυνση της Ποιοτικής Μάθησης και Διδασκαλίας, στα Πρακτικά του 1ου
Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2004.
324
Ν. 3374/2005, Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς κα συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων – Παράρτημα διπλώματος, ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2-08-05.
323
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•

Η σύσταση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(ΑΔΙΠ)
Το αντικείμενο της διασφάλισης ποιότητας, όπως αναφέρεται στο νόμο325: «Η

αξιολόγηση συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση,
ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τη χρήση
αντικειμενικών κριτηρίων και στην κριτική ανάλυση […] Με βάση τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης λαμβάνονται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και την πολιτεία τα απαραίτητα
μέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του έργου που επιτελούν τα Ιδρύματα
Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής τους να παρέχουν ανώτατη παιδεία
υψηλού ποιοτικού επιπέδου.»
Υπεύθυνα όργανα για τη Διασφάλιση της Ποιότητας ορίζονται:
1. Σε επίπεδο Ιδρύματος, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), η οποία έχει
πάγιο χαρακτήρα326.
2. Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας και αποκλειστικά για τη διάρκεια της
Εσωτερικής Αξιολόγησης, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και,
προκειμένου για ειδικές περιπτώσεις, οι Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης (ΕΟΑ)327.
3. Σε

επίπεδο

Εξωτερικής

Αξιολόγησης,

η

ειδική

Επιτροπή

Εξωτερικής

Αξιολόγησης (ΕΕΑ)328. Σε επίπεδο Εθνικό, η ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)329.
Όλα τα παραπάνω όργανα έχουν χαρακτήρα συντονιστικό και όχι επιτελικόρυθμιστικό. Η ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διασφάλιση της
ποιότητας στις Ακαδημαϊκές Μονάδες και τα Ιδρύματα ανήκει στα ισχύοντα αρμόδια
όργανά τους, τα οποία δεν υποκαθίστανται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τις ΜΟΔΙΠ,
ΟΜΕΑ, και ΕΕΑ.
Το κάθε Τμήματα έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί τις απογραφικές του εκθέσεις,
καθώς και τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησής του. Έτσι,
οποιοσδήποτε θα μπορεί να έχει πρόσβαση τόσο στις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης όσο και
στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων και των
Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων. Τα στάδια αξιολόγησης είναι δύο: το πρώτο στάδιο είναι αυτό

325

Ν. 3374/2005, ό.π., άρθρο 1, παράγραφος 2.
Ν. 3374/2005, ό.π., άρθρο 2, παράγραφος 4.
327
Ν. 3374/2005, ό.π., άρθρο 5, παράγραφος 2 - 3.
328
Ό.π., άρθρο 8, παράγραφος 5.
329
Ό.π., άρθρο 10.
326
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της εσωτερικής αξιολόγησης (ή αυτοαξιολόγησης), και το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της
εξωτερικής αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιείται από ειδική ομάδα ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων και πιστοποιεί, σύμφωνα με τους δείκτες ποιότητας που αναφέρονται
παρακάτω, την ποιότητα του αξιολογούμενου φορέα ή διαπιστώνει αδυναμίες του,
προτείνοντας ταυτόχρονα τρόπους βελτίωσης και διόρθωσης αυτών των αδυναμιών.
Τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας330 που προβλέπει ο νόμος μπορούν να
ομαδοποιηθούν σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν αντίστοιχες
περιοχές: α) Ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, β) Ποιότητα του διδακτικού έργου,
γ) Ποιότητα του ερευνητικού έργου, και, δ) Ποιότητα των λοιπών παρεχομένων
υπηρεσιών.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης ακολουθεί η
διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης η οποία επαναλαμβάνεται περιοδικά. Η εξωτερική
αξιολόγηση υλοποιείται από μια πενταμελή ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι είναι
συναφείς με το αντικείμενο του κάθε τμήματος. Τέσσερα από τα πέντε μέλη θα είναι από
το μητρώο της ΑΔΙΠ και το πέμπτο μέλος θα είναι προτεινόμενο από το προς
αξιολόγηση Τμήμα.
Οι δραστηριότητες της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνουν
επιτόπια διερευνητική επίσκεψη στην υπό αξιολόγηση Ακαδημαϊκή Μονάδα, επαφές,
συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Κατόπιν, και
αφού συμβουλευτεί και άλλες πηγές, η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης συντάσσει
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία δημοσιοποιείται μέσω της Α.ΔΙ.Π.
Ο θεσμός της εσωτερικής αξιολόγησης των Α.Ε.Ι. αποτέλεσε καινοτομία στην
Ελλάδα με επακόλουθο να αντιμετωπίσει έντονες αντιδράσεις τα πρώτα χρόνια, οι
οποίες όμως σταδιακά άρχισαν να υποχωρούν. Η αυτο-αξιολόγηση βασίζεται στην
εμπιστοσύνη και συνεργασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και
ταυτόχρονα προϋποθέτει την εξομάλυνση των έντονων πολιτικών αντιθέσεων και
πολώσεων μεταξύ των μελών των Α.Ε.Ι. ή και των Τμημάτων. Παρ' όλα αυτά, ένας
μεγάλος αριθμός εκθέσεων δείχνει ότι έγιναν έντιμες και ουσιαστικές προσπάθειες
αυτοκριτικής. Υπάρχει ένας μικρότερος αριθμός εκθέσεων Τμημάτων που αντιμετώπισαν
τη διαδικασία τυπικά και ένας ακόμα μικρότερος αριθμός Τμημάτων που δεν
ανταποκρίθηκε ούτε στην ουσία ούτε στον τύπο της εσωτερικής αξιολόγησης. Για τις
330

Ιστοσελίδα Α.ΔΙ.Π,
http://www.hqaa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=169&lang=el
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τελευταίες περιπτώσεις, η Α.ΔΙ.Π. ζητεί την αναθεώρηση και επικαιροποίηση των
εκθέσεων σύμφωνα με τα πρότυπα που υποδεικνύει, προτού προχωρήσει στην σύσταση
και πρόσκληση Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης. Ένα μέρος των αρνητικών
αντιδράσεων οφείλεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς η
Α.ΔΙ.Π. θεωρήθηκε όργανο του Υπουργείου, αλλά και σε αντιρρήσεις για τις διαδικασίες
της Μπολόνια, μέρος των οποίων είναι και οι διαδικασίες της αξιολόγησης των Α.Ε.Ι331.
Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα φαίνονται οι εκθέσεις εσωτερικής
αξιολόγησης που κατατέθηκαν στην ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση κατ' έτος το χρονικό διάστημα 4-6-2008 έως και το Μάιο του
2013, με αποτέλεσμα να έχουν πλέον υποβληθεί μέχρι σήμερα 478 Εκθέσεις από το
σύνολο των 520 ακαδημαϊκών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πίνακας 3) 332.

2008
2009
2010
2011
2012
Α' εξάμηνο 2013

2009
2010
2010
2011
2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
20
85
45
83
45
1
279

Τ.Ε.Ι.
23
44
45
35
50
2
199

ΑΠΘ - Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
ΑΠΘ - Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Δ.Α.ΣΤΑ. Πολυτεχνείου Κρήτης
Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Αθήνας
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
43
129
90
118
95
3
478

483

Πίνακας 3. Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης – Συγκεντρωτικός Πίνακας
Οι αρχικές αρνητικές αντιδράσεις και η επιφύλαξη των ακαδημαϊκών μονάδων
στην διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι πλέον σαφές ότι έχουν δώσει την
θέση τους σε μία πολύ θετική προσέγγιση της έννοιας της αξιολόγησης από τις
ακαδημαϊκές μονάδες των ελληνικών ΑΕΙ. Σημειωτέον ότι αρκετά Ιδρύματα που μέχρι
331

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Έκθεση για την ποιότητα της Ανώτερης Εκπαίδευσης
2010 – 2011, Αθήνα, Ιούλιος 2011, σ.14.
332
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Ετήσια Έκθεση της Α.ΔΙ.Π. 2012–13, Αθήνα,
Νοέμβριος 2013, σ. 19.
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πρότινος δεν είχαν καταθέσει καμία Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, σπεύδουν πλέον
να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης όλων των ακαδημαϊκών μονάδων
τους. Επιπλέον, έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις όπου τα ίδια τα Τμήματα των ΑΕΙ ζητούν
πλέον από την Α.ΔΙ.Π. να δρομολογήσει τις διαδικασίες της εξωτερικής αξιολόγησής
του333.
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της εξωτερικής αξιολόγησης κατ’ έτος φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα334:
2008
2009
2010
2011
2012
Α' εξάμηνο 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
2
0
19
48
24
8
101

Τ.Ε.Ι.
3
0
19
33
22
8
85

ΣΥΝΟΛΟ
5
0
38
81
46
16
186

ΑΠΘ - Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Δ.Α.ΣΤΑ. Πολυτεχνείου Κρήτης
Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Αθήνας
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
190
Πίν. 5. Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης - Συγκεντρωτικός πίνακας
2011
2011
2012
2012

Η Α.ΔΙ.Π. συνεχίζει ανελλιπώς την προσπάθεια ευαισθητοποίησης του ειδικού
και του γενικού κοινού σε σχέση με την έννοια της διασφάλισης ποιότητας της
εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει διαρκώς την προσπάθεια που καταβάλλουν τα
ΑΕΙ για την εμπέδωση της έννοιας της αξιολόγησης και της εναρμόνισής τους με τα
διεθνή δεδομένα, όπου η ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας και των διοικητικών
διαδικασιών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο335.

5.2.4.1 Σύστημα μεταφοράς κα συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων –
ECTS
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
(E.C.T.S.), είναι ένα σύστημα περιγραφής του προγράμματος σπουδών των Ανώτατων
333

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Ετήσια Έκθεση της Α.ΔΙ.Π. 2012–13, Αθήνα,
Νοέμβριος 2013, σ. 20.
334
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ό.π., σ. 24.
335
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ό.π., σ. 20.
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Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόδοση πιστωτικών
μονάδων στα μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου. Με την εφαρμογή
του E.C.T.S η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποδίδει πιστωτικές μονάδες σε κάθε
αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο, ή δραστηριότητα του προγράμματος
σπουδών. Η απόδοση αυτή γίνεται με βάση την εκτίμηση των οικείων διδασκόντων ή
υπεύθυνων για το φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε σπουδαστής για την
επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ή των μαθησιακών αποτελεσμάτων που σε κάθε
περίπτωση επιδιώκονται.
Για την αποτίμηση αυτή, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός φόρτος εργασίας που
απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Ακαδημαϊκού Έτους πλήρους φοίτησης, σε
συνδυασμό με το ελάχιστο και ανώτατο όριο των πιστωτικών μονάδων οι οποίες
μπορούν να αποδοθούν συνολικά σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες
αποδίδονται σε κάθε μάθημα, πρακτική άσκηση, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία και
οτιδήποτε άλλο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών απαιτείται για την επίτευξη των
επιδιωκόμενων μονάδων αντικειμενικών στόχων ή μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Ουσιαστικά εκφράζουν το χρόνο ο οποίος εκτιμάται ότι απαιτείται να δαπανηθεί από τον
σπουδαστή προκειμένου να επιτύχει τους στόχους ή τα αποτελέσματα αυτά.
Ο φόρτος Εργασίας ο οποίος απαιτείται να καταβάλει κάθε σπουδαστής κατά τη
διάρκεια ενός Ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, το οποίο περιλαμβάνει κατά μέσο
όρο 36-40 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας προετοιμασίας και εξετάσεων, αποτιμάται
μεταξύ 1500-1800 ωρών εργασίας και μία πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε γενικά σε 2530 ώρες εργασίας336.
Ο Ν. 3374/2005 επίσης προβλέπει την οργάνωση των προγραμμάτων
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών με βάση το σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων337. Με Υπουργική απόφαση338 δόθηκαν οδηγίες
αναφορικά με την εφαρμογή του συστήματος ECTS σε προγράμματα σπουδών πρώτου
και δεύτερου κύκλου στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στην ίδια απόφαση
αναφέρεται ότι αρμόδιοι Συντονιστές των Α.Ε.Ι. και οι Συντονιστές των Τμημάτων τους
θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους Εθνικούς Συντονιστές – Συμβούλους του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
336

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) http://ec.europa.eu/education/tools/ects_en.htm
Ν. 3374/2005, ό.π., άρθρο 14.
338
Υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3/13-8-2007, 'Εφαρμογή
του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων, ΦΕΚ1466/B'/13-8-2007.
337
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(ECTS/DS Counselors) για όλα τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του συστήματος
στο οικείο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα τους. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους θα πρέπει να
συντάσσουν αναλυτική έκθεση για όλες τις ενέργειες, προτάσεις και πρωτοβουλίες τους
την οποία υποβάλλουν στη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση του Ιδρύματος και στη Γενική
Συνέλευση ή το Συμβούλιο του Τμήματος. Οι εκθέσεις των Συντονιστών των Α.Ε.Ι. και
οι εγκριτικές αποφάσεις των Συγκλήτων ή Συνελεύσεών τους κοινοποιούνται στους
Εθνικούς Συντονιστές – Συμβούλους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, καθώς και στον Υπουργό Παιδείας339.

5.2.4.2 Παράρτημα Διπλώματος
Το Παράρτημα Διπλώματος σχεδιάστηκε από την Ουνέσκο και το Συμβούλιο της
Ευρώπης ενώ η εφαρμογή του ψηφίστηκε το 2004 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο340.
Το Παράρτημα Διπλώματος είναι προσωπικό έγγραφο που χορηγείται σε
απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι.) μαζί με το
δίπλωμα ή το πτυχίο τους. Δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών αλλά επισυνάπτεται σε
αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητός, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων
της χώρας προέλευσης. Αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο με πληροφορίες σχετικές με τη
φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς
των σπουδών του δικαιούχου. Πρόκειται για ένα έγγραφο που δεν περιέχει αξιολογικές
κρίσεις, ούτε δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση
του τίτλου στο εξωτερικό341. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν είναι:
•

υποκατάστατο πρωτότυπου διπλώματος ή πτυχίου,

•

αυτόματο σύστημα που εγγυάται την αναγνώριση του τίτλου σπουδών.
Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως από τις Μονοτμηματικές

Σχολές/Τμήματα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα342.

5.2.4.3 ECTS Label και DS Label
339

Υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3/13-8-2007,ό.π. άρθρο 5, παράγραφος 3.
Απόφαση 2241/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη
διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων – Europass, Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 390,
31.12.2004, σ. 6.
341
Europass http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
342
Ν. 3374/2005, ό.π., άρθρο 15.
340
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•

To ECTS Label αποτελεί τιμητική διάκριση που πιστοποιεί την ορθή εφαρμογή
του ECTS από ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης

•

Το DS Label αποτελεί τιμητική διάκριση που πιστοποιεί την ορθή χορήγηση του
Παραρτήματος

Διπλώματος

από

ένα

Εκπαιδευτικό

Ίδρυμα

Ανώτατης

Εκπαίδευσης
Η

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή (Γενική

Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

και

Πολιτισμού) απονέμει τις τιμητικές διακρίσεις ECTS και DS Labels σε Ιδρύματα
Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία εφαρμόζουν σύμφωνα με τις ορισμένες προδιαγραφές
το Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System - ECTS) και
χορηγούν ορθά το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement – DS). Οι διακρίσεις
είναι χωριστές και το Ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ή για το ECTS Label ή για
το DS Label ή και για τα δύο ταυτόχρονα343.
Η Ελλάδα έλαβε το πρώτο DS Label το 2010, συνολικά έχει λάβει δέκα (10) DS
Label. Το 2010 έτυχε της απονομής του DS Label το Μεσογειακό Αγρονομικό
Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) στην χώρα μας. Διέπεται από ειδικό καθεστώς, απονέμει δε,
μόνο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Μετά από αίτηση, του απενεμήθη το Erasmus
university charter από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπέβαλε αίτηση για χορήγηση του DS
Label και έχοντας εφαρμόσει σωστά τους συγκεκριμένους κανόνες, έτυχε του DS Label,
του πρώτου Label για την Ελλάδα.
Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έτυχαν της απονομής του DS Label το
2011:
•

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

•

ΤΕΙ Καβάλας

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έτυχαν της απονομής του DS Label το 2012
είναι:
•

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

•

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

•

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

•

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

•

ΤΕΙ Κρήτης

•

ΤΕΙ Πειραιά

343

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, http://www.iky.gr/ects-ds-labels
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Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έτυχαν της απονομής του DS Label το 2013
είναι:
•

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας344

5.2.5 Αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης
Με τον Νόμο

3475/2006345 επιδιώκεται η αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας

Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την λειτουργία του Επαγγελματικού
Λυκείου (ΕΠΑΛ) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ)

και επίσης ορίζει το

περιεχόμενο σπουδών τους και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, ενώ παράλληλα
ρυθμίζει και θέματα που άπτονται των ιδιωτικών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.
Το ΕΠΑΛ346 θα παρέχει ουσιαστική γενική μόρφωση, επαγγελματική εκπαίδευση
με εύρος, θα δίνει βασικές επαγγελματικές γνώσεις σ’ ένα ευρύτερο κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας, επαγγελματική επάρκεια σε συγκεκριμένο επάγγελμα και όχι
εξειδίκευση, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν την ικανότητα να παρακολουθούν τις
εξελίξεις της τεχνολογίας και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες της αγοράς
εργασίας, αποφεύγοντας έτσι την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το απολυτήριο
του ΕΠΑΛ θα είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου (το οποίο
μετονομάζεται σε Γενικό), τόσο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όσο
και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα347.
Η φοίτηση στα ΕΠΑΛ θα περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β', Γ'. Το πρόγραμμα
διδασκαλίας της Α' τάξης, θα περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και τρεις κύκλους
μαθημάτων συναφών επαγγελματικών τομέων (τεχνολογικός, υπηρεσιών και ναυτικός ναυτιλιακός). Η Β' τάξη θα περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα
επαγγελματικών τομέων348 συναφών ειδικοτήτων, ενώ η Γ' τάξη θα περιλαμβάνει
μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ, θα
λαμβάνουν απολυτήριο επιπέδου 3 και θα έχουν τις εξής δυνατότητες: α) να λάβουν
ECTS and Diploma Supplement Labels,
http://eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures_and_network/ects_dsl_en.php
344

345

Ν. 3475/2006, Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις,
ΦΕΚ 146/τ.Α΄/13-7-2006.
346
Τα δημόσια ΕΠΑΛ θα ανήκουν στο ΥΠΕΠΘ ενώ τα ιδιωτικά ΕΠΑΛ θα υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΠΘ.
347
Ν. 3475/2006, άρθρο 6, παράγραφος 2.
348
Οι συναφείς τομείς του τεχνολογικού κύκλου είναι: Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Δομικών Έργων.
Οι συναφείς τομείς του κύκλου υπηρεσιών είναι: Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών, Υγείας και
Πρόνοιας, Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Οι συναφείς τομείς του ναυτικού-ναυτιλιακού κύκλου είναι:
Ναυτικός- Ναυτιλιακός.
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άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, β) να διεκδικήσουν την πρόσβασή τους σε ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ, γ) να εγγραφούν σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ταυτόχρονα,
καθιερώνεται και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου
με την δυνατότητα των προαγόμενων στην Β' τάξη επαγγελματικού ή γενικού λυκείου,
να εγγράφονται αντίστοιχα στην Β' τάξη γενικού ή επαγγελματικού λυκείου.
Η πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ
και ΑΤΕΙ θα γίνεται μετά από συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις,
εφαρμοζόμενων όλων των αντίστοιχων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας όπως
προβλέπονται και ισχύουν για τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων. Οι απόφοιτοι των
ΕΠΑΛ θα εξετάζονται σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας και σε ίσο
αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα
γενικής παιδείας θα εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του Γενικού
Λυκείου. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε μια σημαντική καινοτομία που εισήγαγε ο
νόμος 3475/2006. Οι μαθητές της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ θα μπορούν να διεκδικούν μέσω
εξετάσεων την εισαγωγή τους και σε ΑΕΙ εκτός των ΑΤΕΙ. Για να έχουν όμως αυτό το
δικαίωμα θα πρέπει στη Γ' τάξη να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Γενικής Παιδείας
αντί ειδικότητας, τα οποία θα είναι τα ίδια προς τα διδασκόμενα στα Ενιαία Λύκεια.
Παράλληλα με την λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου, θα λειτουργούν και
οι ΕΠΑΣ. Οι ΕΠΑΣ349 θα δίνουν την δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν,
εντός του εκπαιδευτικού συστήματος και στο πλαίσιο της δωδεκάχρονης εκπαίδευσης,
ανάλογες ειδικότητες με εκείνες που προσφέρουν τα ΕΠΑΛ, καθώς και ειδικότητες που
δεν απαιτούν θεωρητική υποστήριξη, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική
εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοί τους να εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως
ειδικευμένοι τεχνίτες. Οι δυο τάξεις των ΕΠΑΣ θα οργανώνονται σε τμήματα
ειδικότητας350. Στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ θα χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3, το οποίο
θα τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να
εγγράφονται στα ΙΕΚ, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Παράλληλα θα υπάρχει και η δυνατότητα μετακίνησης μαθητών από τα
ΕΠΑΛ στα ΕΠΑΣ και αντίστροφα351.

349

Εκτός του ΥΠΕΠΘ, Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό την εποπτεία
και ευθύνη και άλλων Υπουργείων.
350
Σε περίπτωση εφαρμογής προγράμματος άσκησης στο επάγγελμα, ή πρόγραμμα μαθητείας, η φοίτηση μπορεί να
επιμηκύνεται έως και ένα έτος ακόμα.
351
Ν. 3475/2006, άρθρο 11, παράγραφος. 1.
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Με τις νέες αλλαγές και μάλιστα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την
προηγούμενη προσπάθεια με τον Ν. 2640/1998, επιχειρείται μια αναβάπτιση του
εγχειρήματος αναβάθμισης της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η
αναφορά στην συνδυασμένη παροχή γενικής παιδείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης,
στην δημιουργία ατόμων με δεξιότητες όχι για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα αλλά για μια
μεγάλη ομάδα παρεμφερών επαγγελμάτων ώστε να προσαρμόζονται εύκολα στις
αλλαγές της αγοράς εργασίας, παραπέμπουν ευθέως στην ορολογία που χρησιμοποιείται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η γλωσσική αλλαγή ακόμα και των ονομασιών των δυο τύπων
λυκείου (από ενιαίο σε γενικό λύκειο, από τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο σε
επαγγελματικό λύκειο), δημιουργεί την τεχνητή εντύπωση ενδυνάμωσης του σχολικού
θεσμού που παρέχει την επαγγελματική εκπαίδευση και ισοτιμίας του με τον άλλο
πυλώνα της γενικής εκπαίδευσης, διευκολύνοντας την αποδοχή του μέτρου από την
κοινωνία.

5.2.6 Διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Ο Νόμος 4009/2011, «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»352,

ρυθμίζει θέματα

της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης που παρέχεται από
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Τ.Ε.Ι.).
Στο Νόμο 4009/2011 ορίστηκε ότι κάθε Ίδρυμα θα αποτελείται από Σχολές, οι
οποίες αποτελούν τις βασικές διοικητικές και ακαδημαϊκές μονάδες. Η Σχολή οργανώνει
τα προγράμματα σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε Τμήματα και απονέμει τα
αντίστοιχα πτυχία. Ως Τμήμα νοείται, το σύνολο των Καθηγητών της Σχολής που
διδάσκουν σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική
μονάδα353.
Ως προς τη διοικητική οργάνωση των Α.Ε.Ι., θεσμοθετήθηκε νέο όργανο, το
Συμβούλιο, καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του, ο αριθμός των μελών του, και
ρυθμίστηκαν τα σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των εσωτερικών και εξωτερικών
μελών του. Ως Πρύτανης θα εκλέγεται Καθηγητής πρώτης βαθμίδας αναγνωρισμένου
352
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κύρους, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ικανή διοικητική εμπειρία και
αναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των λοιπών οργάνων των Ιδρυμάτων (Σύγκλητος
και Πρύτανης). Ο Πρύτανης, μεταξύ άλλων, προΐσταται του Ιδρύματος και το διευθύνει,
εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων,
του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, μεριμνά για τη συνεργασία των
οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών, εκπροσωπεί το Ίδρυμα354.
Περαιτέρω, ορίστηκε ότι ο συνολικός αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα
ψήφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι και καθορίστηκε η συγκρότησή της, καθώς
και οι αρμοδιότητές της. Επίσης, προσδιορίστηκαν: α) τα όργανα της Σχολής (ο
Κοσμήτορας, η Κοσμητεία, η Γενική Συνέλευση), η διαδικασία εκλογής του Κοσμήτορα,
οι αρμοδιότητες του, καθώς και οι αρμοδιότητες της Κοσμητείας, β) τα όργανα του
Τμήματος (ο Διευθυντής και η Συνέλευση), η διαδικασία εκλογής του Διευθυντή, οι
αρμοδιότητές του καθώς και οι αρμοδιότητες της Συνέλευσης355, γ) τα όργανα της
Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ο Κοσμήτορας, η Κοσμητεία, ο Διευθυντής
Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού και η ομάδα των διδασκόντων), και δ) τα όργανα της
Σχολής δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης356.
Ως προς το προσωπικό των Α.Ε.Ι., ορίστηκε, κυρίως, ότι το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τους Καθηγητές οι οποίοι, εφεξής, θα
διακρίνονται σε Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (Καθηγητές), Αναπληρωτές Καθηγητές και
Επίκουρους Καθηγητές. Οι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές θα εκλέγονται ως
μόνιμοι, ενώ οι Επίκουροι Καθηγητές θα εκλέγονται για τετραετή θητεία, με δυνατότητα
ανανέωσης για άλλη μία θητεία μετά από κρίση. Οι θέσεις των Καθηγητών είναι ενιαίες,
ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται και ανακατανέμονται στις Σχολές προπτυχιακών
σπουδών συμφώνως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολών αυτών, με εισήγηση του
Πρύτανη και απόφαση της Συγκλήτου. Προβλέφθηκε, επίσης, ότι η διδασκαλία
μαθημάτων στα Α.Ε.Ι., καθώς και η άσκηση των λοιπών διδακτικών δραστηριοτήτων,
μπορεί να ανατίθενται, με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών, πλήρους απασχόλησης, σε
εντεταλμένους διδασκαλίας357.
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Περαιτέρω, ρυθμίστηκαν τα σχετικά με την επιλογή και την εξέλιξη των Καθηγητών, η οποία θα γίνεται από ειδικές 7μελείς επιτροπές, τρία μέλη τουλάχιστον των
οποίων θα προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών των Ιδρυμάτων358.
Καθιερώθηκε διαδικασία αξιολόγησης των Καθηγητών όλων των βαθμίδων και ορίστηκε
ότι με τον Οργανισμό κάθε Ιδρύματος καθορίζονται τα αντικειμενικά κριτήρια της
αξιολόγησης, η ακριβής διαδικασία, ο τρόπος ορισμού των αξιολογητών, οι ειδικότερες
διαβαθμίσεις της αξιολόγησης, καθώς και ο τρόπος επιβράβευσης όσων αρίστευσαν 359,
και ορίζεται ότι οι καθηγητές εκλέγονται ως πλήρους απασχόλησης, όπως και ότι μετά τη
συμπλήρωση τριετούς πραγματικής άσκησης καθηκόντων στη βαθμίδα διορισμού τους,
μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης, οπότε και λαμβάνουν
το 35% των τακτικών αποδοχών τους360.
Σχετικά με τις σπουδές, προσδιορίστηκε η διάρθρωσή τους σε τρεις κύκλους, και
προσδιορίζονται οι πιστωτικές μονάδες κάθε κύκλου, σύμφωνα με τις αρχές και
κατευθύνσεις

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης ρυθμίζονται

θέματα σχετικά με το διδακτικό έργο, το πρόγραμμα σπουδών, τη χρονική διάρκεια των
σπουδών και τα συγγράμματα361. Ο πρώτος κύκλος συνεστήθη στην παρακολούθηση
ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνοντας μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’
ελάχιστον σε 180 ακαδημαϊκές μονάδες, και ολοκληρώνεται με τη λήψη τίτλου
σπουδών362.

Ο

δεύτερος

κύκλος

σπουδών

συνίσταται

στην

παρακολούθηση

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, περιλαμβάνοντας ανά πρόγραμμα σπουδών
μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 ακαδημαϊκές
μονάδες, και ολοκληρώνεται με τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών363. Ο
τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος διδακτορικών
σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει ανά πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν
κατ’ ελάχιστον σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 ακαδημαϊκές μονάδες, και οδηγεί στην
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και στη λήψη διδακτορικού διπλώματος364.
Ακόμα ρυθμίστηκαν ειδικότερα φοιτητικά ζητήματα όπως ο χρόνος κτήσης και
διατήρησης της φοιτητικής ιδιότητας, καθορίστηκαν τα σχετικά με τους φοιτητικούς
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συλλόγους, προβλέφθηκε η δυνατότητα συγκρότησης σε κάθε Ίδρυμα συμβουλίων
φοιτητικής μέριμνας και σπουδών, καθώς και η σύσταση και λειτουργία ενιαίου ή
αυτοτελούς ανά Σχολή γραφείου υποστήριξης διδασκαλίας, ορίστηκε ότι οι
προπτυχιακοί, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται πλήρη
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,
ρυθμίστηκαν ζητήματα σίτισης και στέγασης φοιτητών, υποτροφιών και εκπαιδευτικών
δανείων, συνιστάται δε σε κάθε Ίδρυμα αυτοτελές γραφείο υπό την επωνυμία
«Συνήγορος του φοιτητή»365.
Ρυθμίστηκαν επίσης οικονομικά θέματα366 των Α.Ε.Ι. και τα σχετικά με τη
Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο
αυτό, η ανεξάρτητη διοικητική αρχή υπό την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση», που είχε συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου
10 του ν. 3374/2005, μετονομάστηκε σε «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠ) με διεθνή ονομασία «Hellenic Quality
Assurance and Accreditation Agency» (HQA) και καθορίστηκε εκ νέου η αποστολή της,
οι αρμοδιότητές της, τα διοικητικά της όργανα, καθώς και η διαδικασίες και τα κριτήρια
πιστοποίησης της ποιότητας367.
Η σύγκλιση της διάρθρωσης των σπουδών στην Ελλάδα με εκείνη του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης διασφαλίζει την αναγνώριση των σπουδών
στα ελληνικά Α.Ε.Ι. και διευκολύνει την ευρωπαϊκή κινητικότητα των φοιτητών, κατά τη
διάρκεια των σπουδών, καθώς και τη συνέχιση των σπουδών σε επόμενο κύκλο ή την
επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων. Ο νόμος για την εκπαίδευση 4009/2011 στόχευσε,
μεταξύ άλλων, και στα ακόλουθα:
•

στην εκτεταμένη χρήση των πιστωτικών μονάδων και στους τρεις κύκλους
σπουδών368

•

στη διεθνοποίηση των ιδρυμάτων και στην προσέλκυση ξένων φοιτητών και
διδακτικού προσωπικού369

•

στην ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών με ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα
του εξωτερικού370
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•

στην εκμάθηση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας στον 1° κύκλο σπουδών371

•

στη διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα, αλλά και προγραμμάτων διδασκαλίας
νέας ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές372

•

στη σύσταση παραρτημάτων ελληνικών ιδρυμάτων σε άλλες χώρες373

•

στην πρόβλεψη στους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων για πρόσθετη
χρηματοδότηση των ιδρυμάτων, να συμπεριλαμβάνεται η διεθνοποίησή τους
(αριθμός εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αριθμός συμφωνιών συνεργασίας με ιδρύματα του
εξωτερικού κλπ) 374

•

στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης375

5.2.7 Αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης - Σχέδιο
Αθηνά
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναδιάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης από το
Υπουργείο Παιδείας, καθώς και του διαλόγου που προηγήθηκε της δημοσιοποίησης
του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ, η Α.ΔΙ.Π. υπέβαλε στο Υπουργείο Παιδείας στις 30-112012 Μεθοδολογικό Περίγραμμα Προσέγγισης376, με το οποίο διατύπωσε κριτήρια για
την διαμόρφωση των προϋποθέσεων αναδιάρθρωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στο Μεθοδολογικό Περίγραμμα Προσέγγισης για την αναδιάρθρωση του χάρτη
των ΑΕΙ της Ελλάδος, η Α.ΔΙ.Π. διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη του πλέγματος των ΑΕΙ
στην επικράτεια παρουσιάζει υπερβολές στη χωρική κατανομή και τη διασπορά των
Τμημάτων, σε σύγκριση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές κυρίως χώρες και ανακολουθίες ως
προς τα γνωστικά αντικείμενα σε σχέση με τη ζήτηση της κοινωνίας και της
απασχόλησης

(εξειδικευμένα

πεδία,

πληθωρισμός

ταυτόσημων

ή

παρεμφερών

αντικειμένων κλπ). Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ο εγκλωβισμός πολλών Τμημάτων
στη μετριότητα του αποτελέσματος που επιτυγχάνουν. Η διαπίστωση αυτή, σε
συνδυασμό με τις πολλαπλές προκλήσεις

ενός διεθνοποιημένου και ταχέως

μεταλλασσόμενου περιβάλλοντος, στο οποίο η χώρα καλείται να ανταποκριθεί, απαιτούν
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δυναμική παρέμβαση μέσω δραστικής επαναξιολόγησης της διάρθρωσης του πλέγματος
των ΑΕΙ ως πρώτου βήματος προς την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης στην
Ελλάδα377.
Παρεμβάσεις κατάλληλες για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης του Χάρτη των
ΑΕΙ, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς, μπορεί να είναι η αφομοίωση, η
συγχώνευση, η μετακίνηση κλπ. σε επίπεδο τόσο ακαδημαϊκών μονάδων όσο και
Ιδρύματος και, όπως προαναφέρθηκε, μπορούν να έχουν χρήσιμη εφαρμογή σε όλα
ανεξαιρέτως τα ΑΕΙ. Για τον καθορισμό των κατάλληλων σε κάθε περίπτωση
παρεμβάσεων ιδιαίτερα σημαντικός θα είναι ο ρόλος του κάθε ιδρύματος378.
Η Α.ΔΙ.Π. πρότεινε 4 κριτήρια για την αναδιάρθρωση των ΑΕΙ. Συγκεκριμένα:
1. Φυσικό μέγεθος και διάρθρωση ΑΕΙ.
•

Ελάχιστη «κρίσιμη μάζα» φοιτητικού πληθυσμού.

•

Ελάχιστος αριθμός Σχολών.

•

Ελάχιστος αριθμός αυτοτελών ακαδημαϊκών μονάδων.

•

Ελάχιστος αριθμός Τμημάτων ανά Σχολή.

•

Ελάχιστος αριθμός ΔΕΠ/ΕΠ.

2. Χωροταξική κατανομή
•

Θεραπεία αδικαιολόγητης διασποράς/επιστημονικής απομόνωσης Τμημάτων ή
και ΑΕΙ.

3. Γνωστικό αντικείμενο
•

Θεραπεία υπερβολικού αριθμού (ταυτόσημων ή παρεμφερών) Τμημάτων ή
προγραμμάτων σπουδών (σε όλο το εύρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης).

•

Έλεγχος και θεραπεία της υπερεξειδίκευσης επιστημονικών αντικειμένων, μεταξύ
άλλων και με την εισαγωγή προγραμμάτων σύντομης (μονοετούς, 2ετούς ή
3ετούς διάρκειας) σε όλο το εύρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

•

Εξορθολογισμός του ακαδημαϊκού επιπέδου ορισμένων επί μέρους Τμημάτων
(μετάπτωση από προ- σε μεταπτυχιακό επίπεδο και από ΤΕΙ σε Παν/μιο ή και
αντιστρόφως)

4. Ποιότητα - βιωσιμότητα Τμημάτων
•

Αναλογίες φοιτητών/ διδασκόντων

377
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•

Αποφοιτήσαντες ανά έτος

•

Βαθμολογική βάση εισαγωγής και ελκυστικότητα

•

Κόστος ανά φοιτητή

•

Διαθέσιμες εγκαταστάσεις

•

Ερευνητική δραστηριότητα και διεθνής αναγνώριση

•

Απορρόφηση αποφοίτων στον επαγγελματικό στίβο

•

Μεταπτυχιακές σπουδές και απονεμόμενα διδακτορικά

•

Αξιολόγηση από τους φοιτητές του Τμήματος

•

Συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής και αποδοχή από την τοπική κοινωνία379

Σύμφωνα με το υπουργείο παιδείας τα αδύναμα σημεία της υφιστάμενης κατάστασης
είναι:
- Χωρική Διασπορά Τμημάτων αλλά & κατακερματισμός συγγενών Τμημάτων εντός
Ιδρυμάτων ή Σχολών Ιδρυμάτων
- Κατακερματισμός Γνωστικών Αντικειμένων & ελλιπή Προγράμματα Σπουδών
- Αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό,
λόγω απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης
- Ανορθολογική Ανάπτυξη Κτιριολογικών & Υλικοτεχνικών Υποδομών, εντός και εκτός
Περιφερειακών Προγραμμάτων
Ενώ τα θετικά στοιχεία του σχεδίου Αθηνά, σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, είναι:
- Συγχωνεύσεις συγγενών (ως προς το γνωστικό αντικείμενο) Τμημάτων για την κάλυψη
του αριθμού των αναγκαίων μελών ΔΕΠ & ΕΠ & την δημιουργία Θυλάκων Αριστείας
- Συγχωνεύσεις Τμημάτων & Σύσταση Σχολών με χωρική συνοχή & αξιοποίηση όλων
των υφιστάμενων κτιριακών & υλικοτεχνικών υποδομών
- Συγχωνεύσεις Τμημάτων για τη σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων με εθνική
αναπτυξιακή στόχευση & περιφερειακές αναπτυξιακές προοπτικές
- Συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων για ανάπτυξη θεματικών Θυλάκων Αριστείας & εφαρμογή
οικονομιών κλίμακας380.
Το Σχέδιο Αθηνά με 36 Προεδρικά Διατάγματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων
μετονομασίες, ιδρύσεις, καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων αποτύπωσε τις

379

Ό.π., σσ. 2 - 4.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τελική πρόταση του Σχεδίου "Αθηνά":
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130305_telikh_protash_athhna.pdf
380

139

αλλαγές στο χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα περιεχόμενα κάθε προεδρικού
διατάγματος έχουν ως εξής:
•

ΤΕΙ Πειραιά: Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση
Παραρτήματος - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών381

•

Πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου:

Κατάργηση

και

Συγχώνευση

Τμημάτων,

Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών382
•

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών383

•

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση
Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών384

•

Πολυτεχνείο Κρήτης: Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών385

•

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Ίδρυση Σχολών - κατάργηση Τμήματος και ίδρυση
κατεύθυνσης386

•

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Ίδρυση Σχολών387

•

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Ίδρυση Σχολών – κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία
Τμημάτων388

•

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών389

•

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών390

•

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος , μετονομασία
Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων391

381

Προεδρικό Διάταγμα 69/2013, Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτήματος –
Κατάργηση Τμημάτων– Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-5-2013.
382
Προεδρικό Διάταγμα 70/2013, Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-5-2013.
383
Προεδρικό Διάταγμα 71/2013, Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ΦΕΚ
119/τ.Α΄/28-5-2013.
384
Προεδρικό Διάταγμα 72/2013, Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση – συγκρότηση και
ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-5-2013.
385
Προεδρικό Διάταγμα 73/2013, Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ΦΕΚ 119/τ.Α΄/285-2013.
386
Προεδρικό Διάταγμα 74/2013, Ίδρυση Σχολών – κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο
Πειραιώς, ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-5-2013.
387
Προεδρικό Διάταγμα 75/2013, Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-5-2013.
388
Προεδρικό Διάταγμα 76/2013, Ίδρυση Σχολών – κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-5-2013.
389
Προεδρικό Διάταγμα 77/2013, Ίδρυση – Συγκρότηση Σχολών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-52013.
390
Προεδρικό Διάταγμα 78/2013, Ίδρυση – Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΦΕΚ
119/τ.Α΄/28-5-2013.
391
Προεδρικό Διάταγμα 79/2013, Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση
ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-5-2013.
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•

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος και
μετονομασία Τμημάτων392

•

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία
Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση
Σχολών393

• Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας: Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας –
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων– Κατάργηση
Παραρτημάτων και Τμημάτων– Συγκρότηση Σχολών394
•

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου: Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση
Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής –
Συγκρότηση Σχολών395

•

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ίδρυση, μετονομασία,
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος396

•

Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο

Θράκης:

Συγχώνευση

Τμημάτων,

ίδρυση

–

συγκρότηση – ανασυγκρότηση Σχολών397
•

Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Μετονομασία Σχολής και
Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων
– Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών398

•

Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας

Οικονομικών

και

Κοινωνικών

Επιστημών:

Μετονομασία, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση – συγκρότηση σχολών399
•

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας: Κατάργηση400

392

Προεδρικό Διάταγμα 80/2013, Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος και μετονομασία Τμημάτων στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-5-2013.
393
Προεδρικό Διάταγμα 82/2013, Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση
Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ΦΕΚ 123/τ.Α΄/3-6-2013.
394
Προεδρικό Διάταγμα 83/2013, Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας– Μετονομασία Σχολής και
Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων– Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων– Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας, ΦΕΚ 123/τ.Α΄/3-6-2013.
395
Προεδρικό Διάταγμα 84/2013, Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση
Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ΦΕΚ 124/τ.Α΄/3-6-2013.
396
Προεδρικό Διάταγμα 85/2013, Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΦΕΚ 124/τ.Α΄/3-6-2013.
397
Προεδρικό Διάταγμα 86/2013, Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση – συγκρότηση – ανασυγκρότηση Σχολών
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΦΕΚ 124/τ.Α΄/3-6-2013.
398
Προεδρικό Διάταγμα 87/2013, Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης –
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση
Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΦΕΚ 129/τ.Α΄/5-6-2013.
399
Προεδρικό Διάταγμα 88/2013, Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση – συγκρότηση σχολών, ΦΕΚ 129/τ.Α΄/5-6-2013.
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•

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας: Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση
Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής –
Συγκρότηση Σχολών401

•

Τ.Ε.Ι.

Πελοποννήσου:

Μετονομασία

του

Τ.Ε.Ι.

Καλαμάτας

σε

Τ.Ε.Ι.

Πελοποννήσου – Μετονομασία Σχολής– Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση
Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής –
Συγκρότηση Σχολών402
•

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή
Σχολών και ίδρυση –συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών 403

•

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση
Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών404

•

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας: Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου –
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση
Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών405

•

Τ.Ε.Ι. Αθήνας: Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων –
Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών406

•

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Κατάργηση– συγχώνευση τμημάτων – Μετονομασία
Σχολής407

•

Πανεπιστήμιο Πατρών: Κατάργηση Τμήματος, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές,
συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών408

400

Προεδρικό Διάταγμα 89/2013, Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ΦΕΚ 130/τ.Α΄/5-6-2013.
Προεδρικό Διάταγμα 90/2013, Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση
Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, ΦΕΚ 130/τ.Α΄/56-2013.
402
Προεδρικό Διάταγμα 91/2013, Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου – Μετονομασία Σχολής–
Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής –
Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, ΦΕΚ 131/τ.Α΄/5-6-2013.
403
Προεδρικό Διάταγμα 92/2013, Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση –συγκρότηση και
ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΦΕΚ 131/τ.Α΄/5-6-2013.
404
Προεδρικό Διάταγμα 93/2013, Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε
Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ΦΕΚ 131/τ.Α΄/5-6-2013.
405
Προεδρικό Διάταγμα 94/2013, Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Μετονομασία Σχολής και
Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας, ΦΕΚ 132/τ.Α΄/5-6-2013.
406
Προεδρικό Διάταγμα 95/2013, Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων
– Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ΦΕΚ 133/τ.Α΄/5-6-2013.
407
Προεδρικό Διάταγμα 96/2013, Κατάργηση – συγχώνευση τμημάτων – Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
ΦΕΚ 133/τ.Α΄/5-6-2013.
408
Προεδρικό Διάταγμα 97/2013, Κατάργηση Τμήματος, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές, συγκρότηση και ανασυγκρότηση
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ΦΕΚ 134/τ.Α΄/5-6-2013.
401
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•

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Κατάργηση του Γενικού Τμήματος,
μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση – συγκρότηση, μετονομασία και
ανασυγκρότηση Σχολών409

•

Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας410

•

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας: Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγχώνευση Σχολών –
Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και
Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών411

•

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.):
Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής412

•

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας: Μετονομασία του Τ.E.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση
Σχολών413

•

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων: Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων –
Κατάργηση Παραρτημάτων – Ίδρυση Σχολών – Συγκρότηση Σχολών414

•

Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση
Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής –
Ίδρυση Τμήματος – Συγκρότηση Σχολών415

•

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση –συγκρότηση,
κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών416

409

Προεδρικό Διάταγμα 98/2013, Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση – συγκρότηση,
μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΦΕΚ 134/τ.Α΄/5-6-2013.
410
Προεδρικό Διάταγμα 99/2013, Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, ΦΕΚ 134/τ.Α΄/5-6-2013.
411
Προεδρικό Διάταγμα 100/2013, Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας – Ίδρυση
Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση
Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ΦΕΚ 135/τ.Α΄/5-6-2013.
412
Προεδρικό Διάταγμα 101/2013, Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ΦΕΚ 135/τ.Α΄/5-6-2013.
413
Προεδρικό Διάταγμα 102/2013, Μετονομασία του Τ.E.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση –
Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, ΦΕΚ 136/τ.Α΄/5-6-2013.
414
Προεδρικό Διάταγμα 103/2013, Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων –
Ίδρυση Σχολών – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, ΦΕΚ 136/τ.Α΄/5-6-2013.
415
Προεδρικό Διάταγμα 104/2013, Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων –
Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης,
ΦΕΚ 137/τ.Α΄/5-6-2013.
416
Προεδρικό Διάταγμα 105/2013, Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση – συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , ΦΕΚ 137/τ.Α΄/5-6-2013.
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Κεφάλαιο έκτο: Συμπεράσματα - Αποτίμηση
Ευρύτεροι στόχοι και επιδιώξεις της Ευρώπης για ποιότητα και ευελιξία στην
εκπαίδευση και κατάρτιση
Όπως αναφέραμε στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας
σήμερα στην Ευρώπη υπάρχουν δύο σημαντικές παράλληλες δράσεις με ουσιαστική
επίδραση στην εκπαίδευση, η Στρατηγική της Λισσαβόνας και η διαδικασία της Bologna.
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας, στην οποία συμμετέχουν οι 27 χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει θέσει ως στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική
και δυναμική οικονομία βασιζόμενη στη γνώση, ενώ η διαδικασία της Μπολόνια, στην
οποία συμμετέχουν 47 χώρες της Ευρώπης, στοχεύει στην ενοποίηση των συστημάτων
ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Οι δύο δράσεις, Λισσαβόνας και Bologna’s, είναι
διακριτές μεταξύ τους, αλλά συγκλίνουν σε πλήθος συνισταμένων και επιδιώξεων, όπως
δομές προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, πλαίσια προσόντων, διδακτορικά
προγράμματα, εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματική σταδιοδρομία ερευνητών,
κινητικότητα,

απασχολησιμότητα,

ελκυστικότητα

του

Ευρωπαϊκού

χώρου

και

διασφάλιση ποιότητας. Μαζί αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις για τη μεταρρύθμιση
των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρώπης, κυρίως των συστημάτων ανώτατης
εκπαίδευσης.
Η διαδικασία της Bologna εστιάζεται στην προσαρμογή της ανώτατης
εκπαίδευσης στις ανάγκες της κοινωνίας της Ευρώπης ευρύτερα, και μπορεί να
περιγραφεί ως μία ανοικτή διεργασία, η οποία επιδιώκει τη συνεργασία, τη
διαφορετικότητα, τον προσδιορισμό κοινών σημείων αναφοράς, και τη δημιουργικότητα.
Σε αντίθεση, η Στρατηγική της Λισσαβόνας έχει ως εφαλτήριο τις οικονομικές ανάγκες
μίας Ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης και επιδιώκει την αναδόμηση του τομέα της
ανώτατης εκπαίδευσης για να πετύχει το στόχο της οικονομικής ανέλιξης. Συνεπώς,
οδηγείται από τις απαιτήσεις της οικονομίας και κατ’ επέκταση προωθεί τον
ανταγωνισμό, την αριστεία στην έρευνα και την κατάταξη βάσει δεικτών απόδοσης, την
οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, και την προώθηση της

144

τεχνολογίας και γενικά της καινοτομίας. Ως αποτέλεσμα επικεντρώνεται σε
συγκεκριμένους, εφαρμοσμένους επιστημονικούς τομείς417.
Η Ελλάδα είναι μία ανάμεσα σε σαράντα επτά χώρες της Ευρώπης που έχουν
υπογράψει τη Διακήρυξη της Bologna και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία
εναρμόνισης και ενοποίησης των ευρωπαϊκών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Η
ενοποίηση αυτή, αποτελεί μία πρόκληση που εμπεριέχει πλήθος ευκαιριών, οι οποίες θα
πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αλλά παράλληλα εγκυμονεί και
κάποιους σοβαρούς κινδύνους, οι οποίοι θα πρέπει να εξουδετερωθούν.
Στα σημαντικά οφέλη - ευκαιρίες που απορρέουν από τη διαδικασία της Bologna
μπορούν να συμπεριληφθούν τα εξής418:
•

συμβατά, ανταγωνιστικά και συγκρίσιμα εκπαιδευτικά συστήματα ανά την
Ευρώπη, τα οποία διατηρούν παράλληλα τη δική τους κουλτούρα και
διαφορετικότητα, και η χρήση εργαλείων όπως το ECTS και το Diploma
Supplement τα οποία προωθούν τη διαφάνεια και κατ’ επέκταση την αμοιβαία
αναγνώριση περιόδων και τίτλων σπουδών

•

διαπανεπιστημιακές συνεργασίες και ενοποίηση δυνάμεων,

•

κινητικότητα σπουδαστών, διδασκόντων και εργαζόμενων,

•

αυξημένη αυτονομία των ιδρυμάτων και ταυτόχρονα αυξημένη λογοδότηση προς
τον πολίτη, προσδίνοντας έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την αξιοποίηση
των (κρατικών) πόρων

•

ευέλικτες δομές φοίτησης με κέντρο βάρους το διδασκόμενο,

•

έλεγχος ποιότητας, με πλήρη διαφάνεια,

•

διευρυμένη/ ελεύθερη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και ρητή αναφορά
στην ανώτατη εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό και δημόσια ευθύνη, και

•

έμφαση στη δια βίου μάθηση και την απάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού,
προς επίτευξη μίας κοινωνίας της γνώσης και μίας οικονομίας βασισμένης στη
γνώση.
Με αργά βήματα η Ελλάδα άρχισε να ανταποκρίνεται στα ζητούμενα της

Διαδικασίας της Μπολόνια. Αυτό είναι εν μέρει φυσικό, καθώς οι αλλαγές δεν θα
417

Ε. Κεραυνού-Παπαηλιού, Ποιότητα και Ευελιξία στη Διαδικασία Μάθησης με Επίκεντρο τους Μαθητές και
Εκπαιδευτικούς, Παρουσίαση στο 9ο Συνέδριο Ελλάδας-Κύπρου «Χημεία και Αειφόρος Ανάπτυξη», 28 Απριλίου
2007, Αθήνα, σσ.4-5.
418
Έκθεση της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση της Κύπρου, Δημοκρατική και Ανθρώπινη Παιδεία στην
Ευρωκυπριακή Πολιτεία - Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού, Μάρτιος του 2004, Λευκωσία, σ. 199.
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μπορούσαν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Παρακάτω καταγράφουμε τί έχει
γίνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα σε σχέση με τις δράσεις της διαδικασίας της
Bologna419:
•

Κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, με μεγιστοποίηση των
παρεχόμενων δυνατοτήτων, βελτιστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων και
ελαχιστοποίηση των εμποδίων και δυσκολιών. Η Ελλάδα συμμετέχει σε διάφορα
προγράμματα κινητικότητας μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα Erasmus, με
το οποίο έχουν μετακινηθεί μέχρι σήμερα περίπου 47.000 φοιτητές για σπουδές
και πρακτική άσκηση και περίπου 5.000 καθηγητές για επισκέψεις διδασκαλίας
σε ιδρύματα της Ευρώπης. Ο στόχος του νέου προγράμματος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την εκπαίδευση, για τα έτη 2014-2020, είναι να επωφεληθούν από
υποτροφίες κινητικότητας σε άλλη χώρα, 3 εκατομμύρια φοιτητές ανώτατης
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

•

Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης και της διεθνοποίησης της ανώτατης
εκπαίδευσης, κυρίως, μέσω της ανάπτυξης ενεργών και αποτελεσματικών
συνεργασιών μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) διαφόρων
χωρών, με σκοπό την αντιμετώπιση κοινών και μείζονος σημασίας προβλημάτων
και την αναζήτηση κοινών στόχων και στρατηγικών.

•

Διαμόρφωση κοινού συστήματος σπουδών που στηρίζεται σε τρεις βασικούς
κύκλους σπουδών: Τον 1ο κύκλο σπουδών, τα προπτυχιακά προγράμματα
(Bachelor) διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών. Τον 2ο κύκλο σπουδών, τα
μεταπτυχιακά προγράμματα (Master) διάρκειας 1 ή 2 ετών. Τον 3ο κύκλο
σπουδών, τα διδακτορικά προγράμματα (PhD) διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών.

•

Δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακές
σπουδές. Οι απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε
σπουδές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου.

•

Θεσμοθέτηση της αξιολόγησης. Η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εδραίωση της εμπιστοσύνης και

419

Έρευνα που αφορούσε την εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και την
έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος στα ελληνικά ΑΕΙ και διεξήχθη στο πλαίσιο των εργασιών της Εθνικής Ομάδας
Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου National Team of Bologna Experts 2011-2013 και συμμετείχαν τα
στελέχη της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΑΙΘ και στελέχη του ΙΚΥ, Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και Παράρτημα Διπλώματος. Εφαρμογή
στα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευση., Αθήνα, Ιούνιος 2013, σσ.6-7.
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της ελκυστικότητας των Ιδρυμάτων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της
διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση
συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA - European Network for Quality Assurance in
Higher Education), το πανευρωπαϊκό συντονιστικό όργανο για την αξιολόγηση
και στο οποίο συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μέσω των εθνικών τους
κέντρων αξιολόγησης της ποιότητας. Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) ιδρύθηκε με τον Νόμο 3374/2005 και έχει ως
αποστολή την υποστήριξη των ΑΕΙ στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που
στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση, την ενημέρωση της Πολιτείας και των ΑΕΙ όσον αφορά τις
σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στα συναφή ζητήματα και την προαγωγή
της έρευνας στον τομέα αυτό. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης έχει ήδη
εφαρμοστεί σε 480 Τμήματα των ΑΕΙ της χώρας μας ενώ η ΑΔΙΠ έχει
πραγματοποιήσει εξωτερικές αξιολογήσεις με εξωτερικούς αξιολογητές σε 180
Τμήματα ΑΕΙ. Με τον νόμο 4009/2011, η ΑΔΙΠ αναλαμβάνει και τη διαδικασία
πιστοποίησης των ΑΕΙ.
•

Συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση. Η συμμετοχή των φοιτητών στις
διαδικασίες της αξιολόγησης κρίνεται απαραίτητη και ταυτόχρονα σημαντική. Ο
νόμος 3374/2005 προβλέπει τη συμμετοχή φοιτητών στην ΑΔΙΠ σε όλες τις
φάσεις της αξιολόγησης των Τμημάτων εξαιρούμενης της διαδικασίας της
εξωτερικής αξιολόγησης.

•

Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
(ECTS).

•

Θεσμοθέτηση του Παραρτήματος Διπλώματος.

•

Κοινά πτυχία με ευρωπαϊκά ιδρύματα. Η διαδικασία της Bologna προβλέπει τη
συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών ιδρυμάτων με σκοπό την ανάπτυξη κοινών
προγραμμάτων σπουδών και την έκδοση κοινών, διπλών ή πολλαπλών τίτλων
σπουδών. Στη χώρα μας, τα ΑΕΙ συνεργάζονται ήδη με αντίστοιχα ευρωπαϊκά
εκπαιδευτικά ιδρύματα σε επίπεδο μεταπτυχιακών αλλά και διδακτορικών
σπουδών.
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Η Ελλάδα έχει νομοθετήσει για τις περισσότερες δράσεις που εντάσσονται στη
διαδικασία της Bologna420 (ECTS, DS, διασφάλιση ποιότητας, τρεις κύκλοι σπουδών),
και ήδη αυτές εφαρμόζονται. Ο νόμος 3374/2005 ορίζει την εφαρμογή του ECTS, τη
χορήγηση Παραρτήματος Διπλώματος και τη διαδικασία της αξιολόγησης σε όλα τα ΑΕΙ.
Ο νεότερος νόμος για την εκπαίδευση 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
στοχεύει, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:
• στη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων και στην προσέλκυση τόσο ξένων φοιτητών όσο και
διδακτικού προσωπικού,
• στην εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών από κοινού με ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα του
εξωτερικού,
• στην εκμάθηση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας στον 1ο κύκλο σπουδών,
• στη διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα, αλλά και προγραμμάτων διδασκαλίας νέας
ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές,
• στη δημιουργία παραρτημάτων Ελληνικών Ιδρυμάτων σε άλλες χώρες,
• στην πρόβλεψη συμπερίληψης της διεθνοποίησής των ΑΕΙ, στους δείκτες ποιότητας και
επιτευγμάτων με σκοπό την πρόσθετη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων, (αριθμός
εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, αριθμός συμφωνιών συνεργασίας με ιδρύματα του εξωτερικού κλπ),
• στην εκτεταμένη χρήση των πιστωτικών μονάδων και στους τρεις κύκλους σπουδών,
• στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών Δια Βίου Μάθησης.
Οι σοβαροί κίνδυνοι που εγκυμονούνται από τη διαδικασία της Bologna είναι: (α)
η ενδεχόμενη προσαρμογή των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών στις άμεσες
ανάγκες της αγοράς εργασίας και μόνον, και συνεπώς η κατάργηση/υποβάθμιση άλλων,
μη εμπορικών, προγραμμάτων, (β) γενικά η εμπορευματοποίηση της ανώτατης
εκπαίδευσης σε παγκόσμια κλίμακα, με όλες τις αρνητικές συνέπειες ως προς την
πολιτισμική και ανθρωπιστική πλευρά της εκπαίδευσης, (γ) η εξάπλωση του φαινομένου
του “franchising”, κυρίως από μεγάλα ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς επίσης άλλων
μορφών «υπερκρατικής» εκπαίδευσης (transnational education), (δ) η εξάπλωση της
κινητικότητας προς εξυπηρέτηση ευκαιριακών σκοπών, (ε) εξέλιξη πολλών πραγμάτων
σε μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς κατ’ ανάγκη τους απαραίτητους πόρους ή με πλήρη
420

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σύστημα Μεταφοράς.. ό.π., σσ.7-8.
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επίγνωση όλων των συνεπειών, η οποία, προς χάριν της αποφυγής τυχόν αποκλεισμού,
καθίσταται αναπόφευκτη, και συνεπώς η ανάπτυξη μίας κοινωνίας τεχνοοικονομικής
γνώσης και εμπορεύσιμων δεξιοτήτων, η οποία θα στερείται βασικών ανθρώπινων
αξιών421. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων
(ECTS) καθιστά μετρήσιμο κάθε πτυχίο, κάθε πρόγραμμα σπουδών ή ακόμα κι ένα μόνο
τμήμα του προγράμματος σπουδών και τα αποτιμά σε πιστωτικές μονάδες. Τα πτυχία
πλέον δεν θα έχουν την ίδια αξία. Ενώ ο στόχος της καθιέρωσής του (ECTS) ήταν η
προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας με τη μεταφορά μονάδων, εξελίχτηκε σε
σύστημα συσσώρευσης μονάδων. Ο κάθε φοιτητής θα αναγκαστεί να στραφεί σε ένα
κυνήγι μονάδων που θα πιστοποιούν τα προσόντα του. Εκτός από το πτυχίο, πιστωτικές
μονάδες θα παρέχουν και κάθε είδους εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως τα Ινστιτούτα
Κατάρτισης, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αλλά και κάθε φορέας που διοργανώνει
σεμινάρια. Η Δια Βίου Εκπαίδευση με το σύστημα αυτό στην ουσία αποσκοπεί στη δια
βίου συλλογή πιστωτικών μονάδων, κυρίως από αυτούς που έχουν την οικονομική
ευχέρεια να πληρώσουν, για να τις αποκτήσουν. Η παιδεία πλέον εξατομικεύεται και το
πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης θα αντικατασταθεί από σκόρπιες γνώσεις και δεξιότητες οι
οποίες θα είναι αναλώσιμες και τα πτυχία θα θυσιαστούν στο βωμό της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της ανάγκης για προσαρμοστικότητα των εργαζομένων.
Συμπεράσματα
Η ελληνική εκπαίδευση έχει διανύσει μία σημαντική απόσταση από το 1976 ως
σήμερα. Μία σημαντική παράμετρος αυτής της πορείας υπήρξε η προσήλωση στον
εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και στην ευρωπαϊκή προοπτική που
ανοιγόταν στη χώρα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Από τη μεταρρύθμιση του '76
κι έπειτα, η εκπαιδευτική πολιτική προσπαθεί να εκσυγχρονίσει το εκπαιδευτικό
σύστημα, δηλαδή να το προσαρμόσει στα ευρωπαϊκά δεδομένα και να ξεφύγει από τα
παραδείγματα της εκπαιδευτικής επιλογής του παρελθόντος δηλαδή από το δίπολο
μεταρρύθμιση-αντιμεταρρύθμιση. Από την αρχή της δεκαετίας του 1980, το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα, δομημένο στο υγειές πολιτικό περιβάλλον της λεγόμενης τρίτης
ελληνικής δημοκρατίας, απέκτησε σύγχρονες δομές και οργάνωση.
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Η μεταρρύθμιση του 1976 απέβλεπε στην άρση των σοβαρών εκπαιδευτικών
προβλημάτων που είχε συσσωρεύσει η εκπαιδευτική πολιτική της δικτατορίας και στη
διαμόρφωση εκπαιδευτικής δομής και κατευθύνσεων που να ανταποκρίνονται στις νέες
κυρίαρχες οικονομικές ανάγκες, στο πλαίσιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης της χώρας
μας και της εισόδου της στην ΕΟΚ.
Για τη μεταρρύθμιση της περιόδου 1982-1985 πρέπει να υπογραμμίσουμε ένα
σημαντικό γεγονός για την ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Είναι η πρώτη φορά
σ’ αυτήν την ιστορία που η πρακτική μεταρρύθμιση – αντιμεταρρύθμιση ανατρέπεται.
Αυτή τη φορά μια μεταρρύθμιση, αυτή του 1976 – 1977, δεν ακολουθείται από μια
αντιμεταρρύθμιση, όπως συνέβη σε κάθε παρόμοια μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο
παρελθόν (1913-1917-1929-1964)422. Πολλά από τα μέτρα της μεταρρύθμισης του 1976
διατηρήθηκαν

και

βελτιώθηκαν,

συνεχίζοντας

στην

ουσία

την

προσπάθεια

εκσυγχρονισμού της ελληνικής εκπαίδευσης.
Στην

μεταρρύθμιση

του 1997

γίνεται προσπάθεια συμπόρευσης με την

εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμέσως μετά τη συνθήκη του
Μάαστριχτ το 1992, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκτεινε για πρώτη φορά το ενδιαφέρον της
στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

ενώ ως τότε δεν είχαν σημειωθεί

σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης αφού η εκπαίδευση είχε αναγνωριστεί
ότι ανήκει στην αρμοδιότητα του εθνικού κράτους. Για πρώτη φορά η γενική εκπαίδευση
αποτελεί έναν εκφρασμένο στόχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στοχεύοντας στη
σύγκλιση των περιεχομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ενιαία οργάνωση των
σπουδών και την εναρμόνιση των εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των κρατών μελών,
οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Στη χρονική περίοδο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων

που εξετάσαμε

διαπιστώσαμε ότι υπήρξε εμφανής η επίδραση της ευρωπαϊκής πολιτικής και η επιθυμία
η Ελλάδα να ανήκει στα ενεργά μέλη της. Η επιθυμία των ελληνικών κυβερνήσεων να
επιφέρουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις σχετίζεται και με την έντονη κινητικότητα των
θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις χαρακτηρίζονται από
τη διάθεση για αλλαγή στάσης και νοοτροπίας σε πολλά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά
θέματα, την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και διδακτικών μεθόδων που θα
ακολουθούσαν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις και θα δημιουργούσαν τις
προϋποθέσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργίας των σχολικών μονάδων
422
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έτσι ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να αποκτήσει τις απαραίτητες δυνατότητες εξέλιξης
και συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
Οι στόχοι των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που καταγράψαμε στην εργασία
μας ήταν να επιτευχθεί μια πολιτική αποκέντρωσης και ενεργητικής συμμετοχή της
κοινωνίας γιατί η εκπαίδευση δε συντελείται σε κοινωνικο-οικονομικό κενό, δηλαδή ό,τι
γίνεται στο σχολείο δεν είναι ξέχωρο από ό,τι επικρατεί έξω από αυτό423. Αναγκαία και
απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων ήταν μια σημαντική
αύξηση των δαπανών για την παιδεία, κάτι που όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ επαρκώς σε
καμία από τις παραπάνω μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.
Μια σημαντική εκσυγχρονιστική μεταρρύθμιση ήταν αυτή της Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 1977. Η θεσμοθέτηση των Τεχνικών Επαγγελματικών
Λυκείων δημιούργησε πολλές νέες ειδικότητες, άγνωστες μέχρι τότε, αυξάνοντας τις
περιορισμένες επιλογές των μαθητών που πλέον είχαν την δυνατότητα να ειδικευτούν σε
πεδία που κάποια από αυτά είχαν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Παρόλο που
αυτό το βασικό σχήμα έχει παγιωθεί από το 1977, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των
τελευταίων τριάντα πέντε χρόνων δεν έχουν καταφέρει να βελτιώσουν τις δυσλειτουργίες
του. Η αναβάθμιση της ΤΕΕ και η στροφή των μαθητών προς αυτήν , η οποία θα
οδηγούσε την αποσυμφόρηση της γενικής εκπαίδευσης και στην μείωση της πίεσης για
τη διεύρυνση του αριθμού των εισακτέων στα ΑΕΙ, δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί από
καμία μεταρρυθμιστική προσπάθεια.
Οι δημιουργοί των μεταρρυθμίσεων θεώρησαν πως

από τη στιγμή που η

εκπαιδευτική πολιτική τους οριοθετούνταν με γνώμονα τη διαρκή επίδραση της
εκπαίδευσης στην κοινωνικοοικονομική, πολιτική και πολιτισμική πραγματικότητα θα
μπορούσαν και να κατανοήσουν πλήρως αλλά και να αντιμετωπίσουν προβλήματα και
προκλήσεις, ζητήματα δόμησης και λειτουργίας του υπάρχοντος εκπαιδευτικού
συστήματος, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις της περιβάλλουσας κοινωνίας. Οι εξελίξεις
απέδειξαν ότι δεν είχαν λάβει υπόψη τους επαρκώς και δεν είχαν συνειδητοποιήσει την
αναγκαιότητα συνοχής που επιβαλλόταν να διαπνέει τις διάφορες μορφές και τα επίπεδα
της εκπαίδευσης, με πιο σημαντικό ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής αυτό της
ουσιαστικής σχέσης μεταξύ της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, κάτι που
εύκολα αποδεικνύεται από την κατάσταση της σύγχρονής τεχνικής και επαγγελματικής
423
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εκπαίδευσης, η οποία δυσλειτουργεί
δυσεπίλυτα προβλήματα

424

και αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα σοβαρά και

.

Σχεδόν όλες οι εισηγητικές εκθέσεις των μεταρρυθμιστικών νόμων από το 1976
ως και το 1997, στόχευαν στη διαμόρφωση των νέων ως ολοκληρωμένες και αυτόβουλες
προσωπικότητες μέσα από τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες εκπαιδευτικές
διαδικασίες, οι οποίες θα τους παρείχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μετέπειτα την
εργασία τους αλλά και να συμμετέχουν σε κοινωνικές, πολιτικές, συνδικαλιστικές,
ψυχαγωγικές, και πολιτιστικές δραστηριότητες. Τελικά όμως οι μεταρρυθμιστικές
προσπάθειες δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν επιτυχημένα την πολυπόθητη συμπόρευση
κοινωνίας και εκπαίδευσης αλλά ούτε και να αναμορφώσουν τις υπάρχουσες διδακτικές
πρακτικές - οι οποίες ευθύνονταν για τη στασιμότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής - για
να περάσουν σε πιο ευέλικτα σχήματα425. Παρότι επεδίωκαν να προσδιοριστεί και να
λειτουργήσει η εκπαίδευση ως «διεργασία ζωής»426 δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την
ύπαρξη ενός ασφυκτικού, γραφειοκρατικού και συγκεντρωτικού συστήματος.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί πλέον τις
εξελίξεις στα εκπαιδευτικά δρώμενα των χωρών μελών της. Η επιρροή της Ε.Ε. σε
πολλούς τομείς της ελληνικής δημόσιας ζωής αλλά και στην εκπαίδευση έχει αυξηθεί σε
πολύ μεγάλο βαθμό κάτι που δεν αφήνει πλέον σημαντικά περιθώρια άσκησης εθνικής
πολιτικής. Στην Ελλάδα, όπως παρατηρήσαμε στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας
εργασίας (5.2 Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2000 έως σήμερα), σε
επίπεδο νομοθεσίας υπάρχει μια στροφή της πολιτικής ηγεσίας προς τις ευρωπαϊκές
προτάσεις και επιχειρείται έτσι μια άμεση πλέον προσαρμογή στις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική.
Η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά προκλήσεων, όπως ο
διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός, η κοινωνία της γνώσης, η προώθηση της πολιτικής
ενοποίησης αλλά και ο ρόλος της στο διεθνή χώρο, η συμβολή της εκπαίδευσης και
κατάρτισης αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στις οικονομικές και κοινωνικές
στρατηγικές των κρατών μελών, τα οποία όλα έχουν δεσμευτεί – μεταξύ των οποίων και
η Ελλάδα - στη μεταρρύθμιση και προσαρμογή των συστημάτων τους για την
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εξασφάλιση καλύτερων επιδόσεων κατά τα επερχόμενα έτη427. Η σύναψη – επικύρωση
κειμένων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διαδικασίας της Bologna, του ΟΟΣΑ
ή της UNESCO, όπως η Λευκή Βίβλος και η Πράσινη Βίβλος, αλλά και τα τελικά
κείμενα διαλόγου των συσκέψεων των Πρωθυπουργών και των Υπουργών Παιδείας των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζουν και οριοθετούν τα πλαίσια εντός
των οποίων η κάθε εθνική κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί προκειμένου να διαμορφώσει
τις ειδικότερες εκπαιδευτικές πολιτικές της επιλογές428. Σε αυτά τα επίσημα κείμενα
διαλόγου και συμφωνιών, μερικά από τα οποία είδαμε στην παρούσα εργασία, είναι
διάχυτη η εκτίμηση για ανάγκη συνολικής αναπροσαρμογής των εκπαιδευτικών
συστημάτων. Προοδευτικά αυξάνεται το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια
επίσημη

ευρωπαϊκή

εκπαιδευτική

πολιτική

και

συνδέεται

με

στρατηγικούς

πολιτικοοικονομικούς στόχους. Χαρακτηριστική απόδειξη αυτής της εξέλιξης429 μετά την
υπογραφή της Συνθήκη του Μάαστριχτ αποτελεί η διακήρυξη της Λισαβόνας, το 2000, η
οποία έθεσε το φιλόδοξο στόχο να καταστεί η Ε.Ε. έως το 2010 «η πλέον ανταγωνιστική
και δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο». Ο καθορισμός δεικτών και κριτηρίων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον έλεγχο της συντελούμενης προόδου στα θέματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης από τα κράτη μέλη συνιστά μια νέα εξέλιξη, καθώς
δημιουργούνται δυνητικά οι προϋποθέσεις για να επηρεάσει η Ε.Ε. αποφασιστικότερα τα
εθνικά

εκπαιδευτικά

συστήματα.

Η

βελτίωση

της

παραγωγικότητας

και

ανταγωνιστικότητας, η υποστήριξη συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, η
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, η ενίσχυση της απασχόλησης, αποτέλεσαν ένα
βασικό πλαίσιο των αναγκαίων θεσμικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έπρεπε
να πραγματοποιηθούν σε επίπεδο Ε.Ε. και κρατών μελών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 2000, όπως αυτές απορρέουν από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Έτσι τονίζεται η
ανάγκη μεταρρυθμίσεων που θα εντάσσουν τις εθνικές μεταρρυθμίσεις στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη σύγκλιση και συνοχή430.
427
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Προτάσεις: Ποιοτική εκπαίδευση για όλους
Τα θέματα εκπαίδευσης είναι κατ’ εξοχήν θέματα της κοινωνίας, με αμφίδρομες
εξελικτικές σχέσεις, και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς οποιεσδήποτε
σκοπιμότητες ή επιμέρους συμφέροντα. Μία ριζική μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης
απαιτεί χρόνο και πόρους, άρα θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και δέσμευση σε
μακροχρόνια βάση, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.
Οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, για την επανατοποθέτηση και
ενίσχυση των ανθρώπινων αξιών, και για την αειφόρο ανάπτυξη και ευημερία μίας
κοινωνίας, μέσα από την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση δημιουργικά σκεπτόμενων
ατόμων που να μπορούν να αποτελούν το μεγαλύτερο πλούτο της κοινωνίας, το
ανθρώπινο δυναμικό της. Παρά τις θετικές παρεμβάσεις και εξελίξεις στο τομέα της
εκπαίδευσης στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες του τις βαθμίδες
εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από δύσκαμπτες δομές που σε μεγάλο βαθμό δεν
ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας. Η μέχρι τώρα εκπαιδευτική
πολιτική είχε σημαντική συμβολή στην εκπλήρωση ευρύτερων κοινωνικών στόχων και
στην άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων με τη μαζικοποίηση της συμμετοχής στο
εκπαιδευτικό σύστημα και τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών στα ασθενέστερα
κοινωνικά στρώματα. Αυτό που δεν κατάφερε είναι να εξασφαλίσει την ποιότητα στη
διάρθρωση του περιεχομένου σπουδών, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και επαγγελματικών
συμπεριφορών. Τα συλλογικά όργανα, εκπαιδευτικών, φοιτητών και μαθητών βρίσκονται
συχνά σε ένταση με την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική σε ένα κύκλο διεκδικήσεων και
επιβολής, που τελικά οδηγούν σε συστηματική υποβάθμιση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου.
Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος της μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης στην
Ελλάδα θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου εγχώριου και διεθνούς
περιβάλλοντος. Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να παρέχει μόρφωση
υψηλής στάθμης, να αφομοιώνει έγκαιρα την παγκόσμια παραγόμενη γνώση
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην παραγωγή της, να συνδέεται δυναμικά με την
απασχόληση και τις μεταβολές της στο μέλλον, να παρέχει πολλαπλές επιλογές, να
εγγυάται ευκαιρίες για όλους, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων ανθρώπων, να
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συμβαδίζει με τις ποιοτικές απαιτήσεις μιας ώριμης δημοκρατίας, και να στηρίζει τις
αναπτυξιακές δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών431.
Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να διαπνέονται από μερικές βασικές
αρχές: α) την επίτευξη ενός δημοκρατικού, ανθρωποκεντρικού σχολείου σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την προδημοτική μέχρι την πανεπιστημιακή, στοχεύοντας
στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ενεργών πολιτών, εμφυσώντας τους ανθρωπιστικές
αξίες και δημοκρατικό ήθος προετοιμάζοντας έτσι συνειδητοποιημένους και υπεύθυνους
για την κοινωνία πολίτες και επαγγελματικά δημιουργικούς ανθρώπους, β) την προσφορά
ίσων ευκαιριών σε όλους στην εκπαίδευση, και γ) την επίτευξη κοινωνικής συνοχής
χωρίς διακρίσεις.
Αυτές οι γενικές αρχές μεταφράζονται σε μία σειρά από συγκεκριμένους στόχους
υπό το πρίσμα της προωθούμενης κοινωνίας της γνώσης και των διαφόρων αξόνων που
διαγράφουν τις εξελίξεις στην Ευρώπη και ευρύτερα:
1. Παροχή 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στο τέλος της οποίας όλοι οι
μαθητές θα κατέχουν βασική μόρφωση υψηλού επιπέδου και πλήρη γνώση μιας
ξένης γλώσσας και χρήσης υπολογιστών. Η επίτευξη του στόχου θα αποτελέσει
μεταξύ άλλων μια σοβαρή συμβολή στην ανακούφιση των οικογενειών που
πληρώνουν υπέρογκα ποσά για τη φροντιστηριακή εκμάθηση γλωσσών και
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
2. Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου με προαιρετικές πρόσθετες
δωρεάν δραστηριότητες για την παροχή όλων των αναγκαίων γνώσεων στο
σχολείο, αλλά και της μελέτης των μαθημάτων για την επόμενη μέρα, σε κάθε
βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η επέκταση αυτή του σχολικού ωραρίου
όχι μόνο θα επιτρέψει την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών, αλλά και θα
ανακουφίσει μεγάλο αριθμό οικογενειών από το κόστος εξωσχολικών και
φροντιστηριακών δραστηριοτήτων.
3. Αυτονόμηση του λυκείου από τις πανεπιστημιακές σπουδές και σταδιακή
μετεξέλιξη των δύο υφιστάμενων ξεχωριστών τύπων σχολείων, των Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων σε ένα νέο τύπο, πραγματικά «Ενιαίου» Λυκείου, που
να συνδυάζει τη γενική και την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και να παρέχει
στέρεα «γενική παιδεία», συμπεριλαμβανομένων στοιχείων τεχνολογικών
431

ΙΣΤΑΜΕ, Η Στρατηγική της Λισαβόνας και οι προκλήσεις των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα: Προς μια νέα κοινωνική
συμφωνία για ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή, Αθήνα, Νοέμβριος 2006, σσ. 35-36.
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γνώσεων και προεπαγγελματικής κατάρτισης. Το «Λύκειο του 21ου αιώνα» θα
πρέπει να πάψει να θεωρείται προθάλαμος του πανεπιστημίου. Θα πρέπει να
εξασφαλίζει αυτοτελώς στους μαθητές απαραίτητες γνώσεις, χρήσιμες δεξιότητες,
και κριτική και αναλυτική ικανότητα. Ο προτεινόμενος ένας και μοναδικός τύπος
σχολείου, χωρίς κοινωνικές προκαταλήψεις ή αποκλεισμούς, θα μπορεί να
αποτελέσει ένα «Ενιαίο Λύκειο», με την ορθή έννοια του όρου, στο πλαίσιο του
οποίου θα επιδιώκεται ο συνδυασμός της ανθρωποκεντρικής παιδείας με την
επιστημοτεχνική εκπαίδευση. Το ισχύον δυαδικό σύστημα διατηρεί και ενισχύει
τους ταξικούς και κοινωνικούς διαχωρισμούς, δεν προάγει το θεσμό των ίσων
ευκαιριών, και άρα δεν προωθεί την κοινωνική συνοχή και παρουσιάζει σοβαρές
αδυναμίες, εδραιώνοντας και αναπαράγοντας τη διάκριση ανάμεσα στην
πνευματική και τη χειρωνακτική εργασία.

Το Γενικό Λύκειο εξακολουθεί να

έλκει τον μεγαλύτερο αριθμό μαθητών του Γυμνασίου, αφού εκεί προσδοκάται
ότι θα προετοιμαστούν καλύτερα για τη συνέχεια των σπουδών τους σε
τριτοβάθμια ιδρύματα. Τα Επαγγελματικά Λύκεια παρά τη βελτίωση της
υποδομής και τις άοκνες προσπάθειες του διδακτικού προσωπικού εξακολουθούν
να έχουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διχοτομική δομή της Λυκειακής
βαθμίδας. Πρόκειται για σχολεία που απευθύνονται κυρίως σε μαθητές χαμηλών
σχολικών επιδόσεων που δεν έχουν τη δυνατότητα να τελειώσουν το Γενικό
Λύκειο και έτσι «καταλήγουν» στις Τεχνικές σχολές και τα Επαγγελματικά
Λύκεια. Οι μαθητές αυτοί προέρχονται, στην πλειοψηφία τους, από οικογένειες
χαμηλού εισοδήματος. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι η εκπαίδευση αναπαράγει μέσα
από τη συγκεκριμένη δομή της τις κοινωνικές ανισότητες. Το Γενικό Λύκειο έχει
απολέσει πλήρως το μορφωτικό του χαρακτήρα και έχει μετατραπεί σε συνεχές
εξεταστικό κέντρο με μοναδικό στόχο οι μαθητές να επιτύχουν την πολυπόθητη
είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τον κλειστό
αριθμό εισακτέων στα πανεπιστήμια, οδήγησαν στην άνθηση της παραπαιδείας
που αποτελεί ένα τεράστιο εκπαιδευτικό, αλλά κυρίως κοινωνικό πρόβλημα,
αφού μετατρέπει τη γνώση από δικαίωμα για όλους σε εμπόρευμα για όσους
έχουν οικονομική άνεση.
4. Κατάργηση των διπλών εξετάσεων στη Γ' Λυκείου και καθιέρωση «Εθνικού
Απολυτηρίου» για όλους τους μαθητές της λυκειακής βαθμίδας που θ' αποτελεί
το τυπικό προσόν τόσο για την είσοδο στα τριτοβάθμια ιδρύματα, όσο και τη
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διέξοδο στην αγορά εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση των λυκειακών σπουδών
θα πιστοποιείται με το Εθνικό Απολυτήριο, που θα είναι τίτλος ισότιμος για όλους
και θα χορηγείται ύστερα από ενιαίες εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο, στα μαθήματα
γενικής παιδείας, σε μαθήματα επιλογής ή στο πρόγραμμα του κλάδου. Το Εθνικό
Απολυτήριο και ενδεχομένως άλλα συμπληρωματικά στοιχεία θα αποτελούν το
φάκελο (portfolio) ενός υποψηφίου. Πέραν των κύκλων των εισαγωγικών
μαθημάτων θα μπορούσαν ενδεχομένως να προσδιοριστούν και άλλοι
περιορισμοί (π.χ. συντελεστές βαρύτητας) σύμφωνα με τις επιμέρους ανάγκες των
διαφόρων προγραμμάτων σπουδών. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει σε κάθε
πανεπιστημιακό ίδρυμα, σχολή ή τμήμα να δέχεται εκείνους μόνο που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του, έχουν δηλαδή παρακολουθήσει το μάθημα
επιλογής ή το πρόγραμμα του κλάδου ή της ειδικότητας που όρισε, και έχουν
διαμορφώσει τη βαθμολογία τους στα μαθήματα «γενικής παιδείας» ανάλογα με
την ιεράρχηση που έκανε με τον προσδιορισμό των συντελεστών. Το ίδιο το
Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει την ευθύνη να επιλέξει τους φοιτητές του με δικά του
κριτήρια ενισχύοντας έτσι τη φυσιογνωμία και την αυτοτέλειά τους. Η πρόταση
αυτή συμβαδίζει και με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, αφού όπως είναι γνωστό στα
πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ιδρύματα αυτά αποφασίζουν ποιους θα
δεχθούν. Οι επιδόσεις των μαθητών όπως θα καταγράφονται στο Εθνικό
Απολυτήριο θα είναι διαχρονικές και θα αποτελούν τα κύρια στοιχεία του
φακέλου των ατόμων που επιθυμούν να συνεχίσουν με πανεπιστημιακή μόρφωση.
Ο θεσμός του portfolio είναι κάτι που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εάν κάποιος δεν πετύχει τη μια χρονιά, θα μπορούσε με τους ίδιους βαθμούς (και
οποιαδήποτε άλλα συμπληρωματικά στοιχεία), να διεκδικήσει θέση την επόμενη
χρονιά, και ούτω καθ’ εξής. Το γεγονός ότι οι μαθητές δεν θα παρακάθονται σε
διπλές εξετάσεις, καθώς επίσης το γεγονός ότι τα αποτελέσματά τους θα
μεταφέρονται από χρόνο σε χρόνο (πέραν του ότι το αναβαθμισμένο Απολυτήριό
τους θα τύχει ευρύτερης αναγνώρισης εκτός Ελλάδας για περαιτέρω μόρφωση ή
απασχόληση), θα πρέπει κανονικά να οδηγήσουν σε ουσιαστική μείωση της
παραπαιδείας, και σίγουρα θα οδηγήσουν στη μείωση του άγχους των μαθητών
και των οικογενειών τους. Στόχος πρέπει να είναι η οριστική απαγκίστρωση του
Λυκείου από την ασφυκτική και χειραγωγική πίεση των εξετάσεων επιλογής για
τα τριτοβάθμια ιδρύματα.
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5. Σήμερα κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της εκπαίδευσης έχει
ως αφετηρία και τελικό αποδέκτη τον δάσκαλο, ο οποίος θα επωμιστεί την ευθύνη
για την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών μέτρων που θα προκριθούν. Συνεπώς,
καμία

πρόταση

για

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί

να

είναι

ολοκληρωμένη αν δεν περιλαμβάνει εισηγήσεις για τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς και εισηγήσεις για τους τρόπους αναβάθμισης του έργου τους.
Προτείνεται ουσιαστική επιμόρφωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών με την
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος περιοδικής επιμόρφωσης για
όλους τους εκπαιδευτικούς. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς
τη συναίνεση και ενεργητική στήριξη των εκπαιδευτικών. Επίσης πρέπει να γίνει
αντιληπτή η σημασία των μεταπτυχιακών σπουδών για την επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και πρέπει επομένως να θεσπιστούν κίνητρα όπως
υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, καθώς επίσης άδειες με
πλήρεις απολαβές για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν
μεταπτυχιακά προγράμματα σε πλήρη βάση, και στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει
σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης με σημαντικά οφέλη για τα εκπαιδευτικά
τους συστήματα.
6. Η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος απαιτεί σημαντικές τομές στο
επίπεδο της διοίκησης και οργάνωσης των εκπαιδευτικών μονάδων. Σημαντικό
στοιχείο είναι η αποκέντρωση των διοικητικών δομών και η συμμετοχή των
τοπικών κοινωνιών στις διοικητικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες. Ο δημόσιος
έλεγχος είναι αναγκαίος για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την
εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων της παιδείας, όμως τα σχολεία σε όλες τις
βαθμίδες πρέπει να απελευθερωθούν από τις δύσκαμπτες, γραφειοκρατικές,
συγκεντρωτικές δομές. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών
κοινωνιών και παραγωγικών δυνάμεων είναι κρίσιμος, εφόσον θα πρέπει να
αναλάβει έναν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση και τον έλεγχο της τοπικής
λειτουργίας. Στόχος η δημιουργία ενός σχολείου ανοικτού, δημιουργικού,
αποκεντρωμένου και συμμετοχικού, που συμβάλλει το ίδιο στην διαμόρφωσή
ορισμένων πτυχών του προγράμματος σπουδών του, συνδιοικείται από
αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες, και αξιολογείται για το έργο
του. Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να καλύπτει όχι μόνο τις εκπαιδευτικές
ανάγκες των μαθητών αλλά και τις τοπικές ανάγκες για δια βίου μάθηση, άθληση,
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επιμόρφωση και πολιτισμό της τοπικής κοινωνίας. Ένα σχολείο ανοικτό πρωί και
απόγευμα, όχι μόνο για τη φοίτηση των μαθητών αλλά για τη δημιουργική
αξιοποίηση και του ελεύθερου χρόνου τους. Με γραμματική και ψηφιακή
βιβλιοθήκη και πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές
για χρήση από όλους τους πολίτες.
7. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εκείνο της παγκοσμιοποίησης, των δημογραφικών
αλλαγών, της σαρωτικής διείσδυσης της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών
στη διδασκαλία, αλλά και της οικονομικής λιτότητας. Γι’ αυτό το λόγο, αποτελεί
πλέον επιτακτική ανάγκη, τα ιδρύματα να αλλάξουν τις οργανωσιακές δομές τους,
να αναπτύξουν στερεές οικονομικές βάσεις, να αποκτήσουν αποδοτικές
λειτουργικές δομές, να εισάγουν καινοτόμες διαδικασίες, να χρησιμοποιήσουν τις
νέες τεχνολογίες ως το βασικό παράγοντα διευκόλυνσης της μαθησιακής πράξης,
ενώ ταυτοχρόνως να προσελκύσουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και
ερευνητικό προσωπικό. Κατ’ αυτό το τρόπο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα
αυξήσουν τη ποιότητά τους στον τομέα της διδασκαλίας και της έρευνας, ενώ
ταυτοχρόνως θα καταστούν ανταγωνιστικά στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην παρούσα συγκυρία, η
κατάσταση επιβαρύνεται από τις δύο μεγάλες και απαιτητικές προκλήσεις, που
καλείται να αντιμετωπίσει το ελληνικό Πανεπιστήμιο: α) να αποτελεί ένα θεσμό
μαζικής ανώτατης εκπαίδευσης που να είναι προσβάσιμο σε πλατειά κοινωνικά
στρώματα, ανοίγοντας δρόμους προς την ανάπτυξη της οικονομίας και της
κοινωνίας της γνώσης. β) και να είναι ένας θεσμός ερευνητικής αριστείας, ένας
μηχανισμός που θα στηρίζει αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή οικονομία και το
συνδεδεμένο με αυτήν ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο στον διεθνή ερευνητικό,
τεχνολογικό και ευρύτερο σκληρό ανταγωνισμό. Η δεύτερη πρόκληση συνδέεται
με τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο,
στο πλαίσιο μιας νέας οικονομικής και αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας για
τα επόμενα χρόνια. Η ενεργοποίηση μιας αναπτυξιακής τροχιάς που θα στηρίζεται
σε μορφωμένους, καταρτισμένους και κριτικά ενημερωμένους πολίτες, στην
αξιοποίηση

της

τεχνολογίας

και

της

καινοτομίας,

στην

ποιοτική

επιχειρηματικότητα (που θα βασίζεται στη γνώση), στη λειτουργία ενός
αποτελεσματικού και ευφυούς κράτους, στη διαμόρφωση μιας πολυπολιτισμικής,
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ανοιχτής και ανεκτικής κοινωνίας, είναι απολύτως αναγκαία. Κι επειδή στην
καρδιά αυτού του αναπτυξιακού υποδείγματος είναι η επένδυση στη γνώση και
στον άνθρωπο, δεν μπορεί παρά η πρόκληση αυτή να αφορά ευθέως το
αναβαθμισμένο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ένα Πανεπιστήμιο που εξασφαλίζει
επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του, πολλαπλές επιλογές εντός του
ακαδημαϊκού χώρου και κινητικότητα στις σπουδές και την έρευνα, με
προσανατολισμό στην καινοτομία, το συνεργατικό πνεύμα, την αποδοτικότητα
και την αποτελεσματικότητα. Η σύνδεση του πανεπιστημίου με τις ανάγκες της
κοινωνίας πρέπει να γίνει πράξη, με την ενίσχυση της σχέσης των ΑΕΙ και των
ερευνητικών κέντρων με την αυτοδιοίκηση και το χώρο της παραγωγής. Αυτό δεν
σημαίνει την αποδυνάμωση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού ρόλου της
βασικής

έρευνας. Η

ενίσχυση της

χρηματοδότησης

της

βασικής

και

εφαρμοσμένης έρευνας από τις προπτυχιακές κιόλας σπουδές αποτελεί βασική
προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η δημιουργική σκέψη, να αναβαθμιστούν ποιοτικά
οι πανεπιστημιακές σπουδές και να απαγκιστρωθούν από τις πρακτικές στείρας
αποστήθισης

των

πανεπιστημιακών

συγγραμμάτων.

Η

ανάπτυξη

της

εξωστρέφειας των ιδρυμάτων τόσο για την εκπλήρωση των αναγκών των τοπικών
κοινωνιών όσο και για την εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού με τα
τεκταινόμενα στην παγκόσμια επιστημονική και οικονομική κοινότητα αποτελεί
έναν ακόμη βασικό στόχο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με την αύξηση της κινητικότητας των σπουδαστών και διδασκόντων,
αλλά και την προσέλκυση επιστημόνων από το εξωτερικό (ιδιαίτερα των
Ελλήνων) μέσα από προγράμματα διεθνούς συνεργασίας των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων.

Επίλογος
Έντονος προβληματισμός για τη μορφή και το περιεχόμενο που πρέπει να
αποκτήσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα στο νέο αιώνα αναπτύσσεται στις χώρες της
Ευρώπης. Αφετηρία του προβληματισμού αυτού αποτελεί, τις περισσότερες φορές, η
άποψη ότι η εποχή μας σφραγίζεται από την ανάδυση μιας νέας μορφής κοινωνίας που
χαρακτηρίζεται ως «κοινωνία της γνώσης». Στις σχετικές συζητήσεις με την έννοια αυτή
δηλώνεται, κυρίως, το γεγονός ότι στους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους και πιο
προσοδοφόρους τομείς της οικονομίας διαπιστώνεται μια δραματική αναβάθμιση του
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ρόλου της ανθρώπινης εργασίας που στηρίζεται στη γνώση σε σχέση με τη σημασία που
παραδοσιακά είχε το κεφάλαιο. Ως επακόλουθο της διαπίστωσης αυτής εγείρεται το
αίτημα να προσαρμοστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα στις ανάγκες της οικονομίας
αυτού του τύπου. Ένα αίτημα που, ενώ προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται
γενικώς αποδεκτό, σφραγίζει τον κυρίαρχο εκπαιδευτικό προβληματισμό στην
Ευρώπη432.
Στο πλαίσιο του προβληματισμού αυτού ανακύπτει το ερώτημα για το είδος της
γνώσης που καλούνται να παρέχουν τα σχολεία με στόχο την ανταπόκρισή τους στις
ανάγκες της «κοινωνίας της γνώσης» - ερώτημα δύσκολο, εάν ισχύει ο ισχυρισμός ότι
στη σημερινή εποχή η «γνώση» απαξιώνεται ως προς τη χρηστική της αξία μέσα σε λίγα
χρόνια.
Οι περισσότεροι θεωρητικοί της εκπαίδευσης που ασχολούνται με το παραπάνω
ερώτημα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα σχολεία πρέπει να αποστασιοποιηθούν από
το παραδοσιακό πρότυπο παροχής πληροφοριών και να επικεντρωθούν στην καλλιέργεια
κάποιων σημαντικών ικανοτήτων όπως: η δημιουργικότητα, η θεωρητική σκέψη, η
αυτονομία, ο σχεδιασμός και ανάλυση, η εξαιρετική προθυμία για ομαδική εργασία και
για συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, η ευελιξία και η αυτόνομη επίλυση προβλημάτων.
Πρόκειται για ικανότητες που σχετίζονται με τις σύγχρονες μορφές εργασίας στους
δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. Πράγματι, οι μορφές εργασίας σε αυτούς τους
χώρους δεν χαρακτηρίζονται ούτε από ατομικότητα, την οποία καλλιεργούν και
προωθούν μέχρι σήμερα τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα, ούτε από
καταμερισμό εργασίας, την οποία εξυπηρετεί η πρώιμη εξειδίκευση στην εκπαίδευση.
Αντίθετα, χαρακτηρίζονται από την εργασία ομάδων, στις οποίες αυτόνομα άτομα με τις
παραπάνω ικανότητες συνεισφέρουν ιδέες και συνεργάζονται ισότιμα στην αξιολόγηση,
σύνθεση, παραπέρα ανάπτυξη και αξιοποίηση των ιδεών της ομάδας. Συνεπώς, εάν ένα
εκπαιδευτικό σύστημα αποσκοπεί στην προετοιμασία των παιδιών για την «κοινωνία της
γνώσης» τότε απαιτείται ο προσανατολισμός του στην ανάπτυξη και στην καλλιέργεια
των παραπάνω ικανοτήτων και προϋπόθεση για την επίτευξη της αλλαγής
προσανατολισμού αποτελούν κάποιες ριζικές αλλαγές στο περιεχόμενο και στην
οργάνωσή του. Συγκεκριμένα, όλες οι μελέτες μιλούν για την ανάγκη να
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προσανατολιστεί το σχολείο προς βιωματικές μορφές μάθησης και προς συμμετοχικές
μορφές διδασκαλίας, όπως είναι κυρίως τα σχέδια εργασίας (project)433.
Το αίτημα αυτό δημιουργεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παράδοξα στο χώρο της
εκπαίδευσης: οι μορφές μάθησης και διδασκαλίας που προτείνονται με στόχο την
προσαρμογή των σχολείων στις ανάγκες της «κοινωνίας της γνώσης» είναι ίδιες με
εκείνες που προτείνονται εδώ και εκατό χρόνια από τους πιο ριζοσπάστες Παιδαγωγούς.
Με τη διαφορά ότι η δική τους πρόταση δεν έχει αφετηρία τις ανάγκες ενός τομέα της
οικονομίας αλλά μια κοσμοθεωρία στην οποία ο άνθρωπος αυτοπραγματώνεται και
παράγει κοινωνικό πλούτο μόνον όταν δεν καταπιέζεται, δεν περιορίζεται σε απάνθρωπες
συνθήκες εργασίας και δεν αποξενώνεται από το προϊόν εργασίας του. Γι αυτό εδώ και
εκατό χρόνια προτείνουν ένα σχολείο που καλλιεργεί το δημιουργικό, κοινωνικό και
ικανό για συνεργασία άνθρωπο434.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που είναι
απαραίτητες για την «κοινωνία της γνώσης» αφορούν στην αναμόρφωση των
αναλυτικών προγραμμάτων βάσει της παραπάνω λογικής, και στην προσαρμογή των
μορφών μάθησης και, συνακόλουθα, των μεθόδων αξιολόγησης στους νέους στόχους.
Δύο σημαντικότατα ερωτήματα όμως παραμένουν ανοιχτά:
•

Θα έχουν πρόσβαση στα σχολεία νέου τύπου όλοι οι άνθρωποι ή μόνο τόσοι όσοι
είναι απαραίτητοι για τους σχετικούς κλάδους της οικονομίας και, κυρίως, μόνον
όσοι ήδη συμμετέχουν σε αυτήν την κοινωνία χάρις στην καταγωγή τους;

•

Θα περιοριστούν τα σχολεία αυτά απλώς στην καλλιέργεια κάποιων σημαντικών
ικανοτήτων προετοιμάζοντας τα παιδιά μόνο για την οικονομία, ή θα παρέχουν
επιπλέον ένα κοινό για όλα τα παιδιά σώμα μορφωτικών αγαθών, ως προϋπόθεση
για την επικοινωνία μεταξύ τους πέραν και έξω από το χώρο της εργασίας, όπως
απαιτούσαν και απαιτούν οι ριζοσπάστες παιδαγωγοί;
Το παραδοσιακό σχολείο συνήθως είναι κατάλληλο για τη μετάδοση νοητικών

δεξιοτήτων και βασικών γνώσεων. Σε μία μεταβαλλόμενη κοινωνία το σχολείο δεν
μπορεί να παρέχει συγκεκριμένες γνώσεις που να επαρκούν για ολόκληρη τη ζωή. Πρέπει
λοιπόν να μεταβληθεί το περιεχόμενο της διδασκαλίας, έτσι ώστε η έμφαση να
μετατοπιστεί από την μετάδοση συγκεκριμένων γνώσεων, οι οποίες σύντομα μπορεί να
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ξεπεραστούν, στην ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην
ικανότητα μάθησης νέων πραγμάτων, δηλαδή σε δεξιότητες που οδηγούν στην
ανεξάρτητη μελέτη435.
Το σημερινό σχολείο πρέπει να βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι
αυτά που θα μάθουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους δεν θα είναι αρκετά για την
υπόλοιπη ζωή τους. Το σχολείο που προετοιμάζει τους μαθητές του για το μέλλον πρέπει
να τους μεταδίδει την ιδέα ότι η εκπαίδευση σήμερα δεν είναι κάτι που ολοκληρώνεται
στην εφηβική ηλικία, αλλά είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της
ζωής436.
Σε ένα αξιακό σύστημα δεν μπορούν οι ανάγκες της οικονομίας, ούτε οι
στρατηγικές απασχόλησης να αποτελέσουν τον κύριο γνώμονα για τη διαμόρφωση μίας
εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η εκπαίδευση δεν θα πρέπει να σχεδιάζεται μόνο για
χρήση της οικονομίας αλλά και του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου της εκπαίδευσης,
δηλαδή για καλλιέργεια πνευματική και ψυχική και κατά συνέπεια πρέπει να αποβλέπει
στην ποιοτική άνοδο της ζωής των ανθρώπων αλλά και στη δημιουργία ενεργών,
υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών. Το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να παρέχει στα
άτομα δεξιότητες που να τα καθιστούν επαγγελματικά αξιοποιήσιμα αλλά αυτό δεν
μπορεί να αποτελεί την κύρια αποστολή του. Η ελληνική εκπαίδευση οφείλει να φέρνει
σε επαφή τους μαθητές με μία ανθρωπιστική παιδεία, η οποία θα τους επιτρέψει να
αντιληφθούν την πραγματικότητα και τη θέση τους μέσα σε αυτήν.
Εμείς θα συμφωνήσουμε απόλυτα με τις προοδευτικές και πάντα επίκαιρες
απόψεις του νεοέλληνα φιλόσοφου, παιδαγωγού και εκπαιδευτικού μεταρρυθμιστή
Ευάγγελου Παπανούτσου, ο οποίος στην παιδαγωγική του Φιλοσοφία και τη
μεταρρυθμιστική του ιδεολογία έθεσε ως κεντρική έννοια τον αυτόνομο και ελεύθερο
άνθρωπο, κατ' αυτόν «το μοναδικό όν στον κόσμο που έχει το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα
να τον μεταχειρίζονται όχι ως μέσο αλλά πάντα ως σκοπό»437. Ξεκινώντας από την
ανθρωποκεντρική αυτή ηθική, ο Παπανούτσος εξετάζει τις λογικές συνέπειες αυτού του
«κριτικού ανθρωπισμού» τόσο στο επίπεδο του σύγχρονου εκπαιδευτικού λόγου όσο και
στο επίπεδο της πρακτικής εφαρμογής, δηλαδή στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Και προτάσσει, συμπερασματικά, μια παιδεία που θα συνέθετε αδιάσπαστα τις
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ανθρωπιστικές σπουδές και τις θετικές επιστήμες, ακόμα και την «καταφρονημένη»
τεχνική εκπαίδευση.
Η εκπαίδευση πρέπει να ιδωθεί ως ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος
βρίσκεται συνεχώς ενώπιον νέων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει, για να
μπορέσει να γίνει λειτουργικός, τόσο προς την κοινωνία, όσο και προς το άτομο, το οποίο
παίρνει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μια συστηματική

μεταρρυθμιστική

προσπάθεια438 απαιτεί την γνώση των συγκεκριμένων στόχων που πρέπει να επιτευχθούν,
ώστε να επακολουθήσει ένας ορθολογικός στρατηγικός σχεδιασμός. Παράλληλα
αναγκαία είναι η ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής και διαθέσιμων οικονομικών πόρων.
Όμως θα πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα εξειδικευμένα άτομα που θα
προωθήσουν την μεταρρύθμιση. Επίσης, η δημιουργία μηχανισμών διορθωτικής
επέμβασης και κατάστρωσης εναλλακτικών σεναρίων στην περίπτωση που κάτι δεν πάει
καλά, είναι απολύτως απαραίτητη. Η μεταρρύθμιση είναι μια συνεχής διαδικασία, μια
διαρκής εφαρμογή των καινοτομιών και των μέσων που θα επιτρέψει στην εκπαίδευση να
επιτύχει τους στόχους που η κοινωνία της έχει αναθέσει. Για το λόγο αυτό, η εκάστοτε
κυβέρνηση πρέπει να παγιώνει μία εκπαιδευτική πραγματικότητα που να χαρακτηρίζεται
από ευελιξία και από συνέπεια στους στόχους που θα θέτει η πολιτεία. Η ελληνική
πολιτεία χωρίς να προσπαθεί άκριτα να προσαρμοστεί στον ευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό,
θα πρέπει να διαγνώσει της δικές της αδυναμίες και να βρει τρόπους να τις αντιμετωπίσει
κάθετα και αποτελεσματικά, χωρίς να ανησυχεί αν η αντιμετώπιση αυτή επικαλείται
ευρωπαϊκός ή οτιδήποτε αλλού είδους εκσυγχρονισμός439.
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