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Διζαγωγή 

ην παξφλ πφλεκα, παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε φζνλ 

αθνξά ζηηο επηξξνέο πνπ δέρεηαη ε εθπαίδεπζε απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία 

δηακνξθψλεη, ηειηθά, ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο θάζε ρψξαο, αθνχ ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζηα λέα δεδνκέλα θαη ζηηο επηηαγέο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 

Αξρηθά,  εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο ηεο, ελψ, εηδηθφηεξα, πεξηγξάθεηαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ εθπαίδεπζε. 

Έπεηηα, επηρεηξείηαη ε ζηαδηαθή αλάιπζε ησλ φξσλ “πνιηηηθή” θαη “εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή” θαη, ζηε ζπλέρεηα, δηαηππψλνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο επξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο πνπ έρνπλ γίλεη, 

ψζηε λα απνδνζεί θαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ 

ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο.  

Ωζηφζν, είλαη πξνθαλέο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη 

πεξηζζφηεξν έκκεζα, παξά άκεζα ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, ελψ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνιηηηθή θαη ηηο ηαθηηθέο πνπ ηα εζληθά θξάηε 

πηνζεηνχλ, θαζψο αληαπνθξίλνληαη ζε απηή.  

Η παγκοζμιοποίηζη  

Η έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή 

ζχλδεζε θξαηψλ. Οη ηνπηθέο επηξξνέο ειαρηζηνπνηνχληαη πάλσ ζηα άηνκα θαη 

απνθηνχλ παγθφζκηεο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη αλεμέιεγθηα θαη βίαηα 

κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθά δηάζηεκα. Η παγθνζκηνπνίεζε πξνθαιεί ξηδηθή αιιαγή 

ζηηο ζρέζεηο θαη ζηηο ζηάζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ηφζν ζε εμσηεξηθφ φζν θαη ζε 

εζσηεξηθφ επίπεδν, ελψ κεηαηξέπεη θαη κεηαβάιεη ζηαδηαθά ηελ θπξηαξρία ηνπο ζε 

δηεζλή θιίκαθα ρσξίο νπζηαζηηθά λα ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο δηαθπγήο. Έηζη, νη 

δπλάκεηο ησλ θξαηψλ εθκεδελίδνληαη, ηειηθά, πξνθαιψληαο ηελ άκεζε επηξξνή θαη 

ρεηξαθέηεζή ηνπο (Γηαιθέηζεο, 2004α; Scholte 1997) ζην (Διιεληθή εκεησηηθή 

Δηαηξεία, 2008:267).  

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο επαλαθαζνξίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη, αθνχ ε 

έλλνηα ηεο γλψζεο σο αγαζφ επηηάζζεηαη, ελψ ε θνηλσλία ζπλερψο κεηαβάιιεηαη, 

πξνζπαζψληαο λα ελαξκνληζηεί κε ηηο εμειίμεηο. πγθεθξηκέλα, νη παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε ηερλνινγία θαη νηθνλνκία 
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ηεο γλψζεο, φπσο είλαη ν Η/Τ, ην δηαδίθηπν, ε ηειεφξαζε θ.ά. πνπ επεξεάδνπλ 

θαζεκεξηλά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηξνπνπνηψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζε 

κία πην επέιηθηε θαη ηαπηφρξνλα απαηηεηηθή πξάμε θαζψο θαη ε άλνδνο ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο ςάρλνπλ θηελά εξγαηηθά ρέξηα, εγθαηαζηάζεηο γηα 

επθνιφηεξε επηθνηλσλία θαη πξνζσπηθφ κε γλψζεηο, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ 

δεμακελέο εξγαηψλ (Γνπβηάο θαη Θεξηαλφο, 2014:349-352). 

Ωζηφζν, ην πξφβιεκα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζε δηεζλέο επίπεδν, 

ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή εκεησηηθή Δηαηξία (2008) είλαη θπξίσο: α) ε απψιεηα 

ηνπ ειέγρνπ ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ε ελαξκφληζή ηεο βάζεη κηαο 

παγθφζκηαο ινγηθήο, β) ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο 

ηδησηηθήο σο πξνπνκπφο ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο απφιαπζεο ηνπ αγαζνχ απηνχ απφ ηνπο ιίγνπο θαζψο θαη γ) ε 

απνκάθξπλζε απφ ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία παξάγεη ζπλερψο 

άλεξγνπο πηπρηνχρνπο πνπ αλαδεηνχλ δνπιεηά θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο 

εθκεηάιιεπζεο, παξά εθπαηδεχεη θαη παξάγεη ειεχζεξνπο πνιίηεο, ελεκεξσκέλνπο 

θαη δεκνθξαηηθνχο, θχξηνπο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη φρη ππνθηλνχκελνπο απφ ηεο 

παγθφζκηεο επηηαγέο. 

Καηαιεθηηκά, ν Fullan (2000) ππνζηεξίδεη φηη ηα δεκφζηα ζρνιεία πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πνιίηεο κε θχξην ην αίζζεκα  ηεο δηθαηνζχλεο, 

ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλζήθεο ηδηαίηεξεο θνηλσληθήο 

πνιππινθφηεηαο. Δληνχηνηο, ε επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνχξγεζε ε επηθξάηεζε ηνπ ζεηηθηζηηθνχ πλεχκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε ζα 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη, εθφζνλ θαιιηεξγεζεί πεξηζζφηεξν ε θξηηηθή αληίιεςε 

αλαθνξηθά κε ηελ ηδέα ηνπ παγθφζκηνπ πνιίηε. Δπνκέλσο, ε γλψζε ζα πξέπεη λα 

πάςεη λα είλαη εκπφξεπκα, έρνληαο κφλν αληαιιαθηηθή αμία, αιιά πξνυπνζέηεη κία 

ελεξγεηηθή ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο, ελψ απαηηείηαη ε επηζπκία, ην 

ζρέδην θαη ε πξννπηηθή (Γαζθαιάθεο, 2017: 510-515). 

Η εκπαιδεσηική πολιηική 

Ο φξνο εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο. Η 

πνιηηηθή, αθελφο, είλαη νη ηδέεο, νη αμίεο θαη νη επηινγέο, δειαδή, απηφ πνπ 

απνθαιείηαη ηδενινγία ή αιιηψο θηινζνθία θαη, αθεηέξνπ, ε παξάδνζε θαη ν 

ζεζκηθφο ηεο ξφινο, ελψ ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ε ίδηα ε θνηλσλία, ε νπνία 
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απνηειεί ην ζχζηεκα αλαθνξάο. Ωζηφζν, νη θεληξηθέο έλλνηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο είλαη ε εθηέιεζε ηεο εμνπζίαο θαη ε νξγάλσζε, αθνχ ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαη ηελ νξγάλσζε φζνλ αθνξά 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ γα ηελ εθπαίδεπζε (ηακέινο, 2009: 118-119). 

Αλαιπηηθφηεξα κε ηνλ φξν εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ελλννχκε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο, ελέξγεηεο θαη κέζα πνπ πηνζεηνχληαη ζθφπηκα απφ ην θξάηνο 

γηα ηελ επίηεπμε πξνθαζνξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Δπνκέλσο, πξφθεηηαη γηα 

έλα εθπαηδεπηηθφ πιάλν δξάζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη ε γεληθή 

θαηεχζπλζε θαη πξνζδηνξίδνληαη νη δηάθνξεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

εθάζηνηε ζηφρσλ. Δπίζεο, ν παξαπάλσ φξνο εθθξάδεη ηε θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, ελψ ε νξζή εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ηε 

βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (αΐηεο, 2008:8).  

 Όκσο, κε βάζε ηα παξαπάλσ, έλα εχινγν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ 

πξφθεηηαη γηα κία εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ή γηα πνιιέο. Αξρηθά, ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή δελ κπνξνχζε παξά λα είλαη κία θαη λα αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηθή ηνπ 

θξάηνπο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζχζηεκα. ήκεξα, φκσο, νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο 

αλαπηχζζνληαη θαη απφ άιια ππνπξγεία εθηφο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαζψο θαη 

απφ άιινπο θνξείο. Η νκάδα ησλ θνξέσλ απηψλ έρεη αλαπηχμεη ηκήκαηα 

εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπλερψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο. πλεπψο, δεκηνπξγνχληαη πνιιέο θαη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο πνπ έρνπλ δεκφζην ή ηδησηηθφ ραξαθηήξα θαη κπνξεί λα είλαη είηε 

ππεξεζληθέο, είηε εζληθέο ζε πεξηθεξεηαθφ/λνκαξρηαθφ ή/θαη ηνπηθφ επίπεδν 

(ηακέινο, 2009:118-119).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα έρεη ζηφρν ηελ 

εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίδεηαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο θαη ηεο εμέιημεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ησλ ζπλερψο αλαδηακνξθσκέλσλ πξνηχπσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ 

δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη λα ζπλδέεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ην 

ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηνπ είδνπο 

επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, ψζηε λα αμηνπνηείηαη ε έξεπλα, ελψ ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη θίλεηξα θαη θξηηήξηα γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο θαη ζηφρνπο ησλ 

δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ (αΐηεο, 2001:197). Αθφκε, πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε 
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δηαθνξνπνίεζε φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ αιιαγή ηφζν ησλ 

δνκψλ ηνπ φζν θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα πξνάγνληαη 

παξάιιεια ζρήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη ην γεληθφ θαη ην 

επαγγεικαηηθφ ιχθεην θαζψο θαη δηάθνξα ζρήκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο έμσ 

απφ ην βαζηθφ θνξκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη επηκνξθσηηθέο εθδειψζεηο (Γνπβηάο θαη Θεξηαλφο, 2014:70-

71). 

Δπηπξφζζεηα, έλα δήηεκα πνπ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έρεη λα θάλεη 

κε ηνλ δαλεηζκφ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ θαη κεζνδνινγίαο απφ ηνλ ρψξν ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Κνηλσληνινγίαο. Απηφο ν δαλεηζκφο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ εμήο δπηζκφ: απφ ηελ κία πιεπξά, ππάξρεη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

θαη ν θνηλσληθφο έιεγρνο πνπ είλαη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο θνηλσλίαο θαη, απφ ηελ 

άιιε, ε αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο σο δεκηνχξγεκα ησλ κειψλ ηεο θαη σο πξντφλ ηεο 

δξάζεο θαη ηνπ λνήκαηνο πνπ ηεο δίλεηαη (ηακέινο, 2009:118). 

Ωζηφζν, ην δεηνχκελν ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη ε ζπλερήο θαη ε δηα 

βίνπ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φρη κφλν ζην πιαίζην ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ζε ελαιιαθηηθά δηδαθηηθά ζπζηήκαηα. Δπίζεο,, ζα πξέπεη 

λα πξνσζείηαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο άιισλ ρσξψλ, ψζηε λα δίλνληαη ηα θαηάιιεια εθφδηα ζηνπο 

καζεηέο γηα επξεία θξηηηθή θαη πνιχπιεπξε ζθέςε (Δλεξγφο Πνιίηεο θαη 

Δθπαίδεπζε, 2008:167). 

Δηδηθφηεξα, ηξεηο παξάγνληεο θαίλεηαη πσο επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ πξαγκάησζε ηεο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζε θάζε θνηλσλία: 1) νη  γεληθέο αληηιήςεηο  ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο 

παηδείαο θαη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζε θάζε ηζηνξηθή ζηηγκή,  2) ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ησλ λέσλ θαη 3) ν θνηλσληθo-

πνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο κεξίδαο ηεο θνηλσλίαο πνπ λνκνζεηεί (αΐηεο, 

1992:304). 

 πλνςίδνληαο, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη απφ 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, αθνχ ηα πξνβιήκαηα 

ηεο παηδείαο είλαη κεγάια θαη πνιιά, ελψ είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ηεο 

ζπιινγηθήο δξάζεο θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη ησλ ζέζεσλ (αΐηεο, 1992:304). Μεξηθνί απφ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο 

είλαη: α) ε Κπβέξλεζε θαη ηα θφκκαηα, β) νη ζεζκηθνί ζχκβνπινη φπσο είλαη ην 
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Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, ε Δπξσπατθή Έλσζε 

θ.ά., γ) ε Αθαδεκατθή Κνηλφηεηα πνπ κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη ηα Παλεπηζηήκηα, 

ηα Ιλζηηηνχηα θαη ηνπο εξεπλεηέο, δ) ε θνηλσλία κε ηνπο δηαλννχκελνπο, ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ε) νη εθπαηδεπηηθνί ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο επηζηεκνληθέο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο, ζη) ηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο θαη δ) νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο (Κνπηνχδεο θ.ά., 1999:124-125). 

Η Δσρωπαϊκή Δκπαιδεσηική πολιηική 

Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο έρεη απαζρνιήζεη έλα 

πιήζνο κειεηεηψλ, φπσο πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο, ηζηνξηθνχο, θνηλσληνιφγνπο, 

εθπαηδεπηηθνχο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ νθείιεηαη, κεηαμχ άιισλ, θπξίσο ζε 

δχν ιφγνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο: α) ζηε ζηελή ζρέζε αιιειεμάξηεζεο πνπ πθίζηαηαη ζηελ 

Δ.Δ. αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ κε ηνπο ρψξνπο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο εξγαζίαο 

θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη β) ζην ξφιν θαη ζηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο σο 

βαζηθνχ παξάγνληα γηα ηελ ππνζηήξημε, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

βαζηθψλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο. Δπνκέλσο, ε ζηνρνζεζία ηεο 

Δ.Δ. απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πνιηηηθήο ηεο θαη ηεο έθθξαζεο έληνλσλ 

θηλήηξσλ δξάζεο φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο κε πξφζεζε ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ αμηψλ ηνπ επξσπατθνχ 

πνιηηηζκνχ. Η πνιηηηθή απηή ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηφδνπο (Παζηάο, 2006:84-

89): 

Η περίοδος 1957-1976 

Απηή ηελ πεξίνδν, φιεο νη πξνζπάζεηεο ζην ρψξν ηεο Δπξσπατθήο 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο πξνζαλαηνιίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ελψ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηα πξνβιήκαηά 

ηεο θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (Γθφβαξεο 

θαη Ρνπζζάθεο 2008:12-13). Σν 1972, σζηφζν, ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

(ΔΟΚ) εμεηάδεη ηα πηζαλά δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα Κνηλνηηθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Μία απφ ηηο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο ηεο επηηξνπήο θαη 

θηλεηήξηα δχλακε ηεο πνιηηηθήο απηήο είλαη ε αξρή ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο, ε 
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νπνία ζεσξείηαη ν ζεκειηψδεο παξάγνληαο γηα ηηο κειινληηθέο αιιαγέο (Γθφβαξεο 

θαη Ρνπζζάθεο 2008:109). 

 Η περίοδος 1976-1992 

Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, πινπνηήζεθαλ δξάζεηο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηε 

ζηαδηαθή δηακφξθσζε ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ ηεο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, 

δεκηνπξγείηαη ην Δπξσπατθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ιλζηηηνχην ηεο Φισξεληίαο θαη 

πηνζεηνχληαη ην πξφγξακκα ERASMUS, ην πξφγξακκα COMMET γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ θαη βηνκεραλίαο, ην πξφγξακκα 

PETRA γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ λέσλ, ην πξφγξακκα LINGUA γηα ηε 

γισζζνκάζεηα θαη ην πξφγξακκα EUROTECNET γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Δπίζεο, πξνσζείηαη ε 

θπθινθνξία ηεο νδεγίαο 89/48 γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ δηπισκάησλ θαζψο 

θαη ε ζεζκηθή έλαξμε θαη αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ Δπξπδίθε (Eurydice) πνπ παξέρεη 

πιεξνθνξίεο θαη αλαιχζεηο γηα ηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο 

πνιηηηθέο (Γθφβαξεο θ.ά., 2008: 14-15). 

Δπηπιένλ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1980, δφζεθε ν νξηζκφο ηεο Δπξσπατθήο 

Γηάζηαζεο ηεο Δθπαίδεπζεο (ΔΓΔ), ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

δηαρξνληθφηεηαο θαη ηεο πνιπζεκαηηθφηεηαο ησλ δεηεκάησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε 

επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Βάζεη ηνπ ελ ιφγσ νξηζκνχ, πξνθχπηεη φηη, 

αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ επξσπατθψλ ζπνπδψλ, ε Δπξψπε 

κπνξεί λα νξηζηεί σο ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ 

θαη εξγάδνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή (Παληίδεο θαη Παζηάο, 2004: 

417-418).        

Καηαιήγνληαο, ε έθηαζε ηεο Δπξψπεο δελ ζα πξέπεη λα ηαπηηζηεί κε ην ρψξν 

πνπ νξίδεηαη απφ ηα κέιε πνπ ζπληζηνχλ έλαλ νπνηνδήπνηε επξσπατθφ νξγαληζκφ, 

αθνχ ε Δπξψπε δελ απνηειείηαη κφλν απφ ηα ελλέα θξάηε-κέιε ηεο Κνηλφηεηαο, νχηε 

απφ ηηο 23 ρψξεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, αιιά ζα πξέπεη λα νξίδεηαη 

γεσγξαθηθά σο ν ππεξεζληθφο ρψξνο, ν νπνίνο εθηείλεηαη απφ ηα Οπξάιηα έσο ηα 

Βξεηαληθά λεζηά θαη ηελ Ιζιαλδία. Δληνχηνηο, ην θνηλφ παξειζφλ θαη ε ίδηα ηζηνξηθή 

επξσπατθή θιεξνλνκηά ππνγξακκίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη ηηο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίεο γηα πεξηζζφηεξα απφ 2000 ρξφληα (Παληίδεο θαη Παζηάο, 2004: 

417-418).        
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Η περίοδος 1992-2000 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο ηφζν ζην επίπεδν ηεο αλαβάζκηζεο ηεο γεληθήο 

κφξθσζεο φζν θαη ζε απηφ ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

δηάρπζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ, ζεσξείηαη φηη απνηειεί ην πην ηζρπξφ κέζν 

δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηάβαζε πξνο ηηο θνηλσλίεο ηνπ 21νπ αηψλα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε πνιιά ζεκαληηθά θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά 

ηα Λεπθά θαη ηα Πξάζηλα Βηβιία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990,  

επηζεκάλζεθαλ νη πξνθιήζεηο πνπ δέρνληαη νη επξσπατθέο θνηλσλίεο απφ ηηο αιιαγέο 

ζε έλα ξαγδαία κεηαβαιιφκελν θφζκν. Ο θφζκνο απηφο απαηηεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα 

λέα δεδνκέλα θαη ηηο λέεο επηηαγέο ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο, αθνχ ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ „90 έρεη επέιζεη ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο γλψζεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο (Παζηάο, 2006: 83).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 1992, ππνγξάθεηαη ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη κε 

ηελ νπνία ζεκαηνδνηείηαη ε αξρή κηαο ζεηξάο δξάζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, πνπ 

αλαβαζκίδεηαη θαη δηακνξθψλεη δνκέο έληαμεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Αθφκε, ην 1995, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηε Λεπθή Βίβιν 

πνπ πξνθαζνξίδεη κηα λέα αθεηεξία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Γθφβαξεο  θ.ά., 2008: 15-16). 

Δηδηθφηεξα, ζηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, κεηαμχ 

άιισλ, αλαθέξεηαη πσο δνχκε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, φπνπ ε δηδαζθαιία θαη ε 

κάζεζε έρνπλ πξσηεχνληα ξφιν, ελψ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε, ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, 

αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο γλψζεο θαη ηεο δηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Όκσο, ην αξλεηηθφ ζεκείν ηεο Βίβινπ ήηαλ πσο ε ζέζε ηνπ θάζε 

αηφκνπ ζηελ θνηλσλία ζα εμαξηηφηαλ κφλν απφ ηηο γλψζεηο ηνπ θαη, επνκέλσο, φζνη 

δελ είραλ αξθεηέο, ζα βίσλαλ ην θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηελ 

απφξξηςε απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη ηα πξφηππα ηεο εθάζηνηε αγνξάο εξγαζίαο. 

Απηή ε πξννπηηθή δεκηνχξγεζε θφβν ζηνπο πνιίηεο, ζεσξψληαο φηη δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα λέα δεδνκέλα. Σέινο, ζηε Λεπθή Βίβιν 

μερσξίδνπλ ηξεηο θχξηεο ηάζεηο: 1) ε παγθνζκηνπνίεζε ζα επηθέξεη πνιιέο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζε φιε ηελ Δπξψπε, δεκηνπξγψληαο κία επξχηεξε αγνξά εξγαζίαο, 2) ε 

έιεπζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθφξεζεο ζα πξνάγεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

ππαιιήισλ θαη 3)  ε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή επαλάζηαζε ζα επηηαρπλζεί. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε λέα πξαγκαηηθφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθνξψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αηνκηθφηεηαο εμαηηίαο ηεο 

κεγαιχηεξεο αλαζθάιεηαο πνπ επηθξαηεί πιένλ. Έηζη, ε ζχγρξνλε επνρή είλαη κία 

πεξίνδνο ξηδηθψλ θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ θαη ζπλερψο εμειηζζφκελσλ επηηαγψλ 

θαη πξνηχπσλ, ελψ ε γλψζε, ε πιεξνθφξεζε, ε ηερλνινγία θαη ε επηζηήκε 

θαζνξίδνπλ ηα λέα θνηλσληθά δεδνκέλα. Δπίζεο, ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ. 

Ωζηφζν, ε εθπαίδεπζε παξνπζηάδεη αξθεηέο αδπλακίεο, αθνχ δελ ππάξρνπλ πνιιέο 

δπλαηφηεηεο γηα λέεο κνξθέο δηδαζθαιίαο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

αηφκνπ. πλεπψο, γηα λα αληηκεησπηζζνχλ απηά ηα θαηλφκελα ε Λεπθή Βίβινο 

πξνηείλεη ηνπο εμήο ζηφρνπο (Γξφιιηνο, 2003:43-49): 

 Δλζάξξπλζε ηεο απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ 

 Πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο επηρείξεζεο 

 Καηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

 Γλψζε ηξηψλ θνηλνηηθψλ γισζζψλ 

 Ίζε κεηαρείξηζε επελδχζεσλ 

Δπνκέλσο, νη ζηφρνη γηα πξψηε θνξά δελ αθνξνχλ κφλν ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ιφγνπ αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη πξσηαξρηθνί ζηφρνη πνπ έζεζαλ ηα Λεπθά Βηβιία γηα ηελ Οηθνλνκία (1994), ηελ 

Κνηλσληθή πνιηηηθή (1994) θαη ηελ Δθπαίδεπζε (1995) απαηηνχζαλ κία θηιφδνμε 

πξνζπάζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απφ ηελ Δ.Δ. (Παληίδεο θαη 

Παζηάο, 2004:442). 

Δπηπξφζζεηα, ζηα ηέζζεξα Πξάζηλα βηβιία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξσπατθή 

δηάζηαζε (1993), ηελ Καηλνηνκία (1995), ηελ Απαζρφιεζε (1996) θαη ηελ 

Κηλεηηθφηεηα (1996) γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ απνζηνιή ηεο επξσπατθήο 

έξεπλαο ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα θαη πξνζδηνξίδνληαη νη επηδησθφκελνη 

επηζηεκνληθνί θαη ηερλνινγηθνί ζηφρνη πνπ ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε 

ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο Κνηλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, 

επηζεκαίλεηαη ε ζπκβνιή ηεο έξεπλαο ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ 

πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο επξσπατθήο 
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πξνζηηζέκελεο αμίαο, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (Παληίδεο θαη 

Παζηάο 2004:444).  

 Δπηπιένλ, ζηα  θείκελα ησλ: «Γηα κηα Δπξψπε ηεο γλψζεο» (1997) θαη 

«Agenda» (2000) αλαθέξεηαη φηη ην θάζε θξάηνο-κέινο δελ ραξάζζεη πιένλ ηε δηθή 

ηνπ πνιηηηθή απηφλνκα, αιιά είλαη ππνρξεσκέλν λα ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ κεηξήζηκσλ ζηφρσλ. Έηζη, ην 

παξάδεηγκα ηεο νηθνλνκίαο κεηαθέξεηαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπίν, ζηαδηαθά, ζα γεκίδεη απφ δείθηεο, θξηηήξηα θαη αξηζκνχο 

(Παληίδεο θαη Παζηάο, 2004:451-454; Δθπαίδεπζε γηα ηνλ επξσπαίν πνιίηε, 1998). 

 Ωζηφζν, ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ηζρπξνπνηήζεθε κε ηε πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ (1997), φπνπ ε θπξηφηεξε αιιαγή αθνξνχζε ηελ επέθηαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλαπφθαζεο θαη ηα δεηήκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο, φπσο 

ε δεκφζηα πγεία, ε πνιηηηθή ησλ κεηαθνξψλ, ε ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ, 

νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ε πνιηηηθή ηεο απαζρφιεζεο θαη ε 

πνιηηηθή ηεο θαηάξηηζεο (Παληίδεο θαη Παζηάο, 2004:451). Σέινο, κε ηε Γηαθήξπμε 

ηεο Μπνιφληα ην (1999) επηρεηξείηαη ε ζχγθιηζε θαη ε ζχγθξηζε αθαδεκατθψλ 

βαζκψλ θαη πξνσζείηαη ε θηλεηηθφηεηα ζπνπδαζηψλ, δηδαζθφλησλ θαη εξεπλεηψλ 

(Γθφβαξεο θαη Ρνπζζάθεο, 2008:15-16).  

 Αλαληίξξεηα, ε θνηλσληθή, ε πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Κνηλφηεηαο ζπλερίδνληαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίνδν θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ελέξγεηεο θαη δξάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ πξσηνβνπιίεο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ. ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα κηα ζεκαληηθή δξάζε ππήξμε ε ζέζπηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο HELIOS II πνπ αθνξνχζε ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

(ΑκεΑ) ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία (Παζηάο, 2006:393-395). 

πλνςίδνληαο, ηελ πεξίνδν απηή, αλαδείρζεθε ην ελδηαθέξνλ πνπ αθνξά ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο, αθνχ ε ζρνιηθή απνηπρία απνηεινχζε έλα αθαλζψδεο πξφβιεκα ζηα 

πξνγξάκκαηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έπξεπε άκεζα λα επηιπζεί. ην ίδην 

πιαίζην, ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, θαη 

ηεο εηζαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσληψλ 

ζην ζρνιείν θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη, αλαπηχζζνληαη 

πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη: α) ζηελ ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο ησλ 

λέσλ φηη αλήθνπλ ζε κηα επξσπατθή θνηλφηεηα, β) ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο, γ) ζηελ ελίζρπζε 
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ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο δηα κέζνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο θίλεζεο ηνπ εζεινληηζκνχ, 

γ) ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο γχξσ απφ ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία θαη ζη) ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα 

ηεο εθπαίδεπζεο κε κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο 

μελνθνβίαο (Παζηάο, 2006:393-395). 

Η περίοδος 2000 έως ζήμερα 

Αξρηθά, ην 2001 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ηεο Νίθαηαο, ε νπνία  ηέζεθε ζε ηζρχ 

ην 2003 θαη αθνξνχζε παξαιήςεηο ησλ πλζεθψλ Μάαζηξηρη θαη  Άκζηεξληακ 

ζρεηηθά κε ηα ζεζκηθά δεηήκαηα έληαμεο ησλ λέσλ ρσξψλ. Όκσο, νπζηαζηηθά, δελ 

επέθεξε θακία κεηαβνιή ζηα άξζξα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. ηε ζπλέρεηα, ην 

2007, ππνγξάθεθε ε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2009, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηαηππψζεθε ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηελ επφκελε δεθαεηία 

(2000-2010), ψζηε λα γίλεη αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε ε αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (ηακέινο θαη Βαζηιφπνπινο, 2004:93).  

Ωζηφζν, ην αλζξψπηλν θεθάιαην απνηεινχζε αλέθαζελ ηνλ θχξην ππιψλα 

δηακφξθσζεο πνιηηηθήο θαη ην πξψην ζηάδην ελαξκφληζεο κε ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. 

Έηζη, ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο γλψζεο γηα έλα θαιχηεξν επίπεδν ηθαλνηήησλ 

θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ελψ ε πξνζθνξά γηα απαζρφιεζε 

ρξεηάδεηαη λα εληζρχεηαη κε θαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα 

κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή. πλεπψο, νη λένη θχξηνη ζηφρνη είλαη (ηακέινο θαη 

Βαζηιφπνπινο, 2004:93):  

 Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ κνληέινπ κέζσ ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ φρη κφλν κε ηελ 

επέλδπζε ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο αιιά θαη κε ηε βειηηζηνπνίεζή 

ηνπο. 

 Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε δηακφξθσζε ησλ απαξαίηεησλ 

ζπλζεθψλ γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 Η αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παίδεη πιένλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ηφζν ζηελ εθθνξά ηεο γλψζεο φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ζεζπίζηεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο, ε 

Αλνηρηή Μέζνδνο πληνληζκνχ, ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρεηαη πην απνηειεζκαηηθά ν 
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ζρεδηαζκφο εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζην επξσπατθφ πιαίζην.  Ο ζθνπφο 

είλαη ε Δπξψπε λα κπνξεί λα πάξεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζηελ εγράξαμε κηαο θνηλήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνχ ε παξέκβαζή ηεο θξίλεηαη πην άκεζε απφ πνηέ, 

πεξηιακβάλνληαο ηνλ θαζνξηζκφ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ρξνλνδηαγξακκάησλ, 

ηφζν γηα βξαρππξφζεζκε φζν θαη γηα καθξνπξφζεζκε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

ζέηνληαη. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί 

δείθηεο θαζψο θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο κε ηε κεηαθνξά απηψλ ησλ επξσπατθψλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ηδηνκνξθίεο θαη επαλαθαζνξίδνληαο ηνπο 

εηδηθνχο ζηφρνπο κε πεξηνδηθή παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη επαλεμέηαζε κέζσ 

αιιεινδηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ (ηακέινο θαη Βαζηιφπνπινο,  2004:93). 

πκπεξαζκαηηθά, νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο Δ.Δ., φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο 

πλζήθεο, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθνί απφ εθείλνπο ησλ εζληθψλ θξαηψλ, αθνχ δελ 

πεξηθιείνπλ ηε ζεκαζία ηνπ θξάηνπο-έζλνπο κε ηηο ηδηαίηεξεο ηδηνκνξθίεο ηνπ ζηνλ 

πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπ ρψξν, ελψ δελ δηαθαίλεηαη ε εζληθή θπξηαξρία θαη ε 

επίιπζε ησλ δηαθφξσλ δεηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ απφ ην ίδην ην θξάηνο. Σέινο, 

ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη ζπλείδεζεο ηνπ 

Δπξσπαίνπ πνιίηε, ζα πξέπεη λα παξζνχλ άκεζεο απνθάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

μεθαζαξίζεη ην ηνπίν (Παζηάο, 2006:85-86). 

σμπεραζμαηικά ζτόλια 

Δλ θαηαθιείδη, ζηε ζεκεξηλή επνρή, δηαπηζηψλεηαη φηη ν θχξηνο ζηφρνο ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ ηδενινγηψλ είλαη ε δεκηνπξγία παηδαγσγηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο εθάζηνηε ρψξαο, ζην πιαίζην ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Καηά ζπλέπεηα, δεκηνπξγείηαη έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ λενθηιειεχζεξεο ηδενινγίεο, 

απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη, ηαπηφρξνλα, απφ ηελ έιιεηςε ελφο θνηλσληθνχ 

δεκνθξαηηθνχ νξάκαηνο, αθνχ ν ζηφρνο είλαη λα εληαρζνχλ φια ηα παηδηά ζην 

ζρνιείν γηα λα θαηαζηνχλ παξαγσγηθέο κνλάδεο, ζην κέιινλ. Δπνκέλσο, ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ε εθπαίδεπζε νθείινπλ λα ζπκβάινπλ, ψζηε λα κεησζεί ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ζπληειψληαο έηζη ζηελ πξνψζεζε ηεο Γεκνθξαηίαο, αθνχ 

ζην ζρνιείν αζθνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε δεκνθξαηηθή 

ζπκκεηνρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεμηνηήησλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ “άιινπ” . 
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