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«Μην περιορίσεις τα παιδιά σου σε ό,τι έµαθες εσύ γιατί αυτά γεννήθηκαν σε άλλη 
εποχή.» (Εβραϊκή παροιµία) 

1 Εισαγωγή – γιατί χρειάζεται µια διαβούλευση για τα σχολεία; 

Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και το περιεχόµενο των συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να τα υποστηρίζει στο 
έργο τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε σκοπό να βοηθήσει τα κράτη µέλη να αναπτύξουν και 
να εκσυγχρονίσουν την πολιτική τους στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
συνεργάζεται στενά µαζί τους µε δύο κυρίως τρόπους: µε το πρόγραµµα εργασίας 
«εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης στρατηγικής της 
Λισαβόνας, το οποίο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, δεδοµένων και καλών 
πρακτικών µέσω της αµοιβαίας µάθησης και της αξιολόγησης από οµοτίµους· µε το νέο 
πρόγραµµα διά βίου µάθησης1, µέσω του οποίου η Επιτροπή πρόκειται να επενδύσει σχεδόν 7 
δισεκατοµµύρια ευρώ σε µια επταετία σε προγράµµατα παροχής νέων εκπαιδευτικών 
ευκαιριών για χιλιάδες µαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς. 

Η σηµασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση2 έχει αναγνωριστεί εδώ και πολύ καιρό. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε επανειληµµένα τη σηµασία της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης για τη µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
επίσης και για την κοινωνική συνοχή. Οι κοινές εκθέσεις για την απασχόληση έδωσαν 
διαδοχικά έµφαση στα θέµατα της παιδείας· η τελευταία έκθεση, για το 2006/2007 3, συνιστά 
περισσότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο µε τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των 
δεξιοτήτων και αναγνωρίζει την αυξανόµενη σηµασία της διά βίου µάθησης στα εθνικά 
προγράµµατα µεταρρύθµισης. ∆ίνει επίσης έµφαση σε ειδικά προβλήµατα, όπως είναι το 
διαρκές πρόβληµα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και υποστηρίζει ότι πολύ συχνά 
τα εκπαιδευτικά συστήµατα οξύνουν τις υφιστάµενες ανισότητες και ότι οι µεταρρυθµίσεις 
θα πρέπει να είναι συνολικότερες, να βασίζονται σε έναν µακροπρόθεσµο σχεδιασµό 
πολιτικής και στην καλλιέργεια πνεύµατος αξιολόγησης. 

Η πρόκληση την οποία αντιµετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήµατα µπορεί να περιγραφεί 
συνοπτικά µε τους όρους που χρησιµοποίησε η Επιτροπή στην ανακοίνωση που εξέδωσε το 
2006 µε θέµα την προώθηση της αποδοτικότητας και της ισότητας των συστηµάτων 
εκπαίδευσης. Τα συστήµατα πρέπει να είναι αποδοτικά, παράγοντας υψηλά επίπεδα 
αριστείας, και, ταυτόχρονα, ισότιµα, εξυψώνοντας το γενικό επίπεδο των δεξιοτήτων. Σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο ορισµένες από τις σπουδαιότερες προκλήσεις, που έχουν τη µεγαλύτερη 
σηµασία για την ευηµερία των ατόµων και για το καλό της κοινωνίας, συνδέονται µε την 
ποιότητα της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ξεκινούν από τη µάθηση σε πρώιµη 
ηλικία και την προσχολική εκπαίδευση.  

                                                 
1 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html 
2 Η στρατηγική της Λισαβόνας εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2000 και αποσκοπεί να καταστήσει την ΕΕ την 

πιο δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία του κόσµου έως το 2010. Η στρατηγική αυτή περιλαµβάνει 
διάφορους τοµείς πολιτικής, από την έρευνα και την ανάπτυξη έως το περιβάλλον και την απασχόληση. 

3 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/employ_en.htm 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html
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Τα θέµατα που αφορούν τα σχολεία τείνουν έτσι να καταλάβουν κεντρική θέση στον εθνικό 
πολιτικό διάλογο για την παιδεία. Το σχολείο4 είναι ο τόπος στον οποίο οι περισσότεροι 
Ευρωπαίοι περνούν τουλάχιστον εννέα µε δέκα χρόνια της ζωής τους5· Εκεί αποκτούν τις 
βασικές γνώσεις τους, τις δεξιότητες και ικανότητές τους και πολλά από τα βασικά τους 
πρότυπα, µαθαίνουν στάσεις ζωής και αξίες που θα τους καθοδηγούν σε όλη τους τη ζωή. Το 
σχολείο, συµπληρώνοντας το βασικό ρόλο των γονιών, µπορεί να βοηθήσει τα άτοµα να 
αναπτύξουν τις κλίσεις τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους για την προσωπική 
τους (συναισθηµατική και διανοητική) εξέλιξη και ευηµερία. Εάν ο σκοπός του σχολείου 
είναι να προετοιµάζει ανθρώπους για να ζήσουν στο σύγχρονο κόσµο, τότε θα πρέπει να τους 
βάζει στο δρόµο της µάθησης εφ’όρου ζωής. Μια καλή σχολική εκπαίδευση θέτει επίσης τα 
θεµέλια για µια ανοιχτή και δηµοκρατική κοινωνία µαθαίνοντας στους ανθρώπους την 
άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, την αλληλεγγύη και τη συµµετοχική δηµοκρατία.  

Μέχρι τώρα, ωστόσο, οι πρωτοβουλίες και οι διαδικασίες προβληµατισµού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την υποστήριξη της στρατηγικής της Λισαβόνας έτειναν να επικεντρώνονται σε 
άλλες πτυχές των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, για παράδειγµα, στην 
επαγγελµατική κατάρτιση και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το σχολείο, παρόλο που ο 
ρόλος του είναι θεµελιώδης για την επίτευξη των κοινών στόχων που παρουσιάζονται στο 
πρόγραµµα εργασίας της «εκπαίδευσης και κατάρτισης 2010», δεν έχει αντιµετωπιστεί 
διεξοδικά µέχρι σήµερα. 

Αν και υπάρχουν πολλά παραδείγµατα επιτυχηµένων σχολείων σε όλη την Ευρώπη, 
υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη 
βελτίωση των γραµµατικών γνώσεων των δεκαπεντάχρονων παιδιών, τη µείωση του αριθµού 
των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και την αύξηση του ποσοστού 
ολοκλήρωσης της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στοιχεία που αποτελούν όλα τους 
καίρια σηµεία αναφοράς της στρατηγικής της Λισαβόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Σήµερα: 

• Το ένα πέµπτο των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών φτάνει µόνο στο κατώτατο επίπεδο 
ικανότητας ανάγνωσης.  

• Περίπου το 15% των ατόµων ηλικίας 18 – 24 ετών εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα.  

• Μόνο το 77% των ατόµων ηλικίας 22 ετών έχει ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση6. 

Το ζήτηµα των δεξιοτήτων είναι ζωτικό. Περίπου το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού εργατικού 
δυναµικού είναι χαµηλής ειδίκευσης, όµως, σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις, έως το 2010 
το 50% των θέσεων εργασίας που θα έχουν δηµιουργηθεί θα απαιτούν εργαζοµένους υψηλής 
ειδίκευσης και µόλις το 15% θα αφορούν ανθρώπους µε βασική σχολική εκπαίδευση. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι τα σχολεία δυσκολεύονται να κινήσουν το ενδιαφέρον των µαθητών για τα 
βασικά µαθήµατα της φυσικής, της χηµείας και των µαθηµατικών, που είναι καίριας 
σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Τα κορίτσια έχουν λιγότερο καλές 
επιδόσεις στα µαθηµατικά και στη φυσικοχηµεία από τα αγόρια, ενώ υπάρχουν και άλλες 
σηµαντικές ανισότητες µεταξύ των δύο φύλων: τα αγόρια τα καταφέρνουν ολοένα και 

                                                 
4 Το παρόν έγγραφο δίνει έµφαση κυρίως στα συστήµατα και στα ιδρύµατα της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. 
5 Eurydice: Βασικά δεδοµένα 2005 (Key data 2005), πίνακας Β1. 
6 Πρόοδος προς τους στόχους της Λισαβόνας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση SEC (2006) 639. 
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λιγότερο καλά στην ανάγνωση· τέλος, τα αγόρια εγκαταλείπουν το σχολείο συχνότερα από 
ότι τα κορίτσια.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε στοιχεία, τα υψηλής ποιότητας προσχολικά προγράµµατα που 
επικεντρώνονται όχι µόνο στη µάθηση αλλά και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της 
κοινωνικότητας έχουν µακροπρόθεσµα οφέλη για την επιτυχία και την κοινωνικοποίηση του 
µαθητή στο σχολείο και στη µετέπειτα ζωή του, ειδικά όταν ο µαθητής προέρχεται από τα πιο 
µειονεκτικά στρώµατα και όταν τα προσχολικά αυτά προγράµµατα ακολουθούνται στη 
συνέχεια από παρεµβάσεις, όπως η στήριξη για την εκµάθηση γλωσσών και για την 
κοινωνική προσαρµογή7. Πέρα από αυτό, η παροχή µάθησης σε πρώιµη ηλικία και 
προσχολικής εκπαίδευσης διαφέρει πολύ από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Επιπλέον, αν 
και κανένα σχολικό σύστηµα δεν παρέχει την ίδια ποιότητα εκπαίδευσης για όλους, το εύρος 
της ανισότητας µεταξύ µαθητών είναι πολύ διαφορετικό από χώρα σε χώρα8, πράγµα που 
δηλώνει ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση σε αυτό τον τοµέα. 

Ακριβώς σε αυτή τη βάση αποφάσισαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής να δροµολογήσουν την 
παρούσα διαβούλευση. 

Οι συµµετέχοντες καλούνται (1) να εντοπίσουν τις ενέργειες που απαιτούνται στο εθνικό 
τους πλαίσιο για να εξασφαλιστεί ότι τα σχολεία προσφέρουν την ποιότητα εκπαίδευσης που 
χρειάζεται για τον 21ο αιώνα· και (2) να εντοπίσουν εκείνες τις πτυχές της σχολικής 
εκπαίδευσης στις οποίες µπορεί η συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει 
τα κράτη µέλη να εκσυγχρονίσουν τα συστήµατά τους9. Γι’ αυτό το σκοπό, η Επιτροπή καλεί 
τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση να χρησιµοποιήσουν το πλαίσιο θεµάτων και 
ερωτηµάτων που παρουσιάζεται στο τµήµα 2, το οποίο περιλαµβάνει, αφενός, θέµατα που 
έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο συζητήσεων σε επίπεδο ΕΕ και, αφετέρου, θέµατα που 
δεσπόζουν σε εθνικές συζητήσεις. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, στο πλαίσιο του ρόλου τους που είναι η στήριξη των κρατών 
µελών, θα βασιστούν σε αυτές τις πληροφορίες καθώς και σε άλλες πηγές10 για να εντοπίσουν 
τους τοµείς εκείνους στους οποίους οι ανταλλαγές εµπειριών και η συνεργασία θα είναι 
περισσότερο επωφελείς για τις µελλοντικές εργασίες στο πλαίσιο του προγράµµατος 
εργασίας της «εκπαίδευσης και κατάρτισης 2010». Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης θα 
συζητηθούν επίσης σε συνέδριο που θα διοργανωθεί από την πορτογαλική προεδρία της 
Ένωσης το Νοέµβριο του 2007. 

                                                 
7 Παράρτηµα της ανακοίνωσης της Επιτροπής µε τίτλο Αποδοτικότητα και ισότητα στα ευρωπαϊκά 

συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 2006, σηµείο 2.2. 
8 ΟΟΣΑ: Η µάθηση για τον κόσµο του αύριο, πρώτα αποτελέσµατα της µελέτης PISA 2003 (Learning for 

Tomorrow’s World, First Results from PISA 2003), Πρόγραµµα ∆ιεθνούς Αξιολόγησης των Μαθητών, 
Παρίσι, 2004 

9 Η δράση σε επίπεδο ΕΕ υλοποιείται κυρίως µέσω του προγράµµατος εργασίας «εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010» και µέσω της υποστήριξης των εθνικών προγραµµάτων µεταρρύθµισης 

10 Π.χ. εθνικές εκθέσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας «εκπαίδευσης και κατάρτισης 2010», 
εκθέσεις για τα εθνικά προγράµµατα µεταρρύθµισης κ.λπ. 
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2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

2.1 Βασικές ικανότητες για όλους 

Η φοίτηση στο σχολείο άρχισε να γίνεται µαζική σε µια εποχή που ήταν δυνατό να 
προβλεφθούν µε σχετική βεβαιότητα οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα χρειάζονταν οι 
µαθητές στην ενήλικη ζωή τους. Κάτι τέτοιο είναι λιγότερο πιθανό να ισχύει στο µέλλον. Οι 
νέοι δεν µπορούν πια να περιµένουν ότι θα περάσουν όλη τους τη ζωή στον ίδιο τοµέα 
απασχόλησης ή ακόµη και στον ίδιο τόπο· η επαγγελµατική τους διαδροµή θα αλλάζει µε 
απρόβλεπτους τρόπους και θα χρειάζονται ευρύ φάσµα γενικών δεξιοτήτων που θα τους 
επτρέπουν να προσαρµόζονται. Σε έναν ολοένα πιο σύνθετο κόσµο η δηµιουργικότητα, η 
ικανότητα πλευρικής σκέψης, οι εγκάρσιες δεξιότητες και η προσαρµοστικότητα τείνουν να 
έχουν µεγαλύτερη αξία από συγκεκριµένους κορµούς γνώσης.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να βοηθήσει τα κράτη µέλη να προσαρµόσουν τα σχολικά τους 
προγράµµατα στις σύγχρονες ανάγκες, εξέδωσε πρόσφατα το «ευρωπαϊκό πλαίσιο βασικών 
ικανοτήτων»11, ένα εργαλείο αναφοράς για τις βασικές ικανότητες που χρειάζονται όλοι οι 
άνθρωποι για να πετύχουν στη ζωή τους σε µια κοινωνία της γνώσης. Οι βασικές ικανότητες 
αφορούν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που εξυπηρετούν την προσωπική ολοκλήρωση, την 
κοινωνική ένταξη και ενεργό συµµετοχή στα κοινά και την απασχολησιµότητα. 
Περιλαµβάνουν τις «παραδοσιακές» ικανότητες, όπως είναι η γνώση της µητρικής γλώσσας, 
η γνώση ξένων γλωσσών, οι βασικές ικανότητες στα µαθηµατικά και στις φυσικές επιστήµες 
και η ψηφιακή ικανότητα, αλλά και εγκάρσιες ικανότητες, όπως το «µαθαίνω πώς να 
µαθαίνω», η κοινωνική ικανότητα και η ικανότητα άσκησης της ιδιότητας του πολίτη, η 
ανάληψη πρωτοβουλίας και η επιχειρηµατικότητα και η πολιτισµική ευαισθησία και 
έκφραση.  

Το εν λόγω πλαίσιο στηρίζεται στο γεγονός ότι ένας αριθµός κρατών µελών 
επαναπροσδιορίζουν τα σχολικά τους προγράµµατα µε τέτοιο τρόπο ώστε αντί να 
απαριθµούν εισροές (γνώσεις που οφείλουν να µεταδώσουν τα σχολεία), καθορίζουν 
αποτελέσµατα (δεξιότητες και στάσεις που αναµένεται να έχουν αναπτύξει οι µαθητές στα 
διάφορα στάδια της εκπαίδευσής τους). Τέσσερις από τις οκτώ βασικές ικανότητες που 
προσδιορίζονται σε αυτό είναι εγκάρσιες· το γεγονός αυτό δηµιουργεί ορισµένα ζητήµατα, 
όπως µε ποιο τρόπο θα ενταχθούν µέσα σε ένα σχολικό πρόγραµµα που βασίζεται σε 
παραδοσιακά «γνωστικά αντικείµενα» και σε ποιο βαθµό θα πρέπει τα σχολεία να 
αναδιοργανωθούν ώστε να βοηθήσουν τους µαθητές να αποκτήσουν αυτό το είδος 
δεξιοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός «µαθηµάτων».  

Ερώτηση 1: Πώς µπορούν να οργανωθούν τα σχολεία έτσι ώστε να παρέχουν σε όλους τους 
µαθητές το πλήρες φάσµα των βασικών ικανοτήτων; 

2.2 Η προετοιµασία των Ευρωπαίων για τη διά βίου µάθηση 

Η επιτυχία ενός ατόµου στην κοινωνία της γνώσης και στην οικονοµία της µάθησης 
εξαρτάται από την ικανότητά του να συνεχίζει τη διαδικασία της µάθησης µε διάφορους 
τρόπους σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και να προσαρµόζεται γρήγορα και 

                                                 
11 Το «πλαίσιο βασικών ικανοτήτων» είχε ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας το 2000, 

µε σκοπό να εντοπιστούν και να προσδιοριστούν εκείνες οι ικανότητες που θα πρέπει να έχει κάθε 
πολίτης για πετύχει στη ζωή του σε µια κοινωνία της γνώσης. Η σύσταση διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2006/l_394/l_39420061230el00100018.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2006/l_394/l_39420061230el00100018.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2006/l_394/l_39420061230el00100018.pdf
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αποτελεσµατικά σε µεταβαλλόµενες καταστάσεις. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές θα πρέπει να 
φεύγουν από το σχολείο µε τα εφόδια και τα κίνητρα για να αναλάβουν την ευθύνη της 
προσωπικής τους διά βίου µάθησης.  

Χάρη στην εκπαιδευτική έρευνα, οι αντιλήψεις µας για τη µάθηση εξακολουθούν να 
εξελίσσονται αλλά µένει ακόµη πολύς δρόµος ώσπου τα διδάγµατα από την έρευνα να 
αφοµοιωθούν πλήρως στις µεθόδους διδασκαλίας και στη σχολική οργάνωση. ∆ιεξάγονται 
συζητήσεις, παραδείγµατος χάριν, για τα εξής θέµατα: κατά πόσον έχουν ακόµη θέση οι 
«παραδοσιακές» µέθοδοι διδασκαλίας, δηλαδή η µετάδοση της γνώσης και η εκπαίδευση των 
µαθητών να την αναπαράγουν· ή κατά πόσον η διδασκαλία µεγαλύτερων µαθητών, οι οποίοι 
έχουν αναπτύξει επαρκώς δεξιότητες και ικανότητες για να λειτουργούν αυτόνοµα θα 
µπορούσε ή θα έπρεπε να είναι περισσότερο µαθητοκεντρική δραστηριότητα, στην οποία ο 
µαθητής και ο δάσκαλος να συνοικοδοµούν ενεργητικά γνώση και δεξιότητες. Οι τεχνολογίες 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών, για παράδειγµα, κρύβουν τεράστιες δυνατότητες 
υποστήριξης της αυτόνοµης µάθησης, συλλογικής οικοδόµησης της γνώσης και ανάπτυξης 
των δεξιοτήτων. 

Ερώτηση 2: Με ποιον τρόπο µπορούν τα σχολεία να εφοδιάζουν τους νέους ανθρώπους µε 
ικανότητες και κίνητρα για µάθηση εφ’ όρου ζωής; 

2.3 Συµβολή στη διατηρήσιµη οικονοµική ανάπτυξη 

Όπως σηµειώνεται παραπάνω, η ανάγκη να αποκτήσουν οι νέοι τα απαραίτητα βασικά 
εφόδια και να βελτιωθεί το µορφωτικό επίπεδο αποτελεί ουσιώδες µέρος της στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση και για την αειφόρο ανάπτυξη12· 
βρίσκεται στη βάση των στόχων που έθεσαν τα κράτη µέλη στα εθνικά τους προγράµµατα 
µεταρρύθµισης. Η ζήτηση για δεξιότητες έχει δύο σκέλη: αφενός, η ταχεία τεχνολογική 
πρόοδος απαιτεί υψηλές και διαρκώς αναβαθµιζόµενες δεξιότητες, αφετέρου η αυξανόµενη 
παγκοσµιοποίηση και οι νέοι τρόποι οργάνωσης των επιχειρήσεων (π.χ. µε οριζόντιες 
ιεραρχίες) απαιτούν κοινωνικές, επικοινωνιακές, επιχειρηµατικές και πολιτισµικές γνώσεις 
και ικανότητες που βοηθούν τους ανθρώπους να προσαρµόζονται σε µεταβαλλόµενα 
περιβάλλοντα.  

Η αύξηση της σχολικής επιτυχίας είναι σηµαντική για τα άτοµα, επειδή το µορφωτικό 
επίπεδο το οποίο κατακτούν στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έχει καθοριστική και 
άµεση επίπτωση στις µετέπειτα εκπαιδευτικές κατακτήσεις τους13 και στους µισθούς τους14. 
Είναι επίσης σηµαντική για την κοινωνία· δεδοµένου ότι αύξηση του µορφωτικού επιπέδου 
(όπως µετριέται µε τη µέση επίδοση σε συγκρίσιµες διεθνείς εξετάσεις µαθητών, όπως η 

                                                 
12 Η στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη ζητά από τα κράτη µέλη να αναπτύξουν την 

εκπαίδευση σε θέµατα αειφόρου ανάπτυξης. Αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν την αειφόρο χρήση 
ενεργειακών πηγών και µεταφορικών συστηµάτων, τα αειφόρα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής, 
την υγεία, την ικανότητα χρήσης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και την υπεύθυνη άσκηση της 
ιδιότητας του πολίτη στο πλανητικό επίπεδο. 

13 Βλέπε, για παράδειγµα Rice: The impact of local labour markets on investment in further education: 
Evidence from the England and Wales youth cohort studies. Journal of Population Economics (1999) 
και Maani και Kalb Childhood economic resources, academic performance, and the choice to leave 
school at age sixteen. Economics of Education Review (2007) 

14 Βλέπε για παράδειγµα Currie και Thomas Early test scores, school quality and SES: Longrun effects on 
wages and employment outcomes. Research in Labor Economics 20 (2001) και Murnane et al. The 
growing importance of cognitive skills in wage determination. The Review of Economics and Statistics 
77 (1995) 
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PISA και το TIMSS) συνδέεται στενά µε την οικονοµική ανάπτυξη15, µια αύξηση του γενικού 
µορφωτικού επιπέδου των ευρωπαίων µαθητών σχολείου θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και την οικονοµική ανάπτυξη. 

Ερώτηση 3: Πώς µπορούν να συµβάλουν τα σχολικά συστήµατα στην υποστήριξη της 
µακροπρόθεσµης διατηρήσιµης οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρώπη; 

2.4 Η αντιµετώπιση των προκλήσεων στις κοινωνίες µας 

Μια πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής16 και ένα πρόσφατο έγγραφο διαβούλευσης για 
την κοινωνική πραγµατικότητα της Ευρώπης17 επισηµαίνουν ότι οι πολιτικές εκπαίδευσης και 
κατάρτισης µπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο στα οικονοµικά και κοινωνικά αποτελέσµατα 
αλλά επίσης ότι οι ανισότητες στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση κρύβουν τεράστιο 
κόστος. Αυτό δεν σηµαίνει ότι τα σχολεία µπορούν ποτέ από µόνα τους να αντιµετωπίσουν 
ευρύτερα κοινωνικά προβλήµατα· η έρευνα έχει δείξει ότι µεµονωµένες πρωτοβουλίες 
εκπαιδευτικής πολιτικής δεν έχουν παρά µόνο περιορισµένη επιτυχία, για παράδειγµα, στην 
άρση των φραγµών στην ένταξη, εκτός και αν συνδυάζονται µε ευρύτερα προγράµµατα 
κοινωνικής και οικονοµικής µεταρρύθµισης, που συνδέουν την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση µε τη δράση σε άλλους τοµείς πολιτικής18. Ωστόσο, το σχολείο, γύρω από το 
οποίο στρέφεται η ζωή παιδιών και γονιών, αντιµετωπίζει σήµερα πολυάριθµες προκλήσεις. 

Για παράδειγµα, οι µονογονεϊκές οικογένειες ή οι εργαζόµενοι γονείς µπορεί να περιµένουν 
από το σχολείο στήριξη είτε όσον αφορά τη φύλαξη παιδιών είτε τις εξωσχολικές 
δραστηριότητες. 

Οι σχολικοί πληθυσµοί αντικατοπτρίζουν τις µεταναστευτικές ροές. Σε διάφορες χώρες, πάνω 
από το 10% των µαθητών ηλικίας 15 ετών έχουν γονείς που γεννήθηκαν στο εξωτερικό19· 
µερικά κράτη µέλη αντιµετωπίζουν το φαινόµενο αυτό για πρώτη φορά. Η παρουσία, σε µια 
σχολική κοινότητα, µαθητών και γονιών µε διαφορετικές πολιτισµικές και γλωσσικές 
προελεύσεις µπορεί να αποτελέσει πλούσια πηγή µαθησιακών ευκαιριών20, το δε σχολείο 
µπορεί να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο άνθρωποι διαφορετικών 
προελεύσεων µπορούν να µάθουν ο ένας από τον άλλο. Ωστόσο, η αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση της αυξανόµενης πολιτισµικής πολυµορφίας στις τάξεις είναι επίσης 
προβληµατική για ορισµένα κράτη µέλη.  

Οι περισσότεροι µετανάστες µαθητές έχουν όρεξη για µάθηση και θετική στάση απέναντι στο 
σχολείο21· ωστόσο, υπάρχει η ανησυχία σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι 
µαθητές που προέρχονται από οικογένειες µεταναστών έχουν συχνά σηµαντικά χαµηλότερες 

                                                 
15 Βλέπε Hanushek και Kimko Schooling, labor force quality, and the growth of nations. American 

Economic Review 90 (2000). 
16 Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης· 

COM(2006) 481 τελικό. 
17 Έγγραφο διαβούλευσης του Γραφείου Συµβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής: Europe's Social 

Reality.http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/docs/background_document_en.p
df 

18 S Power, Σύνθεση των αποτελεσµάτων της ευρωπαϊκής έρευνας στον τοµέα της εκπαίδευσης µε πολιτική 
σηµασία (Policy-relevant synthesis of results from European research in the field of Education), 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας, 2007. 

19 Η ενσωµάτωση των παιδιών των µεταναστών στα σχολεία της Ευρώπης, Eurydice, 2004. 
20 Η προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας COM (2003) 449 
21 Πού πετυχαίνουν οι µετανάστες µαθητές (Where immigrant students succeed), OΟΣΑ, 2006. 
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επιδόσεις από τους ηµεδαπούς συµµαθητές τους. Γενικά, οι µαθητές που προέρχονται από 
µειονοτικές οµάδες συνήθως αντιµετωπίζουν λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση από τον υπόλοιπο 
πληθυσµό και µπορεί να υφίστανται σοβαρές ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση 
και στα οφέλη από αυτήν. Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των φαινοµένων ρατσισµού και 
ξενοφοβίας (EUMC), για παράδειγµα, επισήµανε ότι αυτό ισχύει για τα παιδιά των Ροµ σε 
ορισµένα κράτη µέλη22. 

Σύµφωνα µε την κοινή έκθεση της Επιτροπής για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική 
ένταξη, «Τα παιδιά διατρέχουν υψηλότερο από το µέσο κίνδυνο φτώχειας στα περισσότερα 
κράτη µέλη. Σε ορισµένα από αυτά διατρέχει κίνδυνο σχεδόν ένα στα τρία παιδιά. […] Τα 
άπορα παιδιά έχουν λιγότερες πιθανότητες από τα άλλα να έχουν καλή απόδοση στο σχολείο, 
να παραµείνουν εκτός του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης, να έχουν καλή υγεία και να 
ενταχθούν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία»23. Η φτώχεια βλάπτει τη γνωστική τους 
ανάπτυξη και, τελικά, τις ακαδηµαϊκές επιτυχίες τους24. Γενικά, οι νέοι που έχουν µεγαλώσει 
σε λιγότερο ευνοϊκό κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το 
σχολείο πρόωρα25.  

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα σε αρκετά κράτη µέλη. 
Η πρόοδος προς το στόχο της Ένωσης για µέγιστο όριο 10% µαθητών που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο έως το 2010 είναι αργή και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι οι 
προσπάθειες πρέπει να ενταθούν26.  

Οι εκπαιδευτικές πρακτικές και οι κοινωνιακές συνθήκες επίσης αλληλεπιδρούν. Υπάρχουν 
στοιχεία27 που αποδεικνύουν ότι ο διαχωρισµός των παιδιών σε διαφορετικά σχολεία µε βάση 
τις ικανότητές τους πριν από την ηλικία των 13 ετών («tracking») οξύνει τις διαφορές στο 
επίπεδο σπουδών λόγω κοινωνικής προέλευσης και οδηγεί σε ακόµη µεγαλύτερες ανισότητες 
στις επιδόσεις των µαθητών και των σχολείων.  

Ερώτηση 4: Πώς µπορούν τα σχολικά συστήµατα να καλύψουν την ανάγκη προώθησης της 
ισότητας, να ανταποκριθούν στην πολιτισµική πολυµορφία και να µειώσουν την πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου;  

2.5 Σχολείο για όλους 

Υπάρχει η τάση στην Ευρώπη να φοιτούν όλοι οι µαθητές (ανεξαρτήτως των αναγκών τους) 
σε τάξεις γενικής κατεύθυνσης· ο αριθµός των φοιτούντων σε χωριστά «ειδικά» σχολεία 
φθίνει, επειδή τα σχολεία αυτά έχουν µετατραπεί σε κέντρα πόρων για την υποστήριξη του 
έργου των σχολείων γενικής κατεύθυνσης. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, «η εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισµούς παρέχει µια σηµαντική βάση για την εξασφάλιση της ισότητας ευκαιριών για 
ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες σε όλες τις πτυχές της ζωής τους· προϋποθέτει ευέλικτα 

                                                 
22 Ροµ και πλανόδιοι στη δηµόσια εκπαίδευση (Roma and Travellers in Public Education), EUMC, 2006 
23 Κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη 2007. 
24 Μια θεµατική µελέτη για την εξεύρεση των ορθών απαντήσεων σε επίπεδο πολιτικής για την πρόληψη της 

παιδικής φτώχειας (A thematic study to identify what policy responses are successful in preventing child 
poverty), Eυρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις, 2006. 

25 Μελέτη για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, βασικές δεξιότητες και πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου (Study on Access to Education and Training, Basic Skills and Early School 
Leavers), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ EAC, 2005. 

26 Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Βρυξέλλες 2006, 38. 
27 Βλέπε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Παράρτηµα της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

µε τίτλο Aποδοτικότητα και ισότητα στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 2006. 
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εκπαιδευτικά συστήµατα που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές και συχνά σύνθετες ανάγκες 
των επιµέρους µαθητών.»28  

Οι µορφές διδακτικής πρακτικής που υποστηρίζουν την ένταξη µαθητών µε «ειδικές» 
ανάγκες περιλαµβάνουν: συνεργατική διδασκαλία, συνεργατική µάθηση, συνεργατική λύση 
προβληµάτων, ετερογενή οµαδοποίηση και συστηµατική καθοδήγηση, διάγνωση, σχεδιασµό 
και αξιολόγηση της εργασίας του κάθε µαθητή. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις είναι πιθανό να 
ωφελήσουν όλους τους µαθητές, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών που είναι ιδιαίτερα 
προικισµένα ή ταλαντούχα29.  

Εποµένως, οι προσπάθειες ένταξης των παιδιών µε «ειδικές» εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί 
να θεωρηθεί ως επέκταση της αρχής ότι το σχολείο µπορεί να οικοδοµηθεί γύρω από τις 
ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού. Παρόλο που υπάρχουν αυτές οι τάσεις, σε ορισµένα 
κράτη µέλη η δυσαρέσκεια από το είδος σχολικής φοίτησης που προσφέρει το δηµόσιο 
οδήγησε έναν µικρό αριθµό γονέων να µορφώνουν τα παιδιά τους στο σπίτι. 

Ερώτηση 5: Εάν ο στόχος των σχολείων είναι να ανταποκρίνονται στις επιµέρους µαθησιακές 
ανάγκες του κάθε µαθητή, πώς θα πρέπει να διαµορφωθούν τα προγράµµατα, η σχολική 
οργάνωση και οι ρόλοι των εκπαιδευτικών; 

2.6 Η προετοιµασία των νεαρών Ευρωπαίων για την ενεργό συµµετοχή στα κοινά 

Η αύξηση της συµµετοχής των νέων ανθρώπων στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία είναι µια 
από τις σπουδαιότερες προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει η ευρωπαϊκή κοινωνία30. Οι 
ουσιαστικοί δεσµοί µεταξύ σχολείου και ευρύτερου κόσµου – στη γύρω περιοχή, στην 
περιφέρεια, στο κράτος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν – έχουν αναγνωριστεί 
ως ζωτικής σηµασίας για να προετοιµαστούν οι µαθητές να αναλάβουν τη θέση τους στην 
κοινωνία. Μέσω του σχολείου η κοινωνία βοηθά τους νέους ανθρώπους να προετοιµαστούν 
για να ζήσουν στο πλαίσιο µιας κοινότητας και να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες· δίνει 
µια ιδέα στους νέους για το τι σηµαίνει υπεύθυνος ευρωπαίος πολίτης σε µια δηµοκρατική 
κοινωνία31 32. 

Το Συµβούλιο της Ευρώπης, θέλοντας να συµβάλει στην αντιµετώπιση αυτής της πρόκλησης, 
περιέγραψε τρόπους µε τους οποίους µπορεί να καλλιεργηθεί το πνεύµα της δηµοκρατίας στα 
σχολεία, µε τη συµµετοχή µαθητών, γονιών και δασκάλων. Οι τρόποι αυτοί αποσκοπούν να 
δείξουν ότι η δηµοκρατία δεν είναι ένα παιχνίδι που παίζουν οι ενήλικοι µεταξύ τους και ότι 
απαιτεί µια διαδικασία µάθησης εφ’ όρου ζωής η οποία προϋποθέτει, αφενός, ότι οι 
µελλοντικοί ενήλικοι πολίτες έχουν ανατραφεί σε πνεύµα δηµοκρατίας και, αφετέρου, ότι την 
έχουν ασκήσει στο δικό τους επίπεδο. Η δηµοκρατία στα σχολεία έχει επίσης πρακτικό λόγο 

                                                 
28 Βασικές αρχές για την ειδική αγωγή (Key principles for Special Needs Education), Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 2003. 
29 Συµµετοχική Εκπαίδευση και Πρακτικές στην Τάξη. Ευρωπαϊκός φορέας για την ανάπτυξη της ειδικής 

αγωγής. Στη διεύθυνση: http://www.european-agency.org/iecp/iecp_intro.htm 
30 Βλέπε, για παράδειγµα, Σύµφωνο για τη Νεολαία· Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 

2003, όσον αφορά τους κοινούς στόχους για τη συµµετοχή και την ενηµέρωση των νέων (ΕΕ C 295 της 
5.12.2003) 

31 Αγωγή του πολίτη στο σχολείο στην Ευρώπη (Citizenship Education at School in Europe), Eurydice, 
2005. 

32 Εκπαίδευση και πολίτης: έκθεση σχετικά µε τον ευρύτερο ρόλο της εκπαίδευσης και τις πολιτισµικές 
της πτυχές. Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγγραφο αριθ. 13452/04. 
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ύπαρξης: είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και 
υπευθυνότητας µέσα στα σχολεία33.  

Ωστόσο, οι τάσεις αυξηµένης βίας, ριζοσπαστισµού και φονταµενταλισµού στην κοινωνία 
και οι εκδηλώσεις ρατσισµού, ξενοφοβίας, οµοφοβίας και σεξισµού αναπόφευκτα έχουν την 
αντανάκλασή τους στις σχολικές κοινότητες· η εκφοβιστική συµπεριφορά αποτελεί πρόβληµα 
το οποίο πολλά κράτη µέλη θεωρούν ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί κατά προτεραιότητα.  

Ερώτηση 6: Πώς µπορούν οι σχολικές κοινότητες να προετοιµάσουν τους νέους ανθρώπους 
να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες και να τους εµφυσήσουν θεµελιώδεις αξίες όπως η ειρήνη και η 
ανοχή της διαφορετικότητας;  

2.7 Εκπαιδευτικοί – βασικοί παράγοντες αλλαγής 

Η συµβολή του προσωπικού του σχολείου και ιδίως των εκπαιδευτικών αποτελεί κλειδί για 
την επιτυχία του κάθε σχολείου. Οι δάσκαλοι είναι οι διαµεσολαβητές µεταξύ ενός γοργά 
εξελισσόµενου κόσµου και των µαθητών που ετοιµάζονται να µπουν στον κόσµο αυτό.  

Η δουλειά του εκπαιδευτικού γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική: εργάζεται µε πιο ετερογενείς 
οµάδες µαθητών σε σχέση µε το παρελθόν (ετερογενείς όσον αφορά τη µητρική γλώσσα, το 
φύλο, την εθνική καταγωγή, το θρήσκευµα, τις ικανότητες κ.λπ.)· οφείλει να αξιοποιήσει τις 
δυνατότητες που προσφέρονται από τις νέες τεχνολογίες, να ανταποκριθεί στο αίτηµα της 
εξατοµικευµένης µάθησης και να µάθει στους µαθητές πώς να µαθαίνουν αυτόνοµα και για 
όλη τους τη ζωή· τέλος, αναλαµβάνει, ενδεχοµένως, επίσης πρόσθετα καθήκοντα λήψης 
αποφάσεων ή διοικητικά καθήκοντα, ως συνέπεια της αυξηµένης σχολικής αυτονοµίας.  

Επιπλέον, σε πολλά σχολεία το περιβάλλον είναι προβληµατικό· επιθετική συµπεριφορά 
απέναντι σε εκπαιδευτικούς καταγράφεται σε πολλά κράτη µέλη. Μια πρόσφατη µελέτη34 
κατέγραψε 37 διαφορετικούς περιβαλλοντικούς και οργανωτικούς παράγοντες που 
προκαλούν στρες ή παθήσεις συνδεόµενες µε το στρες σε εκπαιδευτικούς. Εποµένως, τίθενται 
ζήτήµατα σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας και την υποστήριξη που χρειάζεται το 
εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Πολλά κράτη µέλη έχουν δυσκολίες να κρατήσουν στο σχολείο τους πεπειραµένους 
εκπαιδευτικούς τους. Γενικά, στις χώρες για τις οποίες έχουµε στοιχεία, η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών συνταξιοδοτούνται από την εργασία τους αµέσως µόλις τους δίνεται η 
ευκαιρία. Το γεγονός αυτό συνιστά για τα κράτη µέλη πρόβληµα – να αντικαταστήσουν την 
πείρα που χάνεται – αλλά και ευκαιρία – να επενδύσουν στην αρχική κατάρτιση µιας νέας 
φουρνιάς εκπαιδευτικών και να βελτιώσουν τις δεξιότητες των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Η 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη συνεργάζονται τώρα, µέσω του προγράµµατος «εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010», µε σκοπό να βρουν τρόπους βελτίωσης της ποιότητας της κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών.  

Ερώτηση 7: Πώς µπορεί να καταρτιστεί και να υποστηριχθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό 
ώστε να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει; 

                                                 
33 Συµβούλιο της Ευρώπης, «Η δηµοκρατία στα σχολεία» (Democracy in Schools) 
34 Education International (EI) Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών (ETUCE), Μελέτη 

για το στρες: τα αίτια του στρες στους εκπαιδευτικούς, τα αποτελέσµατά του και προτεινόµενες µέθοδοι 
για τη µείωσή του (Study on Stress: The cause of stress for teachers, its effects, and suggested 
approaches to reduce it). 
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2.8 Βοήθεια προς τις σχολικές κοινότητες για την ανάπτυξή τους 

Ο διευθυντής, ο γυµνασιάρχης και ο λυκειάρχης έχουν ζωτικό διοικητικό και ηγετικό ρόλο 
στη λειτουργία του σχολείου. Υπάρχουν πολλά µοντέλα διοίκησης σχολείου στην Ευρώπη. 
Μερικά συστήµατα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στους ηγέτες ή ηγετικές οµάδες των σχολείων 
(«school leaders») που καθορίζουν το ρυθµό και την κατεύθυνση της αλλαγής, διευκολύνουν 
την ανοιχτή επικοινωνία, ενθαρρύνουν τη δηµιουργική σκέψη και την καινοτοµία, δίνουν 
κίνητρα στο προσωπικό και στους µαθητές για µεγαλύτερες επιτυχίες και λειτουργούν ως 
παράδειγµα, εφαρµόζοντας πρώτοι αυτοί την αρχή της διά βίου µάθησης. Σε άλλα συστήµατα 
ο ρόλος του ηγέτη του σχολείου δεν υπάρχει.  

Ο δηµόσιος διάλογος στρέφεται ολοένα και περισσότερο γύρω από το αίτηµα συνεργασίας 
των σχολείων µε άλλους φορείς και οργανισµούς. Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν ότι τα σχολεία λογοδοτούν στις κοινότητες από τις οποίες εξαρτώνται. Σε 
ορισµένες χώρες οι γονείς και άλλοι συντελεστές εκπροσωπούνται στα όργανα διοίκησης µε 
ευρείες εξουσίες όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού, τα οικονοµικά, τη σχολική 
δεοντολογία και το πρόγραµµα· σε άλλες, όλες αυτές οι αρµοδιότητες ανατίθενται σε 
κεντρικό επίπεδο. Η εκτεταµένη χρήση σχολικών εγκαταστάσεων για εξωσχολικές 
δραστηριότητες ή ως εκπαιδευτικού πόρου για ολόκληρη την κοινότητα (όπως τα τοπικά 
κέντρα επιµόρφωσης) µπορούν να βοηθήσουν στην προαγωγή των ευκαιριών διά βίου 
µάθησης. 

Τα συστήµατα αξιολόγησης και επιθεώρησης µπορούν να παράσχουν πολύτιµη 
ανατροφοδότηση στο σχολείο ώστε να αξιοποιήσει τις επιτυχίες του και να ανταποκριθεί στις 
µεταβαλλόµενες ανάγκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο35 συνέστησαν το 
2001 στα κράτη µέλη να θεσπίσουν διαφανή συστήµατα αξιολόγησης της ποιότητας και τα 
ενθάρρυνε να δηµιουργήσουν ένα ισορροπηµένο πλαίσιο αυτοαξιολογήσεων του σχολείου 
και τυχόν εξωτερικών αξιολογήσεων, να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή στη διαδικασία όλων 
των ενδιαφερόµενων παραγόντων και να διαδώσουν τις καλές πρακτικές και τα διδάγµατα. 
Παρόλα αυτά, οι γονείς, οι µαθητές και άλλα µέλη της σχολικής κοινότητας συµµετέχουν 
ολοένα και πιο σπάνια σε αξιολογήσεις σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς και τα σχολικά 
συµβούλια36. Ένα βασικό ζήτηµα είναι ο βαθµός στον οποίο η αξιολόγηση και η 
βαθµολόγηση της επίδοσης ενός σχολείου µπορεί να λάβει υπόψη της το 
κοινωνικοοικονοµικό και το εκπαιδευτικό προφίλ των µαθητών, ώστε να καταδειχθεί η 
προστιθέµενη αξία που επιφέρει το σχολείο.  

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην Ευρώπη όσον αφορά το βαθµό στον οποίο τα σχολεία 
έχουν την αυτονοµία να θέτουν τα ίδια τους στόχους τους, να διαµορφώνουν τα προγράµµατά 
τους, να επιλέγουν και να αµείβουν το προσωπικό τους και να εφαρµόζουν τυχόν αλλαγές 
που κριθούν, ενδεχοµένως, απαραίτητες βάσει της αξιολόγησης.  

Ερώτηση 8: Πώς µπορούν οι σχολικές κοινότητες να έχουν την κατάλληλη ηγεσία και τα 
κίνητρα που χρειάζονται για να επιτύχουν; Πώς θα αποκτήσουν την αρµοδιότητα να 
αποφασίζουν οι ίδιες για το πώς θα αναπτυχθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις 
µεταβαλλόµενες ανάγκες και στα µεταβαλλόµενα αιτήµατα; 

                                                 
35 Σύσταση περί ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση ΕΕ L 

60/53 1.3.2001. 
36 Αξιολόγηση σχολείων που παρέχουν υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ευρώπη (Evaluation of Schools 

Providing Compulsory Education in Europe). Eurydice 2004. 
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3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Όσα προαναφέρονται δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο των προκλήσεων που 
αντιµετωπίζουν τα σχολεία και τα σχολικά συστήµατα· ωστόσο, χρησιµεύουν για να 
καταδειχθούν οι σηµαντικές πιέσεις υπό τις οποίες αυτά λειτουργούν. Προκύπτει λογικά το 
συµπέρασµα ότι ο θεσµός του σχολείου δεν µπορεί να παραµείνει στατικός εάν ο στόχος του 
είναι να λειτουργήσει ως θεµέλιο για τη διά βίου µάθηση και να συµβάλει πλήρως στην 
κοινωνική και οικονοµική ευηµερία των κρατών µελών. 

Οι συµµετέχοντες καλούνται τώρα να απαντήσουν σε ορισµένα ή σε όλα τα ερωτήµατα που 
τέθηκαν εντοπίζοντας (1) τις ενέργειες τις οποίες θα θεωρούσαν σκόπιµο να προωθήσουν στο 
εθνικό τους πλαίσιο για να εξασφαλίσουν ότι τα σχολεία προσφέρουν την ποιότητα 
εκπαίδευσης που χρειάζεται για τον 21ο αιώνα· και (2) να εντοπίσουν τρόπους µε τους 
οποίους η ευρωπαϊκή συνεργασία37 µπορεί να βοηθήσει αποτελεσµατικά τα κράτη µέλη να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήµατά τους. 

                                                 
37 Η ευρωπαϊκή συνεργασία υλοποιείται κυρίως στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας «εκπαίδευση 

και κατάρτιση 2010» και µέσω των εθνικών προγραµµάτων µεταρρύθµισης που σχεδιάστηκαν για να 
συµβάλουν στη στρατηγική της Λισαβόνας. 
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

1. Πώς µπορούν να οργανωθούν τα σχολεία έτσι ώστε να παρέχουν σε όλους τους 
µαθητές το πλήρες φάσµα των βασικών ικανοτήτων; 

2. Με ποιον τρόπο µπορούν τα σχολεία να εφοδιάσουν τους νέους ανθρώπους µε 
ικανότητες και κίνητρα για µάθηση εφ’ όρου ζωής; 

3. Πώς µπορούν να συµβάλουν τα σχολικά συστήµατα στην υποστήριξη της 
µακροπρόθεσµης διατηρήσιµης οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρώπη; 

4. Πώς µπορούν τα σχολικά συστήµατα να καλύψουν την ανάγκη προώθησης της 
ισότητας, να ανταποκριθούν στην πολιτισµική πολυµορφία και να µειώσουν την 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου;  

5. Εάν ο στόχος των σχολείων είναι να ανταποκρίνονται στις επιµέρους µαθησιακές 
ανάγκες του κάθε µαθητή, πώς θα πρέπει να διαµορφωθούν τα προγράµµατα, η 
σχολική οργάνωση και οι ρόλοι των εκπαιδευτικών; 

6. Πώς µπορούν οι σχολικές κοινότητες να προετοιµάσουν τους νέους ανθρώπους να 
γίνουν υπεύθυνοι πολίτες και να τους εµφυσήσουν θεµελιώδεις αξίες όπως η ειρήνη 
και η ανοχή της διαφορετικότητας;  

7. Πώς µπορεί να καταρτιστεί και να υποστηριχθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να 
αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει; 

8. Πώς µπορούν οι σχολικές κοινότητες να έχουν την κατάλληλη ηγεσία και τα κίνητρα 
που χρειάζονται για να επιτύχουν; Πώς θα αποκτήσουν την αρµοδιότητα να 
αποφασίζουν οι ίδιες για το πώς θα αναπτυχθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις 
µεταβαλλόµενες ανάγκες και στα µεταβαλλόµενα αιτήµατα; 
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