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1. Δηζαγωγή
Η παγθνζκηνπνίεζε δελ απνηειεί έλα εληαίν θαηλφκελν αιιά ζρεηίδεηαη κε
έλα ζχλνιν πνιχπινθσλ ηερλνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ κε
ζχλζεηα απνηειέζκαηα θαη κειινληηθέο ηάζεηο νη νπνίεο δε κπνξνχλ λα
πξνζδηνξηζηνχλ απφιπηα. Αλ θαη νη ηάζεηο πνπ ζπλδένπλ ηε δπλακηθή ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο κε ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ,
κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε αζθάιεηα φηη ε γλψζε εληφο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ
ζπζηήκαηνο δελ πεξαηψλεηαη θαη δε ζα πεξαηψλεηαη ζηα ζρνιηθά ζξαλία, αιιά
απνθηά έλα ραξαθηήξα δηα βίνπ παηδείαο. Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην, ε νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ρσξίο ηε λέα αληίιεςε γηα ηε γλψζε θαη ηε δξάζε θαζίζηαηαη
πξαθηηθά αδχλαηε. Οη πξνβιεκαηηζκνί απηνί απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνπο
πνιίηεο ησλ πην αδχλακσλ ζε πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν θξαηψλ, νη νπνίνη
ληψζνπλ πεξηζζφηεξν επάισηνη ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πεδίν. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ε ρψξα καο, ε νπνία παζρίδεη λα απνδεηθλχεη αδηαιείπησο φηη κπνξεί λα
ππάξρεη σο επξσπατθή ππφζηαζε.
Η ζεψξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο ζηα πιαίζηα ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο δε κπνξεί λα παξαβιέςεη ην ππεξεζληθφ ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Καζψο ν εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο ζεσξείηαη φηη απνηειεί ην πην ηζρπξφ κέζν
δηακεζνιάβεζεο πξνο ηηο θνηλσλίεο ηνπ 21νπ αηψλα (Μαηζαίνπ, 2002), ζα πξέπεη λα
επσκηζζεί ην βάξνο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ απαξαίηεησλ εθείλσλ πξνυπνζέζεσλ πνπ
ζα κεηαηξέςνπλ ηελ Δ.Δ. ζε θνηλσλία θαη νηθνλνκία ηεο γλψζεο.
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2. Η θύζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
χκθσλα κε ηνλ Dale (1999), ε παγθνζκηνπνίεζε αληηπξνζσπεχεη κηα
πνηνηηθή αιιαγή ζηηο εζληθέο θαη ππεξεζληθέο ζρέζεηο, δίρσο απηφ λα ζπλεπάγεηαη
κεγαιχηεξε νκνηνγέλεηα ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο. Οη κεραληζκνί
κε ηνπο νπνίνπο ε παγθνζκηνπνίεζε επεξεάδεη ηελ εζληθή πνιηηηθή θάζε ρψξαο είλαη
εμαηξεηηθά πνιχπινθνη. ην νηθνλνκηθφ επίπεδν παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο
αιιειεμάξηεζεο ησλ νηθνλνκηψλ θαη ηάζεηο ελνπνίεζεο ησλ αγνξψλ, φπσο απηέο
εθδειψλνληαη κε ηε δηεζλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο
εκπνξίνπ (Ritzer, 1998). Δληνπίδνληαη αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη
πεξηνξηζκφο ησλ εκπνδίσλ ζηε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ
επελδχζεσλ. Ο θξαηηθφο ηνκέαο θαίλεηαη λα ζπξξηθλψλεηαη. ην πνιηηηθφ επίπεδν
παξαηεξείηαη ε ιήςε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ απνθάζεσλ ζε δηεζλείο ζεζκνχο κε
απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ηαθηηθψλ. Η δπλαηφηεηα ησλ
εζληθψλ θξαηψλ λα παξεκβαίλνπλ άκεζα, κέζσ ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο, ζηηο
ζπληεινχκελεο νηθνλνκηθέο αιιαγέο πεξηνξίδεηαη. Οη θπβεξλήζεηο ζρεκαηίδνληαη ζε
εζληθφ επίπεδν αιιά αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ μεπεξλνχλ ηα εζληθά φξηα,
θαζψο δηεηζδχνπλ θαη αζθνχλ θαηαιπηηθή επηξξνή ζε επξχηεξνπο ρψξνπο. Οη λέεο
ζρέζεηο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ιαψλ, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο
θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο κάζεζεο θαη νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ είλαη
δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πνιηηηθή.
ην πνιηηηζκηθφ επίπεδν, ην δήηεκα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαζίζηαηαη
θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ
ζπληειεζηεί ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηηο ζπγθνηλσλίεο, σο απφξξνηα ησλ αιιαγψλ ζηελ
ηερλνινγία, νδεγνχλ ζε κία ψζκσζε ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ θαη παξαδνζηαθψλ
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αμηψλ, ζα άμηδε φκσο λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν ε αιιειεπίδξαζε απηή νδεγεί ζε
ζχγθιηζε ή ζηελ εμάιεηςε θάπνησλ παξαδφζεσλ ή αληηζέησο ζηελ ελδπλάκσζε
θάπνησλ άιισλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο. Γε ζα πξέπεη λα
παξαβιεθζνχλ ζην ζεκείν απηφ πνιιέο θηλεηνπνηήζεηο πνιηηψλ (ηάηι, Γέλνβα,
Πξάγα) νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηελ απεηιή κηαο βίαηεο θαη ηζνπεδσηηθήο
παγθνζκηνπνίεζεο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνλ θφβν ηεο νινθιεξσηηθήο εμάιεηςεο
νξηζκέλσλ πνιηηηζκψλ ζηνλ πιαλήηε. Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θφβνπο πνπ
ιεηηνπξγεί σο γελεζηνπξγφο αηηία ησλ δηαδειψζεσλ είλαη φηη ε παγθνζκηνπνίεζε
επηβάιιεη ζηνπο εζληθνχο πνιηηηζκνχο κέζσ ησλ λφκσλ ηεο αγνξάο θαη ησλ
ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κηα πνιηηηζκηθή κνλνηνλία, ή αθφκε ρεηξφηεξα, φηη πξνσζεί
κηα εληαία αγνξά ηζνπεδψλνληαο πνιηηηζκηθέο εθθάλζεηο πνπ ελδερνκέλσο θαληάδνπλ
σο εκπνξηθά ή νηθνλνκηθά εκπφδηα.

3. Γηεξεύλεζε ηωλ πξνθιήζεωλ
3.1 Οη επηξξνέο ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο
ε φ,ηη αθνξά ζηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, μερσξίδεη ε
αλάγθε εμάζθεζεο ησλ ζχγρξνλσλ καζεηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ κε
ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, λα δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη λα ζπκβάινπλ
ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ άιισλ. Η παγθνζκηνπνίεζε θαη ε
θνηλσλία ηεο γλψζεο ζεσξνχληαη νη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ θνηλσληθνχ
κεηαζρεκαηηζκνχ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ επίπεδν θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο ησλ θνηλσληψλ θαη επηβάιινπλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

ζπζηεκάησλ

(Αζαλαζνχια-Ρέππα,

2008).

ην

πιαίζην

ηεο

αλαπξνζαξκνγήο απηήο έρεη εληαρζεί ήδε ε εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ
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ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ εηζαγσγή πξνγξακκάησλ δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο,
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο πγείαο. Σα πηινηηθά πξνγξάκκαηα πνπ
εηζήρζεζαλ ζην εζληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρνπλ εγείξεη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ
ηξφπν πινπνίεζήο ηνπο, έρνπλ φκσο πξνθέξεη φρη κφλν ζηελ θαηάθηεζε λέσλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο πνπ
ηφζν είρε αλάγθε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο. Η θαιιηέξγεηα ηεο
επξσπατθήο ζπλείδεζεο έρεη εληαρζεί ζην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο
ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, φπνπ
παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν εζληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
εκπινπηίζηεθε επίζεο κε ηελ ίδξπζε ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ειεθηξνληθνχ
δηθηχνπ Δπξπδίθε (Eurydice) γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, απφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
κε ηελ αλάπηπμε θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ, θαζεγεηψλ θαη εξεπλεηψλ, κε ηελ
ακνηβαία αθαδεκατθή αλαγλψξηζε δηπισκάησλ θαη πεξηφδσλ ζπνπδψλ ζε άιιν
θξάηνο-κέινο, κε ηε ινγηθή ηεο ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ κέζα ζηελ
πνιπγισζζηθή Δ.Δ. θαζψο θαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ ζηελ
εθπαίδεπζε θπξίσο γηα λένπο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο.
Η επηδίσμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο εζληθήο θαηαγσγήο θαη ηνπ αηζζήκαηνο
ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα, κε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απέλαληη
ζε έλα εληαίν θαη επξχ θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ζχλνιν,
απνηειεί δχζθνιν εγρείξεκα. Η ρξήζε ηνπ φξνπ παγθφζκηα θνηλφηεηα νθείιεη λα
γίλεηαη κε επηθπιάμεηο θαζψο ε έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο εκπεξηέρεη έλα ζχζηεκα
εγγπήζεσλ ην νπνίν ζην παγθνζκηνπνηεκέλν ζχζηεκα απνπζηάδεη. Αλεμάξηεηα απφ
ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, αθφκε θαη ππφ ηελ
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αλαζθάιεηα πνπ πξνθαιεί ε απνπζία ζπζηήκαηνο εγγπήζεσλ, καθξηά απφ
θαλαηηζκνχο θάζε κνξθήο, πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ
πνιίηε σο ελεξγή κνλάδα ζην παγθφζκην ζθεληθφ, πέξα απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ
ηφπν. Η δηαηήξεζε κηαο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην ηεο πνιιαπιφηεηαο
ησλ λέσλ ζρέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ δελ απνηειεί εχθνιε ππφζεζε. Δπξχηεξα, ζα
πξέπεη λα επηδησρζεί ε αλάπηπμε κηαο πνιπδηάζηαηεο ηαπηφηεηαο, ηθαλήο λα θαζηζηά
θάζε καζεηή έηνηκν λα απνδερζεί ηελ πνηθηινκνξθία απφςεσλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ
πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Κξίλεηαη αλαγθαία ινηπφλ ε πξνψζεζε
ηεο επεξγεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ηεο θνπιηνχξαο ησλ ιαψλ, πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξεζεί ην κσζατθφ ησλ πνιηηηζκψλ.

3.2 Η αλάγθε γηα λέα ζηνρνζεζία
Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ εζληθνχ καο ζπζηήκαηνο πξέπεη λα γίλνπλ πην
εχθακπηνη θαη πξνζαξκφζηκνη ζηα λέα δεδνκέλα ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ
πνιππινθφηεηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο. Η θάιπςε κηαο ηφζν
πνιπδηάζηαηεο ζηνρνζεζίαο δχζθνια κπνξεί λα ζπκβεί κέζα απφ ην ζεκεξηλφ
κνληέιν δηδαζθαιίαο. Απαηηείηαη κηα δηαδηθαζία πνπ δηαζθαιίδεη ηε κάζεζε κέζα
απφ ηελ αιιειεπίδξαζε δαζθάισλ, καζεηψλ θαη γλψζεο θαη έρεη σο ππξήλα ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηάμεο. Ο φξνο δηδαζθαιία θαληάδεη πιένλ εμαηξεηηθά θησρφο.
Απαηηείηαη κηα λέα καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε έλα επέιηθην ζρνιείν κε
θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κπνξνχλ λα δηαγλψζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη λα δηακνξθψλνπλ αλάινγα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζε
έλα αλνηρηφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Η εθπαηδεπηηθή πξάμε νθείιεη λα πεξάζεη απφ
ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο γλψζεο θαη ηε ζπιινγήο θαηλνκεληθά αζχλδεησλ
πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα κηαο δηαζεκαηηθήο θαη δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, φπνπ
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ε ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε θαη αθνκνίσζε ηεο γλψζεο πεγάδεη κέζα απφ ηελ άκεζε ή
έκκεζε ζρέζε ηεο κε δηάθνξα είδε θαη θέληξα γλψζεσλ θαη απνθηά αμία απφ ηελ
αμηνπνίεζε ηεο ιχζε πξνβιήκαηνο (Carr & Kemmis 1986: 190). H θαιιηέξγεηα ηεο
ζθέςεο ζπκβαίλεη ζε έλα πιαίζην κάζεζεο πνπ δίλεη πξνβάδηζκα ζηε γλψζε πνπ
παξάγεηαη κε βάζε ηε δηαδηθαζία θαη φρη ηελ πιεξνθνξία. ην πξνζθήλην έξρνληαη
δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο νη νπνίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα απνθηά λέεο
γλψζεηο, πξνεηνηκάδνληάο ηνλ έηζη γηα ηε δσή, γηα ηελ αληηκεηψπηζε λέσλ
θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ. Απαηηείηαη επίζεο ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ
απηνειέγρνπ θαη απηνθαηεχζπλζεο ηεο γλψζεο (κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο), απηή πνπ
πξνσζεί ηελ θαηλνηφκν πξαθηηθή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ελψ
θαιιηεξγεί

ηελ

θξηηηθή, αλαζηνραζηηθή θαη

δεκηνπξγηθή

ζθέςε.

πλάκα,

αλαπηχζζεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζε ηνπηθά θαη παγθφζκηα πξνβιήκαηα,
πξνθαιψληαο ην καζεηή λα ζθέθηεηαη κε ηε ινγηθή ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ πνιίηε
αλ θαη θαιείηαη λα ελεξγεί ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ο ελεξγφο καζεηήο γίλεηαη ελεξγφο
πνιίηεο θαη θαιιηεξγεί ηαπηφρξνλα δεμηφηεηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη
επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο γιψζζαο, ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο ηέρλεο θαη ησλ
πνιηηηζκηθψλ αμηψλ.
Οη θαηεπζχλζεηο νη νπνίεο θαληάδνπλ σο πξνθιήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαιιηέξγεηα

ηαιέλησλ

θαη

θιίζεσλ,

ηε

δεκηνπξγηθφηεηα

θαη

θαηλνηνκηθή

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ αλάπηπμε ζεβαζκνχ θαη εθηίκεζεο άιισλ πνιηηηζκψλ, ηελ
θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθψλ αμηψλ, ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο νηθνπκεληθήο
ζπλείδεζεο, ηε γλσξηκία θαη θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο. Οη ηεξάζηηεο απηέο απαηηήζεηο
εγείξνπλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ επηζηεκψλ ζηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα θαζψο ηνκείο φπσο ηα καζεκαηηθά θαη νη θπζηθέο επηζηήκεο (ΦΔ),
δηδαζθφκελα εληφο ηνπ ζεκεξηλνχ πιαηζίνπ, ζα δπζθνιεπηνχλ λα βξνπλ ξφιν ζηελ
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εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Αληίζεηα, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ θπξηαξρείηαη απφ
ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, ν Γξακκαηηζκφο ζηηο ΦΔ (Scientific Literacy) κε ηε
δεκηνπξγία κηαο ζηαζεξήο βάζεο γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζηηο ΦΔ ψζηε νη πνιίηεο
λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζε δξάζεηο ζρεηηθέο κε
ην θπζηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηθφ γίγλεζζαη, θεξδίδνπλ έδαθνο. Η κνπζηθή θαη άιιεο
ηέρλεο αλαβαζκίδνληαη ππφ ην πξίζκα ηεο λέαο ζηνρνζεζίαο θαζψο ε παξάδνζε
κεηαθέξεη εζληθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη πξέπεη λα εληζρχεη ηαπηφρξνλα ηελ
εζληθή, επξσπατθή θαη παγθφζκηα ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ.

3.3 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην λέν πιαίζην
Η ζεψξεζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηδηαίηεξα ηεο
ελδνυπεξεζηαθήο ηνπ επηκφξθσζεο εληφο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο
δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Η δεκηνπξγία ελφο ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο
θηλήηξσλ, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αληαιιαγέο, επηζθέςεηο ζχλδεζεο θαη
επηκφξθσζεο, αλάιεςε πνιιαπιψλ ξφισλ θαη απφθηεζε δηεζλψλ πηζηνπνηεηηθψλ
πξνζφλησλ, είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηηο
αηνκηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία
εξγάδνληαη,

ζηελ

αλάπηπμε

δεμηνηήησλ

θαη

ζηελ

παξνρή

δπλαηνηήησλ

απηνκφξθσζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δε ιακβάλεη απνθάζεηο, δε
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν ηειηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη πξνθιήζεσλ, απνηειεί σζηφζν έλα ζεκαληηθφ
παξάγνληα πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή θαη ηε κεηάβαζε
ζηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο πνπ απαηηεί ε επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
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Η δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ηξνπνπνηείηαη ψζηε λα αληηκεησπίδεη ηνλ θάζε
καζεηή αλάινγα κε ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ, λα επηηπγράλεη ηε δεκηνπξγία
καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα φινπο, ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο, ηε ζπλεξγαζία
κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη εκπιεθφκελνπο επαγγεικαηίεο, ηε ζπλεξγαζία κε
γνλείο

θαη

άιινπο

θνηλσληθνχο

εηαίξνπο

θαη

ηε

ρξήζε

δηεξεπλεηηθψλ

καζεηνθεληξηθψλ κεζφδσλ. Σν δηδαθηηθφ αληηθείκελν δε κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη
δίρσο πιαίζην αιιά πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο κνξθέο παξαγσγήο, ηηο
πνιηηηθν-νηθνλνκηθέο ηάζεηο, ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ παγθφζκηνπ
πινπξαιηζκνχ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ,
ζεζκψλ θαη δεηεκάησλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Η θαηαλφεζε ησλ δηεζλψλ ηάζεσλ
ησλ ηξφπσλ ζθέςεο θαη ησλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο πνπ αιιάδνπλ ηελ επξσπατθή θαη
παγθφζκηα θνηλσλία θαη ηείλνπλ λα επεξεάζνπλ ην κέιινλ ησλ καζεηψλ σο ψξηκσλ
ελειίθσλ, πξέπεη λα απαζρνιεί θάζε ζχγρξνλν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο.
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο ψζηε λα γλσξίδνπλ θαη
λα ζέβνληαη ηελ πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πνπ κνηξάδνληαη κε ηνπο λένπο, λα
ελζαξξχλεη ηελ εθηίκεζε ησλ καζεηψλ γηα δεκνθξαηηθέο αμίεο, φπσο είλαη ε
αλεθηηθφηεηα θαη ε ηζφηεηα, λα βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ
επνηθνδνκεηηθέο ζηάζεηο γηα επείγνληα θαίξηα ζχγρξνλα ζέκαηα, φπσο είλαη ε εηξήλε
θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Οθείιεη λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ
θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, εζληθή θαη εθπαηδεπηηθή απφθιηζε ησλ καζεηψλ, λα
νξγαλψλεη δπλακηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε γηα
φινπο ηνπο καζεηέο, λα ελζσκαηψλεη ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, λα
εξγάδεηαη ζε νκάδεο κε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ
είλαη αλακηγκέλνη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ ίδησλ καζεηψλ, λα ζπλεξγάδεηαη κε
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ηνπο γνλείο θαη ηνπο άιινπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη λα δξα κε δηαδηθαζίεο
δηεξεχλεζεο θαη ιχζεο πξνβιήκαηνο.

4. Η ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα
4.1 Οη δπζθνιίεο πινπνίεζεο δηεζλώλ εθπαηδεπηηθώλ ζπλεξγαζηώλ
Η παγθνζκηνπνηεκέλε πξφθιεζε, φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, θαληάδεη
αξθεηά απφκαθξε γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο ην γξαθεηνθξαηηθφ,
ζπγθεληξσηηθφ πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ πξνζήισζε
ζηελ ηππηθή δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ψζηε λα απνθεχγεηαη απιψο ε επζχλε θαη
ηε ζηελή ζηφρεπζε ηεο επηηπρίαο ζηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ,
δελ επλνεί έλα πλεχκα θαηλνηνκίαο θαη πινπξαιηζκνχ. Η αληηθαηάζηαζε ηεο
ζεκεξηλήο ηππηθήο κνξθήο δηδαζθαιίαο απφ κηα λέα καζεζηαθή δηαδηθαζία απαηηεί
ηελ επαλεθπαίδεπζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αιιαγή
αξρψλ θαη ζηάζεσλ, πξάγκαηα πνπ κε κηα πξψηε καηηά θαληάδνπλ αθαηφξζσηα,
ηδηαίηεξα ππφ ην πξίζκα ηεο ζεκεξηλήο αζθπθηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο
ρψξαο. Δπηπιένλ, ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, επνκέλσο θαη ηεο εθπαίδεπζεο,
δηέπεηαη απφ έλα πλεχκα θαρππνςίαο ην νπνίν δπζθνιεχεη φρη ηελ επηινγή ηνπ
πξνζσπηθνχ ην νπνίν ζα εγεζεί ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ αιιά αθφκε θαη ηελ απιή
ηνπνζέηεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζε έλα ζρνιείν θαη φρη ζε έλα άιιν, ε νπνία
ζπλνδεχεηαη απφ επθάληαζηα ζελάξηα θαη ζεσξίεο ζπλνκσζίαο. Σν θιίκα απηφ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ «θαλαιηψλ», δελ επηηξέπεη ηε κεηαθνξά
ηεο απνθηνχκελεο εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ππφινηπν
πξνζσπηθφ, κε απνηέιεζκα ηε κηθξή πξνζηηζέκελε αμία αθφκε θαη ησλ
πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη επηηπρψο.
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εκαληηθφ εκπφδην ζηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα αλαιάβεη ξφινπο ζε
δηαθξαηηθέο πξσηνβνπιίεο απνηειεί επίζεο ε γιψζζα. Ο πςειφο ειηθηαθφο κέζνο
φξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ ζην
παξειζφλ γηα ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ αθαηξνχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο επειημίαο
πνπ απαηηεί ε δηεζλνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Η πξαγκαηηθφηεηα
απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θπζηθή αληίζηαζε ζηελ αιιαγή πνπ εκθαλίδεη ν άλζξσπνο
σο αληαλαθιαζηηθή άκπλα εκπξφο ζην θφβν ηνπ λένπ θαη αγλψζηνπ, ζθηαγξαθεί έλα
ηνπίν ηθαλφ λα απνζαξξχλεη ηνλ πιένλ έλζεξκν νξακαηηζηή.

4.2 Αλαδεηώληαο δηέμνδν πξνο ηελ επνρή ηεο παγθνζηνπνίεζεο
Η ζπγθεθξηκέλε φκσο πεξηγξαθή απνηππψλεη κέξνο ηεο ειιεληθήο
εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, απνηειεί δειαδή κφλν ηε κηα φςε ηνπ λνκίζκαηνο.
ηελ άιιε φςε βξίζθνληαη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ήδε εξγάδνληαη ζην πιαίζην
ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαζψο έρνπλ εθπαηδεπηεί ηππηθά ή άηππα κε
δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, νξκψκελνη απφ εζσηεξηθά θίλεηξα, φπσο είλαη ε
ηδενινγηθή/επαγγεικαηηθή ζπγθξφηεζε ή ε αλάγθε γηα εμέιημε. Τπάξρνπλ ήδε ηα
ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο (δηεπζπληέο θαη ζχκβνπινη) πνπ ζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο
ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα κεηνπζηψζνπλ κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο
ζε παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ ψζηε λα εμαπισζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
θνηλφηεηα. Οη δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ γηα ηα
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλσλία, ηελ
νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα κηαο
απμαλφκελα δηεζλνπνηεκέλεο αγνξάο εξγαζίαο, ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα κάζεζε
πέξα απφ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο,
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δε ιείπνπλ εληειψο, απιά δελ απνηεινχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ή ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο
ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Η αμηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο (εθπαηδεπηηθψλ,
αλψηεξσλ ζηειερψλ, αθαδεκατθψλ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ) ην νπνίν θχζεη θαη
ζέζεη πξνσζεί ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηνπο ηξφπνπο πνπ απαηηεί ην ζχγρξνλν
παγθνζκηνπνηεκέλν πιαίζην, απνηειεί ηνλ πιένλ άκεζν ηξφπν ππέξβαζεο ηεο
ζεκεξηλήο

θαηάζηαζεο.

Σν

ζπγθεθξηκέλν

εθπαηδεπηηθφ

πξνζσπηθφ,

αθνχ

αληαπνθξηζεί ζηελ πξφζθιεζε ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη
κεηεθπαηδεπηεί αθνκνηψλνληαο ηε ζχγρξνλε ζηνρνζεζία, είλαη δπλαηφ λα
ιεηηνπξγήζεη σο πνιιαπιαζηαζηήο εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, νδεγψληαο
κε ηφικε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηε κεηεμέιημή ηεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή
νθείιεη λα θηλεζεί θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο φζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ησλ
πξνζιήςεσλ, θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη κέζσ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ
ΑΔΠ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηα πνιπζρηδή πξνζφληα πνπ απαηηεί ε επνρή ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο, εκπινπηίδνληαο ηε δεμακελή ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ζεκεξηλνχ
πξνζσπηθνχ. Οη ιχζεηο απηέο βέβαηα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε έλα ζχζηεκα
δηαξθνχο αλαηξνθνδφηεζεο, ψζηε νη ζηφρνη λα κελ εγθαηαιείπνληαη φηαλ μεζπκαίλεη
ην θχκα ηνπ αξρηθνχ ελζνπζηαζκνχ, φπσο ζπρλά ζπκβαίλεη ζηε ρψξα καο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ ην Τπνπξγείν ζα κπνξνχζε λα ζπζηήζεη κηα αξρή ε νπνία κέζσ
ππαξρνπζψλ δνκψλ, φπσο ηα ΠΔΚ, ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θαιιηεξγεί ζπλερψο ηε
δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ απαηηεί ε ζχγρξνλε επνρή, αμηνπνηψληαο αξρηθά ην πην
πξφζπκν θνκκάηη ηνπ πξνζσπηθνχ, έσο φηνπ σξηκάζνπλ νη ζπλζήθεο γηα ην ζχλνιν
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρψξαο.
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5. Σπκπεξάζκαηα
Δλψ γηα κεξίδα πνιηηψλ ε παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία, αιιά θαη κηθξφηεξα
ππεξεζληθά ζπζηήκαηα φπσο ε Δ.Δ., θαληάδνπλ σο επλντθά πεξηβάιινληα επθαηξηψλ,
γηα έλα άιιν ηκήκα πνιηηψλ απνηεινχλ απφκαθξνπο ζεζκνχο, αλ φρη πεγή απεηιψλ.
Σν ράζκα ζπλερίδεη λα βαζαίλεη φπσο απνδεηθλχεη ν πνιηηηθφο ζηίβνο: νη αθξαίεο
θσλέο θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο θαη νη θνβηθέο επηινγέο ησλ πνιηηψλ απμάλνληαη
δηαξθψο. Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα νθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζηέξεν
έδαθνο, παξέρνληαο ηα εθφδηα ζηνπο καζεηέο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα θηλνχληαη
κε άλεζε ζην δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ψζηε λα απνκαθξχλεηαη ην αίζζεκα ηνπ
απνθιεηζκνχ. Ο ζηφρνο απηφο, αλ θαη γηα ηε ρψξα καο θαληάδεη πνιχ δχζθνινο,
κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηφο εθφζνλ αμηνπνηεζεί ζε έλα πξψην ζηάδην ην πξνζσπηθφ
πνπ είλαη ήδε ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηε πξφθιεζε, αλνίγνληαο ηνλ δξφκν γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο δνκήο ηθαλήο λα εγεζεί ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο
εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο.
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