
Εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ποιότητα στην Εκπαίδευση
Αικατερίνη Καραγιώργου1

ΠερίληψηΤο πρόβλημα της πνευματικής κατάπτωσης στη σύγχρονη κοινωνία,της ολοκληρωτικής αξιοποίησης, όπου οι πνευματικές δυνατότητες δέχο-νται κριτική αλλά και αναπτύσσονται με μέτρο την κοινωνική τους χρησι-μότητα, τείνει να έχει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ κάθε ουδέτερο«μορφωτικό αγαθό» δεν έχει προοπτική και είναι καταδικασμένο (Πέτρο-βιτς, Χόφμαν και Αντόρνο, 1973).Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση διακηρύσσει ότι δεν επιδιώ-κει την ομοιομορφία των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών κρατών- μελών και ότι προωθεί και ενισχύει το σεβασμό στη διαφορετικότητα καιτις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες, με σκοπό να ενθαρ-ρύνει την ανάπτυξη της ιδιότητας του «Ευρωπαίου πολίτη» και παράλληλααυτή του «εθνικού πολίτη».Πάρα ταύτα διαπιστώνεται ότι το ιδανικό της κλασσικής παιδείας, ημόρφωση ως αυτονομία του πνεύματος, ως ιστορική μνήμη και κριτικήσυνείδηση έχει υποστεί περιορισμό και εγκλωβισμό στα προνόμια των ο-λίγων καθώς και αποδυνάμωση για να επιφέρει μεταβολές στις υλικέςσυνθήκες ζωής, και για τούτο «καταδικάστηκε σε μια ιδεαλιστική απολυ-τοποίηση του πνεύματος» (Adorno, 2000).
Λέξεις - κλειδιά: εκπαίδευση, ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, ποιότη-τα
                                                1 Δασκάλα,Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας στην Πρωτ/θμια Εκπ/ση Ν. Καρδίτσας



ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚ.300 ΑbstractThe problem of the intellectual forfeiture in modern society of com-plete exploitation, in which intellectual abilities accept criticism and de-velop as -a measure of social utility, tends to have more and larger dimen-sions, while each neutral "cultural property" has no vision and is doomed(C. Petrovic, B. Hoffman, and T. Adorno, 1973).The problem of intellectual forfeiture is general in modern society ofthe overwhelming use where intellectual abilities accept criticism andgrow, to measure their social utility, and each neutral "cultural property"has no vision and is doomed (C. Petrovic, V. Hoffman, and T. Adorno, 1973).The European dimension in education 'proclaims not to be seekinguniformity of education systems in Member countries - members and thatit promotes and fosters respect for diversity and national, regional and lo-cal differences in order to encourage the development of the status of"European citizenship "while that of" national citizenship ".Nonetheless it is found that the ideal of classical education, educationas an independent spirit, as historical memory and critical consciousnesshas been trapped and limited to the few privileged and made unable tomake changes in material conditions of life and that "he was sentenced toan entirely idealistic spirit» (Th. Adorno, 2000).
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Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση
Ιστορικό πλαίσιοΟι συνθήκες του Παρισιού (1952) και της Ρώμης (1957) για την ευ-ρωπαϊκή κοινότητα δεν περιλάμβαναν άρθρα που αφορούσαν κοινοτικήαρμοδιότητα στην εκπαίδευση παρά μόνο «…γενικές αρχές για την υλο-ποίηση μιας κοινής πολιτικής επαγγελματικής κατάρτισης» με σκοπό νασυμβάλει στην ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών αλλά και της ευρωπαϊ-κής αγοράς.Στις αρχές της δεκαετίας του’70 η ευρωπαϊκή κοινότητα άρχισε να
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συνειδητοποιεί τη δυναμική της παιδείας στη διαμόρφωση και εναρμόνισητης ενιαίας πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής πορείας και στην ανά-πτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης. Παράλληλα, κάνει την εμφάνισή του οόρος «ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση» (Κουτσελίνη, 2009).Η κοινοτική συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης, ουσιαστικά, ξεκίνησετο 1976 με το ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών Παιδείας καιτο πρώτο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης, το οποίο περι-λάμβανε σειρά αλλαγών, προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν «να λει-τουργήσουν ως πολίτες της Ευρώπης».Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασηςστην εκπαίδευση προκάλεσε στα κράτη-μέλη έναν προβληματισμό σχετικάμε το πόσο οι εξουσίες της κοινότητας σε οικονομικό επίπεδο μπορούσαννα επεκταθούν στο χώρο της εκπαίδευσης που αποτελούσε ένα καθαρά ε-θνικό τομέα γεγονός που επέφερε συνακόλουθα ανάσχεση δράσεων.Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαί-δευση θα ενεργοποιηθεί μέσα από μια σειρά κειμένων, τα οποία θα δια-δραματίσουν σπουδαίο ρόλο στην προώθησή της (Πανηγυρική Διακήρυξητης Στουτγάρδης 1983, έγκριση Ενιαίας Πράξης κ. ά.)Το 1987, ο Pierre Vanbergen, ύστερα από ανάθεση, συντάσσει Έκθεσηη επίδραση της οποίας υπήρξε καθοριστική στη Διακήρυξη του 1988 πουαποτέλεσε σταθμό για την Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση. Εκεί οικοινοτικοί εταίροι επιβεβαίωσαν εκ νέου τη θέλησή τους να ενισχύσουντην ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και συνάμα θεώρησαν τηνπροβολή της ως στοιχείο που συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινότητας(Κουτσελίνη, 2009).Η υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, το 1992, για την Ευρωπαϊ-κή Ένωση αποτέλεσε σταθμό στη θεσμική ενίσχυση της ευρωπαϊκής διά-στασης της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα με τα άρθρα 126, 127 και επόμεναη Κοινότητα κλήθηκε να συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επι-πέδου, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών αλλά πάνταο ρόλος της είναι συμπληρωματικός και όχι καθοριστικός.Το 1993, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την ΠράσινηΒίβλο, επαναδιατυπώνει τους στόχους της ευρωπαϊκής διάστασης στηνεκπαίδευση όπως η ισότητα ευκαιριών για όλους, η κατάρτιση νέων και οιτίτλοι σπουδών προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογίες, ηβελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων, η κινητικότητα και οι ανταλλαγές,
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η διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης, η βελτίωση της ποιότη-τας στην εκπαίδευση και γενικότερα η αγωγή του «Ευρωπαίου πολίτη»(Κουτσελίνη, 2009). Λίγα χρόνια αργότερα με τη Λευκή Βίβλο (1995) ορί-ζεται ότι «η θεμελιώδης λειτουργία της εκπαίδευσης και της κατάρτισηςθεωρείται κοινωνική ένταξη και προσωπική ανάπτυξη των Ευρωπαίωνμέσα από τις κοινές αξίες και ιδέες που αυτοί συμμερίζονται».Οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών - μελών στη Σύνοδο της Λισσαβό-νας (2002) έθεσαν ως προτεραιότητα με σκοπό την πραγματοποίησή τουςμέχρι το 2010 να επιτευχθούν τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας στην εκ-παίδευση της Ευρώπης, ώστε να αναγνωρισθεί ως σημείο αναφοράς, τασυστήματα εκπαίδευσης και οι κάτοχοι προσόντων, γνώσεων και δεξιοτή-των να είναι «αρκούντως» συμβατά στην κινητικότητα των πολιτών τωνκρατών - μελών, να έχουν όλοι πρόσβαση στη δια βίου μάθηση και τέλος, ηΕυρώπη να είναι ανοικτή σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα ό-λου του κόσμου, με σκοπό το κοινό όφελος (Επίσημη Εφημερίδα των Ευ-ρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002). Στο «Λεπτομερές Πρόγραμμα των επακό-λουθων εργασιών σχετικά με τους συγκεκριμένους στόχους των συστημά-των εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη» (ΛΠΕ) προσδιορίστηκαν ηπερίοδος έναρξης, οι ενδεικτικοί δείκτες για τη μέτρηση της προόδου (Μό-νιμη Ομάδα για τα κριτήρια και τους δείκτες) και η ανταλλαγή εμπειριών,πρακτικών και αμοιβαίας αξιολόγησης (Κουτσελίνη, 2009).Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003), κατέδειξε ότι οι στρατηγικές εκπαί-δευσης και δια βίου κατάρτισης δεν είναι ισόρροπα κατανεμημένες στακράτη - μέλη. Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι δεν ενισχύεται η δυνατότηταπρόσβασης των ενηλίκων στην εκπαίδευση και υψηλός αριθμός νέων ε-γκαταλείπει το σχολείο χωρίς τις απαραίτητες βάσεις για τη δια βίου εκ-παίδευση και κατάρτιση, η χρηματοδότηση της ανώτερης επαγγελματικήςεκπαίδευσης και κατάρτισης είναι πενιχρή, οι εκπαιδευμένοι διακρίνονταιγια χαμηλή εξειδίκευση, η κινητικότητα στην εκπαίδευση και κατάρτισηκυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και η εκμάθηση ξένων γλωσσών έχει ιδιαί-τερη σημασία. Τέλος, η Έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεταινα επιταχυνθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων (Κουτσελίνη, 2009).
Εννοιολογικός προσδιορισμός της Ευρωπαϊκής ΔιάστασηςΩς «Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης» ορίζεται «η εκπαιδευτική
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πολιτική με την οποία εισάγονται στους διάφορους τομείς των σχολικώνσυστημάτων της Ευρώπης (αναλυτικά προγράμματα, σχολικά βιβλία, δι-δακτικά μέσα, διοίκηση σχολείων, οργάνωση της σχολικής ζωής, κατάρτι-ση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών) τα μορφωτικά εκείνα στοιχεία(γνώσεις, στάσεις, αξίες), με τα οποία καλλιεργείται στα παιδιά και στουςνέους η ευρωπαϊκή συνείδηση, παράλληλα με την ανάπτυξη και τη μόρ-φωση της εθνικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας» (Κακαβούλη, 1993).Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται αναφερόμενος στις δράσεις των ευρωπαϊ-κών προγραμμάτων και τη δημιουργία ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίαςενώ ο όρος «ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση» συνδέεται με τη δια-μόρφωση του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου και αποσκοπεί σε μιανεκπαίδευση με ευρωπαϊκή οπτική και περιεχόμενο. Ο ανωτέρω όρος «ευ-ρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση» είναι πολυσχιδής και προσεγγίζεταιαπό τη Shennan (1991) μέσα από τρεις διακριτές περιοχές: την Εκπαίδευ-ση εντός της Ευρώπης (in Europe), την Εκπαίδευση για την Ευρώπη(for/about Europe) και την Εκπαίδευση διαμέσου της Ευρώπης(in/through Europe). Πολλοί μελετητές (Παντίδη & Πασιά 2004, Κουτσελί-νη, 2005) δεν ταυτίζουν απλώς την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευσημε υιοθέτηση μέτρων, υλοποίηση δράσεων και εφαρμογή προγραμμάτωναλλά με «υπέρβαση της νεωτερικότητας ως τρόπου σκέψης, ως μια προ-σπάθεια οικοδόμησης και μετανεωτερικής συνείδησης και τρόπου σκέ-ψης».
Κριτική της Ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσηςΗ υλοποίηση των προγραμμάτων - δράσεων που άπτονται της Ευρω-παϊκής διάστασης στην Εκπαίδευση αντιμετωπίστηκε γενικά με θετικήκριτική διάθεση χωρίς να εκλείπουν η κριτική και οι αντιδράσεις για ταθέματα παιδείας της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η κριτική εστιάζει στο κυ-ριότερο κίνητρο που αποκρύπτεται και είναι τα οικονομικά συμφέροντατων κεφαλαιοκρατών, οι οποίοι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικέςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αύξηση του επιπέδου ανταγωνιστικότη-τας της ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι άλλων οικονομιών, όπως της Ιαπω-νίας και της Αμερικής (Στογιαννίδου, 2000). Το λεγόμενο «δημοκρατικόέλλειμμα» της Ευρωπαϊκής ένωσης ενισχύει τη θέση αυτή.Έτερο σημείο κριτικής για την Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση
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αποτελεί η τεχνοκρατική αντίληψη της παιδείας και οι οικονομικές σκοπι-μότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι διαφαίνεται ο κίνδυνος ωφελιμι-στικής προσέγγισης της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα «της υπερβολικήςέμφασης στα ωφελιμιστικά στοιχεία του Α.Π. σε βάρος των ανθρωπιστι-κών στοιχείων της προσωπικής ολοκλήρωσης, της ενεργού ανάμειξης στακοινά, της αγωγής του πολίτη και της κριτικής σκέψης (Κουτσελίνη, 2009).Την ανάγκη άρσης αυτής της προσέγγισης της εκπαίδευσης επισημαί-νει στην Έκθεσή της η Διεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21ο αι-ώνα της UNESCO, (1999). Συγκεκριμένα, καθόρισε τέσσερις πυλώνες τηςγνώσης που θα πρέπει να προωθούνται μέσω της εκπαίδευσης: «να μάθειτο άτομο πώς να μαθαίνει», «να του μάθει πώς να ενεργεί», «πώς να ζει μετους άλλους» και «πώς να υπάρχει».Επίσης, ο Ευρω-κεντρισμός που προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,θεωρείται ότι μπορεί να επιφέρει απόσταση από τη «ευρωπαϊκή κληρονο-μιά» και τις ανθρωπιστικές της αξίες και παράλληλα ευθυγράμμιση με τιςπολιτισμικές αξίες της παγκόσμιας οικονομίας (Στογιαννίδου, 2000).Παράλληλα, επικρίνεται και η ιδεώδης μονόπλευρη εικόνα για τη μελ-λοντική αγορά εργασίας στην Ευρώπη, η οποία χαρακτηρίζεται υπερβολι-κά αισιόδοξη, υπερτονίζει τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, δίνει έμφασησε δεξιότητες που απαιτούνται για υψηλές θέσεις εργασίας και παραβλέ-πει το μεγαλύτερο μέρος αυτών. Επιπρόσθετα, επικρίνουν την ΕυρωπαϊκήΈνωση για το ρόλο που διαδραματίζει στον τομέα της εκπαίδευσης, αφούυποβαθμίζει στην ουσία τους εκπαιδευτικούς και τους μετατρέπει σε α-πλούς διεκπεραιωτές εντολών και εφαρμογείς δράσεων και πακέτων Α.Π.από την κορυφή και δεν αναπτύσσουν πρωτοβουλίες σε επίπεδο βάσης(Sultana, 1995).Γενικά, επικρίνεται η παιδαγωγική διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτι-κής για την παιδεία, αφού όπως προκύπτει, αν και η τεχνολογία έχει εισα-χθεί στα σχολεία, εξακολουθεί να υφίσταται ένας τύπος μαθησιακού προ-γράμματος για όλους και η γνώση ακολουθεί την ίδια πορεία από πάνωπρος τα κάτω, από τους γνωρίζοντες στους μη γνωρίζοντες (Sultana,1995).
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Εισαγωγή – ΕκπαίδευσηΗ αγωγή και η εκπαίδευση του ατόμου, ανέκαθεν, δεν αποτελούσε έναχρονικά περιορισμένο γεγονός αλλά αποτελούσε «ζώσα μέριμνα» σε όλοτου το βίο (Αγγελίδη,. Μαυροειδή, κ. ά. 2004α). Η παιδεία δεν περιοριζότανμόνο μέσα στα στενά πλαίσια ενός συστήματος αλλά αποτελούσε διαδικα-σία που ενεργοποιούσε όλες τις δυνατότητες πνευματικές, νοητικές, ψυχο-λογικές και φυσικές. Μια διαδικασία ένταξης και μετάλλαξης.Με τον όρο Εκπαίδευση νοείται η μετάδοση ουδέτερων γνώσεωνστους μαθητές προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικοί και να ανταποκρι-θούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Κριτήριο δε της επιτυχίαςτου εκπαιδευόμενου θεωρείται ο μέσος όρος επίδοσης στις εξετάσεις, όπουοι ικανότεροι ανταμείβονται (Apple, 2001).Όμως, για τη γνώση αυτή εγείρονται κάποια ερωτήματα που χρήζουναπάντησης: ποιανού η γνώση διδάσκεται, ποιος την ελέγχει, πώς νομιμο-ποιείται η επιλογή και εν τέλει αν περιθωριοποιείται η πολιτική γνώση(Apple, 2001). Η παιδαγωγική, σήμερα, περιορίζεται στο να δίνει απαντή-σεις χωρίς όμως να προκαλεί ερωτήσεις και κατ’ αυτόν τον τρόπο η εκπαί-δευση παρακάμπτει την ουσία των προβλημάτων «ντύνοντάς την με κού-φια λόγια» (Γέρου, 1988).Στη σύγχρονη εκπαίδευση αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η γνώση α-ντί να διαδίδεται για τη «μορφωτική» της αξία και τη σπουδαιότητα καθί-σταται σημαντική ως «γνώση επένδυσης», που σημαίνει γνώσεις, οι οποίεςανταλλάσσονται στη συμβατική καθημερινότητα (αγώνας επιβίωσης, ε-παναπροσδιορισμός εργατικής δύναμης) έναντι πιστώσεων γνώσεων μεσκοπό τη μεγιστοποίηση των προσδοκόμενων αποτελεσμάτων (Ζ. - Φ.Λυοτάρ, 1993). Όταν δε τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένα αριθ-μητικά δεδομένα για τον αναλφαβητισμό, ακόμη και στις ημέρες μας, μι-λούν για «αρρώστια» (Freire) και όχι για μια από τις εκφάνσεις της άδικηςκοινωνικής πραγματικότητας. Δεν αποδέχονται ότι ο αναλφαβητισμός δεναποτελεί παιδαγωγικό και γλωσσολογικό ή μεθοδολογικό πρόβλημα αλλάπολιτικό (Γρόλλιο, Καρανταΐδου κ.ά., 2002).Μια εκπαίδευση με τους προαναφερόμενους στόχους και περιεχόμενοαναγκαία βέβαια οδηγεί στην ημιμόρφωση, η οποία δεν αποτελεί «μισή



ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚ.306
μόρφωση ή απουσία μόρφωσης αλλά έχθρα απέναντι στη μόρφωση».Τούτο συμβαίνει διότι η εκπαίδευση δεν εκπληρώνει πλήρως το σκοπό τηςκαι συνεπώς «το μισό που ναυάγησε, η αποτυχημένη ταύτιση, δημιουργείμίσος, το φθόνο για αυτό που δεν ευοδώθηκε, τη διαστροφή» (Adorno,2000).Σε αυτή την εκπαίδευση, όπου η ετικετοποίηση επικρατεί, οι ετικέτεςπου χρησιμοποιούνται στα περιεχόμενα της εκπαίδευσης αποβαίνουν ειςβάρος της κριτικής συνειδητοποίησής τους και εστιάζουν την αιτία πάνωστα θύματα (Apple στο Θ. Γέρου, 1988). Εξάλλου, και ο ίδιος ο νεοφιλελευ-θερισμός στο σύνολό του συνδέεται «με μια ευρύτερη διεργασία μετατό-πισης της απόδοσης ευθύνης από τις αποφάσεις των κυρίαρχων ομάδωνστο κράτος και τους φτωχούς (Apple, 2001).Μια προσπάθεια βελτίωσης της εκπαίδευσης θα προϋπόθετε, καταρ-χήν, την ανάπτυξη της παιδαγωγικής επιστήμης που εξαρτάται από τηνπρόοδο που θα επιτευχθεί στην «απομυθοποίηση της παιδαγωγικής τέ-χνης», την «απομυστικοποίηση της παιδαγωγικής ευαισθησίας», την α-πόρριψη οποιασδήποτε πίστης στην «έμπνευση», την «ορθή πίστη» καιταυτόχρονα την απαλλαγή από τη βαρύτητα και σπουδαιότητα που ανα-γνωρίζεται στην παιδαγωγική εμπειρία και παράδοση (Παπακωνσταντί-νου, Γκότοβος,. Μαυρογιώργος, 1992). Στην εκπαίδευση αυτή οι καινοτο-μίες δεν μπορούν να πηγάζουν από πάνω, από τους φορείς της εκπαιδευτι-κής πολιτικής αλλά από τη βάση, «έστω σε ασχημάτιστη μορφή» και οι ο-ποίες μετέπειτα θα πρέπει να μελετηθούν και να γενικευθούν (Γέρου,1988).Στην πορεία αυτή το εκπαιδευτικό σύστημα δεν οφείλει να προσαρμό-ζει την ανθρώπινη ζωή αλλά να προσαρμόζεται σε αυτήν και τούτο θα τοπράξει συμπορευόμενο της γνωστικής και τεχνολογικής εξελικτικής πορεί-ας και λαμβάνοντας υπόψη (συνδέοντας οργανικά) κοινωνική, οικονομικήκαι πολιτική πραγματικότητα, διευρύνοντας την οπτική γωνία της θεώρη-σης του στόχου του σύμφωνα με την έκθεση της διεθνούς επιτροπής τηςUNESCO το 1993 (Αγγελίδη, Μαυροειδή, κ. ά. 2004α).Ωστόσο, τα σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης «τείνουν να επικυρώνουνή τουλάχιστον να μην καταπολεμούν ενεργά πολλές από τις ανισότητεςπου χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας» (Apple, 2001), και σ’ αυτό συνεπι-κουρεί η ιδιωτική παρέμβαση που διατείνεται ότι θα εξαλείψει τη σπατάλητης δημόσιας εκπαίδευσης και θα την καταστήσει μια «αποτελεσματική
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και κερδοφόρα μηχανή» ακυρώνοντας την ισότητα ευκαιριών για όλους. Οσύγχρονος θεσμός «Εκπαίδευση για Όλους» ανεξάρτητα από τη διαφορε-τικότητα σε φύλο, χρώμα, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό επίπεδο αλ-λά και τις «σωματικές ή νοητικές ιδιαιτερότητες που θα σέβεται την ετε-ρότητα και θα έχει στόχο τη δημιουργία ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρα-τικών ατόμων με ολοκληρωμένη προσωπικότητα και κοινωνική ευαισθη-σία» οδηγεί στο «Σχολείο για Όλους» που αποτελεί στόχο της ευρωπαϊκήςεκπαιδευτικής πολιτικής (Αγγελίδη, Μαυροειδή, κ. ά., 2004β).
Εκπαιδευτικός, μαθητής, σχολείο και ποιοτική εκπαίδευσηΣτα σχολεία όλων των βαθμίδων, τα οποία είναι εγκλωβισμένα σε έναισχυρό σύνολο θεσμών και στο ρόλο τους στην αναπαραγωγή της ανισό-τητας, ελλοχεύουν λανθάνουσες λειτουργίες, που οι εκπαιδευτικοί χωρίςνα είναι ρατσιστές ή να αποτελούν μέρος της συνομωσίας: «να κρατηθούνοι κατώτερες τάξεις στη θέση τους» (Apple, 1986) δεν αντιλαμβάνονται.Αυτοί οι δεσμοί πρέπει να αποκαλυφθούν σήμερα για την αλλαγή της πα-ρούσας κατάστασης και αυτό πρέπει να γίνει πάντα σε σχέση με το παρελ-θόν. Ο εκπαιδευτικός οδηγείται, βάσει του Αναλυτικού Προγράμματος, ναμετατραπεί από εμψυχωτής των μαθητών που δημιουργεί και παράγει πο-λιτισμό σε τεχνικό που μεταδίδει γνώση στο μαθητή και ελεγκτή που αξιο-λογεί τις επιδόσεις του (Κάτσικας και Θεριανός, 2006). Η τραπεζική αντί-ληψη στην εκπαίδευση προσπαθεί να διατηρήσει «το βούλιαγμα της συ-νείδησης» ενάντια στην «ανάδυση της συνείδησης» που θα επιφέρει κριτι-κή επέμβαση στην πραγματικότητα (Φρέιρε, 1976).Για τούτο ο εκπαιδευτικός οφείλει να κατανοήσει ότι όλη η γνώση εί-ναι κοινωνικό φαινόμενο, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες των εκάστοτε ι-στορικών περιόδων καθώς και ότι όλες οι ιδέες αποτελούν κοινωνικά καιιστορικά προϊόντα (Κάτσικας και Θεριανός, 2006). Επίσης, ο δάσκαλος ε-πιβάλλεται να είναι κριτικά διακείμενος απέναντι στους άλλους και στονεαυτό του στα πλαίσια του αγώνα για τη χειραφέτηση του μαθητή και τουαυριανού πολίτη (Παπακωνσταντίνου, Γκότοβος και Μαυρογιώργος,1992).Στη σύγχρονη εποχή η τύχη των διανοούμενων επιδεινώθηκε και εξω-τερικά της γνωρίσματα αποτελούν η «αβεβαιότητα, η ταλάντευση, η ανω-



ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚ.308
μαλία στην απασχόληση και στα έσοδα, η ανεργία για μεγάλο χρονικό διά-στημα, η μείωση των απολαβών, η αναγκαιότητα να περάσει κανείς από τοένα επάγγελμα στο άλλο (Τσέτκιν, 1975). Συγκεκριμένα, η επαγγελματο-ποίηση του εκπαιδευτικού διαμορφώνει το προφίλ του εκπαιδευτικού πουανταποκρίνεται στις κοινές ευρωπαϊκές αρχές για ένα προσοντούχο επάγ-γελμα, ένα επάγγελμα που τοποθετείται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης,ένα κινητικό επάγγελμα και ένα επάγγελμα βασισμένο στις κοινότητες συ-νεργασίας.Ο ευρωπαίος εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα θα πρέπει να διαθέτει αυ-ξημένες ικανότητες που σχετίζονται εκτός από τη διαδικασία της μάθησηςκαι τα μαθησιακά αποτελέσματα με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διά-στασης προκειμένου να εργαστεί για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυ-τότητας, της ευρωπαϊκής πολυπολιτισμικότητας, τις ξένες γλώσσες, τηνευρωπαϊκή επαγγελματοποίηση και πολιτειότητα καθώς και τα ευρωπαϊ-κά μέτρα ποιότητας (Κουτσελίνη, 2009)Στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα ο μαθητής, ο αποδέκτης του κοινωνι-κού «αγαθού», «από την κατανόηση του γενικού και ενιαίου», από την ου-σία της γνώσης οδηγείται στην ποσοτική συσσώρευση γνώσεως και όχι«στην κατάκτηση επιστημονικού συστήματος σκέψης και ερμηνείας τηςκοινωνίας» (Κάτσικας και Θεριανός, 2006). Τούτο, βέβαια, δρα ενάντια στοζητούμενο της εκπαίδευσης που είναι η πλήρης ενεργητική υπευθυνότητατων μαθητών, και η οποία εμπεριέχει την κατανόηση της πραγματικότη-τας και τις δυνατότητες μεταβολής της από τους ίδιους (Γρόλλιο, Καρα-νταΐδου κ.ά., 2002). Κατά συνέπεια, μέσω αυτής της παιδείας δεν προάγε-ται ο μαθητής σε κριτικά σκεπτόμενο πολίτη με υγιή ανθρωπισμό (Κου-τσελίνη, 2009).Το σχολείο, όμως, αποτελεί και «αίτιο» και «αποτέλεσμα». Δεν είναι,δηλαδή, παθητικός καθρέπτης αλλά μια ενεργητική δύναμη, η οποία νομι-μοποιεί οικονομικές και κοινωνικές μορφές και ιδεολογίες, και αυτός ο ρό-λος - δράση πρέπει να αποκαλυφθεί (Apple, 1986). Στο σχολείο που ανα-παραγάγει την ιδεολογία της άρχουσας τάξης είναι αναγκαία η δημιουργία«θυλάκων αντίστασης με προοπτική την αναβάθμιση της εκπαίδευσης».Προαπαιτούμενο στοιχείο αποτελεί η κριτική σε ό,τι λέγεται και διαβάζε-ται στις σχολικές τάξεις. Η αμφισβήτηση είναι απόλυτα αναγκαία πράξηγια όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές και δασκάλους), ώστε να α-ποφευχθεί η παρακμή της κοινωνίας μας (Γέρου, 1988).



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 309Ποιότητα στην ΕκπαίδευσηΣτο ερώτημα τι σημαίνει ποιότητα στην εκπαίδευση δίνονται πολλέςαπαντήσεις και ορισμοί, οι οποίες ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητακαι την πολύπλευρη φύση της. Οι όροι αποδοτικότητα, αποτελεσματικό-τητα, επάρκεια και ποιότητα χρησιμοποιήθηκαν συχνά ως συνώνυμα(Αdams, 1993). Αξιοσημείωτη ταύτιση υπάρχει όσον αφορά τις βασικέςδιαστάσεις της ποιοτικής εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει:
• Μαθητές οι οποίοι είναι υγιείς, καλά διατρεφόμενοι κι έτοιμοι να συμ-μετέχουν και να μάθουν βοηθούμενοι στη μάθηση από τις οικογένειεςκαι τις κοινότητες.
• Περιβάλλοντα που είναι υγιή, ασφαλή, προστατευτικά και ευαίσθητασε ρατσιστικές συμπεριφορές λόγω φύλου και παρέχουν επαρκείς πη-γές κι εγκαταστάσεις.
• Περιεχόμενο που ανταποκρίνεται σε σχετικά ωρολόγια προγράμματακαι υλικά για την απόκτηση βασικών ικανοτήτων, ειδικά στους τομείςτου αλφαβητισμού (γραμματικού, αριθμητικού), κι ικανοτήτων πουείναι απαραίτητες για τη ζωή, και γνώσεις σε περιοχές όπως, το φύλο,η υγεία, η διατροφή, η ειρήνη κτλ.
• Διαδικασίες μέσω των οποίων εκπαιδευμένοι δάσκαλοι χρησιμο-ποιούν παιδοκεντρικές προσεγγίσεις διδασκαλίας σε καλά οργανωμέ-νες αίθουσες και σχολεία για να διευκολύνει τη μάθηση και να μειώσειτις διακρίσεις.
• Αποτελέσματα που περιλαμβάνουν γνώση, ικανότητες κι απόψεις καισυνδέονται με τους εθνικούς στόχους για την εκπαίδευση και θετικήσυμμετοχή στην κοινωνία.Αυτός ο ορισμός επιτρέπει τη συνειδητοποίηση της εκπαίδευσης ως έ-να περίπλοκο σύστημα που υπάρχει σε ένα πολιτικό κι οικονομικό υπόβα-θρο. Αυτός ο ορισμός, επίσης, λαμβάνει τις παγκόσμιες και διεθνείς επιρ-ροές που επαναπροωθούν τη συζήτηση για την εκπαιδευτική ποιότητα(Motala, 2000, Pipho 2000), ενώ διασφαλίζει ότι εθνικές και τοπικές ιδιαι-τερότητες συνεισφέρουν στους ορισμούς της ποιότητας σε διαφορετικέςχώρες (Αdams, 1993 στο An Updated Strategic Framework for European
Cooperation in Education and Training).
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