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Στους γονείς μου και στην οικογένειά μου,

που πάντα με στηρίζουνε, είναι στο πλευρό μου

και με γεμίζουνε κουράγιο να συνεχίσω •..
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ΕΥΧΑΡIΣΤιΕΣ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε από την φοιτήτρια Ορνιθοπούλου Ελένη του

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το

ακαδημαϊκό έτος 20 Ι 0-20 11. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθcλα. να δώσω στον καθηγητή μου

κύριο Μπούρα Αντώνιο που με εμπιστεύτηκε και μου προσέφερε μια άψογη συνεργασία και

καθοδήγηση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από την αρχή σχεδόν της ύπαρξής του ο άνθρωπος διακατέχεται από την δίψα για

γνώση. Γνώση για τον κόσμο γύρω του, για το περιβάλλον που τον περιτριγυρίζει, για τους

νόμους της φύσης και τον συνάνθρωπο του. Όταν αυτή η γνώση συστηματοποιηθεί κω

καταστεί αδύνατη η σποραδική μετάδοσή της. δημιουργούντω τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Το εκπαιδευτικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε σήμερα, με την μορφή των σχολείων δηλαδή,

Υεwήθηκε μέσα στον 19<) αιώνα. Μέχρι τότε η εκπαίδευση και η παιδεία ήταν ιδιωτική υπό

θεση και παρέχονταν ατομικά στα σπίτια, των πλουσίων, από δασκάλους και γκουβερνάντες.

Με την ίδρυση των πρώτων σχολείων, όμως τέθηκαν οι βάσεις για την συστηματοποίηση της

εκπαίδευσης και την οργάνωσή της.

Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το κοινωνικό,

οικονομικό και πολιτικό περιβάλ/ον στο οποίο αναπτύσσεται. Με αυτό τον τρόπο. λοιπόν,

δεν αποτελεί μια ουδέτερη εmλογή αλλά είναι προ'ίόν μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής

πολιτικής που εκφράζει συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες και ομάδες. Έτσι γίνεται σαφές

πως το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι ανεξάρτητο, αλλά αντίθετα εξαρτάται από τις

αποφάσεις του εκάστοτε πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού συστήματος. Και καθώς τα

δεδομένα σε μια χώρα αλλάζουν, ανάλογα αλλάζει και το σύστημα που εξετάζουμε.

Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα τεσσάρων χωρών, της

Ελ/άδας, της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Φινλανδίας. Το κάθε ένα από αυτά είναι

ξεχωριστό γιατί αντανακλά μια διαφορετική πραγματικότητα, την πραγματικότητα της χώρας

στην οποία είναι θεμελιωμένο. Για την οριστικοποίησή του έχουν γίνει και συνεχίζουν να

γίνονται πολλές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις χώρες. Όσο θα αυξάνονται οι απαιτήσεις της

κοινωνίας, τόσο θα αυξάνεται και η ανάγκη για περαιτέρω α»).αγές στην εκπαίδευση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία ασχολείται μι: την σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων τριιlnι

βόρειων Ευρωπαϊκών χωρών. της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Αγγλίας και της ΕΗ.άδας.

Σκοπός της είναι να συγκεντρώσει και να συγκρίνει αυτά τα τέσσερα εκπαιδευτtKά συστήμα

τα. για τα οποία γίνονται ποΗ.ές εκτενείς αναφορές σε εργασίες και βιβλία αλλά όχι με

συγκεντρωτική μορφή. Στόχος, λοιπόν, της εργασίας είναι να περιγράψει τα βασικά συστα

τικά στοιχεία των εκπαιδευτικών συστημάτων κάθε χώρας και να καταδείξει τον τρόπο που

λειτουργεί η εκπαίδευση σε καθεμιά από τις χώρες αυτές, συγκρίνοντας ομοιότητες και

διαφορές τους. Οι χώρες αυτές επιλέχθηκαν με βάση το εκπωδευηκό τους σύστημα που έχει

διαμορφωθεί στο πέρασμα των Υρόνων αλλά και την τωρινή τους κατεύθυνση. Είναι χώρες

με διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης, τα οποία αντικατοπτρίζουν και τη διαφορετικότητα

κάθε χώρας και κοινωνίας.

Τα στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήματος που περιγράφονται και συγκρίνονται είναι οι

βαθμίδες και η δομή του, το αναλυτικό πρόγραμμα, η νομοθεσία και ο τρόπος Υρηματο

δότησης, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και ο τρόπος αξιολόγησης. Οι θεματικοί άξονες

αυτοί επιλέχθηκαν γιατί καλύπτουν τα βασικότερα σημεία ενός σχολικού συστήματος εκπαί

δευσης και αποτελούν τα σημεία αναφοράς του. Επίσης, γίνεται μια μικρή περιγραφή της

προσπάθειας εκσυγχρονισμού του ε)J~ηνικού εκπαιδευτικού συστήματος αλ/ά και της συνερ

γασίας των Ευρωπαϊκών χωρών σε θέματα εκπαίδευσης. Να σημειωθεί πως μεγαλύτερη

βαρύτητα δίνεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. χωρίς όμως να παραγκωνίζονται και οι

υπόλοιπες βαθμίδες.

Οι μεθοδολογικές αρχές που ακολουθήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία είναι η βιβλιο

γραφική έρευνα και κυρίως η χρησιμοποίηση ιστοσελίδων από το διαδίκτυο. Ο λόγος της

χρήσης ιστοσελίδων είναι η έλλειψη επαρκών στοιχείων, κυρίως για τα τρία ξένα εκπαιδευ

τικά συστήματα στην ελληνική βιβλιογραφία. Τα ελ/ηνικά συγγράμματα που χρησιμοποιή

θηκαν είναι η σειρά "Συγκριτική Παιδαγωγική" του Σήφη Μπουζάκη, η οποία χρονολο

γείται στη δεκαετία του 1990. Καθώς, λοιπόν, η εργασία χρειαζότανε περισσότερα και πιο

σύγχρονα στοιχεία βασίστηκε σε ένα μεγάλο τμήμα της σε αναγνωρισμένες ιστοσελίδες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Υπουργείων Παιδείας κάθε χώρας και του δικτύου Ευρυδίκη το

οποίο είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση. Τέλος, να σημειωθεί

πως η μετάφραση έγινε από τη συγγραφέα της εργασίας.

7



Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι"

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑIΔΕΥΤιΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

] .] Βαθμίδες και Δομή

Από τις αρχές του 190υ αιώνα με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις καθορίστηκε το

πλαίσιο λειτουργίας της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Η υποχρεωτική και δωρεάν στοιχειώδης

εκπαίδευση κατοχυρώνεται συνταγματικά το 1911. Το 1927 ορίζεται ότι τα έτη της

υποχρεωτικής φοίτησης στη στοιχειώδη εκπαίδευση δεν μπορούν να είναι λιγότερα από έξι.

Το 1976, καθιερώθηκε η εννιαετής δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα Ελληνόπουλα. ηλικίας έξι

(6) έως δεκαπέντε (15) ετών καθώς και η δημοτική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες εκπαί

δευσης.

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. εν έτη 201 Ι, διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές

βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η

Εκπαίδευση στ/ν Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών, δηλαδή

περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια (Δημοτικό) και την κατώτερη Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο)

Εκπαίδευση. Η σχολική ζωή των μαθητών μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 2,5 ετών

(προσχολική εκπαίδευση) σε ιδρύματα (ιδιωτικά και δημόσια) που ονομάζονται Βρεφονηπια

κοί Παιδικοί Σταθμοί. Ορισμένοι Παιδικοί Σταθμοί διαθέτουν και Νηπιακά Τμήματα που

λειτουργούν παράλ/ηλα με τα Νηπιαγωγεία.

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται στα Δημοτικά Σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά.

Δημόσια δημοτικά σχολεία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα ακόμα και στις πιο απομακρυσμέ

νες περιοχές. Σε αυτά η φοίτηση και τα βιβλία είναι δωρεάν. Το Δημοτικό Σχολείο ανήκει

στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στόχο έχει την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη

πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών. Η φοίτηση στο Δημοτικό διαρκεί έξι

χρόνια (που αντιστοιχούν σε έξι τάξεις), από την ηλικία των 6 μέχρι] 2 ετών. Επίσης λειτουρ

γούν Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και εμπλουτισμένο

αναλυτικό πρόγραμμα. Παράλληλα λειτουργούν Ειδικά Σχολεία και Τάξεις Ένταξης για

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. καθώς και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικCΊJν αναγκών ομάδων με κοινωνικές. πολιτισμικές ή

θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. Η φοίτηση στο δημοτικό ολοκληρώνεται με το πέρας της έκτης

τάξης. οπότε και εκδίδεται τίτλος σπουδι()ν. ο οποίος διαβιβάζεται υπηρι.:σlακ(! σε γυμνάσω
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της περιοχής. προκι:ιμ{;\,Ο\l οι μαΟητΙς "α συνεχίσου\' εκr;ί τη φοίτηπη του..; (ΕΙΙΓΥ"ιlίιΧ'_

Infornl<ιIiOn ση EduC<ItionHI SysterllS :.ιπ(Ι Policies ίη Eu.-ope, 2(10).

Σύμφωνα με τον Νόμο Ilλί1ίοιο (1985), σκοπός της Πρωτοβάθμως I~Kπαί()ι:υπης ι:ίνω \'(1

συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσω

ματικών δυνάμεων των μαθητών. ώστε. ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή. να έχουν τη

δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένεςπροσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

Το πρόγραμμασπουδώντης ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσηςβασίζεται στις εξής γενικές αρχές:

• Την παροχή της γενικής παιδείας

• Την ανάδειξη των ενοιαφερδvτων ΤOl) μαθητή και την κoJJ.ιέργεια δεξιοτήτων

• Την εξασφάJ.ιση ίσων ευκαφιών μάθησης για όλους τους μαθητές

• Την ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτ/πητας στο πλαίσιο μιας

πολυπο).ιτισμικής κοι\'ω\'ίας

• Την προετοιμασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνο}.ογιιίΥν πληροφόρησης και

εΠΙΚΟlνωνίας

• Την προαγωγή της φυσlκής, ψυχικής και ΚΟlνωνικής υγείας και

• Την ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και

την υιοθέτηση νέων προτύπων συμπεριφοράς.

Στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολ..είου, λ.οιπόν, εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν

την 31η Δεκεμβρίου. του έτους εγγραφής, ηλικία έξι (6) ετών, 1-1 δυνατότητα φοίτησης σε

συγκεκριμένο δημόσιο σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξαρτάται από την περιοχή κα

τοικίας του μαθητή. Κάθε σχολ..είο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκει σε ορισμένη σχολική

περιφέρεια τα όρια της οποίας καθορίζονται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Εκπαίδευ

σης. Τα Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχουν σχολική περιφέρεια και

η εγγραφή των μαθητών γίνεται κατόπιν κλήρωσης. Προκειμένου για την εγγραφή στην Α'

τάξη του Δημοτικού, εκτός από τη βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου και το πιστο

ποιητικό γεννήσεως, είναι απαραίτητα ορισμένα πιστοποιητικά υγειονομικών εξετάσεων και

εμβολιασμ(Ι>ν.

Η φοίτηση στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι δωρεάν και περιλαμβάνει την

παροχή των βιβλίων σε κάθε μαθητή και του συνοδευτικού εποπτικού υλικού. Οι μαθητές

που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου τους, μεταφέρονται δωρεάν και η δαπάνη

αυτή βαρύνει εξ ολοκλήρου το Δημόσιο. Προβλέπεται επίσης στις περιπτώσεις εκείνες όπου

η μεταφορά με λεωφορεία καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η καταβολή μηνιαίου επιδόμα

τος στην οικογΙνι::ια για κιιθε τΙκνο. Για οικογl;νειες με χαμηλί') εισ(')δημα ιλιγι'ιπρο Τω\' 3.000
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ευρώ) προβλέπεται εισοδηματικιι ι\'ίσχυση το ί)ψος της ()ποίας α\'Ιρχι:τΗΙ ('>ΤΟ ποπιΊ T(IJ\' φιιι

κοσίων (300) ευρώ ετησίως για κάθε παιδί μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης Π(ΗΙ φοιηΊ σι~

δημόσιο σχολείο (EuJΎdice. ΙπΙ'ιπιη<ιtiοn 011 Εducωίοπ<ιΙ Systems und Ρ()liι:ίc~ in Eul"OpL'.

2010).

Το σύνολο των μαθητών ενός Δημοτικού Σχολείου κατανέμεται σε έξι (6) τάξεις. σύμ·

φωνα με την ηλικία τους. δηλαδή, στην Α' τάξη φοιτούν οι μαθητές 6 ετών Κ.Ο.Κ.• Τα τμήμα

τα σε σχολεία με από 10 έως και 45 μαθητές (μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια) έχουν έως 15

μαθητές, ενώ τα τμήματα στα λοιπά σχολεία έχουν έως 25 μαθητές (Κ.Υ.Α.

Φ3/897/97652/Γ1/ΦΕΚ 1507/τ. Β'ΙΙ 3. 10.2006). Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ένας εκπαι

δευτικός διδάσκει όλα τα μαθήματα εκτός της φυσικής αγωγής, της μουσικής και των ξένων

γλωσσών τα οποία διδάσκονται από εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας. Στην περίπτω

ση της φυσικής αγωγής και μουσικής, αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί της αντίστοιχής ειδικό

τητας, διδάσκονται από τον δάσκαλο της τάξης.

Το διδακτικό έτος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αρχίζει την Ι η Σεπτεμβρίου και λήγει

την 21 η Ιουνίου του επόμενου έτους, ενώ η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει την Ι Ι η

Σεπτεμβρίου και λήγει την 15η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια του σχολικού

έτους υπάρχουν διακοπές - των εορτών των Χριστουγέwων και του Πάσχα - διάρκειας

τεσσάρων (4) εβδομάδων συνολικά. Οι καλοκαιρινές διακοπές των μαθητών διαρκούν από τη

16η Ιουνίου μέχρι τη Ι Οη Σεπτεμβρίου και των εκπαιδευτικών από την 22η Ιουνίου μέχρι την

31η Αυγούστου. Το διδακτικό έτος περιλαμβάνει 35 εβδομάδες διδασκαλίας, και κάθε εβδο

μάδα 5 ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή) για σύνολο 175 ημέρες διδασκαλίας ετησίως

(Eurydice, Ιnfοl·maιiοπ οπ Educational Systems and Policies in Europe, 2010).

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελ/.άδα παρέχεται σε δύο κύκλους: την υπο)'ρεωτική

(κατώτερη) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη μετα-υποχρεωτική (ανώτερη) Δευτεροβάθμια

Εκπαίδευση. Η Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται στο Γυμνάσιο. Η φοίτη

ση στο Γυμνάσιο διαρκεί τρία )'ρόνια και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 12-15 ετΙΙ)ν. Η

εκπαίδευση που παρέχεται έχει ως στόχο να προωθήσει την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθη

τών με βάση τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτή και τις απαιτήσεις που καλούνται

να αντιμετωπίσουν στη ζωή. Ειδικότερα, σκοπός του Γυμνασίου (N.1566/85) είναι να προω

θήσει, μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου σκοπού της εκπαίδευσης, την ολόπλευρη ανάπτυξη

των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες

απαιτήσεις της ζωής. Έτσι, το Γυμνάσιο βοηθά τους μαθητές (Eur)Idice, Information οπ

Educational 5Υsteιηs ί1nd P()lil·ies il1 ΕuωΡe, 2()IΩ):
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• Λ'α. ()ιι:ιψιί\'(ιιιι' ro rr/J(JTIfJlfJ. αξf(ίJI' rι"J ..- (ηΟ,κιύl" ο.ι'θρωπιστικ(ίι)" λ"ω ιι.ι./.ωl" (1.",-1(')\ Ι.

ώστε να μυθμίζο/JI' τη σομπι:ρlφομιJ. το/ι; rτΙιμφω\'α μι: Τις ι:πιταί'Ι:ς ΤΟ/ι.

• Λ/α κατευθύl.'ο/)\' το σιι\'ωσθηματικ/, Γο/ις KΙ'HJμO πΙ: πτδχο/ις δημιουμ)'/κο/ίς κω πράξl:ι,;

ανθρωπιστικές.

• Να συμπληρώνουν και να συνδυάζουν την κατάκτηση της γνώσης με τους ανω.ογους

κοινωνικούς προβληματισμούς, ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία διάφορες

καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις των προβλημάτων της ζωής με υπευθΌ\,ότητα.

μέσα σε κί,ίμα δημιουργικού διαλόγου και συλJ.Oγικής προσπάθειας.

• Να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους,

στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ορθότητα.

• Να αναπτύσσου\' ομαλά το σώμα τους για τη λειτουργική βεJ.τίωση του οργανισμού και

να καλλιεργούν τις κινητικές τους κλίσεις και ικανότητες.

• Να γνωρίζου\' τις διάφορες μορφl:-ς της τέχνης και να διαμορφώνουν αισθητικό

κριτήριο, ιρήσιμο και για τη δική τους καiλΙΤΕΧVική έκφραση.

• Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά

τους, να αποκτούν γνώση για τα διάφορα επαγγέλματα και να επιδιώκουν την παραπi:ρα

βελτίωσή τους μέσα στο πλαίσιο της

πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, ώστε να αναπroσσoνται αρμονικά ως

άνθρωποι και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι. κατανοώντας την ισότιμη συμβολή της πνευματικής

και χειρωνακτικής εργασίας στην κοινωνική πρόοδο και την ανάπτυξη,

Η ηλικία εγγραφής των μαθητών στην Α' τάξη του γυμνασίου, εκτός των περιπτώσεων

εκείνων που υποχρεώθηκαν να επαναλάβουν κάποια τάξη, τοποθετείται στα 12 έτη ενώ όσον

αφορά στα Εσπερινά Γυμνάσια, ως κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 140 έτος. Κάθε τάξη

αποτελείται από ένα ή περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών ενώ ο

αριθμός των μαθητών ανά τάξη ή τμήμα τάξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 τριάντα

σύμφωνα με τη Διυπουργική Απόφαση 684 Ι 9/Γ2/2006. Επίσης, η οργάνωση του σχολικού

έτους είναι ίδια με εκείνη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο Γυμνάσιο, εκτός από το μάθημα της αγγλικής γλώσσας που διδάσκεται σε δύο

διαφορετικά επίπεδα ανά τάξη τα οποία καθορίζονται με βάση το βαθμό γλωσσικής ικανότη

τας των μαθητών, οι μαθητές παρακολουθούν κοινό πρόγραμμα για όλα τα άλλα μαθήματα,

χωρίς καμιά διαφοροποίηση. Δεν λειτουργούν κλάδοι σπουδών ούτε παρέχεται εξειδίκευση

σε κάποιο τομέα κω οι μαθητές παρακολουθούν κοινό πρόγραμμα. Γυμνάσια που προσφέ

ρουν κατάρτιση και προετοιμασία για συγΚf:κριμi:νη ι;παΥγ..:λμΙΗικI1 καπΙIΟυνση. χωρίς v(!
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υστερούν σι: γενlΚ1) παιδεία ι.:ίναι τα [κκλψnαστικά Γυμ\'(lσια. τα Μουσικιί. Γ1ψ\'(ί.σω. ω

Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα Αθλητικά Σχολ.εία και τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής

Η μετα-υποχρεωτική (ανάηερη) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. σύμφωνα με τη μετι.φρl"ι

θμιση του 1997, περιλαμβάνει δύο τύπους σχολείων: τα Ενιαία Λύκεια και τα Τεχνικά

Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕ Ε) τα οποία μετονομάστηκαν σε Επαγγελματικά Λύκεια

(ΕΠΑ.Λ) ι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ). Η διάρκεια φοίτ/σης στα Ενιαία Λύκεια είναι

τριετής και στα Επαγγελματικά Λύκεια διετής (α' κύκλος σπουδών) ή τριετής (β' κύκλος

σπουδών), ενώ δεν αποκλείονται αμοιβαίες μετακινήσεις από τον ένα τύπο σχολείου στον

ά";.,Ν). Εκτός από τα ημερήσια Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠ.ΑΛ./ ΕΠ.ΑΣ. λειτουργούν και Εσπε

ρινά. Η ανάπτυξη και η έγκριση των προγραμμάτων γίνεται από το Υπουργείο Εθνικής

Παιδείας, το οποίο και εποπτεύει τα περισσότερα από αυτά. Ορισμένα ΕΠ.ΑΛ/ Επ.ΑΣ. επο

πτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας, Γεωργίας και Ανάπτυξης, και παρέχουν επαγγελματική

εκπαίδευση σε ειδικότητες αντίστοιχες των συγκεκριμένων Υπουργείων. Στ/ν Ελλάδα

λειτουργούν επίσης και ιδιωτικά Επ.ΑΛ. (Eurydice, lnfoτmation οη Educarional Sysrems and

Policies ίη Europe, 2010),

Σχετικά, με τα μαθήματα στο Λύκειο η Α' τάξη είναι τάξη προσανατολισμού και περι

λαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας. Η Β' τάξη περιλαμβάνει τρεις (3) κατευθύνσεις: θεω

ρητική. θετική και Τεχνολογική. Στη Γ τάξη λειτουργούν και πάλι οι κατευθύνσεις, αλλά η

Τεχνολογική Κατεύθυνση λειτουργεί σε δύο (2) κύκλους: ί) τον κύκλο Τεχνολογίας και Πα

ραγωγής και ii) τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών. Σύμφωνα με το νόμο 3475/2006.

τα προγράμματα διδασκαλίας στα επαγγελματικά Λύκεια περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής

παιδείας, τεχνικά - επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Έτσι, σε όλες τις τάξεις του

επαγγελματικού λυκείου, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, κοινά για όλους τους

μαθητές. το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει επιπλέον μαθήματα που για την Α' τάξη

ταξινομούνται σε κύκλους, για τη Β' τάξη σε επαγγελματικούς τομείς εv!ί) για τη Γ σε

ειδικότ/τες. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τόσο τα κοινά μαθήματα που

αντιστοιχούν στην τάξη τους όσο και τα μαθήματα του κύκλου. του τομέα και της

ειδικότ/τας που επιλέγουν.

Στη μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνονται και τα Ινστιτούτα

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ιΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσημη αλλά αδιαβάθμητη εκπαί

δευση. Τα ιδρύματα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθμητα. γιατί δέχονται αποφοίτους τόσο του

Γυμνασίου όσο και του Λυκείου. ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν. Σε

σύγκριση με τα ΤΕΕ. τα μαθήματα τω\' n::K εί\'αι προσα\'ατσλισμ{;να στ/ν αγορ<'ι. ιφγαπίας

και είναι σχεόιασμι:\'α μι~ τη σιινεrγασίο της πολιτείας. τι')\, I:rfo(}oT6)\' κω τω\' φγαςIJμΙ:\,(I)\'
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Οι καταρτιζόμ[;ωι λαμβfινοuν βεβαίωση ι:παγΥι::λματική..; κατάrτισης που τoυ~ δί\'Ι:1 τη 8}ι\'ιι

τότ/τα να συμμετάσχουν στις τελικές εξr:nισεtζ πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλ(iψαίΟ~

Επαγγελματικής Κατάrτισης.

Μετά την ολοκλήρωση της μετα-υΠΟχΡεωτικής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ μαθητές

εισέρχονται στην ανώτατη εκπαίδευση. Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται σε δύο παράλ

ληλους τομείς: τον πανεπιστημιακό τομέα κω τον ανώτατο τεχνολογικό τομέα. Η διάρκεια

σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 8-12 εξάμηνα. Η Εισαγωγή των φοιτητών εξαρ

τάται από την επίδοσή τους στις εξετάσεις που γίνOνταt σε εθνικό επίπεδο στη Γ τάξη Λυκεί

ου (πανελλήνιες εξετάσεις). Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. επίσης, υλοποtoύντα. προγράμ

ματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Eurydice, lnformation οη Educational Sysrems and PoJicies

ίπ Europe, 2010).

Τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Πανεmστήμια, Πολυτεχνεία. Σχολή Καλών Τεχνών) είναι

είκοσι τέσσερα (24), συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεmστημίου (ΕΑΠ)

και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.ΠΆ-Ε.). Το νεότερο ΠανεπιστημιακόΊδρυ

μα που λειτουργεί στ/ν Ελλάδα είναι το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Ελλάδας με έδρα την πό

λη του Αγρινίου (Ν. 3794/2009). Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, η Ανώτατη

Εκπαίδευση είναι δημόσια και παρέχεται αποκλειστικά από πανεπιστημιακά ιδρύματα που

αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), με πλήρη αυτοδιοίκηση και ακα

δημα'ίκή ελευθερία, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του κράτους και χρηματοδοτούνται

από αυτό. Η κρατική εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα. η εσωτερική διάρθρωση. η οργάνωση και η λειτουργία των διοικητικών, οι

κονομικών και τεχνικών υπηρεσιών των Πανεπιστημίων, ο καθορισμός της γενικής εκπαιδευ

τικής και ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος, όπως και ο προγραμματισμός. οι διαδικασίες

και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης του προσωπικού σε αντίστοιχες θέσεις, η κατανομή των πι

στώσεων Κ.ά. καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει

τουργίας κάθε Πανεπιστημίου.

Η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση παρέχεται κατ' εξοχήν στα Τεχνολογικά Εκπαιδευ

τικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τα οποία είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), με πλήρη

αυτοδιοίκηση και ακαδημαϊκή ελευθερία, τα οποία, παράλληλα, εποπτεύονται και επιχορη

γούνται οικονομικά από το Κράτος, μέσω του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων. Σήμερα λειτουργούν 15 ΤΕΙ σε διάφορες πόλεις της χώρας και η Ανώτατη

Σχολή Παιδαγωγικι1ζ και Τεχνολογικής Fκπαίδι::υσης (ΑΣΓιΛIΤF:). εν(;) μφΙΚ(1 ·ΙΤ.Ι f-X(JH\' κω

παραρηΊματα. ει...,ωιΟΙ:ΗΤΙΚΙ';..; μο\'{ίοι:,; που [~I")IσKoντω απ(Ίf'iτασl1 μ!:Ίιι.λι'~ΤΙ::llη ΤΙ'~\' 30 χιλιομ{:-
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τρων από την έδρα τω\' ΤΠ και περιλαμβάνουν το πολι) Dl)O ~ϊ.oλi:ς ή μΙ:!J)! τι':σσφα ω'ι:ςγφ

τ/τα Τμήματα. Ο συνολικός αριΘμός τμημάτων ΤΕΙ εί\'UΙ 113. r.v(() λ-ειτουργοι)\' και 5 ηοi~ω

τα στην ΑΣΠΑJTΕ. 1-1 συγχ(ίΜ:υση ή μετονομασία υπαρχόντων Τμημ{ιτων καΟιφίζι:ται απι',

τους νόμους 302712002, 354912007 κο! 374912009. Η εσωτερική διάρθρωση, η οργάνωση κο!

η λειτουργία των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών των Τεχνολογικών Εκ

παιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως και σι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης τσυ προ

σωπικού σε αντίστοιχες θέσεις, καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις και τον Εσωτερικό

Κανονισμό Λειτουργίας κάθε ΤΕΙ (Eurydice, Inforιnation οη Educational Systems and

Policies ίπ EUΓope. 2010).

Η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών των σχολών των ιδρυμάτων ανώτατης εκ

παίδευσης οδηγεί στην απόκτηση αντίστοιχου Πτυχίου, το οποίο οδηγεί στην αγορά ερ

γασίας, καθώς και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σπουδές του μεταπτυχιακού κύκλου:

δηλαδή σε σπουδές του δεύτερου κύκλου που οδηγούν στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί

κευσης (ισότιμο με πτυχίο MasIerj και του τρίτου κύκλου που οδηγούν στο Διδακτορικό

Δίπλωμα. Το Πτυχίο είναι τίτλος που απονέμεται με την ολοκλήρωση σπουδών του πρώτου

κύκλου, οι οποίες διαρκούν από τέσσερα έως έξι έτη ανάλογα με το αντικείμενο.

1.2 Αναλυτικό πρόγραμμα

Τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης καταρτίζονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) που εισηγείται προς το

Υπουργείο Παιδείας, το οποίο και τα εγκρίνει και εφαρμόζονται σε όλ,α τα σ,(Ολεία της

επικράτειας. Τα τρέχοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ) της Πρωτοβάθμιας και

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται στην ενιαία φιλοσοφία του Διαθεματικού

Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(ΔΕΠΠΣ) σε ισχύ από το σχολικό έτος 2003-2004.

Η διαθεματική αυτή προσέγγιση προωθεί τη διασύνδεση γνωστικών αντικειμένων και τη

σφαιρική ανάλυση βασικών εννοιών. Στο ΔΕΠΠΣ εντάσσεται και η καινοτόμος «Ευέλικτη

Ζώνη διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων". Το ΔΕΠΠΣ ορίζει τους σκοπούς

διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και τους γενικούς στόχους (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις

και αξίες), τους άξονες γνωστικού περιεχομένου. και τις ενδεικτικές θεμελιώδεις έwοιες

διαθεματικής προσέγγισης. Περιλαμβάνει για το κάθε γνωστικό αντικείμενο γενικές αρχές για

τη διδαΚΤΙ"-'l μεθοδολογία. την αξιολόγηση και το διδακτικ{) υλικά.
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Στο ΔΕΠΠΣ πρσπίνΩ\'Ται λl,')σr:ι; στα Οεωρητικά και πρακτικι'Ι πρσβλΙ1ματα πο\) ιιφ(ψl))')\'

την επιλογή και οργάνωση της σχολΙΚ1Ίς Ύ\"ιί)οης στην \lποιρεωτικιΊ εκπαίόεηση. ~τη <Ιια&ι

κασία αυτή λαμβάνεται υπόψη η ελλφ'ικlΊ εκπαιδευτιιαΊ πραγματικότητα. (')πως Ιχει διαμ<φ

φωθεί τόσο από άποψη δομών όσο και από άποψη σκοπών και στόχων. Έτσι, στο ΔΕΠΠΣ

διατηρούνται τα διακριτά μαθήματα, σJJ..ά ταυτόχρονα προωθούνται ποικίλοι τρόποι συσχέτι

σης της γνώσης σε δύο άξονες διαθεματικότητας, τον κατακόρυφο και τον οριζόντιο άξονα,

όπως εξάλλου υποδηλώνεται και από τον προσδιορισμό του Πλαισίου Προγράμματος Σπου

δών ως Διαθεματικού (= οριζόντιος άξονας) και Ενιαίου (::;: κατακόρυφος άξονας) (Eurydice,

lnfoπnation ση EducationaI Systenls and Policies ίπ Europe, 2010).

Στο πλαίσιο. λοιπόν. της διαθεματικής προσέγγισης, είναι δυνατή η υιοθέτηση αυτών των

δύο διαφορετικών. aJJ.iJ. παράλληλων και συμπληρωματικών. μεταξύ τους στρατηγικ<ίΝ σχε

διασμού των Α.Π.Σ:

α) Συγκρότηση ενιαίων ανεξάρτητων «διαθεματικ<ίιν» διδακτικών αντικειμένων/μαθημά

των (π.χ. «Μελέτη του Περιβάλλοντος», «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή». «Ερευνώ το

Φυσικό Κόσμο»). Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας ύλης, που

επιλέγεται από διάφορα επιστημονικά πεδία, με τρόπο ώστε, για κάθε θέμα που εξετάζεται,

να αναδεικνύονται η σχέση και τα σημεία τομής των δεδομένων από τις διαφορετικές επιστή

μες καθώς και η διασύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή.

β) Οριζόντια διασύνδεση των Α.Π.Σ. γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται αυτοτε

λώς σε μια βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης. Αυτή επιτυγχάνεται:

ί) Με την παράλληλη ή διαδοχική, ανάλογα με την περίπτωση. διδασκαλία εwοιών

που προβλέπεται να διδάσκονται στο πλαίσιο περισσότερων του ενός διαφορετικών μαθημά

των, δηλαδή των θεμελιωδών διαθεματικών εννοιών. Οι έwοιες αυτές και οι διαθεματικές

προεκτάσεις τους θα πρέπει να διαχέονται (όπου είναι εφικτό) και στο κείμενο των βιβλίων

των επί μέρους μαθημάτων, όπως προαναφέρθηκε, ώστε να εξασφαλίζεται, κατά τη διδασκα

λία ενός θέματος από τη σκοπιά μιας επιστήμης, η δυνατότητα αξιοποίησης γνό)σεων και

εμπειριών που έχει ήδη αποκτήσει ο μαθητής από τη διδασκαλία άλλου γνωστικού αντικειμέ

νου. Έτσι, επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν ολιστική προσέγγιση της γνώσης και η κατάκτη

σή της μέσα από κατάλληλες διασυνδέσεις.

ίί) Με την πραγματοποίηση. στο πλαίσιο διαφορετικών μαθημάτων, «διαθεματικών»

δραστηριοτήτων/εργασιών με διαφορετικά θέματα και περιεχόμενο, που λειτουργούν συμ

πληρωματικά στην κατανόηση των θεμελιωδόΝ διαθεματικών εwοιci)ν και οδηγούν στη

δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίll1) γν<ι)σι::ων κω σr.ξtoτήτων. Για Τψ' υλοποίηση (Ηlτι;lν τιι)\'
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εργασιών πρέπι;ι νΗ αφΙCΡ(\)\,εται σΗγκι:κριμένος )'ρι)νος. που μπορr.ί να "':lψ(ιίn:τω ('\Τ\1 10(,:

περίπου του συνολικού όιόακnκού χρόνου κάθε θεματικής ενότητας.

ΊΌ ΔΕΠΠΣ στηρίζεται στις βασικές αρχές και τους σκοπούς της αγωγής και της ()lΩΗ

σκαλίας, με τα οποία τίθεται το γενικό πλαίσιο και ορίζονται ΟΙ κατευθυντήριοι άξονες για

τον προσδιορισμό του περιεχομένου σπουδών Κα1 της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Πρωτο

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τόσο το περιεχόμενο όσο και η διαδικασία

επεξεργασίας των διαφόρων Ewotoov και πληροφοριών, πρέπει να διασφαλίζει την εσωτερική

συνοχή, τη συνέχεια και την ενιαία ανάπτυξη, ης διεπωτημονικές θεωρήσεις και συσχετίσεις

καθώς και τις διαθεματικές προεκτάσεις. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο ΔΕΠΠΣ. για

τη διαμόρφωση του οποίου ελήφθησαν υπόψη και οι σχετικές με την εκπαίδευση διατάξεις

της ελ/ηνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για το κάθε μάθημα είναι διαμορφωμένα σε έξι (6)

επίπεδα (καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μία (Ι) από τις έξι (6) τάξεις του Δημοτικού

Σχολείου) ή σε λιγότερα επίπεδα ανάλογα με το μάθημα. Στα ΑΠΣ καταγράφονται οι σκοποί

του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί στόχοι. οι θεματικές ενότητες και προτείνονται ενδεικτικές

δραστηριότητες και διαθεματικά σχέδια εργασίας. Στο πλαίσιο των μέτρων για την προώθηση

της πολυγλωσσίας προστέθηκε στο πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού Σχολείου η διδα

σκαλία 2ης.ξένης γλώσσας, Γαλλικά ή Γερμανικά και συστάθηκαν οργανικές θέσεις εκπαι

δευτικών ανήστοιχων ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα. η δεύτερη

ξένη γλώσσα εισήχθη στην Ε' τάξη από το σχολικό έτος 2006-2007 και στην Στ' Δημοτικού

από το σχολικό έτος 2007-2008. Άλλος νεωτερισμός είναι η ένταξη της πληροφορικής στο

πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού από την πρώτη κιόλας τάξη, ενώ η Πληροφορική στο

Δημοτικό ακολουθεί το «ολιστικό πρότυπο» σύμφωνα με το οποίο οι στόχοι επιτυγχάνονται

και υλοποιούνται με διάχυση της Πληροφορικής στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Ο

εκπαιδευτικός αξιοποιεί το ανοικτό πρόγραμμα της πληροφορικής σύμφωνα με τις εκπαιδευ

τικές ανάγκες και τα μέσα που διαθέτει.

Τα 15 μαθήματα που εμπεριέχονται στο Α.Π. της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα

παρακάτω: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσικά,

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή, Φυσική Αγωγή. Θρησκευτικά, Αγγλική

Γλώσσα, Ευέλικτή ζώνη διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, Δεύτερη Ξένη

Γλώσσα (Γαλλικά ή ΓερμανΙKάJ και Νέες Τεχνολογίες-Πληροφορική. η ένταξη της οποίας

είναι πολύ πρόσφατη" Όλα τα μαθήματ« θεωρούνται ισιηψα κω εί\'αt υΠΟχΡεωnΚΙ1 για Τ(\Η;

μαθητές. Το ΑνιιλυηΚΙ"l πr(IΥραμ~ω πrοflλΙπ[:ι [:πίσης επιλογi:ς γω ωυς μιιΟητ{;.; ωο Οl.llιΊ-
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μερου Δημοτικού όσον αφορά σηι ιξl)..; (Η'τικείμενα: Εικαστικά, ΘωτρικιΙ ΛγΙ',γI1. \10υσικιΊ.

Χορός και Αθλητισμός στις τάξι:ις Ι" ί:ως ~τ' tEUf)Idice. ΙnΙΌrmatiοn 011 Educ.niol1'I! S)'stcin,

and Policies ίη EuIυpe, 2010).

1.3 Νομοθεσία - Χρηματοδότηση

Η εκπαίδευση. σύμφωνα με το άρθρο Ι 6 του Συντάγματος, αποτελεί βασική αποστολή

του Κράτους και έχει ως σκοπό την ηθική, πνευματική. επαγγελματική και φυσική αγωγή των

Ε)J,ήνων. την ανάπτυξη εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τ/ διάπλαση αυτών ως

ελευθέρων και υπεύθυνων πολιτών. Ειδικότερα. η εκπαιδευτική διαδικασία όπως αυτή

προκύπτει από την κατάρτιση των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών επιδιιΙ)κει την ολό

πλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του,

μέσα από την ανάπτυξη νοητικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών ικανΟΤ11των και

δεξιοτήτων. Κύριοι άξονες αυτής της προσπάθειας είναι οι:

• Παρσχή γενικής παιδείας.

• KαJJ...ιέργεια τω\' δεξιοτήτων του μαθητή και ανάδειξη των ενδιαφερόvτωιι το/).

• Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές.

• Ενίσχυση της πολιτισμικής και γ;.ωσσικής ταυτότητας.

• Ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάJ)ovτoς.

• Προετοιμασία για την αξιοποίηση των νέων τεχιιολογιών.

• Ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων.

• Σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εποπτεύει τη διοίκηση

όλων των σχολείων της χώρας, δια μέσου των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του

καθώς και των Συμβουλίων γνωμοδοτικού και επιστημονικού χαρακτήρα, που έχουν συστα

θεί και λειτουργούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και τις Περιφερειακές Υπηρε

σίες. Στην Κεντρική Υπηρεσία συγκροτούνται επίσης τα Ανώτατα Συμβούλια για την Επιλο

γή Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Eurydice, lπformatioπ σπ

Educationa! Systems and PoIicies in Europe, 2010).

Σε νομαρχιακό επίπεδο, την ευθύνη της διοικητικής εποπτείας και ελέγχου για τα σχολεί

α Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αντίστοιχα Γραφεία που υπάγονται σε αυτές. Ο έλ.εγχος

νομιμότητας του έργου τους ασκείται απι) το Υπουργείο Ι Ιαιδείας Δια Βίου ΜάΟησης κω
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Θρησκc.υμάτων. Σε επίπcδο πφlφέρr;ιας, () ΟΙΩικητικ()ς f:λεγχ.ος aGKf:itl1I ΙΙΠι) τις (1ΙΚΙ:!Ι:'; 111:111

φερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που με την σειρά τους υπάγονται απευΟι:ίας σΤ(I\' γ

πουΡΥό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που συνιστούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαί

ου είναι αυτοδιοικούμενα. Σε αυτά, ασκείται έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μόνο για διοικητικές πράξεις για την έκδοση των ο

ποίων συμπράττει και ο Υπουργός. Τη νομιμότητα των υπόλοιπων πράξεων Πανεπιστημίων

και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κρίνουν τα Δικαστήρια ή οι Ελεγκτές δημόσιας

διοίκησης. Ο Υπουργός Παιδείας μπορεί να καλεί και να συζητά. για θέματα της αρμοδιότη

τάς τους, τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους Προέδρους των ΤΕΙ (Eurydice,

lnformation οη EducaIional Systems and Policies ίη Europe, 2010).

Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης πραγματοποιείται, κατά κύριο λόγο, από το κράτος

μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και σε

μικρότερο βαθμό από μη κρατικές πηγές. Ο Τακτικός Προϋπολογισμός καλύπτει τις δαπάνες

μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται στην εκπαίδευση, τις λειτουργικές δαπάνες

των εκπαιδευτηρίων, τα βιβλία, τη μεταφορά των μαθητών, τη σίτιση και τη στέγαση μαθη

τών/φοιτητών, τις υποτροφίες και την προμήθεια οργάνων και μέσων διδασκαλίας. Το Πρό

γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καλύπτει καταρχήν τις δαπάνες πάγιου κεφαλαίου, δηλαδή

την αγορά ακινήτων, τις κατασκευές και επισκευές των κτηρίων και εγκαταστάσεων, την

προμήθεια και συντήρηση του εξοπλισμού και των εργαστηρίων. Επίσης καλύπτει τις δαπά

νες προετοιμασίας και δημιουργίας νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ενίσχυση της

επιστημονικής έρευνας και γενικότερα τη στήριξη της συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Βάσει του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007~2013, οργανώνονται

και υλοποιούνται καινοτόμα και αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται κατά

75% από πόρους της Ευρωπα'ί'κής Ένωσης και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για

το τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησψ> που συγχρημα

τοδοτείται από το Ευρωπα'ίκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς και για Περιφερειακά Επιχει

ρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπα'ίκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης σε επίπεδο υποδομών και εξοπλισμού για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης. Βασικός στόχος του εγχειρή

ματος είναι η οργάνωση εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης κατά τρόπο ικανό να δίνει ενεργό

συμμετοχή στην κοινωνία. να οδηγεί σε απρόσκοπτη ένταξη στην αγορά εργασίας και να

καταπολεμά τη σχολική διαρροή. ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες (EHtoyt1ice. Inl'()ΓIll<ιtiorl ()Π

Εdιιαιιίοn<ιl S)Istt'ln~ ,rnd P(\lίι:ί('~ in Ειιηψr.]ΟIΟ).
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Η ιδιωΤΙΚ11 δαπάνη που διιιτίΟι::ται Ίια τφ' ι:κπαίδευση. Κl1λύπτι:1 ΤΟ\' τομι:ιι πιφοχι1;

υπηρεσιών εκπαίδευσης από τα ιδιωΤΙΚ{l εκπαιδευτήρια, που Ι..επουργοί,,' παριiλληl.υ μι: πι

δημόσια. Επίσης, καλί,πτει το κόστος για τις υπηρεσίες των ιοιωτικ(;)ν φροντιστηριων nr(l

σφοράς παράλληλης διδασκαλίας των μαθημάτων του σχολείου, των φροντιστηρίων ξένων

γλωσσών και ά/λων δραστηριοτήτωνκαθώς και των εκπωδευτικώνπου χρησιμοποιούνται

από την οικογένεια και τους εκπαιδευόμενους,συμπληρωματικάγια παροχή ενισχυτικής δι

δασκαλίας.

1.4 Κατάρτιση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπωδευnκών πραγματοποιήθηκε στο πρώτο

Διδασκαλείο που ιδρύθηκε στο Άργος το 1824, με σκοπό τη διδασκαλία των «στοιχείων των

γραμμάτων» στους υποψήφιους δασκάλους και τη μύησή τους στην αλληλοδιδακτική μέθο

δο. Αργότερα, ιδρύθηκαν παρόμοια διδασκαλεία σε άλλες πόλεις και η φοίτηση έγινε τριετής,

ενώ στη συνέχεια, τα Διδασκαλεία καταργήθηκαν και θεσπίστηκε διετής εκπαίδευση των

δασκάλων στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Σήμερα. σε όλiJ. τα Πανεπιστήμια της χώρας λει

τουργούν Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης που ιδρύθη~

καν με το Νόμο 1268/82.

Στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, φοιτούν οι με/).οντικοί δάσκαλοι

της χώρας μετά από την εισαγωγή τους μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων. Η διάρκεια των

σπουδών είναι τέσσερα έτη και οι σπουδαστές αποκτούν όλl1 τα απαραίτητα εφόδια για την

μετέπειτα πορεία τους. Τα μαθήματα που διδάσκονται, αφορούν τιιν παιδαγωγική επιστήμη,

τις διδακτικές των μαθηματικών, της γλώσσας και των φυσικών επιστημών, την ψυχολογία,

την ιστορία, τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τις νέες τεχνολογίες και τις τέχνες. Από

το τρίτο έτος σπουδών οι φοιτητές διδάσκουν σε σχολεία. συνεργαζόμενα με το Πανεπιστή

μιο, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. ·Ετσι. εξασκούνται στον τρόπο της διδασκα

λίας και έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη θεωρία που διδάχτηκαν στην πράξη. Μετά

τη λήξη των 8 εξαμήνων, δηλαδή των 4 ετών σπουδών. οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να

αποφοιτήσουν από το Πανεπιστήμιο και να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης (Eurydice, Information ση Educatjonal SysIems and Policies ϊη Europe. 2010).

Όσον αφορά τη βασική κατάρτιση των εκπωδευτικών τιις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

στις αντίστοιχες σχολές. διαρκεί τέσσερα χρόνια. Εκεί οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης σπουδάζουν το\' αντικείμενο τους (φιλολογία. μαΟημΙΗIΚ(1. φυσιι-:Ι~ ι:πιστήμ,;~
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κλπ) και μετά τη λήξη τω,- πσσιφων XJlω'ι,)\' σΠΟIl6<;)\' μΠΟΡ(1)\' \'(1 πάl)Ο1J\, το πτlιχίO το\);

και να εργαστούνσc Γυμνάσια 11 Λί)κεια της χ(ί.φας. Ωστόσο. στις σχολές αΗΤΙ';ς τα μαθlΊματυ

παιδαγωγικού περιεχομένου είναι ελάχιστα και οεν υπάρχει ουνατ6τητα παιδαγωγικής καnΙΙ1

τισης ή επιμόρφωσης, όπως στη ΦIΥλανδία. Στην επισκόπηση της «πορείας» της βασικής

κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξίζει να ανα

φερθεί ότι για πρώτη φορά το 1897 ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών «:Έδρα Παιδαγω

γικής», ως μια μορφή θετικής ανταπόκρισης του Πανεπιστημίου στις επικρατούσες αντιλή

ψεις του τέλους του 190υ αιώνα ότι είναι αναγκαία η παροχή ειδικής προπαίδειας σε όσους

επρόκειτο να ασκήσουν το διδακτικό επάγγελμα.

1.5 Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί μια συνεχή παιδαγωγική διαδικασία με την οποία

παρακολουθείται η πορεία της μάθησης του μαθητή. Με τον τρόπο αυτό ενημερώνεται ο

εκπαιδευτικός και ο μαθητής για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, και παράλληλα

προωθείται η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχo~

λείου. Κατευθύνσεις για την αξιολόγηση του μαθητή δίνονται στο ΔΕΠΠΣ και στα Βιβλία

των Δασκάλων. Η αξιολόγηση ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή δεν

αποτελεί αυτοσκοπός και σε καμία περίπτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό

ή επιλεκτικό. Αναφέρεται όχι μόνο στην επίδοσή του μαθητή στα διάφορα μαθήματα, αιJcά

και σε άλλα χαρακτηριστικά του όπως είναι: η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον

του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, κ.τ.λ. (Eurydice, lnformation οπ Educational Systems

and Policies ίπ Europe, 20 Ι Ο).

Οι τεχνικές τ/ς αξιολόγησης συναρτώνται άμεσα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,τους

στόχους και το περιεχόμενο του γνωστικού αντικεψένου. Συνδέονται με βασικές οργανω

τικές·επικοινωνιακέςπεριστάσειςπου διασφαλίζουντο παιδαγωγικόπεριεχόμενο τ/ς αξιολό

γησης. Στοχεύουν στη δtερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος, α)).ά ταυτόχρονα δίνουν

έμφαση στ/ν ικανότ/τα απόκτησηςκαι διαχείρισης τ/ς γνώσης και στην ΠΟΙλαπλή εφαρμο

γή και χρησιμοποίησήτ/ς, ενώ επίσης μπορεί να αναδεικνύουντις επικοινωνιακέςδεξιότητες

και τ/ μαθησιακή "ταυτότητα" κάθε μαθητή. Στις τεχνικές αξιολόγησηςπεριλαμβάνονταιοι

γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις κλειστού ή ανOlχτού τύπου, ο ημιδομημένος

δυναμικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία, οι συνθετικές

δημιουργικές-δu;ρευ\'ητικcςεργασίες (σχέδια εργασίας). η συστημαΤΙΚ11 παραnΙρηση. \) ψίι-
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κει.οc εργασιών/δελτίο του μαΟηηΊ. η αυτοαξισλ{)γηση του μαΩηη; 1'1 η αξιολ(Ίγη<ϊ'l απ(') το\)"

συμμαθητές του, σ συνδυασμός δΙUφOΡΙ:ΤΙK(Oν τεχνικών (π.χ. πστ και προφοριΚΊ"Ι cξi:πιση)

κ.λπ.

Για τους μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου έχει καθιερωθεί ο θεσμός

της «περιγραφικής αξιολόγησης», που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πληρο

φορούν λεπτομερέστερα και πληρέστερα το μαθητή και τους γονείς του για τα αποτελέσματα

των προσπαθειών του στο σχολείο. ι-ι αξlΟλόγηση του μαθητή γίνεται από το δάσκαλο ή τους

δασκάλους της τάξης για όλι::ι. τα μαθήματα και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

• Την καθημερινή προφορική εξέταση κω την όλη συμμετοχή του μαθητή στη 6ιδακτική

μαθησιακή διαδικασία κω στις ά)).ες σχολικές δραστηριότητες.

• Τα αποτεΗσματα της επίδοσής του στα «κριτήρια αξιολόγησης» που περιλαμβάι'ονται

στο διδακτικό υλικό.

• Τα αποτελέσματα των εργασιών ης οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής.

• Τη συνθετική δημιουργική εργασία στις Ε' και 17' τάξεις

Ειδικότερα, στους τρίμηνους ελέγχους προόδου του μαθητή χρησιμοποιείται η εξής

βαθμολογικήκλίμακα: στις τάξεις Α' και Β' μόνο περιγραφικήαξιολόγηση.στις τάξεις Γ' και

Δ' έχει την κλίμακα Άριστα (Α), Πολύ Καλά (Β), Καλά (Γ) και Σχεδόν Καλά (Δ), ενώ στις

τάξεις Ε' και ΣΤ, προσήθεταιαντίστοιχηαριθμητική κλίμακα: Άριστα (9-10), Πολύ Καλά (7

8), Καλά (5-6) και εξάγεται γενικός μέσος όρος ετήσιας επίδοσης, Με "Σχεδόν Καλά" βαθμο

λογούνται όσοι εμφανίζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Για τους μαθητές αυτούς εφαρ

μόζονται προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Eurydice, lnformation οη Educational

Systems and Policies in Europe. 2010).

Οι συναντήσεις των δασκάλων με τους γονείς για την ενημέρωσή τους σχετικά με την

πρόοδο των μαθητών γίνονται τουλάχιστον κάθε τρίμηνο. Επίσης. πραγματοποιούνται συχνές

παιδαγωγικές συσκέψεις του Συλλόγου Διδασκόντων με θέμα την εκτίμηση της προόδου των

μαθητών και με σκοπό την πρόληψη της σχολικής αποroχίας. Τουλάχιστον κάθε τρίμηνο

πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συσκέψεις για την εκτίμηση της προόδου των μαθητών σε

επίπεδο τάξης και σχολείου.

Στόχος της αξιολόγησης στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) είναι

η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου και η

συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και εκπαιδε\)όμενων για τα αποτελέσματα των προσπα

θειών τους, ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα. Η αξιο

λόγηση δεν αναφέρετω μόνο στην επίδοση του μαΟηη; στα 6ιάφορα μαΟι·,ματιι αλλιί αν(1φ,">
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ρεται κω σε άλλα χαρακτηριστικιΊ. roυ. όπως η προσπάΟr:ιu που καταβάλΙΧI. ω ινόιωρι':ι)ι\\"

που δείχνει, οι πρωτοβουλίες που αναπτΙlσσει. η δημιουργικότητά του, η συνεργασία το\) μι:

άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου. Η αξιολ6γηση ου\'Ο/:

τικά προκύπτει από:

• Την καθημερινή προφορικιί εξέταση και την όλη συμμετοxil του μαθητή στη διδακτική

μαθησιακή διαδικασία.

• Τις ολιγόλεπτες γραπτΙ:ς δοκιμασίες (τεστ).

• Τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, που γίνονται χωρίς προειδοποίηση ανά

μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευΡΙJτερης

διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική

ανακεφω.αίωση.

• Τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητί"ς στο σ'/οί.εiο ή στο σπΕτι στα πλαίσια των

καθημερινών υποχρεώσεών τους που συμβάJJ.Oυν στη μαθησιακή διαδικασία.

• Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες που εκπονε[ ο μαθητής μόνος του ή σε συνεργασία

με συμμαθητές του, σε θέμα της επιλογής του και υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντα.

• Τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις που διενεργούνται τον /ούνlO μετά τη λήξη των

μαθημάτων σε όλα τα μαθήματα εκτός από τη Φυσική Αγωγή, τη Μουσική. την Οικιακή

Οικονομία, την Τεχνολογία, τα Κα;λιτεχνικά. το Σχολικό Επαγγελματικό

Προσανατολισμό και τέλος την Πληροφορική των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου.

Ως εξεταστέα ύλη σης τελικές εξετάσεις του κάθε μαθήματος ορίζονται τα 3/5 της ύλης

που διδάχτηκε. με την προϋπόθεση όη αυτή δεν είναι λιγότερο από το μισό της διδακτέας

ύλης. Ως βαθμός επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα στο οποίο γίνεται ανακεφαλαιωηκή

εξέταση λογίζεται το 1/4 του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των τριών τριμη

νιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών ανακεφαλαιωηκών εξετάσεων τουlουνίου. Στα

μαθήματα που δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωηκή εξέταση, ως βαθμός ετήσιας επίδο

σης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών. Στα μαθήματα που

διδάσκονται κατά το ήμισυ του διδακτικού έτους. ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το

1/3 του αθροίσματος των δύο τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων

(Eurydice. Jηfοrmaιίοn οη Educational Systems and Policies ίπ Europe. 2010).

Η αξιολόγηση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) θεωρείται αναπόσπαστο μέρος

της διδακηκής διαδικασίας και έχει ως στόχο να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδα

κηκών στόχων των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών. Καταβάλλεται προσπάθεια

εφαρμογής ποικίλων μορφι!)\' κω πχνικισν αξιολόγησης. ι;)στε να επιτuγΧ(Lνεται ί:γκυρη.
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αξιόπιστη. αντικι:ιμι:νικll και Ηδιίιβλητη αποτίμηση τω\' Υ\'(1Jσει.l\'. της 1,:,ηnκIΊ..; Il(ω'ιΊτηηι..;

και των δεξιοτιΊτων των μαθητών, με τελικό σκοπό ΤΙΙ" αυΤΟΥνωσια των μαΟητι;)\', τφ' πλήρη

πληροφόρηση των ίδιων και των κηδεμόνων τους. την εξΙΙΥωΥΙΙ συμπερασ~l(Ί.τω\' (1πιΊ τι'Χ'

εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του, και την ανατροφοδότηση της διδακτικής

πράξης. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητήςαξιολογείται από:

• Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης κω τη συνολική δραστηριιJτητά

του μέσα στο σχολείο.

• Την επίδοσή του στις γραπrές δοκιμασίες κατά τα δύο τετράμηνα του διδακτικού έτους.

• Τις συνθετικές-δημlOιψγικί:ς εργασίες που πραγματοποιεί.

• Τον ατομικό του φάκε/:ο (η τήρησή του είναι προαιρετική για κάθε σχολική μονάδα).

• Από τις Γραπrές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις: Οι εξετάσεις αυτές για τους

μαθητές της Α' και της Β' τάξης πραγματοποιούνται επί θεμάτων τα οποία

διαμορφώνο\ιται από τους διδάσκο\ιτες σε επίπεδο σχολικής μονάδας, Για τους μαθητές

της Γ' τάξης, σε μερικά από τα μαθήματα της Γενικής Παιδείας και Επιλογής οι

εξετάσεις πραγματοποιούνται επί θεμάτων τα οποία διαμορφώ\ιονται σε επίπεδο

σχολικής μονάδας απ() τους διδάσκο\ιτες. Για τα υπό;,οιπα μαθήματα ΓtΨΙK11ς Παιδείας

και όλα τα μαθήματα Κατευθύνσεων τα θέματα διαrυπώ\IOνται απιJ Ειδική Επιτροπή

ΠανεJJ.αδικών Εξετάσεων και βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές σε βαθμο}.ογικά

κέ\ιτρα σε επίπεδο Νομού.

Τέλος, 11 βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των

μαθητών σε Γυμνάσιο και Λύκειο. είναι εικοσαβάθμια (0-20) και προσδιορίζονταιλεκτικά με

τους ακόλουθουςχαρακτηρισμούς:Κακώς (0-5), Ανεπαρκώς (5,1-9,4), Σχεδόν Καλώς (9,5

13), Καλώς (13,1-16), Λίαν Καλώς (16,1-18), Άριστα (18,1-20) (Eurydice, fnformation οη

Educationa! Systems and Po!icies ίπ EUΓope, 2010).
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ΚΕΦΑΛΑIΟ2"

ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΕΚΩΑIΔΕΥΤιΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.1 Βαθμίδες και Δομή

Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας βασίζεται στη μεγάλη μεταρρύθ

μιση των ετών 1972-1977. οπότε καθορίστηκε η βασική. υποχρεωτική εκπαίδευση 9 ετών για

όλους. Ειδικότερα, όλα τα παιδιά που διαμένουν μόνιμα στ/ Φινλανδία αποκτούν την υπο

χρεωτική τους βασική εκπαίδευση για χρονικό διάστημα εwέα ετών, αρχής γενομένης από το

έβδομο έτος της ηλικίας τους. Η υποχρεωτική εκπαίδευση παύει να ισχύει μόλις ολοκληρωθεί

το εwιάχρονο πρόγραμμα του σχολείου. Βέβαια, η υποχρεωτική εκπαίδευση δεν σημαίνει και

υποχρεωτική σχολική φοίτηση, καθώς σι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν τις ισοδύναμες

δεξιότητες και γνώσεις από κάποια άλλη πηγή. Στην πράξη, όμως, σχεδόν το 100% του

συνόλου των Φιλανδών παρακολουθεί την εwιάχρονη δομή του σχολείου.

Το ενιαίο σχολείο παρέχει γενική παιδεία για ολόκληρη την ηλικιακή ομάδα από 7 έως

16 ετών, και παρέχεται δωρεάν. Στη δωρεάν παιδεία συμπεριλαμβάνονται και τα βιβλία. τα

εκπαιδευτικά υλικά μάθησης και το γεύμα, που παρέχεται ζεστό προς όλους τους μαθητές

καθημερινά. Κατά κανόνα, για αποστάσεις άνω των 5 χμλ, οργανώνονται δωρεάν μεταφορές

από τον φορέα παροχής εκπαίδευσης. Επιπλέον, εάν κάποιος μαθητής, αδυνατεί να πάει στο

σχολείο, λόγω ασθένειας ή κάποιας άλλης αιτίας, ο δήμος στον οποίο κατοικεί είναι υποχρε

ωμένος να του παράσχει ανάλογης ποιότητας διδασκαλία με κάποια άλλη μορφή. Τα ενιαία

σχολεία μπορούν, επίσης, να προσφέρουν προσχολική εκπαίδευση για τα παιδιά έξι ετών,

αλλά και ένα επιπλέον δέκατο χρόνο, σε όσους έχουν ολοκληρώσει τ/ν υποχρεωτική τους

εκπαίδευση, και επιθυμούν να βελτιώσουν την βαθμολογία τους (Eurydice. lnformation οη

Educational SΥsιems and Policies ίπ Europe, 2010).

Η σχολική χρονιά ξεκινά στα μέσα Αυγούστου και τελειώνει την 22η εβδομάδα του

επόμενου ημερολογιακού έτους. Το σχολικό έτος αποτελείται από 190 εργάσιμες και σε κάθε

μαθητή. ανάλογα με την τάξη και τον αριθμό των προαιρετικών μαθημάτων. αναλογούν περί

που 19 με 30 ώρες μαθήματοςανά 5 ημέρες της εβδομάδος. Οι τάξεις αποτελούνται από μα

θητές τ/ς ίδιας ηλικίας αλλά είναι δυνατό σε μικρά σχολεία να υπάρχουν συνενωμένες τάξεις

με μαθητές διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων ετών. η

διδασκαλία γίνεται συνήθως από τον δάσκαλο την τάξης. ο οποίος διδάσκει όλα τα μαθήματα
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κείμενα διδασκαλίας αναλαμβάνουν να διδάξουν διαφορετικοί καθηγητές.

Για τα παιδιά της πρ(ίιτης και της δεΙJπρης τάξης παρέχονται πρωινές και απσΥευματινι':ς

δραστηριότητες. πριν ή μετά τις σχολικές τους δραστηριότητες. Η βελτίωση της ευημερίας

των μαθητών αλλά και η θεμελίωση των σωστών βάσεων για την ανάπτυξη τους, βρίσκεται

στο επίκεντρο των πρωινών και απογευματινών δραστηριοτήτων. Οι τοπικές αρχές δεν είναι

υποχρεωμένες να οργανώσουν τέτοιου τύπου δραστηριότητες, α'λ/ά αν το κάνουν μπορούν

να δεχτούν βοήθεια από άλλες τοπικές αρχές, από οργανώσεις που σχετίζονται με παιδιά και

νέους κλπ. (Eurydice,lnformatίon σπ Educational Systems and Policies ίπ Europe. 2010).

Τη βασική εκπαίδευση ακολουθεί η γενική δευτεροβάθμια ανώτερη εκπαίδευση με

μαθητές ηλικίας 16~ 19 ετών. η οποία τελειώνει την εξέταση εγγραφΙ1ς στο Πανεπιστήμιο, που

επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της γενικής

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να παρέχει ισορροπημένα, και πολιτισμένα μέλη στην KOΙ~

νωνία και να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τις σπουδές

τους, την επαγγελματική τους ζωή, τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και την προσωπική τους

ανάπτυξη. Επιπλέον. η εκπαίδευση πρέπει να υποστηρίζει τις ευκαιρίες των μαθητών για δια

βίου μάθηση και αυτοβελτίωση κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το βασικό σημείο της γενι

κής δευτεροβάθμιας ανώτερης εκπαίδευσης είναι η εγγύηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών

βασικών δικαιωμάτων για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους τη

γλώσσα και την οικονομΙΚ11 επιφάνειά τους. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Φινλαν

δίας, περίπου 38.500 νέοι μαθητές ακολούθησαν τη γενική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαί~

δευση το 2007.

Η γενΙΚ11 ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι δωρεάν, a"ιJ.iJ. οι μαθητές πρέπει να

πληρώνουν τα υλικά, Με βάση τα διατάγματα που προβλέπονται από το Υπουργείο, οι υπo~

ψήφιοι που προβαίνουν σε εξετάσεις εγγραφής για τα πανεπιστήμια υποχρεούνται να πληρώ~

σουν ένα βασικό τέλος και ένα τέλος για κάθε μάθημα που εξετάζονται. Όλοι οι μαθητές,

λοιπόν. που έχουν ολοκληρώσει τη βασική τους εκπαίδευση μπορούν να προχωρήσουν στη

γενική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκείνοι. που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διδαKτέ~

α ύλη της βασικής εκπαίδευσης, μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί, αν θεωρηθεί ότι έχουν τις

κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες να ανταπεξέλθουν στο επίπεδο της ανώτερης δευτερo~

βάθμιας εκπαίδευσης, για παράδειγμα μπορούν να γίνουν δεκτοί μαθητές που έχουν πραγμα~

τοποιήσει σπουδές στο εξωτερικό (The Finnish National Board of Education. 2010).

Ι Ία τα Κι,ιτήρια εισόδου των μαθητ(ον και για κ{Ίποια πστ ικαν()τήτων αποφα(iiζα ο

ι:κπαιriευτικ() π('φΟΖΟ";;. αλλιί, το Kl~f'IIι) KrlT11rlo ΕπιλογιΊς ι:ί\'Ηι (\ μι':σος ΒιιΟμl')..; Hlj) πισrωωιη
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τικού της βασικιlζ ι.:κπαίi)ευσης. Το Υπουργείο Παιδεία..; καΟορίζι:1 Κ(1ποια πιο ουγκι:κρψι";ω

κριτήρια εισόδου, με την απαραίτητη προnπόθεση όλοι οι υποψήφιοι να υπόΚf:!\'ΠΗ <τε Ι(ίΙ')

τιμα κριτήρια επιλΟΥιΙς. Επίσης. οι μαθητές είναι ελεύθεροι να επιλέξου\' σε ποιο εκπαι<iεΗ

τικό ίδρυμα θα εγγραφούν, κω αν δεν εισαχθούν στο πρώτο σχολείο της επιλογής του έχουν

το δικαίωμα επιλέξουν από άλλα πιθανά σχολεία.

Η γενική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι. κατά κύριο λόγο, οργανωμένη χωρίς

διαίρεση σε τάξεις και η διδασκαλία δεν είναι συνδεδεμένη με ηλικιακές κλάσεις. Το πεδίο

εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος είναι τρία χρόνια, αλλά οι σπουδές μπορούν να

ολοκληρωθούν σε δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια. Από το 1982. η διδασκαλία στο επίπεδο της

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οργανώνεται σε σεφές μαθημάτων, με καθεμιά να

αποτελείται από 38 μαθήματα των 45 λεπτών και με το σχολικό έτος να διαφείται σε πέντε ή

έξι περιόδους. Ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε σχολείο να επιλέξει ποια μαθήματα θα προσφέ

ρονται σε κάθε περίοδο. Αυτό πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής να έχει

τη δυνατότητα να εmλέγει τα μαθήματα με τον κατάλληλο τρόπο και να είναι σε θέση να

ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα σε τρία χρόνια. Τέλος, η νομο

θεσία δεν περιέχει ειδικές διατάξεις σχεηκά με το αριθμό των εργάσψων ημερών, το σχολικό

έτος και ης διακοπές. Επιπροσθέτως, τα μαθήματα που διδάσκονται στο ανώτερο δευτερο

βάθμιο σχολείο είναι: Φινλανδικά (η μητρική γλώσσα δηλαδή), Σουηδικά (η δεύτερη εθνική

γλώσσα), ξένες γλώσσες, μαθηματικά,(βασικές και προχωρημένες γνώσεις), βωλογία,

χημεία, φυσική, γεωγραφία, θρησκευτικά, φιλοσοφία, ψυχολογία, ιστορία, κοινωνικές

επιστήμες, φυσική αγωγή, μουσική, τέχνες και αγωγή υγείας (The Finnish National Board of

Education, 2010).

Σχεδόν, όλοι οι μαθητές που ολοκληρώνουν την ύλη στο ανώτερο δευτεροβάθμω σχολεί

ο θα λάβουν μέρος στις απολυτήριες εξετάσεις που διοργανώνονται συγχρόνως σε όλη τη

χώρα, καλύπτοντας τη διδασκόμενη ύλη των τριών ετών. Ο σκοπός των εξετάσεων είναι να

καθοριστεί εάν οι μαθητές έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες που προβλέπονται από

το πρόγραμμα σπουδών και να αν έχουν φτάσει σε ικανοποιηηκό επίπεδο ωρψότητας . Με

την επιτυχία στις εξετάσεις παρέχεται το δικαίωμα της συνέχισης των σπουδών στο Πανεπι

στήμιο. Να σημειώσουμε. επίσης, πως η βασική εκπαίδευση και η γενική ανώτερη δευτερο

βάθμια εκπαίδευση προσφέρεται και σε ενήλικες. Η διδασκαλία σε αυτά τα σχολεία λαμβάνει

χώρα το βράδυ.

Στη Φινλανδία υπάρχουν συνολικά 53 ιδρύματα επαγγελμαηκής ανώτερης δευτεροβάθ

μιας εκπαίδευσης κω 119 προγράμματα σπουδ(\)\ι. Στόχος της επαγγι:λμαηΚl1ς (t\"I;ln:rll;

δf;υn;rο~(iθμιας f;κπαifΗ:υσης και καΗιιηισης 6ωl \'1( nari:Zn σnηl~ μυΟηn':..; 1]λι,,:I((~. f.,.lφiο)-:
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16-25 ΕΠ))Υ. γνώσει.; και ικα\,{Ίτηπς πο\) cίναι απαραίτητες για τηχ' u1tί)l(τ/οη επαγγ6.ματιl\{;)\'

δεξιοτήτων κω δυνατοτήτων για να βρουν εργασία ή να γίνου\' αυτοαπασl.ol.οίψι:νοι. 11

εκπαίδευση είναι μια τριετής πλήρης απασχόληση σε κάποιο επαγγελματικό ίδρυμα. 1[011

οργανώνεται είτε σε τάξεις είτε με ατομικά προγράμματα σπουδών και δεν βασίζεται σε

ηλικιακές ομάδες (The Finnish National Board of Education. 2010).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την ύλη της βασικής εκπαίδευσης. μπορούν

να γίνουν δεκτοί στην επαγγελμαηκή ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση την

προηγούμενη τους επίδοση ή μετά από εξετάσεις. Οι τομείς της εκπαίδευσης είναι σι εξής:

ανθρωπιστική εκπαίδευση. πολιτισμός, κοινωνικές επιστήμες κω διοίκηση επιχειρήσεων,

φυσικές επιστήμες, τεχνολογία επικοινωνιών κω μεταφορών. φυσικοί πόροι κω περιβάλλον,

κοινωνικές υπηρεσίες. υγεία κω αθλητισμός, τουρισμός κω εγχώριες υπηρεσίες.

Μετά την ολοκλήρωση της γενικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή επαγγελμα

τικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κω κατάρτισης, οι μαθητές μπορούν να υπo~

βάλλουν αίτηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το φινλανδικό σύστημα τριτοβάθμιας εκ

παίδευσης αποτελείτω από δύο παράλληλους τομείς: τα πανεπιστήμια κω τα πολυτεχνεία.

Από τη μια πλευρά τα πανεπιστήμια είνω εmκεvτρωμένα στην επιστημονική κω ακαδημαϊκή

έρευνα κω την εκπαίδευση, ενώ τα πολυτεχνεία είναι περισσότερο προσανατολισμένα στην

επαγγελματική ζωή, βασίζουν τις λειτουργίες τους στις υψηλές προδιαγραφές που αυτή

απαιτεί και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας (Eurydice, Information οπ

EducationaI Systems and Policies ίπ Europe, 2010).

Ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είνω είτε με εξετάσεις εγγραφής,

όπως έχουμε προαναφέρει, ή με κάποια επαγγελμα τικά προσόντα με περιθώριο τριών ετών

τουλάχιστον. Η πλειοψηφία των νέων φοιτητών, όμως, εισάγεται με εξετάσεις. Η πρόσβαση

στις πολυτεχνικές σπουδές γίνετω από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή, είτε

να ολοκληρώσει κάποιος μαθητής την γενική εκπαίδευση κω έπειτα την ανώτερη δευτερo~

βάθμια εκπαίδευση ή εναλλακτικά τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εξειδίκευση.

Τα πανεπιστήμια της Φινλανδία είνω 20. Λειτουργούν με τις αρχές της ακαδημαϊκής

ελευθερίας και αυτονομίας και είνω εξαιρετικά ανεξάρτητα στη λήψη Τα/ν αποφάσεών τους.

Όλα τα πανεπιστήμια είνω κρατικά, με την κυβέρνηση να χορηγεί το 70% των προϋπολο

γισμών τους. Εκτός από τα 20 πανεmστήμια, υπάρχουν και 26 πολυτεχνικές σχοΜς στον

τομέα του Υπουργείου εκπαίδευσης, τα έξι διοικούντω από τις τοπικές αρχές, επτά από τις

δημοτικές κοινοπραξίες κω 13 από ιδιωτικούς οργανισμούς (The Finnish NationaI Board of

Education.20101.
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Ι-Ι φοίτηση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι δωρεά\'. Στη\' ΠΙΗτπιr.τημιω;ό

τομέα, σι προπτυχιακοί φοιτητές καταβάlJ.ουν κάθε χρόνο ένα μικρό ποσό ως μί:ι.'l στφ'

ένωση φοιτητό)ν, με αντάλλαγμα την μειωμένη τιμή σε γεύματα. ιιπηρεσίες KOινωνlΚll-;

περίθαλψης και άιJcωv κοινωνικών παροχών Οι φοιτητές, επίσης, είναι υπεύθυνοι και για την

απόκτηση των βιβλίων και των υλικών τους.

2.2 Αναλυτικό πρόγραμμα

Η διδασκαλία στα ενιαία σχολ.εία πραγματοποιείται σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμ

μα που συντάσσεται από τους τοπικούς φορείς παροχής εκπαίδευσης και από τα σχολεία με

βάση το βασικό αναλυτικό πρόγραμμα, που καταρτίζεται από το Φινλανδικό Εθνικό Συμβού

λιο Εκπαίδευσης. Οι δήμοι και τα σχολεία, επίσης, έχουν σημαντικές αρμοδιότητες κατά τ/

λήψη αποφάσεων για το Α.π., για να εξασφαλιστεί ότι η διδασκαλία καλύπτει τοπικές ανά

γκες. Επίσης, στ/ διαμόρφωση του Α.π. εμπλέκονται οι δάσκαλοι. οι γονείς και κηδεμόνες

αλ/ά και οι μαθητές. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν κατ' ουσία, τους γενικούς

στόχους και σκοπούς του ενιαίου σχολείου και το κεντρικό περιεχόμενο των μαθημάτων. Για

τ/ διατύπωση του Α.Π. τ/ς βασικής εκπαίδευσης. δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο Α.π. τ/ς

προσχολικής εκπαίδευσης, στη διατήρηση τ/ς συνοχή της βασικής εκπαίδευσης και στις

αποφάσεις που παίρνονται από τις τοπικές αρχές με σεβασμό στα παιδιά και τ/ σχολική

μόρφωση (The Finnish NationaI Board of Education, 2010).

Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Α.Π. ορίζονται από το βασικό εκπαιδευτικό

νόμο και διάταγμα και η καωνομή των ωρών αποφασίζεται από το Συμβούλιο της Επικρατεί

ας. Στις τάξεις J -6, οι μαθητές λ.αμβάνουν συνήθως την ίδια εκπαίδευση, αΛΙά τα σχολεία

μπορούν να εστιάσουν σε διαφορετικά μαθήματα με διαφορετικούς τρόπους, λόγω της ευέλι

κτης κατανομής του χρόνου. Στις τάξεις 7-9 περιλαμβάνονται μαζί με τα υποχρεωτικά μαθή

ματα και πο)λά επιλογής, όπως, και πρακτικής εμπειρίας αλλά και αρκετά διεπιστημονικά. Οι

γονείς των μαθητών ή οι κηδεμόνες τους μπορούν να αποφασίσουν ποιο από τα μαθήματα

επιλογής που προσφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν.

Τα βασικά μαθήματα του Α.Π. που διδάσκονται σε όλους τους μαθητές της εννιάχρονης

βασικής εκπαίδευσης είναι η μητρική γλό)σσα και λογοτεχνία (φινλανδικά, σουηδικά), η άλλη

επίσημη γλώσσα, μια ξένη γλώσσα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, θρησκεία και

ηθική. ιστορία. κοινωνικές επιστήμες, μαθηματικά. φυσική, χημεία, βιολογία, γεωγραφία.

φυσική αγωγή, μουσιι..Ι;, ΤΙΧ\''l και ;:ειροτε;c\'iα και οικιαι..Ι; οικονομία. ΕπιπλΙο\'. τα nroUI-
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ρετικά μαθήματα ;του διMtσKO\·ται. καθορίζονται σι; τωτιιαΙ Γ.πίΠΓ.όο. (Πω τι~ τοπιι-:ι':ς HrZ{;':

και τα σχολεία. Εκτός απ() τα μαθήματα στους μαθητές, παρέχεται και συμ[10υλωΤΙΚΙ'1 κα()(\

δήγηση (The Finnish N.nionίI.] Bo•.II"d οΙ' Εduc<.ιιiοιι, 20]0).

Το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα.επικυρώθηκε τον lαvουάριο του 2004 και εισήχθη στα

σχολεία τον Αύγουστο του 2006. Σύμφωνα με το Α.Π., η βασική εκπαίδευση πρέπει να

παρέχει ευκαιρίες για τ/ μάθηση και την ανάπτυξη μιας υγιούς αίσθησης αυτοεκτίμησης.

ώστε σι μαθητές να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται στ/ ζωή, να

γίνουν ικανοί για περαιτέρω μελέτη, και σαν συμμετέχοντες πολίτες να συμβάλουν στην

ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κοινωνίας. ι-ι βασική εκπαίδευση πρέπει. επίσης, να υποστηρί

ζει τη γλωσσική και πολιτιστική ταυτότητα και την ανάπτυξη κάθε μαθητή και της μητρικής

του γλώσσας. Ένας περαιτέρω στόχος είναι να πυροδοτήσει το ενδιαφέρον του για δια βίου

μάθηση (Τhe Finnish National Bourd ofEducation, 2010).

Το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με βάση την αντίληψη πως η μάθηση

είναι μια ατομική αλλά και κοινή διαδικασία οικοδόμησης γνώσεων και δεξιοτήτων και πως

μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργείται και η πολιτιστική συμμετοχή. Η μάθηση λαμ

βάνει χώρα μέσα από μια ποικιλία καταστάσεων, δηλαδή, σαν ανεξάρτητη μάθηση, υπό την

καθοδήγηση ενός εκπαιδευτικού, και με την αλληλεπίδραση του μαθητή με το δάσκαλο και

τους υπόλοιπους συμμαθητές του. Εκτός, από τις νέες γνώσεις και δεξιότητες, οι συνήθειες

και οι τρόποι μάθησης και εργασίας πρέπει να αποκτηθούν από τους μαθητές με τέτοιο τρό

πο, ώστε να τους χρησιμεύσουν σαν εργαλεία της δια βίου μάθησης.

2.3 Νομοθεσία - Χρηματοδότηση

το χαρακτηριστικό της Φινλανδικής κοινωνίας είναι η προσπάθεια εξεύρεσης συναινε

τικών λύσεων σε θέματα εθνικής σημασίας, όπως είναι και ο τομέας της εκπαίδευσης. Έτσι

χαράσσονται μακροχρόνιες πολιτικές που δεν αλ/άζουν κατεύθυνση με την αλ/αγή των

κυβερνήσεων. Η μόρφωση του πληθυσμού θεωρείται ως σημαντική προϋπόθεση για την

ανταγωνιστικότητα της χώρας και για τη δυνατότητα εξεύρεσης καινοτόμων λύσεων για το

μέυ...ον και έτσι η δημοσία δαπάνη για την εκπαίδευση βρίσκεται γύρω στο 6% του ΑΕΠ

(Eurydice,lnformution οπ Educational Systems and Policies ίπ Europe, 2010).

Η δημόσια διοίκηση της Φινλανδίας λειτουργεί παραδοσιακά με το μοντέ)...ο αποκέντρω

σης εξουσιών, του οποίου καλό παράδειγμα αποτελεί και ο τομέας της εκπαίδευσης. Το υ

πουργείο ΓιUΙhείας της Φινλανδίας είναι σχετικά μικρ6 σε μ;;γεθος υπουργείο που χιφ{1(,σι:ι
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την Ell.ιrαιδευΤΙKI) πολιτική. καΟορίζει τις κατευΟυντήριι:ς γραμμΙς κω στριιτηγικι';ς επιλογι:,,;,

ελέγχει την παροχή υπηρεσιιJ)\, εκπαίδευσης που σχετίζεται με την κραΤΗ,11 χρηματοδότψ.η

και ετοιμάζει τη σχετική εκπαιδευτική νομοθεσία.

Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ΕΣΠ (NaIional Board of Education) είναι η δημόσια

αρχή που έχει την ευθύνη ανάπτυξης της διδασκαλίας. Το ΕΣΠ συντάσσει την βασική δομή

των προγραμμάτων σπουδών, τη βασική δομή των επαγγελματικών πτυχίων και των εξετάσε

ων επίδειξης επαγγελματικών ικανοτήτων, αξιολογεί τα αποτελέσματα εκμάθησης, συντονί

ζει τα δίκτυα πληροφοριών, οργανώνει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, παράγει υλικό

εκμάθησης και εν γένει αναπτί>σσει τον εκπαιδευτικό τομέα με διάφορα project (The Finnish

National Board of Education. 2010).

Τα εκπαιδευτικά συμβούλια των δήμων έχουν την ευθύνη για τ/ν παροχή της εκπαίδευ

σης σε τοπικό επίπεδο βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών. Το σύστ/μα δίνει αρκετή ευελι

ξία στους τοπικούς φορείς να προσθέσουν επιπλέον μαθήματα ή επιπλέον ώρες σε υπάρχοντα

μαθήματα ανά'λογα με τις ανάγκες ή στόχους που έχουν θέσει. Η ύλη τ/ς διδασκαλίας καθο

ρίζεται από τ/ν κεντρική εξουσία, αλλά οι εκδοτικοί οίκοι τ/ς Φινλανδίας είναι αυτοί που

φέρνουν το βάρος της δημιουργίας των κατάλληλων σχολικών βιβλίων. Από τις διαθέσιμες

στην αγορά σειρές των σχολικών βιβλίων το κάθε σχολείο μπορεί να αποφασίσει ποιες σειρές

θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του βάσει τ/ς μεθόδου διδασκαλίας, τιμής και λοιπών

κριτ/ρίων. Τα βιβλία εφόσον βρίσκονται σε καλή κατάσταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν

ξανά από τις επόμενες τάξεις (The Finnish NationaI Board of Education, 2010).

Οι τοπικές κυβερνήσεις (πάροχοι εκπαίδευσης) αναθέτουν στους μαθητές μια θέση σε

ένα τοπικό σχολείο, αλλά οι μαθητές είναι ελεύθεροι να εγγραφούν σε άλλο σχολείο εάν έχει

διαθέσιμες θέσεις. Το 2009. υπήρχαν συνολικά περίπου 3.100 ενιαία σχολεία βασικής εκπαί

δευσης με το δίκτυο να καλύπτει το σύνο'λο της χώρας. Το 45% των σχολείων φιλοξενούσε

λιγότερους από 100 μαθητές ενώ τα μεγαλύτερα σχολεία έχουν πάνω από 900 μαθητές. Κατά

τ/ διάρκεια των τελευταίων ετών. η τάση ήταν να μειωθεί ο αριθμός των σχολείων μέσω του

κλεισίματος των μικρότερων και έτσι από το 2004, ο συνολικός αριθμός έχει μειωθεί κατά

500 σχολεία περίπου.

Η προσχολική και η βασική εκπαίδευση χρηματοδοτούνταιστο πλαίσιο του συστήματος

μεταβιβάσεωνχρημάτων της κεντρικής κυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπολογίζο

ντας τις γενικές μεταφορέςκαι τη χορήγηση των δήμων, τα χρήματα είναι στ/ν αρμοδιότητα

του Υπουργείου Οικονομικό)ν. Οι διατάξεις σχετικά με κρατικές επιχορηγήσεις προς τις

βασικές δημοτικές υπηρεσίες ορίζονται στον «ν()μο για τις κενφικi:ς κυβr,ρνηT1K{;ς μf:ΤιΙΦΟ

(Ί{:ς στην TOnIKIi αυΤΟ(;I(Ίϊ"'-'Ψ"Il" κω στο,' «\'ι'ψο "(1(1 τη χρημfπο()ιΊΤΨ'1j τω\' Ι;ΚϊΊ(ΗΙ)Ι:lΙn ...-(:)\'
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και πολιτιστικι!)\' υπηrαίΗ;J\'». που ()ιαχεφίζεται το Υποιφγείο Παιδι:ία..; ""ΗΙ 1lολι τιrψi.II') ()

υπολογισμόςτη' χρηματοδότησηςλαμβάνα υπόψη τον αριθμό !(u\' κατσίκ(!)\' του iiliμΟΗ απ,',

6 έως 15 επΟν. ο οποίος Οα ποίj"απι.ασιαστcί με την τιμη βάσης για την πrοσχ:ολΙΚ11 και

στοιχειώδη εκπαίδευση. όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών για κάθε οικονο

μικό έτος (The Finnish Nationa! Board of Education, 20 Ι Ο).

Ο σκοπός των μεταβιβάσεωντης κεντρικής κυβέρνησηςείναι να εξομαλύνειτις διαφορές

μεταξύ των δήμων με αποκλίνουσαέσοδα, δομές κόστους και ανάγκες υπηρεσιών και ως εκ

τούτου, η τελική επιδότηση αφορά τις διαφορετικέςσυνθήκες και παράγοντες που επηρεά

ζουν το κόστος των υπηρεσιών. Οι αναπροσαρμογέςλαμβάνουν υπόψη την πυκνότητα του

δήμου. τη διγλωσσία του πληθυσμού, τη γεωγραφικήθέση του δήμου, τον αριθμό των σουη

δών ομιλητών και αυτών που έχουν μια ξένη γλώσσα σαν την μητρική τους στις ηλικιακές

ομάδες από 6 έως 15 ετών. Η κατανομή του κόστους μεταξύ τοπικών και κεντρικών κυβερ

νήσεων ορίζεται στο <<νόμο περί μεταβιβάσεων της κεντρικής κυβέρνησης στην τοπική αυτό~

διοίκησψ) και η μεταβίβαση από το κράτος καλύπτει 34% του κόστους ενώ το 66% παραμέ~

νει στο δήμο.

Οι δήμοι μπορούν, επίσης. να λάβουν πρόσθετες ενισχύσεις που συνδέονται με τυχόν

ειδικές λειτουργίες που δεν καλύπτονται από τις μεταβιβάσεις της δημόσιας διοίκησης. Αυτές

θα πρέπει να είναι λειτουργίες όπως η παροχή πρόσθετης βασικής εκπαίδευσης ( Ι Οης τάξης).

η παρατεταμένη υποχρεωτική εκπαίδευση (εφαρμόζεται για τα παιδιά με μείζονα αναπηρία).

η προετοιμασία των μεταναστών για τη βασική εκπαίδευση, τα οικοτροφεία, τα μεταρρυθμι

στικά σχολεία και άλλα παρόμοια. Αυτές οι μεταβιβάσεις γίνονται με βάση τον αριθμό των

μαθητών που έχουν ανάγκη τις εν λόγω διατάξεις καθώς και με τις τιμές που καθορίζονται

για κάθε μαθητή. Τέλος, η πρόσθετη χρηματοδότηση χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας

και Πολιτισμού (The Finnish National Board of Education. 2010).

2.4 Κατάρτιση και εκπαίδειιση εκπαιδειιτικών

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η κατάρτισή τους στη Φινλανδία ιδρύθηκε στα

τέλη του 190υ αιώνα και ήταν χωρισμένη σε δύο βασικά κομμάτια: οι εκπαιδευτικοί για τα

λαϊκά σχολεία εκπαιδεύονταν σε κοlliγια κατάρτισης των εκπαιδευτικών. ενώ οι εκπαιδευ

τικοί για τη δευτεροβάθμια εκπαιδεύονταν σε πανεπιστήμια. Όταν το λαϊκό σχολείο και το

δευτεροβάθμιο καταργήθηκαν. σε συνδυασμό με τη συνολΙΚ11 εκπαιδευΤΙΚ11 μεταρρύθμιση

την δεκαετία του 1970 άΗ.αξε και ο τρόπος καηιρτισης τω\' ι;κπαιδευτικ(I)\.'.
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Ήδη Ηπό το 1970. οι σηΊχιη της f:κπαίδευσης των ι;κπαιδι:υnκ(ϊ)\' στα ι:ηΗίΗ σχολι:ί(l ι.:ω

τα γενικά αν(ιηφα δευτεροβάθμια σχολεία επανακαθορίστηκαν: η κατάρτιση ιΊταν χ(l)rισμf.

νη σε εκπαίδευση για τους δασκάλους της τάξης και για τους δασκάλους των άλλων μαΗημιΊ

των, με τη διαίρεση αυτή να ισχύει μέχρι και σήμερα. Οι δάσκαλοι τάξης δουλεύουν με τις

τάξεις Ι -6 του ενιαίου σχολείου (πρωτοβάθμια εκπαίδευση), ενώ οι δάσκαλοι των άλλων

ειδικοτήτων και μαθημάτων με τις επακόλουθες τάξεις 7-9 (κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαί

δευση), αΑλά διδάσκουν και στην ανώτερη δευτεροβάθμια, στην επαγγελματική ανώτερη

εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Όλοι οι εκπαιδευτικοί καταρτίζονται επαγγελματι

κά στις αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχo'λi3ς (Eurydice, ]nformaIion οη EducaIionaI SysIems

and Policies ίη Europe, 20 Ι 0).

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικώντων έξι πρώτων τάξεων παρέχεται από πανεπιστ/μιακές

σχολές εκπαίδευσης(παιδαγωγικάτμήματα) ή άλλες ισοδύναμεςμονάδες, που αποκαλούνται

<<μονάδες εκπαίδευσηςτων εκπαιδευτικών».Ένα πανεπιστημιακόίδρυμα μπορεί να έχει υπό

τη λειτουργία του δύο εκπαιδευτικά τμήματα μαζί, ενώ ταυτόχρονα από τα παιδαγωγικά

ιδρύματαπου λειτουργούντα επτά χρησιμοποιούντη φινλανδικήγλώσσα και το ένα τη σουη

δική. Κάθε μονάδα εκπαίδευσηςδασκάλων έχει σχολεία κατάρτισηςεκπαιδευτικώνγια πρα

κτική, πειράματα, έρευνα και συνεχιζόμενηεκπαίδευση. Τα σχολεία κατάρτισηςτων δασκά

λων μπορεί να περιέχουν είτε τις τάξεις 1·6 της βασικής εκπαίδευσης, είτε τις τάξεις 7-9 της

βασικής εκπαίδευσης και της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή όλες αυτές τις τάξεις

μαζΙ Επιπροσθέτως, η διάρκεια εκπαίδευσης των δασκάλων ανέρχεται στα 5 χρόνια (The

Finnish NaIionaI Board οΓ Education, 2010).

Όσον αφορά την κατάρτιση των εκπαιδευτικώνστα μαθήματα ειδικότητας, (τάξεις 7-9),

οι φοιτητές πρώτα σπουδάζουν πάνω στο συγκεκριμένο μάθημα στην αντίστοιχη πανεπιστη

μιακή σχολή, και μετά από ένα ή δυο χρόνια μπορούν να υποβάλ/συν αίτηση για την παιδα

γωγική κατάρτισή τους στο συγκεκριμένο μάθημα. Σε ορισμένες πανεπιστημιακές σχο/..ές, οι

φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν κατευθείαν αίτηση για παιδαγωγική κατάρτιση, και σε

αυτή την περίπτωση η εκπαίδευση παρέχεται σε συνεργασία μεταξύ του τμήματος εκπαίδευ

σης των εκπαιδευτικών, τα σχετικά με το μάθημα ιδρύματα και τα σχολεία εξάσκησης των

εκπαιδευτικών. Το τμήμα κατάρτισης των εκπαιδευτικών είναι υπεύθυνο για την παροχή παι

δαγωγικών σπουδών, ενώ οι σχολές κάθε συγκεκριμένου μαθήματος προσφέρουν εκπαίδευση

και γνώση πάνω στο κάθε μάθημα του διδάσκοντα. Οι σπουδές αυτές λαμβάνονται παράlλη

λα και αλληλεπιδραστικά, μεταξύ τους και ο χρόνος σπουδών είναι 5-6 χρόνια.

Β"βαια. (1\ f-f(J[αιδευτικοί της Φινλανδίας δλων των τάξr:ων, σχr:οδ" στο σιΊωλο τ(ψ;

((ποκτοι)\' το πτυχίο τους σι: ι:πίπι:δο μι:ωπτυΧΙΗΚ(\)\'σΠ(I1)ό(;ι\: κω {;τσι ΗποκτοιΊ\, ω κuηί.λλη-
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λn εφόδια για να κάνουν την <Ιουλcιά τους δημιουργικά. Οι εκπαιδευτικοί μποr(11Ί\' \υ ϊJΙψ'Η

μσποιούν διάφορες μεθόδους και μΙσα διδασκαλίας (οπτικοακουστικά μΙσα. επισKέψεl~.

υπολογιστές, βιβλιοθήκες κλπ) και ο σκοπός είναι σι εκπαιδευτικοί να αποκτούν καη"ι τη

διάρκεια των σπουδών τους τα εργαλεία για να μπορούν να βελτιώσουν 0\ ίδιοι τις μεθόδους

τους. Σ' αυτό συνδράμουνκαι τα καλοκαιρινάεκπαιδευτικάσεμινάρια (Τhe Finnish NaIional

Board of Educ3Iion. 20 Ι Ο).

2.5 Αξιολό'γηση

Σύμφωνα με το Βασικό Εκπωδευτικό Νόμο (628/1998). η αξιολόγηση των μαθητών

αποσκοπεί στον προσανατολισμό και στην ενθάρρυνση των σπουδών και στ/ν ανάπτυξη δε

ξιοτήτων αυτοεκτίμησης στους μαθητές. Η πρόοδος του μαθητή και οι δεξιότητες εργασίας

και συμπεριφοράς αξιολογούνται σε σχέση με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος.

Οι εθνικές κατευθυντήριες γραμμές και αρχές για την αξιολόγηση των μαθητών περιγράφο

νται στο βασικό αναλυτικό πρόγραμμα και η αξιολόγηση διαιρείται σε αξιολόγηση κατά τη

διάρκεια του μαθήματος (διαμορφωτική αξιολόγηση) και σε τελική. Επίσης. στο βασικό Α.Π.

περιλαμβάνονται τα κριτήρια υψηλών επιδόσεων για τους μαθητές. που έχουν δημιουργηθεί

για να καταστεί η εργασία των εκπαιδευτικών ευκολότερη. συγκρίνοντας τις επιδόσεις του

μαθητή με τον εθνικό μέσο όρο επίδοσης (The Finnish NaIionaJ Board of EducaIion, 2010).

Κατά τη διάρκεια της εwιάχρονης εκπαίδευσης, το καθήκον της αξιολόγησης είναι να

καθοδηγήσει και να ενθαρρύνει τη μελέτη και να βοηθήσει τους μαθητές κατά τη μαθησιακή

διαδικασία. Τα συνεχή σχόλια από το δάσκαλο είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να υπο

στηρίζουν και να καθοδηγούν τους μαθητές με θετικό τρόπο. Με τη βοήθεια της αξιολόγησης

και της ανατροφοδότησης οι δάσκαλοι οδηγούν τους μαθητές στην ουσιαστικότερη επίγνωση

των σκέψεων και των δράσεών τους και τους δίνουν την ευκαιρία να κατανοήσουν αυτά που

μαθαίνουν.

Τα πιστοποιητικά και οι εκθέσεις είναι ένας τρόπος να δίνεται ανατροφοδότηση. Οι εκθέ

σεις δίνονται στους μαθητές στο τέι...ος κάθε σχολικής χρονιάς, αλλά μπορούν να δοθούν και

ενδιάμεσα στη χρονιά μία ή περισσότερες φορές. Στις πρώτες επτά τάξεις του ενιαίου σχολεί

ου, οι εκθέσεις αξιολόγησης παρέχονται είτε προφορικά είτε αριθμητικά είτε με συνδυασμό

των δύο. Αργότερα, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται αριθμητικά αλλά μπορεί να συμπληρωθεί

και προφορικά. καθό)ς με τον προφορικό λόγο ο δάσκαλος μπορεί να περιγράψει ουσιαστικό

τερα την πρόοδο του μαθητή σε κάθι: μιiθημα. Λντιθέτως, μc την αριΟμηΤΙΚ11 αξωλί)Υηση
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(κλίμακα 4-] Ο) μπορεί \'(1 πφιγραφεί το επίπεδο τω\' επιδδσαι)\' σε σχι:ση μf: τoυ~ ('Hι'JZOH~

του αναλυτικοί) προγράμματος. Η αξιολ6γηση που δίνεται με τις εκθέσεις. πρΙ:πι:1 \'α βΙΗ1ί

ζεται σε μια ποικιλομορφίααπο6εΙΚΤΙΚι!Ν στοιχείων και όχι μόνο σης εξετάσεις. 1'0 εΟνικι')

αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, περιγραφές των καλών επιδόσεων (βαθμολογία

καλή ή 8) σε όλα τα βασικά μαθήματα, σι οποίες προορίζονται σαν εργαλεία υποστήριξης για

τους εκπαιδευτικούς (The Finnish National Board of Education, 2010).

Το δεύτερο καθήκον της μαθητικής αξιολόγησης είναι η τελική αξιολόγηση, με βάση την

οποία οι μαθητές επιλέγονται για τις περαιτέρω σπουδές τους όταν ολοκληρώσουν τη βασική

εκπαίδευση. Αυτού του είδους η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι συγκρίσιμη σε εθνικό

επίπεδο και να αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους μαθητές. Η τελική αξιολόγηση βασίζεται,

επίσης, στους στόχους της βασικής εκπαίδευσης. Η αριθμητική βαθμολογική κλίμακα είναι

από το 4 έως το Ι Ο, όπου: 4 = αποηιχία, 5 = επαρκές, 6 = μέτρια, 7 = ικανοποιητικά, 8 =

καλά, 9 = πολύ καλά και Ι Ο = άριστα. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τους καθηγητές

του κάθε μαθήματος. Τέλος, η βασικότερη αποστολή της αξιολόγησης είναι η ανάπτυξη της

αυτό-αξιολόγησης στους μαθητές και η δεξιότητα να αντιλαμβάνονται από μόνοι τους την

πρόοδό τους στη μαθησιακή διαδικασία.

Σύμφωνα, με το Διάταγμα της γενικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(8]011998), οι γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών σε κάθε μάθημα ή ομάδα μαθημάτων,

αξιολογούνται από τους αντίστοιχους καθηγητές και η τελική αξιολόγηση διενεργείται από

το διευθυντή του σχολείου από κοινού με τους καθηγητές. Οι κατευθυντήριες γραμμές και

αρχές για την αξιολόγηση των μαθητών, δίνονται και πάλι, όπως και στην περίπτωση της

βασικής εκπαίδευσης, στο βασικό αναλυτικό πρόγραμμα και η αξιολόγηση γίνεται και κατά

τη διάρκειά του έτους αλλά και στο τέλος. Ακόμα, η βαθμολογική κλίμακα είναι ίδια με

αυτήν την βασικής εκπαίδευσης, με τη διαφορά πως κάποια μαθήματα αξιολογούνται με

πέρασε/δεν πέρασε (The Finnish National Board of Education, 20 Ι Ο).

Στο τέλος της γενικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. οι μαθητές λαμβάνουν

μέρος στις απαραίτητες εξετάσεις για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εξέταση

γίνεται σε τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα από τα οποία. το πρώτο είναι η μητρική γλώσσα

του υποψηφίου και είναι υποχρεωτικόγια όλους. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι πρέπει να επι

λέξουν άλλες τρεις υποχρεωτικέςεξετάσεις από τα εξής τέσσερα μαθήματα: δεύτερη εθνική

γλιi)σσα, μία ξένη γλώσσα. μαθηματικά.επιστημονικέςκαι ανθρωπιστικέςσπουδές. Ο μαθη

τής μπορείνα συμπεριλάβει,επιπλέον. ως μέρος της εξέτασής του. ένα ή περισσότεραπροαι

ρετικά τεστ. Το σίκιτημα αξιολόγησης των ΊραΠΤΙ;Ν των μαθηπίη' χωrίζι;ται σ" δίl() tt{:rIl,

~την πrιi)Τη φ('ιση. πι. τεστ ελι:γχω'τω κω rιξιoλoγOI)\'Tαι σι; κ((Ο,; λ,'IΚΙ;ΗI ωηΊ ΤΟ\' Η\·τίιποιϊ.11
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καθηγητή του μαΟήματος κω σε 6CΙ'Hερη φιιση ελΙγχο\'ται απ6 τη Φlνλα\'δlκιΊ Ι :ξΙ;ΤΙ«'Ι"τι ...·J·ι

Επιτροπή. Η βαθμολογία που δίνεται στην εξέταση είναι στα ΛατινΙΚ(l και Q\'TH1ΤOIXr:1 μr:

τους αριθμητικούς βαθμούς ως εξής

• laudatur (<<αρίστευσε» - 7),

• eximia approbatur (<<πέρασε με εξαιρετικό έπαινο» - 6),

• magna approbatur (<<πέρασε με πολλού, επαίνουρ> - 5 ).

• cum Iaude approbaιur (<<πέρασε με έπαινο» - 4 ).

• approbaιur lubenter «( πέρασε ικανοποιητικά» - 3).

• approbatur «(πέρασε» = 2), και

• improbatur ("απέτυχε"= Ο).

Εκτός από τις τελικές εξετάσεις, στους μαθητές δίνεται η ευκαιρία να επιδεικνύουν τις

ικανότητες και τις -γνώσεις τους στην ΟΙΚ1ακή οικονομία. τις εικαστικές τέχνες. τη μουσική,

το χορό και το θέατρο και τη φυσική αγωγή με τη συμπλήρωση ενός προαιρετικού διπλώ

ματος. Αυτά τα διπλώματα συμπληρώνουν τις ικανότητες και τις γνώσεις που έχουν αποκτή

σει οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο γενικό σχολείο ανώτερης δευτερο

βάθμιας εκπαίδευσης και μπορούν να αποτελούν μέρος των μαθημάτων ειδικότητας του προ

γράμματος σπουδών. Το Φινλανδlκό Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης, επικυρώνει τις εθνικές

κατευθυντήριες γραμμές για την απόκτηση του διπλώματος, οι οποίες περιλαμβάνουν τις

οδηγίες για τη λήψη του πτυχίου, τα κριτήρια αξιολόγησης και τη μορφή του διπλώματος

(The Finnish National Board of Education, 20 Ι Ο).

Το Φινλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης έχει θέσει ζητήματα και κανονισμούς

που αφορούν την αξιολόγηση των φοιτητών της επαγγελματικήςανώτερης δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης και των πιστοποιητικώντων επαγγελματικώντους προσόντων. Οι γνώσεις και

οι δεξιότητες των μαθητών κρίνονται σε αρκετά τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο κατά τη

διάρκεια των σπουδών, όσο και μετά. Οι επιδόσεις των μαθητών βαθμολογούνταισύμφωνα

με την ακόλουθη αριθμητική κλίμακα: άριστα (= 5), καλά (= 4,3) και ικανοποιητικά (= 2,1).

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τους καθηγητές και κατά την περίοδο εκμάθησης του

επαγγέλματος γίνεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της περιόδου, τον εκπαιδευτή του

επαγγέλματος και από τον εργοδότη. Η αξιολόγηση πρέπει να καθοδηγεί και να κινητοποιεί

τους μαθητές, αλλά και να τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν την ικανότητα της αυτοα

ξιολόγησης.

Από το 2006 μια επαγγελματική επίδειξη ικανοτήτων με τη μορφή ενός δόκιμου τεστ

έχει συμπφιληφΟεί στον τομέα της επαγγελμαΤΙΚ1Ίς εκπαίδευοlκ ως απί)δειξη ("τι ιΙΙ μαΟητι';..,:
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έχουν ειmληρ/\)σει του; στ()χους πσυ ίέΟηκιη' για τις επαγγελμαrn,ι;ς σΠΟ1!()ι;ς. ~ΤOlJς μαΟηυ':;

απονέμεται το δίπλωμα, αφο" έχσll" ολΩκληρΙΙ}σει τις μελέτες ΠΟIl πφιλαμβάνοντω (Πι)

ατομικό πρόγραμμα σΠΟllδισν τους. Εάν ένας φΟlΙηηΊς διακόψει τις σΠΟllδές του, χωrίς τ/\'

ολοκλήρωση των επαγγελματικών προσόντων που θα έπρεπε να λάβει, χορηγείται πιστοποιη

τικό παραίτησης το οποίο περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την ολοκλήρωση των σπου

δών και τους βαθμούς του (The Finnish Νatίοn<:ιΙ Board of Education, 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3"

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑIΔΕΥΤιΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3.1 Βαθμίδες και Δομή

Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η κάθε πολιτεία έχει την ευθύνη για τα

σχολεία και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες

οδηγίες που ορίζονται από το σύνταγμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν 16 εκπαιδευ

τικά συστήματα που διαφέρουν μεταξύ τους σε μεγαλύτερο 1; μικρότερο βαθμό. Μέσω της

διαδικασίας της ψηφοφορίας και συμφωνίας μεταξύ των πολιτειών, στο επίπεδο του Υπουρ

γείου Εκπαίδευσης και Τεχνών. καθορίζονται σι βασικές αρχές, που οδηγούν σε γενικά τυπο

ποιημένα εκπαιδευτικά συστήματα αναφορικά με τη βασική δομή τους. Οι αρμοδιότητες της

Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης σαν ανώτερη αρχή περιλαμβάνουν την επαγγελματική κατάρτι

ση στις επιχειρήσεις και την μετα-υποχρεωτική επαγγελματική εκπαίδευση. την κατάρτιση

στα επαγγέλματα υγείας. εκπαίδευσης και πρόνοιας και ορισμένα αντικείμενα των πανεπιστη

μιακών κανονισμών.

Η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που διαμένουν μόνιμα στη

χώρα. ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. για εννέα - ή σε μερικές περιπτώσεις δέκα (σε

πέντε πολιτείες) - χρόνια. ενώ ακολουθεί τρία χρόνια υποχρεωτική μερική παρακολούθηση

στο BerufsschuJe (επαγγελματικό σχολείο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) μέχρι την

ηλικία των Ι 8 ετών. Το σχολείο είναι υποχρεωτικό από την ηλικία των έξι ετών. Οι γονείς

μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των δημόσιων σχολείων και των λίγων ιδιωτικών που λειτουρ

γούν. Οι μαθητές που φοιτούν στα δημόσια σχολεία δεν απαιτείται να πληρώσουν δίδακτρα ή

να συνεισφέρουν στο κόστος του εκπαιδευτικού υλικού. Τα γερμανικά εκπαιδευτικά συστή

ματα παρέχουν μια ποικιλία τύπων εΙCΠαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανά

γκες και ενδιαφέροντα των παιδιών και των γονιών τους (Χρυσαφίδης, 1990).

ΊΌ εκπαιδευτικό σύστημα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας χωρίζεται σε

τέσσερις βαθμίδες και διακρίνεται στην προσχολικιi εκπαίδευση, που χωρίζεται σε βρεφική

και νηπιακή, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που είναι ενιαία. τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

που παρουσιάζει κάθετη και οριζόντια διαφοροποίηση. την τριτοβάθμια εκπαίδευση και

τέλος τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Κάθε βαθμίδα παρουσιάζει μια σχετική αυτοτέλεια χωρίς

να σημαίνει ότι δεν αποτελεί μονοπάτι για την επόμενη βαθμίδα. MεγαλίΙΤCΡη είναι η o.υτuτI;

λεια της πrωτοΙ\άΟμιω; ι:κπιιί(')ι:οσης. γιατί πι'ψφωω με το εKπαιδι:lIΤΙKιΊ πί)πτημα τη~ Ι'ι:r-
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μανίας 11 πρωτοβάΟμια r;κπαίδευση αποτελι:ί τψ' προ-βαΟμίδα IρH1j\' ;)ιωρορι:nι.:(ϊ)\' τι)πω\"

σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδΓουσης (Γενικό Σχολείο, Μέσο Σχολείο και 11>μηίσl())

Σε έναν ιδιαίτερο κύκλο Οα πρ{;πει να αντιμετωπίσουμε την επαγγελματική εισtαίδευση. εφίl

σον κινείται εντελώς ανεξάρτητα από τις άλλες βαθμίδες και υπάγεται στη δικαιοδοσία της

κυβέρνησης.

Ξεκινώντας με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η υποχρεωτική σχολική φοίτηση αρχίζει

την Ι η Αυγούστου για όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας τους. πριν

από την ημερομηνία που προβλέπει ο νόμος. Μετά το ψήφισμα της «Συνδιάσκεψης των

Υπουργών Παιδείας και Πολιτιστικών Υποθέσεων» τον Οκτώβριο του 1997 με τίτλο

«Προτάσεις για την αρχή της σχολικής χρονιάς», τα ομόσπονδα κράτη έχουν τ/ δυνατότ/τα

να τοποθετήσουν τ/ν ημερομηνία, μεταξύ 30 Ιουνίου και 30 Σεπτεμβρίου. Μπορούν επίσης

να προβλέψουν με διάταξη το δικαίωμα να αρχίζει κάποιο παιδί το σχολείο κατά τη διάρκεια

του σχολικού έτους. Ο στόχος αυτών των αλλαγών είναι για να μειωθούν, εν μέρει, τα υψηλά

ποσοστά αναβολής και να ενθαρρύνουντους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο

όσο το δυνατόν νωρίτερα. Προτάσεις για περισσότερο ευέλ1κτες μορφές εισόδου στο σχολείο

συζητ/θήκαν περαιτέρω και έτσι. το 2004, το Βερολίνο τοποθέτησε τ/ νομικά καλυμμένη

ημερομηνία για υποχρεωτική φοίτ/ση στις 31 Δεκεμβρίου. Επομένως, η υποχρεωτική εκπαί

δευση αρχίζει μετά τις θερινές διακοπές για όλα τα παιδιά που γίνονται έξι ετών πριν από το

τέλος του έτους. Επίσης, στο Μπάγερν, από το σχολικό έτος 200512006 και 2007/2008 και

μετά η ημερομηνία θα μετακινηθεί από τις 30 Ιουνίου στις 31 Δεκεμβρίου (Eurydice,

Jnformation οη Εducaιίοnal SΥsιems and Policies ίη Europe, 2010).

Τα καθήκοντα και οι στόχοι του δημοτικού σχολείου καθορίζονται από τη θέση του

εντός του σχολικού συστήματος. Ο ρόλος του δημοτικού είναι να οδηγήσει τους μαθητές από

μια παιγνιώδη μορφή μάθησης της προσχολικής ηλικίας σε μια περισσότερο συστηματική

μορφή μάθησης, καθώς επίσης και να προσαρμόσει τη μορφή και το περιεχόμενο των εκπαι

δευτικών προγραμμάτων, ώστε να ταιριάζουν σης διαφορετικές απαιτήσεις μάθησης και δυ

νατοτήτων του κάθε μαθητή. Στόχος του δημοτικού σχολείου είναι να παρέχει στους μαθη

τές του τ/ βάση για το επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Ιδιαίτερη σημα

σία αποδίδεται στη γενική βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας και στη βασική κατανόηση

των μαθηματικών και επιστημονικό)ν εννοιών. Το δημοτικό σχολείο θα πρέπει να δίνει τη

δυνατότ/τα στους μαθητές να μπορούν να ανηληφθούν την πραγματικότητα που τους περι

βάλλει και να οικοδομήσουν μετέπειτα την εμπειρία που αποκόμισαν από τον κόσμο γύρω

τους σε γν(l)ση. Ταυτόχρονα. Οα πρΙπεl να αναπτί)ξουν περαιτέrω τις ψηΧΟΚI\'ητικι:':ς ικα\'(')τη-
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τες τους καθιος και ης δεξιότητες της "Οl\,(ι)νl""ς τους συμπεrlφ(ψά~ (Eιιr"YClIL'C'. InΙ·Ι\Πlli.lιίοll

οπ Educationίl! Systenls <Jnd Policies ίη EtlfOpe. 2010).

ΊΌ δημοτικό σχολείο αντιλαμβάνεται τη λεlτουργίΗ του σαν την προι\ιθηση των παιοιιί)\'

με διαφορετικά ατομικά υπόβαθρα και δυνατότητες μάθησης με τέτοιο τρόπο ώστε να

αναπτύξουν μια βάση για ανεξάρτητη σκέψη, μάθηση και εργασία καθώς και να βιώσουν την

εμπειρία της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους. Έτσι, τα παιδιά αποκτούν μια σταθερή

βάση που τους βοηθά να βρίσκουν τον τρόπο και να ενεργούν στο περιβάλλον γύρω τους και

τέλος, τους προετοιμάζειγια τη διαδικασία της μάθησης στα δευτεροβάθμιασχολεία.

Τα μαθήματα που διδάσκονταιστην πρωτοβάθμιαεκπαίδευση αντιστοιχούν στις βασικές

δεξιότ/τες και είναι ανάγνωση. γραφή, αριθμητική καθώς και εισαγωγή στις φυσικές και

κοινωνικές εmστήμες (μέσω του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος). Βέβαια, μαζί με τα

μαθήματα αυτά υπάρχουν και τα καλλιτεχνικά μαθήματα και η γυμναστική που οπωσδήποτε

καλύπτουν ένα μικρότερο μέρος του προγράμματος. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει

20-29 ώρες τη βδομάδα με κάποιες συμπληρωματικέςφροντιστηριακέςώρες για μαθητές που

χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια (2-3 ώρες). Στα περισσότερα ομόσπονδα κρατίδια οι εβδομα

διαίες ώρες διδασκαλίας είναι 20-22 κατά το πρώτο έτος και φθάνουν τις 27 ώρες το τέταρτο

και τελευταίο έτος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά κανόνα. τα μαθήματα διεξάγονται

το πρωί. κάθε ώρα διδασκαλίας διαρκεί 45 λεπτά και μία τυπική σχολική μέρα αποτελείται

από έξι 45λεπτα (Eurydice, lnformation οη EducationaJ Systems and PoJicies ίπ Europe,

2010).

Τα αναλυτικά προγράμματα διαφέρουν από κρατίδια σε κρατίδιο όχι μόνο ως προς τα

περιεχόμενα α'λ/.ά και ως προς την αντίληψη για το ρόλο που μπορούν να παίξουν στη ζωή

του σχολείου. Έτσι, ενώ σε ορισμένα κρατίδια είναι διατυπωμένη με σαφήνεια και σχεδόν

δεσμευτικά η ύλη όλου του έτους (π.χ. Βαυβαρία), υπάρχουν κρατίδια που αφήνουν στον

εκπαιδευτικό αρκετό ελεύθερο χρόνο, για να διαμορφώσει το μάθημα επιλέγοντας ο ίδιος τα

περιεχόμενα (πάντα φυσικά μέσα σε κάποια πλαίσια) κι ά)J.α που έχουν μια πιο φιλελεύθερη

αντίληψη γύρω από το αναλυτικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή δίνονται στους εκπαι

δευτικούς κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, που οροθετούν το χώρο μέσα στον οποίο μπορεί

να κινηθεί ΙΒ. Ρηνανία, Βεστφαλία) (Χρυσαφίδης, 1990).

Εκεί, όμως που ο εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος και στις τρεις περιπτώσεις, είναι η προε

τοιμασία του μαθήματος και η προσφορά της ύλης. Ανατρέχει στις πηγές που θέλει και προ

τείνει τα βιβλία που κατά τη γνώμη του είναι πιο κατάλ.ληλα για τους μαθητές τ/ς τάξης του,

πάντα μέσα όμως από μια λίστα εγκεκριμένων βιβλίων. ~f: γενικές γrαμμr.ς μποr(l1Ίμr. να

ποίψε (ΗΙ () Γ'ι:rμαν(·)-.; ι:κπαιί)Ι:Ητικ6ς ι:rγάζι:τιιι με /\{ιση το Λω-λυτικ(Ί πι,l(Ίγι,l(ιμμυ (Η: ιι\'τίΟι:-
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ση με τον εκπαιδευτικΛ στην Γ:λλάδα που φΥάζεται με Ι\άση το διδΙLΚΤΙK() Ι\ιβλί(ι (Χj)ΗGuφi

δης, 1990).

Τα βιβλία μοιράζονται στους μαθητές δωρεάν σύμφωνα μι: την επιλΟΥΙΙ το\l εΚΠι.itΙ)Ι:Η

nκού. Στην ουσία αγοράζονται από το ελ.εύθερο εμπόριο, γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν

επιτρέπεται να ασχολείται με την έκδοση σχολικών βιβλίων. Κάθε αντίτυπο μένει στο

σχολείο, για παραπέρα χρήση τριών σχολικών ετών και σε περίπτωση καταστροφής του

βιβλίου πριν από τη λήξη της τριετίας χρεώνεΤα1 η αξία του στο μαθητή. Γενικά, το σχολικό

βιβλίο, δεν παίζει βασικό ρόλο στη σχολική ζωή. Ο μαθητής μπορεί να ανατρέξει σ' αυτό για

κάποιες πληροφορίες, ποτέ όμως για να αποστηθίσει κάποιο απόσπασμα. Τέλος. η αξιολόγη

ση των μαθητών γίνεται με βαθμούς. Οι μαθητές της πρώτης και της δεύτερης τάξης στο

πρώτο εξάμηνο αντί βαθμών παίρνουν μια έκθεση σχετtKά με τις δραστηριότητές τους και

την απόδοση στο μάθημα (Eurydice, lnformation οη EducationaI Systems and PoIicies ίη

Europe,2010).

Η δευτεροβάθμιαεκπαίδευσηδιακρίνεται σε δύο επίπεδα. Στο δευτεροβάθμιοεπίπεδο Ι,

η ΟμοσπονδιακήΔημοκρατίατης Γερμανίαςέχει σε μεγάλο βαθμό ένα γενικό τριστρωματικό

εκπαιδευτικόσύστημα: το ,(Γενικό Σχολείο)) (Hauptschule), το «Μέσο ή Πρακτικό Σχολείο))

(RealschuIe ή MitteIschuIe) και το "Γυμνάσιο)) (Gymnasium). Το Gesamtschule, το οποίο

καλύπτει και τους τρεις τύπους σχολείων υπό ενιαία στέγη και με διαφορετική οργανωτική

δομή, είναι ένας ειδικός τύπος σχολείου. Σε διάφορες πολιτείες υπάρχουν επίσης ειδικά

σχολεία, όπως: το Orientierungsstufen (Φάση προσανατολισμού), Middle Schools,

RegelschuIen, (Γενικά Σχολεία), ενιαίο HauptschuIe και ReaIschuIe, WerkrealschuIen (Δευτε

ροβάθμια τεχνικά σχολεία) κ.ά. (Χρυσαφίδης, 1990).

Η μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διαφέρει από Kρατί~

διο σε κρατίδιο. τόσο ως προς το χρόνο που αποφασίζεται ποιο σχολ.είο θα ακολουθήσει ο

μαθητής, όσο και ως προς τη διαδικασία απόφασης. Σε μερικά κρατίδια η επιλογή και η

διοχέτευση στους τρεις τύπους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται στην 4η τάξη και

στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην απόφαση του εκπαιδευτικού της τάξης. Αυτή η απόφαση

απορρέει από την όλη συμπεριφορά και απόδοση του μαθητή στα τέσσερα χρόνια του δημο

τικού κι από τα αποτελέσματα των ειδικών εξετάσεων που υποβάλλονται κατά την άνοιξη οι

μαθητές της 4ης τάξης.

Δυνατότητες παρέμβασης των γονέων υπάρχουν μόνο θεωρητικά. Σε περίπτωση ένστα

σης από μέρους γονέων ο μαθητής υποβωλεται σε συμπληρωματική εξέταση και η αποτυχία

είναι μάλλον δεδομένη. γιατί και τα τεστ είναι KQ!(i KHV()\I(I δυσκολδπrα κω το πφιΙ\άλλο\'
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διεξαγωγΙ1ζ τους ξένο για το μαθητιΊ. αλλά και 11 αντιμεηί)πιση τη..; ω'110α;φllσll"; υπι) Τ(Ψ,.

εξεταστές αποβαίνει κυρίως σε βάρος του «ενάγοντος».

Το Hauptschule, που καλύπτει τα σχολικά έτη 5-9, παρέχει στους μαθητές Υε"11(11 βασΙI(11

εκπαίδευση στα μαθήματα: γερμανικά, μια ξένη γλώσσα, μαθηματικά, φυσική/χημεία, βιολο

γία. γεωγραφία. ιστορία κλπ. Για να ανταποκριθούν στις διαφορετικές ικανότητες των μαθη

τών, τα μαθήματα στα κύρια αντικείμενα προσαρμόζονται στις ατομικές ικανότητες των μα

θητών. Οι απόφοιτοι του Hauptschule συνήθως συνεχίζουν την επαγγελματική κατάρτιση,

ενώ οι μαθητές με υψηλή βαθμολογία μπορούν επίσης να φοιτήσουν σε σχολεία ανώτερου

επιπέδου πριν ή μετά την επαγγελματική τους κατάρτιση.

Ειδικότερα, με τη συμφωνία του Αμβούργου (Ι 964) καταργείται το 8τάξιο υποχρεωτικό

«Λαϊκό σχολείο» και καθιερώνεται η 9ετής υποχρεωτικlΊ εκπαίδευση. Αποστολή του «Γενι

κού σχολείου» ήταν να προλάβει την εγκατάλειψη της γενικής εκπαίδευσης και να απαλ/άξει

το «Μέσο σχολείο» και το «Γυμνάσιο» από τη μεγάλη ζήτηση από τους μαθητές, που την

περίοδο εκείνη άρχισε να παίρνει για τους ιθύνοντες ανησυχητικές διαστάσεις. (Εχουμε μια

αύξηση του αριθμού των μαθητών στο «Μέσο σχολείο» και το «Γυμνάσιο» της τάξης του

74% και 49% αντίστοιχα. ενώ στο «Λαϊκό σχολείο» η αύξηση αυτή φτάνει μετά βίας το 3% ).

Τα αίτια αυτής της εγκατάλειψης πρέπει να αποδοθούν στο ότι το «Λαϊκό σχολείο» δεν

πρόσφερε καμιά διέξοδο για παραπέρα μόρφωση. Ήταν σχολείο <<γενικής μορφώσεως» και

παροχής πρακτικών γνώσεων, ως εφόδιο για τις βασικές ανάγκες της ζωής. Φυσικό επόμενο

ήταν να ψάχνουν οι μαθητές να βρουν άλλους δρόμους αποκατάστασης μέσα από άλλες μορ

φές εκπαίδευσης. Το χάσμα ανάμεσα στη γενική και την επαγγελματική εκπαίδευση 11ταν το

σο μεγάλο, ό)στε η Επιτροπή Παιδείας «Bildungsrat» να μιλάει το 1969 για ασύνδετη πορεία

ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις τόσο στον οργανωτικό τομέα όσο και στα διδακτικά περιε

χόμενα (Χρυσαφίδης, 1990).

Το Γενικό σχολείο έπρεπε επομένως να είναι ανταγωνιστικό του «Μέσου σχολείου» και

του Γυμνασίου και να προετοιμάζει για την επαγγελματιΚl; εκπαίδευση. Πάρθηκαν μια σειρά

από μέτρα που αναφέρονταν κυρίως στα διδακτικά περιεχόμενα. την ποιότητα παροχής των

γνώσεων και την εκ νέου οργάνωση σχολικών μονάδων, ώστε να είναι δυνατός ο εξοπλισμός

τους με όλα τα απαιτούμενα μέσα διδασκαλίας, Φυσικά αυτή η κινητοποίηση κόστισε πολύ

χρήμα και χρόνο, κι εδώ πρέπει να αναζητηθούν κυρίως τα αίτια καθυστέρησης της αντικατά

στασης του Λαϊκού σχολείου από το Δημοτικό και το Γενικό σχολείο.

Σχετικά με διδακτικά περιεχόμενα το «Γενικό σχολείο», σ" αντίθεση με το Λα'ίκό.

προσπαθεί να βοηΟIΊσει το μαθητή \'(1 κινηΟ"ί πέρα απ6 τη σφαίρα της ίψ"σης ι:μπr:φία; και

των βασικι;)\' γ\,(ϊ)(ιτω\,. 6ί\'(\\'τα,,; μια ι:πιcrτημΟ\'\Κ11χrοιά (">ΤΙ1\' α\'τιμι:τι!)πιcrη Τ4'ΙΙ' t\l()OKH,,-{,j\'
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περιεχομένων, ι-ι βι:λτίωσll αυτη αφορiι κυρίως το μάθημα των Μαθηματικ(!)\, και τω\' Φυσl

κών επιστ/μών. Χαρακτηριστικό γ\'(;ψισμα της βελτίωσης αυτής είναι και η εισαγωγι, το\)

μαθήματος των ΑγγλικόΝ και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (θεωρία κω ΠΡΙ1ξηJ

καθώς και η καθιέρωση του διαφοροποιημένου μαθήματος για προχωρημένους και αδύνα

μους μαθητές, έτσι ώστε το επίπεδο των προχωρημένων να αντιστοιχεί σ' αυτό των μαθητών

του «Μέσου Σχοι...είου») και να εξασφαλίζεται η μετάβαση στο σχολείο αυτό ή η κατοχή ενός

ποιοτικά ισχυρότερου απολυτηρίου, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του απολυτηρίου

μέσης εκπαίδευσης (Qualifizierter Hauptschulabschluss. το γνωστό Quali) (Χρυσαφίδης.

1990).

Σ' όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και την εισαγωγή του δασκάλου ειδικότητας, που

οπωσδήποτε ανεβάζει κατά πολύ την ποιότητα του μαθήματος. Παρά τις όποιες βελτιώσεις

και τις ιδανικές πολλές φορές συνθήκες λειτουργίας του σε σχέση με το «Μέσο σχολείο» και

το Γυμνάσιο, το «Γενικό Σχολείο» δεν κατάφερε να αποκτήσει την αίγλη που θέλησαν να του

δώσουν οι μεταρρυθμίσεις, ίσως γιατί οι αποτυχημένοι των άλλων δύο μορφών δευτερο

βάθμιας εκπαίδευσης καταλήγουν στο «Γενικό σχολείο», ίσως γιατί φτάνουν πολλά μηνύμα

τα κακής συμπεριφοράς των μαθητών (βιαιότητες, βανδαλισμοί),

Το «Μέσο ή Πρακτικό σχολείο» (Realschule ή Mittelschule) είναι εκείνο που τροφοδοτεί

κατά κύριο λόγο τις επαγγελματικές σχo'λf.ς, έχει άμεση πρόσβαση στα τεχνικά λύκεια με

δυνατότητα συνέχισης μετά από δύο χρόνια στις ανώτερες τεχνικές σχολές. Στην κανονική

του μορφή το Realschule καλύπτει τις σχολικές βαθμίδες 5-10 και παρέχει στους μαθητές

ευρύτερη γενική εκπαίδευση, Σήμερα το Realschule είναι ποσοτικά ο πιο σημαντικός τύπος

σχολείου και σχεδόν το 40% των μαθητών επιτυγχάνουντο απολυτήριογενικής εκπαίδευσης

με τη συμπλήρωση της δέκατης βαθμίδας. Το «Μέσο σχολείο» προετοιμάζει τους μαθητές

για υψηλής ποιότητας επαγγελματικήκατάρτιση ή το πανεπιστήμιο, Τα μαθήματα περιλαμ

βάνουν Γερμανικά, ξένες γλώσσες, μαθηματικά, φυσική. χημεία, βιολογία, γεωγραφία, ιστο

ρία, πολιτική. μουσική, τέχνες, αθλοπαιδιές και θρησκευτικά. Ανάλογα με την έφεση και τις

ικανότητές τους, οι μαθητές μπορούννα επιλέξουν να εμβαθύνουνσε συγκεκριμέναυποχρε

ωτικά μαθήματα ή να επιλέξουννέα αντικείμενα(Χρυσαφίδης, 1990).

Το επίπεδο του «Realschule» είναι φυσικά ανώτερο από το επίπεδο του «Hauptschule»

και κατώτερο από του «Gymnasium». Η υπεροχή του απέναντι στο «Γενικό σχολείο», βρί

σκεται πρώτα απ' όλα στο το ότι εξασφαλίζει JΟετή φοίτηση, καθώς επίσης και το ότι παρέ

χει απολυτήρια που ανοίγουν περισσότερους ορίζοντες από το απολυη1ΡΙΟ του «Γενικού σχο

λείου), Επίσης. κατά τη διάρκεια των σπουδών στο «Μέσ" σχ"ι'είσ» δίνι:ται στο ιιαΘητl"' 11

ου\,(Ηι'Ηητα f:πιλογιις μως ()ι:ι')ΠΡIl~ ξi:νης γλιί)σσας (yai.i.IKI'f., ι)ιίJσικιι.. ισπιι\'ll ..:ιί:, μl1~i μ:: τιι
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αγγλικά. Ακόμα, 11 διδΗσκαλία όλΙ,IΥ τω\' μαΟllμάτι!)\' γί\ττω ωιΛ ΤΙ]" πl)(ίιτlj ϊ>π(μιΊ τη~

λειτουργίας του σχολείου από δασκάλους ειδικοτήτων και μάλιστα η ποιότητα τω\' Ι:ΚΠHl

δευτικ<i)V του «Μέσου σχολείου» είναι ανt1ΚCιμενlKά ανιίnερη των ειmαtoε1lΤΙKιί)\' του

«Γενικού».

Επιπρόσθετα, υπάρχει καλύτερη οργάνωση και γενικά η λειτουργία του «Μέσου σχo~

λείου» είναι συνεπής σης προδιαγραφές των σχετικών νόμων. Οι απουσίες εκπαιδευτικών

ορισμένων ειδικοτήτων και κατά συνέπεια η ανάθεση του μαθήματος σε εκπαιδευτικό άλλης

ειδικότητας ή η δημιουργία πολυπληθών τμημάτων είναι χαρακτηρισt1κά πιο πολύ του «Γενι

κού» παρά του «Μέσου σχολείου;), Το σημείο όμως που ανεβάζει ποιοτικά το «Realschule,>

και του δίνει νέες διαστάσεις είναι η δυνατότητα επιλογής από τους μαθητές δέσμης μαθημά

των, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και την απόδοσή τους. Σε γενικές γραμμές υ

πάρχουν τέσσερις κατευθύνσεις: Ξένων γλωσσών, Οικονομίας. Κοινωνικών Επιστημών, και

Μαθηματικών-ΦυσικώνΕπιστημών.

Η δυνατότητα επιλογής οδήγησε σ' ένα ποωτικό ανέβασμα του «Μέσου σχολείου» του

λάχιστον σε ορισμένα μαθήματα, έμμεσα όμως οδήγησε σ' ένα ποιοτικό διαχωρισμό από

κλάδο σε κλάδο. Έτσι ο κλάδος Κοινωνικών Επιστημών- Παιδαγωγικής, που περιλαμβάνει

και τη Μουσική (Νηπιαγωγοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί κλπ) ακολουθείται ΚlJρίως από μαθη

τές αδύνατους, που επιλέγουν τη δέσμη όχι με κριτήρω το ενδιαφέρον τους, όσο το ότι ο

κλάδος αυτός είναι ο ευκολότερος. Πολλοί μιλούν για υποβάθμιση των μαθημάτων στο «Με

σο σχολείο» πρέπει όμως να παραδεί κανείς ότι η ίδρυσή του ανέβασε πολύ το επίπεδο των

μέσων δημοσίων υπαλλήλων και γενικά βοήθησε στην εξεύρεση κατάλληλα καταρτισμένων

στελεχών στην οικονομία και τη βιομηχανία (Χρυσαφίδης, 1990).

Το Γυμνάσιο (Gymnasium) δημιουργήθηκε το 1955 με τη συμφωνία του Ντίσελντορφ,

κατά το πρότυπο του Πρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος, ως μοναδική πύλη εισόδου στην

ανώτατη εκπαίδευση, γιατί μόνο το Γυμνάσιο έχει το δικαίωμα να χορηγεί τίτλους με τέτοια

ποιότητα.(Ηοchshιιlreίfe). Το Γυμνάσιο παρέχει στους μαθητές γενική εκπαίδευση εις βάθος

κα καλύπτει τα σ'.(.ολικά έτη 5-13 (σε μερικές πολιτείες έως δώδεκα). Το «Γυμνάσιο» έχει δύο

διαφορετικές μορφές: το κανονικό GymnasίLIm όπου οι μαθητές μπορούν να παρακολουθή

σουν όλα τα έτη 5·13 για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, και το ανώτερο επίπεδο που αρχί

ζει τον ενδέκατο χρόνο και προετοιμάζει τους μαθητές για το HochshLIlreife είτε με έμφαση

στη γενική εκπαίδευση είτε προσανατολισμένο στην επαγγελματική σταδιοδρομία όπως το

berufliche GymnasiLIm που ειδικεύεται σε τομείς, όπως διοίκηση επιχειρήσεων, τεχνολογίες.

επιστήμες τροφίμων. κοι"l.ιινικές επιστήμες κλπ. Στο τέλ.ος του ()έκατου Ι:τοnς (11 μI10ηrI::::
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μπορού\' να συνεχίσου\' στο α\,(;ΗΙ::ΡΟ επίπεδο 11 να δι;)σου\, εξετάσει..; για το Μίll]αc Rcili:

(απολυτήριο γενικής εκπαίδευσης) (Χρυσαφίδης, J 990).

Σε γενικές γραμμές τα Ι 'υμνάσια εί\'αt γλωσσικά σχολεία, αφο,) τον κύρlΟ κορμό ωωn:

λούν οι γλώσσες (αρχαίες ή σύγχρονες). Πλάι σ' αυτά δημιουργηθηκαν και Γυμνάσια που

δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις Φυσικές επιστήμες και τα Μαθηματικά. Επίσης θα πρέπει να

αναφέρουμε μια σειρά από σχολεία γυμνασιακού επιπέδου, που αναλαμβάνουν να βοηθή

σουν τους νέους που θέλουν να επανορθώσουν τα λάθη διοχέτευσή τους στο «Γενικό σχο

λείο» ή το «Μέσο» (νυχτερινά Γυμνάσια, κολ/έγια κλπ). Όλα τα Γυμνάσια έχουν έναν κοινό

κορμό μαθημάτων: Γερμανικά. δύο ξένες γλώσσες, Ιστορία, Γεωγραφία, Κοινωνιολογία,

Μαθηματικά. Φυσικές Επιστήμες, Καλλιτεχνικά και Γυμναστική.

Καμπή στην εξέλιξη του Γυμνασίου αποτέλεσε η καθιέρωση των μαθημάτων επιλογής,

που εφαρμόζεται στις τάξεις I1 η-12η και 13η και δίνει στο σχολείο τρεις κατευθύνσεις

Γλώσσα-Λογοτεχνία-Τέχνη. Κοινωνικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες. Η μεταρρύθμιση

αυτή άρχισε το 1972 και ολοκληρώθηκε το 1977, με πρωτοπόρο το ανοιχτό σε μεταρρυθμί

σεις Βερολίνο και φυσικά ουραγό, όπως πάντα, τ/ συντηρητική Βαυαρία. Με τον τρόπο αυτό

δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να ειδικευτούν πάνω στους τομείς που τους ενδιαφέρουν

περισσότερο και να προετοιμαστούν για τ/ν τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια και το Γυμνάσιο

αποτελεί τ/ν προβαθμίδα του Πανεπιστ/μίου (Χρυσαφίδης, 1990).

Το «Gymnasiale Oberstufe» είναι το ανώτερο επΙ-ι:εδο του Gymnasium και καλύπτει τα

έτ/ Ι J έως J 3 (ή 12) και μετά από μια εισαγωγική φάση διάρκειας ενός έτους διαιρείται σε

εξάμηνα. Οι μαθητές έχουν πολυάριθμες δυνατότ/τες να εστιάσουν σε ειδικά αντικείμενα

εντός του παρεχόμενου πλαισίου μαθημάτων. Τα μαθήματα παρέχονται σε βασικό και ανώ

τερο επίπεδο: το βασικό επίπεδο καλύπτει τα δύο τρίτα των μαθημάτων και παρέχει τις βασι

κές γνώσεις και το ανώτερο επίπεδο παρέχει διδασκαλια σε βάθος που διευρύνει τις γνώσεις

των μαθητών.

Το «Gesamtschulc» (Ενιαίο Σχολείο) αποτελεί περίπτωση μεταφοράς αγγλοσαξονικών

εκπαιδευτικών μοντέλων στ/ σχολική πραγματικότ/τα τ/ς Γερμανίας και περιλαμβάνει

διάφορους τύπους σχολείων με στόχο να παρέχει στους μαθητές ευέλικτ/ μετάβαση στον

κατάlJ.ηλο τύπο σχολείου ανάλογα με τις ικανότητές του. Το «Gesamtschulc» διακρίνεταισε

δύο τύπους. Στο συνδυαστικό τύπο το «Gesamtschule» συνδυάζει τα Hauptschule, RealschuJe

και Gymnasium εκπαιδευτικά και οργανωτικά, αλλά οι μαθητές διδάσκονται σε τάξεις που

ομαδοποιούνταιανάλογα με τις διαθέσιμεςειδικεύσεις(Χρυσαφίδης, J990).

Στον ενιαίο τί>πο οι μαθητές διδΙ.ισκονται ανι1. ηλικιακή ομάδα. E\'(~ απ6 ΤΟ\' {:Ι~()oμo

ϊρίη'(1 ομαΟΟΠ()Ι(1\I\'Ται αν(ιλογα με το l:πίΠΕΟΟ γ\'ιίισι:ι:)\' ΤΟ\); σι: K(t!' ελι1.χισω 61Ίο ι:πΙπ!:iI{Ι
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Μετά από τα σχολεία που JΗψέχοu\, Υι;νικιΊ εκπαίδευση υπάρχου\' ΙΗ1λλΙς ι)\)\ΗτίΗητι:..; Ι:ΙΩΗι.ί

δευσης για επαγγελματική σταδιοδρομία που προετοιμάζουν για επαγγελματική κατάrτιση 11

οδηγούν σε επαγγελματική αδίκευση ή δευτεροβάθμιες γενικές ειδικε\',σεις. ΛΛγω τα σχι:nκιΊ

υψηλής ανεργίας των νέων, το επαγγελματικό σύστημα κατάρτισης έχει εκσυγχρονιστεί σε

πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία είκοσι χρόνια και διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία διαφορε

τικών σχολείων. Μια σημαντική διάκριση των σχολείων είναι τα πλήρους φοίτησης που οι

μαθητές πρέπει να παρακολουθούν κάθε μέρα και τα μερικής φοίτησης που οι μαθητές

παρακολουθούν μόνο μία με δύο ημέρες. Πρέπει να σημειωθεί ότι στα τελευταία η παρακο

λούθηση είναι υποχρεωτική. Τα προπαρασκευαστικά επαγγελματικά σχολεία περιλαμβάνουν

μονοετή προεπαγγελματική κατάρτιση, τη μονοετή βασική επαγγελματική κατάρτιση και το

μονοετές κολέγιο κατάρτισης,

Τα αποτελέσματα της πειραματικής φάσης του «Ενιαίου Σχολείου» είναι αντικρουόμενα

και εξαρτώνται κυρίως από την ιδεολογική τοποθέτηση του ερευνητή, Συνοπτικά, θα μπο

ρούσε αναφέρει κανείς στα μειονεκτήματα, τη δημιουργία σχολείων μαμούθ μ' όλες τις συνέ

πειες τους (μεγάφωνα. πινακίδες για την εξεύρεση χώρων. τρέξιμο μαθητών και εκπαιδευ

τικών από τάξη σε τάξη κλπ ), απρόσωπη διδασκαλία, μια και η τάξη με την παραδοσιακή

της μορφή δεν υφίσταται, Απεναντίας στα θετικά σημεία πρέπει ν' αναφέρει κανείς την έλλει

ψη φόβου και άγχους και γενικά τη δημιουργία ενός φιλελεύθερου κλίματος, το άνοιγμα του

δρόμου σε περισσότερους μαθητές προς τη J3ετή φοίτηση, την ελεύθερη έκφραση των μαθη

τών και γενικά την ελεύθερη διαμόρφωση της όλης τους σχολικής ζωής (Χρυσαφίδης, 1990).

Με την αποφοίτηση από το σύστημα γενικής εκπαίδευσης που δίνει το δικαίωμα στους

μαθητές να εισαχθούν στα πανεπιστήμια (Fachhochschulreife, θεματικό Hochschulreife, γενι

κό Hochschulreife), οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στα Γερμανικά κολέγια και

πανεπιστήμια, Το Γερμανικό πανεπιστημιακό σύστημα βασικά αποτελείται από δύο τύπους

ιδρυμάτων: τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι τα παραδοσιακά ιδρύ

ματα που παρέχουν μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και καλύπτουν σχεδόν όλους τους γνω·

στούς τομείς σπουδών, Περίπου τα τρία τέταρτα των μαθητών σπουδάζουν στα πανεπιστήμια

και λαμβάνουν Magister degree, Diplom degree ή Staatsexamen. Εκτός από τη διδασκαλία η

οποία είναι έντονα προσανατολισμένη στην επιστήμη. τα πανεπιστήμια έχουν εκτενή ερευνη

τική δραστηριότητα που τα διακρίνει από τα κολέγια, ενώ ένα ακόμη προνόμιό τους είναι το

δικαίωμα χορήγησης διδακτορικού τίτλου σπουδών (Χρυσαφίδης, J990).

Τα Fachhochschulen ιδρύθηκαν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τα Γερμανίας περίπου

πριν από 40 χρόνια και δραστηrιοποιο,',νταιστη" επιστημονική κατι'φτιση ι:ργαζομΙ:\·I',,'. σι:

ΗκαδημΗϊl(()επίπεδο. ΤΗ ΕΙι'11111ΚIΙ"'ι'llιιlcr1πrοσεγγίζΟΗ\'τη" πλΙ:Η('ΙΙί. της αριφμl',111;. <ί1l\'6Η("Ι-
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ζοvτας πρακτικούς ίφου,,; με την εφιφμογιΊ της επιστημονιΚJΊς Ί\'(ίιση~ π(ψ πρn{;ι)χι;τω ωΗΊ

την έρευνα. Η δομή των προγραμμάτων σπουδών είναι αρκετά πιο περιορισμ{;\'η σε σύγκριση

με τα πανεπιστήμια και γενικά σχετίζεται με τις δεςιόπιτες που μποροίη' να χρησιμοποιηΟ()1")\'

στις επιχειρήσεις. Το 40% των μαθητών σπουδάζουνσήμερα στα Fachhochschulen. Σαν απο

τέλεσμα της Διαδικασίας της BoIogna. τα όρια μεταξύ των διάφορων τυπων ιδρυμάτων της

ανώτερης εκπαίδευσης γίνονται συνεχώς πιο δυσδιάκριτα και σι δύο τύποι ιδρυμάτων πλη

σιάζουν μεταξύ τους. Από το 20 Ι Ο κα μετά δεν υπάρχουν πλέον διαφορέςσχετικά με τα ακα

δημαϊκά προσόντα. αφού τα πανεπιστήμια και τα Fachhochschulen θα απονέμουν Bachelor

και Mastcr σύμφωνα με την ίδια διάρΟρωση σπουδών.

Η φοιτητική ζωή, σ' αντίθεση με τ/ σχολική χαρακτηρίζεται από μια ελεύθερη πορεία

μάθησης. Ο φοιτητής μόνος αποφασίζει για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει και το χρό

νο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση των σπουδών του. Βέβαια, οι δυσκολίες στ/ν αγορά

εργασίας και οι περικοπές κονδυλίων οδήγησαν τα πανεπιστήμια στη λήψη αποφάσεων, που

προκαθορίζουν τόσο το περιεχόμενο των σπουδών όσο και τη διάρκεια και γενικά το ρυθμό

τους. Οι προδιαγραφέςαυτές διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο κι από πανεπιστήμιο σε πανεπι

στήμιο. Ο αριθμός των εξαμήνων που επιτρέπεται να διαρκέσουν οι σπουδές σε ορισμένα πα

νεπιστήμια είναι τόσο περιορισμένες (RegeJstudienzeit), ώστε μόνο θεωρητικά μπορεί ο φοι

τητής να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο ρυθμό σπουδών (Χρυσαφίδης, Ι 990).

Ο νόμος πλαίσιο του 1975 προβλέπει ότι τα Πανεπιστήμια είναι αυτοδιοικούμενα και αυ

τοδιαχειριζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα (κρατικά). Αυτό δεν εμποδίζει το κράτος ως χρημα

τοδότη των ιδρυμάτων αυτών, να παρεμβαίνει διακριτικά και φυσικά να επηρεάζει το έργο

τους. Το διδακτικό έργο αναλαμβάνουν οι τακτικοί και οι έκτακτοι καθηγητές, οι λέκτορες

και οι επιστημονικοί βοηθοί. Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει παραδόσεις, σεμινάρια και

πρακτικές ασκήσεις. Όλα αυτά συντελούν σε μια επαγγελματική αποκατάσταση του φοιτητή,

που ενδέχεται ν' ακολουθήσει τον ερευνητικό τομέα (Magister ή Diplom) ή να απασχοληθεί

σε δημόσια υπηρεσία (Staatsexamen). Πέρα από τα διάφορα όργανα εσωτερικής διοίκησης

των πανεπιστημίων καθοριστικό ρόλο στον τομέα της έρευνας παίζουν η Επιτροπή Πρυτά

νεων και το Max Plank Instirut. Τις διεθνείς σχέσεις ανταλλαγής φοιτητών και ακαδημαϊκών

δασκάλων αναλαμβάνει η Υπηρεσία Ανταη.αγής Ακαδημαϊκών (DAAD). Τέλος, σι σπουδές,

όπως και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι δωρεάν και για τσυς φοιτητές με μικρό εισό

δημα ισχύει το σύστημα υποτροφιών-δανείων.
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.1.2 Αναλυτικό πρόγραμμα

Τα Αναλυτικά Προγράμματα για το δημοτικό σχολείο, καθώς και για τους άλλου.;

τύπους σχολείων, βρίσκονται υπό την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτιστικών

Θεμάτων των ομόσπονδων κρατών. Δηλαδή, το Α.Π. κάθε κρατιδίου στηρίζεται στο τοπικό

σύνταγμα του. Έχουμε, λοιπόν, κι εδώ μια αποκέντρωση της εκπαίδευσης, η οποία μπορεί

αρκετές φορές να δημιουργεί δυσκολίες αλλά έχει και τα προτερήματά της.

Τα Α.Π. δημοσιεύονται σαν κανονισμοί του υπουργείου, λ.αμβάνοντας τη μορφή οδηγιών

από μια ανώτατη αρχή. και έτσι καθίστανται δεσμευτικά για τους δασκάλους. Ο διευθυντής

του κάθε σχολείου είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τη διδασκαλία της τρέχουσας διδα

κτέας ύλης, αλ/ά τ/ν ίδια στιγμή τα Α.Π. είναι διατυπωμένα με τέτοια γενική μορφή, ώστε

προσφέρουν στους δασκάλους αρκετή ελευθερία και ευελιξία στ διδακτική τους πράξη.

Εντούτοις. πρέπει να υπάρξει πρωτίστως ένα συμβούλιο ανάμεσα στους διδάσκοντες του

σχολείου για να δοθεί συναίνεση όσον αφορά τις μεθόδους και τα κριτήρια αξιολόγησης που

θα ακολ.ουθήσει ο συνάδελφός τους (Eurydice, Information οη Educational Systems and

PoIicies ίη EUΓope, 20 Ι Ο).

ι-ι διαδικασία που ακολουθεί το υπουργείο ενός συγκεκριμένου ομόσπονδου κράτους,

όταν αποφασιστεί η αναθεώρηση ή η πλήρως αναδιοργάνωση του Α.Π. είναι, να ορίσει μια

επιτροπή από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών σχολείων,

σχολικούς επιθεωρητές. εκπροσώπους των ερευνητικών ιδρυμάτων του σχετικού κρατιδίου

και σε μικρότερο βαθμό εμπειρογνώμονες των σχετικών κλάδων από τα ιδρύματα της τριτο

βάθμιας εκπαίδευσης. Κατά κανόνα, είναι δουλειά της επιτροπής να εκπονήσει ένα πρόγραμ

μα σπουδών για ένα συγκεκριμένο μάθημα, σε ένα συγκεκριμένο τύπο και επίπεδο σχολείου

και στη συνέχεια να εργαστεί πάνω σε αυτό.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν στοχεύει μόνο στην αναθεώρηση του περιεχομένου της

μάθησης αλ/ά και στους στόχους και στη διδακτική και παιδαγωγική μέθοδο που θα ακολου

θήσουν οι δάσκαλοι. Επιπλέον, η εμπειρία που έχει αποκτηθεί με τα προηγούμενα Α.Π. λαμ

βάνεται υπ' όψιν και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των καινούργιων. Σε ορισμένα κρα

τίδια τα προγράμματα σπουδών δρομολογούνται πρώτα σε δοκιμαστική βάση, προτού ολο

κληρωθούν οριστικά και ισχύσουν καθολικά. Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι. που μας δείχνει

πως η σύνταξη καινούργιου Α.ΙΙ. στη Γερμανία είναι μια ανοιχτή διαδικασία, αποτελεί η

συμμετοχή ενώσεων γονέων και κηδεμόνων καθώς και αντιπροσωπευηκών σωμάτων των

μαθηnίJν, στους οποίου..; δίνεται το δικαίωμα και 11 όυνατόημιι να συμβουλέψουν την u.ρ-
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μόδια επιτροπι1 (ΕΙΙΓΥdίcc. 111Ι"OJΊllωίOll ()Il ΕdllcωίΟl1UI Sy:-teIll:-' :111(1 PoliL'ic:-. ίn Ειιnφl'.

20101.

Μετά την οί,οκλΙ1ρωση του νΙου Αναλυτικού Ilρσγράμματος και την εισαγωγι) του σι:

οριστική ή προκαταρκτική βάση στα σχολεία, το αρμόδιο ενδοϋπηρεσιακό ινστιτούτο κατάρ

τισης του διδασκαλικού επαγγέλματος έχει τ/ν υποχρέωση να επιμορφώσει τους εKπαιδευτt

κούς. ώστε να μπορούν να εργαστούν με το νέο Α.Π .. Σε αυτό το στάδιο, επίσης, αναλαμβά

νουν οι εκδότες των βιβλίων να ξεκινήσουν την αναθεώρηση ή την εντελώς νέα έκδοση των

τίτλων τους.

Τα μαθήματα του αναλυτικούπρογράμματοςστην πρωτοβάθμιαεκπαίδευση επικεντρώ

νονται στην ανάγνωση. τη γραφή και τ/ν αριθμητική και η διδασκαλία επικεντρώνεταιτόσο

σε ένα συγκεκριμένομάθημα αλλά προωθεί και τη διεπιστημονικότητακαι διαθεματικότητα.

Τα μαθήματα που περιλαμβάνονταιστο πρόγραμμα σπουδών είναι: τα γερμανικά, τα μαθη

ματικά, η τέχνη και η χειροτεχνία, η μουσική και ο αθλητισμόςτα οποία πολλέςφορές συνδέ

ονται μεταξύ τους έτσι ώστε να παραχθεί ένα νέο, γεμάτο ζωντάνια έργο. Επιπλέον, τα παρα

κάτω μαθήματα και τομείς συμπεριλαμβάνονται όλο και περισσότερο στα προγράμματα

σπουδώνκαι καθιστούν το σχολείο σε κέντρο μάθησηςτης ίδιας της καθημερινότηταςκαι της

ζωής:

• γλωσσική εκπαίδευση, που ενθαρρύνει τη γλωσσική ανάπτυξη

• μαθηματική εκπαίδευση και προώθηση της δια βίου ενασχόλησης με τις

μαθηματικές απαιτήσεις, την επίλυση προβλημάτων και τη λογική σκέψη

• εκπαίδευση στα οπτικοακουστικά μέσα και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τα

μέσα μαζικής ενημέρωσης

• αισθητική αγωγή με δημιουργικές δραστηριότητες και αισθητικές εμπειρίες

• χρήση της τεχνολογίας και των νέων τεχνολογιών

• περιβαλλοντική αγωγή και αγωγή υγείας, για την προστασία του

περιβάλλοντος και τη φροντίδα του σώματός μας

Η μέθοδος διδασκαλίας που προωθείται, στηρίζεται στην προσωπική εμπειρία των μα

θητών και έχει σαν στόχο να διευρυνθούν οι ορίζοντές του κάθε παιδιού. Το δημοτικό σχο

λείο εντάσσει τους μαθητές του στη διαδικασία του σχεδιασμού, της διεξαγωγής και της αξιο

λόγησης των μαθημάτων, κατά τρόπο κατάλληλο για κάθε ηλικιακή ομάδα και χρησιμοποιεί

τις εμπειρίες, τις ερωτήσεις τους, τις ανησυχίες, τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές

τους ως βασική δομική ύλη για κάθε μάθημα. Η θέση του μαθητή, σύμφωνα και με το Α.Π.

είναι κεντρικής σημασίας στη μαθησιακιΊ όιαδικασία και λ1::ιτυυργία τη.; Ηιξη; 1i.1l(J(\)..,: τι'"
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δίνεται 11 δυνατότητα \'C1 αυπνr.ργ1Ίcrr..1 και \'α χρησιμοποιήσει τις tbi:t:.; του και Η) μαΟηcrωι.:{)

προφίλ του, ώστε να προγραμματίσει και \'α οργαν(;}σει ης φάσεις της r.ργασίας του.

Τέλος, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια για κάθε σχολείο, α).).ά οι 6άσκα

λοι κάθε σχολείου, έπειτα από συνδιάσκεψη. μπορούν να επιλέξουν από τον κατάλογο των

βιβλίων που έχουν εγκριθεί από το υπουργείο, ποια διδακτικά εγχειρίδια θα χρησιμοποιή

σουν. Παρατηρείται κι εδώ. μια σχετική ευελιξία ως προς τ/ν επιλογή των σχολικιί)Υ βιβλίων.

Επίσης, η χρήση των νέων τεχνολογιών κερδίζει συνεχώς καινούριο έδαφος. τόσο σαν διδα

κτικό βοήθημα αλλά όσο και σαν κάτι που πρέπει να διδαχθεί και να κατακτηθεί από τους

μαθητές. Τα υπουργεία των ομόσπονδων κρατών προσφέρουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές

πληροφορίες διδασκαλίας και μάθησης μέσω της εθνικής πύλης πληροφοριών (Eurydice,

lnformation οπ Educational Systems and Policies ίn Europe, 2010).

3.3 Νομοθεσία - Χρηματοδότηση

Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η ευθύνη για το εκπαιδευτικό σύστημα

καθορίζεται από την ομοσπονδιακή δομή του κράτους. Βάσει του θεμελιώδους νόμου η

άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας και η εκπλήρωση των κυβερνητικών ευθυνών εναπό

κειται στα επιμέρους ομόσπονδα κράτη, στο μέτρο που ο βασικός νόμος δεν προβλέπει ή δεν

επιτρέπει άλ"λο διακανονισμό. Η διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος σε αυτές τις περιο

χές είναι σχεδόν αποκλειστικά υπό την αρμοδιότητα των ομόσπονδων κρατών. Λεπτομερείς

κανόνες ορίζονται στα συντάγματα των κρατιδίων και σε ξεχωριστές νομοθετικές πράξεις

τους για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα ομόσπονδα κράτη συνεργάζονται μεταξύ

τους για σημαντικά εκπαιδευτικά θέματα. στο πλαίσιο της Μόνιμης Διάσκεψης των Υπουρ

γών Παιδείας και Πολιτιστικών Υποθέσεων των ομόσπονδων κρατών της Ομοσπονδιακής

Δημοκρατίας της Γερμανίας (Χρυσαφίδης, 1990).

Ο βασικός νόμος περιέχει μερικές θεμελιώδεις διατάξεις σχετικά με τα θέματα της

εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιστήμης. Για παράδειγμα. εγγυάται την ελευθερία της

τέχνης και της επιστήμης. της έρευνας και της διδασκαλίας (άρθρο 5. παράγραφος 1), την

ελευθερία της πίστης και της θρησκείας (άρθρο 4), την ελεύθερη επιλογή του επαγγέλματος

(άρθρο 12, παράγραφος Ι), και τα δικαιώματα των γονέων (άρθρο 6, παράγραφος 2). Ολό

κληρο το σχολικό σύστημα τελεί υπό την εποπτεία του κράτους (άρθρο 7. παράγραφος 1).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλοι οι μαθητές εισάγονται υποχρεωτικά στο δημοτικό που

καλύπτει τη\' πρι;>!η μέχρι τη\' τέταρτη τάξη και έπειτα μεταβιβάζο\'ται σε Ι:νΗ αΠί') τα δευη;-
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ροβάθμια σχολεία. όπου παραμΙ\'ο\l\' τουλάχιστο\' μέχρι την ολοκλ11ρωση της πλlΊP()\I~ 1\ίΤΟ

χΡεωτικής εκπαίδευσης. Η εποπτεία του σχολικοί) συστήματος είναι υπ() την r:nOi)\'Il n,}\'

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού του κάθε κρατιδίου. υπό την ιι)ιότ/τit τους ως η υψη

λότερη των εκπαιδευτικών αρχών. Τα ομόσπονδα κράτη είναι υπεύθυνα για την οργάνωση

της δομής του σχολείου. τον καθορισμό των περιεχομένων των μαθημάτων και τους στόχους

διδασκαλίας. Η εποπτεία των σχολείων από τα ομόσπονδα κράτη περιλαμβάνει νομική

επίβλεψη, ακαδημαϊκή επίβλεψη και επίβλεψη από το προσωπικό των δημοσίων σχολείων

(Eurydice. fnformaIion σπ Educ3Iional Systems and Policies ίπ Europe, 2010).

Η πολιτική και διοικητική αρχή στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αποτε

λείται από τρία επίπεδα: Ι) την Ομοσπονδία, 2) τα Ομόσπονδα κράτη, και 3) τις τοπικές αρ

χές, δηλαδή τις επαρχίες, τους δήμους, καθώς και τις περιφέρειες των δήμων που αποτελούν

μέρος των περιοχών. Οι αποφάσεις για τ/ χρηματοδότ/ση της εκπαίδευσης λαμβάνονται σε

τρία επίπεδα αλλά πάνω από το 90% των δημοσίων δαπανών προβλέπονται από τα κρατίδια

και τις τοπικές αρχές.

Ειδικότερα, η εκπαίδευση χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Τα περισσότερα εκπαιδευ

πκά ιδρύματα συντηρούνται από τις δημόσιες αρχές και το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων

τους το λαμβάνουν μέσω τ/ς άμεσης χορήγησης των πόρων από τους δημόσιους προϋπο

λογισμούς. Επιπλέον, ορισμένες ομάδες σπουδαστών λαμβάνουν οικονομική βοήθεια από το

κράτος, που τους παρέχει τα χρήματα που χρειάζονται για να ζήσουν και να σπουδάσουνε. Η

δημόσια χρηματοδότηση για το εκπαιδευτικό σύστ/μα είναι το αποτέλεσμα τ/ς διαδικασίας

λήψης αποφάσεων μέσα από διεργασίες στο πολιτικό και διοικητικό σύστ/μα, στο οποίο οι

δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση κατανέμονται μεταξύ ομοσπονδίας, κρατιδίων, και

τοπικών αρχών, σύμφωνα πάντα με τ/ν πολιτική της εκπαίδευσης και των ανπκειμενικών

απαιτήσεων (Eurydice, Information σπ Εdιlcatίοπal Systems and PoJicies ίπ Europe, 2010).

3.4 Κατάρτιση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε όλιJ. τα είδη

των σχολείων ρυθμίζεται από τ/ νομοθεσία κάθε ομόσπονδου κράτους. Οι σχετικές κατα

στατικές διατάξεις περιλαμβάνουν νόμους και κανονισμούς για την κατάρτιση των εκπαιδευ

τικών, κανονισμούς σπουδών για το δάσκαλο, μαθήματα κατάρπσης (Studienordnungen),

κανονισμούς εξετάσεων (Prιlfungsordnungen) για την πρώτ/ κρατική εξέταση (Erstc

SIί.I<lΙSΡΓucΓuπg). κανονισμούς κατάρτισης (ΑushίΙduπgSΟΙ'dπιlngCJl) για Τη\' πρσπαριισι.:Ι:Ηα-
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σΤΙΚ11 υπηρεσία και ρυΟμίσεl..; για τη δεlιτφη κρατική ιξΙ;ταση (Vοl·lχ'n..·ίω~ .... ιljι:I1."'\ ). ] Ι };1JOI)

νη για τ/ν κατάρτιση τω\' εκπαιδcυτι;}\' ανήκει στα Υπουργεία Παιδείας και Ilοl.ιτιστικι;,γ

υποθέσεων των ομόσπον6ων κραnj)Υ που ρυθμίζουν τη\' κατάρτιση μι:':σω κωυ\,ιομ<!)\'

μελέτης και εξετάσεων. Το πρώτο και δεύτερο επίπεδο εξετάσεων διεξάγεται από τις αρχές

ελ.έγχου του κράτους ή από τα διοικητικά συμβούλια των ομόσπονδων κρατών (Eurydice,

In[ormation ση Educational Systems and PoIicies ίη Europe, 2010).

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών χωρίζεται σε δύο στάδια: α) μια σειρά μαθημάτων

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και β) το πρακτικό παιδαγωγικό κομμάτι. Τα μαθήματα κατάρ

τισης για τους εκπαιδευτικούς προσφέρονται στα τεχνικά πανεπιστήμια. στα παιδαγωγικά

κολέγια και σε κολέγια τέχνης και μουσικής. Το κομμάτι της πρακτικής παιδαγωγικής επι

μόρφωσης με τη μορφή της προπαρασκευαστικήςυπηρεσίας λαμβάνει χώρα στα εκπαιδευ

τικά ιδρύματα και σε σχολεία, Για τις σειρές μαθημάτων στα Πανεπιστήμια. σε όλα τα ομό

σπονδα κράτη έχουν συσταθεί θεσμικά όργανα με σκοπό στο συντονισμό της κατάρτισης των

εκπαιδευτικών μεταξύ των σχολών. και εγγυώνται ένα άκρως επαρκές σύστημα για την

πρακτική διδασκαλία,

Η βασικά προϋπόθεση εισαγωγής στα μαθήματα παιδαγωγικής κατάρτισης, είναι η είσο

δος στο Πανεπιστήμιο, προσόν το οποίο αποκτάται έπειτα από 12 ή 13 χρόνια υποχρεωτικής

παρακολούθησης στο σχολείο, και επιτυχίας στις εξετάσεις για το Abitυr. Ο τίτλος εισαγωγής

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί και με άλλους τρόπους, όπως για παρά

δειγμα από ενήλικες που έχουν ολοκληρώσεις επιτυχώς μια σειρά μαθημάτων σε απογευμα

τινά μαθήματα, ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μη

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον τριτογενή τομέα, Το επιτυχές πέρασμα της Πρώτης Κρα

τικής Εξέτασης είναι η απαίτηση για την πρόσβαση στην προπαρασκευαστική υπηρεσία και

αποτελεί ακόμη και δικαίωμα εισδοχής. Ωστόσο, στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης

των εκπαιδευτικών, η εξέταση Diplom μπορεί να αντικαταστήσει την πρώτη κρατική εξέτα

ση (Χρυσαφίδης, Ι 990).

Βέβαια, οι διαφορετικές σταδιοδρομίες για τις οποίες έχουν εκπαιδευτεί οι δάσκαλοι,

αντιστοιχούν στα επίπεδα και τους τύπους σχολείων των ομόσπονδων κρατιδίων και μπορούν

να διακριθούν για λόγος σαφήνειας σε έξι κατηγορίες.

α) Τύπος 1: εκπαιδευτική σταδιοδρομία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

β) Τύπος 2: γενική εκπαιδευτική σταδιοδρομία σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και συνολική

ή μεμονωμένη σε δευτεροβάθμιο σχολείο χαμηλού επιπέδου,

γ) Τύπος 3: εκπαιδευτική σταδιοδrομία. συνολική ή μr:μοvωμΙ:\'η σι: Ζιψηf..Ι')Τf:rοι)

επιπι':δοι) ()!:υτcrο~άΟIΙΙΙ1 σχολι::ίιl.
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δ) Τίιπος 4: ι:κπωδι.:υΤΙΚI1 σταδιοδρομία στα μαΟllματα γΙ:\'ΙKI1~ Ι.:k:παίόι;υση; πτφ'

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στο Ι "υμνάσιο.

ε) Τύπος 5: εκπαιδευτική σταδιοδρομία στα επαγγελματικά μαθήματα της ανι;ιτερη~

εκπαίδευσης ή σε επαγγελματικές σχολές.

στ) Τύπος 6: εκπαιδευτική σταδιοδρομία στην ειδική αγωγή.

Σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια η εκπαιδευτική επιμόρφωση χωρίζεται σε σπουδές στο

Πανεπιστήμιο ή σε κάποιο ισοδύναμο όργανο της τριτοβάθμιας εκπαίδεοοης και στο

πρακτικό παιδαγωγικό κομμάτι. Η πρώτη περίοδος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

• Την εξειδίκευση με τη μελέτη τουλάχιστον δύο μαθημάτων ή γνωστικών

αντικειμένων

• Το εκπαιδευτικό επιστημονικό στοιχείο με την υποχρεωτική μελέτη της

θεωρίας της εκπαίδευσης και ψυχολογία, καθώς επίσης και μια επιλογή από

ωJ..ους τομείς σπουδών, όπως για παράδειγμα, τη φιλοσοφία, τις κοινωνικές

επιστήμες, τη θεολογία ή τις εκπαιδευτικές επιστήμες

• Διδακτική πρακτική, τις περισσότερες φορές διάρκειας πολλών εβδομάδων,

που συνοδεύει τα μαθήματα.

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία των μαθημάτων για τους προαναφερθείς έξι τύπους Kαριέ~

ρας διδασκαλίας θα περιγραφούν παρακάτω σε μια γενικευμένη μορφή. Οι λεπτομέρειες

καθορίζονται από τα ομόσπονδα κρατίδια στους κανονισμούς μελέτης, κατάρτισης και εξετά

σεων. Πρόκειται κυρίως για διατάξεις σχετικές με α) τα μαθήματα/γνωστικά αντικείμενα και

τους συνδυασμούς που μπορούν να επιλέγονται για την αντίστοιχη εκπαιδευτική καριέρα, β)

το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο σπουδών στα επιμέρους μαθήματα/γνωστικά

αντικείμενα, συμπεριι..,αμβανομένων των μαθημάτων που αφορούν τις επιστήμες της αγωγής

και τις διδακτικές γ) το είδος των πιστοποιητικών που απαιτούνται για συμμετοχή στις

εξετάσεις, το είδος και την έκταση των ατομικών μερών των εξετάσεων και των διαδικασιών

αξιολόγησης(ΕurΥdice,lnfοrmaιiοn οπ Educational SysteIns and Policies ίπ Europe, 2010).

Η κατάρτιση για τον πρώτο τύπο διδασκαλίας, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση δηλαδή

που μας ενδιαφέρει περισσότερο, αποτελείται από μια σειρά μαθημάτων σε επτά εξάμηνα

σπουδών, με 120 συνολικά ώρες εβδομαδιαίας παρουσίας κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου, η

οποία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις εκπαιδευτικές επιστήμες και στο πρακτικό κομμάτι της

διδασκαλίας. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη μελέτη ενός επιι...εγόμενου ή εξειδικευμένου

αντικειμένου καθώς και τις διδακτικές των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Βέβαια, τα επιλεγδμενιι μαθήματα και οι εξcιδικεί)σεις διαφέρουν από κρατίδιο σε φατίΩιο

(ΕUΙ'ΥιJίι:c, ΙπΙΌπηωιοn σπ ΕdLκ::ωιοn;;1 S)'SICll1S ;;nd ΡοJiι::ιcs 111 EuJ"Opc. 2010).
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Η βασική ι.:,,:παιδι.:υτικιl ι:πιστημονlΚ1Ί πορεία μαΟημ(J.τιο\' περιλαμβύ.νεl '(ε"ΙI":11 κω σχι)

λική παιδαγωγική. όπως και ψυχολογία. Πιθανές επιλογές μαθημάτων είναι η φιλοσοφία. 11

κοινωνιολογία. σι ΠOλιτικeς επισηΊμες και η θεολογία. Το πρόγραμμα σπουδι;)\' περιλαμβ(!νει

τουλάχιστον μία πρακτική περίοδο εξάσκησης που διαρκεί αρκετές εβδομάδες. Η πορεία της

μελέτης επικεντρώνεται στις βασικές ακαδημαϊκές περιοχές των υπό μελέτη μαθημάτων. με

σκοπό να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να ασχοληθούν με περίπλοκα θέματα και να

αναπτύξουν μια διεπιστημονική προσέγγιση για τις εργασίες τους. Τα γερμανικά και τα

μαθηματικά, τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά μαθήματα έχουν μια ιδιαίτερη θέση σε όλα τα

ομόσπονδα κρατίδια και αυτό αντικατοπτρίζεται σε συγκεκριμένα υποχρεωτικά μαθήματα

(Eurydice, lnformation ση Educational Systems and Policies ίη Europe, 20 Ι Ο).

Η πρακτική εξάσκηση είναι το δεύτερο στάδιο κατάρτισηςγια τους εκπαιδευτικούςόλων

των βαθμίδων είτε φοιτούν σε κάποιο Πανεπιστήμιο είτε σε κάποιο άlJ,o ισοδύναμο ίδρυμα

ανώτατης εκπαίδευσης. Η διάρκεια τ/ς πρακτικής άσκησης είναι δύο έτ/ και συμπεριλαμβά

νει την παρακολούθηση διδασκαλιών και έπειτα τ/ν καθοδηγούμενη a)JiJ. και ανεξάρτ/τη

διδασκαλία στα σχολεία. Η πρακτική εξάσκηση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της

γενικότερης εκπαιδευτικής εJιψόρφωσης. καθώς με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές κερδίζουν

εμπειρίες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην μετέπειτα καριέρα τους. Ωστόσο, τα τελευταία

χρόνια η διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης έχει μειωθεί στους Ι 8 μήνες, και σε κάποια

ομόσπονδα κρατίδια ακόμη και στους 12.

3.5 Αξιολόγηση

Οι εναλλακτικές μορφές μάθησης στο δημοτικό συμβάλουν σε έναν νέο και διαφορετικό

τρόπο κατανόησης ως προς το τι είναι ευνο'ίκό για τ/ μάθηση και την αξιολόγηση της επίδo~

σης των μαθητών. Το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί στην ατομική ενθάρρυνση κάθε μαθητή,

ώστε να επιτύχει όλα όσα είναι ικανός να κάνει, με γνώμονα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε

τάξης του σχο/.είου. Για να γίνει αυτό είναι αναγκαίο να παρακολουθείται η ατομική ανάπτυ

ξη και απόδοση κάθε μαθητή σε συνεχή βάση, μαζί με τον ρυθμό εργασίας του και την

κοινωνική του συμπεριφορά, και να συνεκτιμώνται, τελικώς, όλα αυτά τα στοιχειά συνολικά.

Η εκπαιδευτική πρόοδος συνήθως εξετάζεται μέσα από συνεχή παρακολούθηση τ/ς

μαθησιακής διαδικασίας και από τη χρήση προφορικών και γραπτών ελέγχων. Στην τάξη Ι

και 2 η εστίαση έχει να κάνει με τ/ν άμεση παρατήρηση των μαθητών και στην τάξη 3 οι

μαΘητές αρχίζουν να εςοικειι;)\'ο\,ται με τις ypaJtTi:; εξετάσεις σε μαΟ1Ίματα. όπω; γφμαη,,:ιJ..
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ιι αξιολόγηση βασίζεται πάντα στι~ απαιτήσεις του αναλυτικοι) προγράμματο..; αλλιΙ κω ση;

γνώσεις, τις δεξιότητες και ης ικανότητες που αποκτήθηκαν μέσα στη" τάξη και γί\'πω

πάντα από τον εκπαιδευτικό της τάξης. ο οποίος είναι παιδαγωγικά υπεύθυνος γιrι. ΤΨ'

απόφασή του (Eurydice. Information ση Educationa! Systems and PoIicies ίπ EUΓope. 2010).

Στα περισσότερα ομόσπονδα κρατίδια για τις δυο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου,

η αξιολόγηση είναι περιγραφική και γίνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς με τη μορφή

έκθεσης, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς η πρόοδος του μαθητή, τα πλεονεκτήματα

και σι αδυναμίες του σε κάθε μάθημα ξεχωριστά. Στο τέλος της δεύτερης τάξης ή μερικές

φορές Κ\ αργότερα, σι μαθητές αρχίζουν να παραλαμβάνουν στο τέλος κάθε εξαμήνου τις

εκθέσεις τους μαζί με βαθμολογίες. που δίνουν την ευκαιρία να καταγράφεται η CtJ-ι:όδοση κά

θε μαθητή ατομικά, να συγκρίνεται με το συνολικό πλαίσιο απόδοσης ολόκληρης της τάξης,

και να γίνεται με αυτόν τον τρόπο συγκριτική αξιολόγηση. Εκτός από τη βαθμολογία για

κάθε μάθημα ξεχωριστά, οι εκθέσεις μπορούν να περιλαμβάνουν αξιολογήσεις σχετικά με τη

συμμετοχή στην τάξη και την κοινωνική συμπεριφορά στο σχολείο. Οι μαθητές που αντιμε

τωπίζουν κάποιο πρόβλημα στην ανάγνωση και τη γραφή, γενικά υπόκεινται στα ίδια

πρόηιπα αξιολόγησης που ισχύουν και για τους υπόλοιπους μαθητές. Στο 50% των ομό

σπονδων κρατιδίων, η αξιολόγηση του τρόπου εργασίας και συμπεριφοράς των μαθητών

πραγματοποιείται, ωστόσο σε άIJ..a κρατίδια η αξιολόγηση αυτού του είδους έχει αποτελέσει

έντονο θέμα συζητήσεων, αντιπαραθέσεων και διαξιφισμών.

Όλα τα παιδιά προβιβάζονται αυτόματα από την πρώτη στη δεύτερη τάξη του δημοτικού

σχολείου και κατά κανόνα από τη δεύτερη τάξη και έπειτα κάποιος μαθητής, μπορεί να

προχωρήσει στην επόμενη τάξη είτε να επαναλάβει την ίδια. Η απάΡαση για την προώθηση ή

την επανάληψη της ίδιας τάξης βασίζεται στη βαθμολογία που συγκεντρώνει ο μαθητής στον

σχολικό του έλΖγχο στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές, λοιπόν, που δεν έχουν

προβιβαστεί είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την τάξη που μόλις έχουν ολοκληρώσει,

κάτω όμως από ορισμένες προϋποθέσεις. Το σχολικό έτος 2007/2008, βέβαια. μόνο το 1,3%

επί του συνόλου των μαθητών του δημοτικού επανέλαβε την ίδια τάξη (Eurydice, JnformίItion

οη Educational Systems and Po1icies ίπ Europe, 2010).

Τέλος. δεν υπάρχουν απολυτήριες εξετάσεις στο τέλος του δημοτικού σχολείου και ούτε

απονέμεται κάποιο πιστοποιητικό απολυτηρίου στους μαθητές, αλλά στο τέλος της τέταρτης

ή της έκτης τάξης οι μαθητές λαμβάνουν έναν έλεγχο για το έτος αυτό. Η μετάβαση από την

πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα από τα δευτεροβάθμια σχολεία ρυθμίζεται σε διαφορετικό

τρόπο. κατά τους νόμους κάθε ομόσπονδοll κrCΗους.
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Η αξιολόγησης στα χαμηλότερα επίπεδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βασίζεται στο

συνολικό έργο που έχει παραχθεί από τον μαθητή και ειδικότερα στις γραπτές, προφορικές

και πρακτικές εργασίες. Τα έγγραφα και σι εργασίες των μαθητών κατανέμοντω ομοιόμορφα

καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και οι απαιτήσεις της αξιολόγησης ορίζονται σύμφωνα με

το Α.Π., την προφορική συμμετοχή των μαθητών και τα επιτεύγματά τους στην μουσική,

στον αθλητισμό. τις τέχνες και τις χειροτεχνίες. Η απόδοση των μαθητών αξιολογείται

σύμφωνα με ένα σύστημα έξι βαθμών, το οποίο εγκρίθηκε από τη Μόνιμη Διάσκεψη των

Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού των ομόσπονδων κρατών. Οι βαθμοί του συστήματος

αυτού έχουν ως εξής: Ι (= πολύ καλά), 2 (καλά), 3 (ικανοποιητικά), 4 (επαρκές), 5 (κακά), 6

(πολύ κακά).

Κατά κανόνα οι επιδόσεις του κάθε μαθητή παρατίθενται σε έναν έλεγχο δυο φορές το

χρόνο. στη μέση και το τέλος της σχολικής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

κάθε εργασία βαθμολογείται από τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό του μαθήματος και στον τελι

κό έλεγχο οι βαθμολογίες για κάθε μάθημα δίδοντα είτε από τον εκπαιδευτικό της ειδικό

τητας, είτε έπειτα από την συνδιάσκεψη των εκπαιδευτικών. Εκτός από τις βαθμολογίες για

κάθε μάθημα, σε κάθε έι..Ζγχο περιέχονται και παρατηρήσεις ή βαθμοί για τη συμμετοχή των

μαθητών στην τάξη και την κοινωνική τους συμπεριφορά στο σχολείο (Eurydice, InformaIion

οη Educational SysIems and Policies ϊη Europe, 2010).

Η προώθηση ενός μαθητή στην επόμενη τάξη εξαρτάται από το επίπεδο επιτυχίας του

στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Γενικότερα. απαιτείται μια βαθμολογία άνω του 4 σε κάθε

ένα από τα μαθήματα, αλλά μια κακή ή πολύ κακή βαθμολογία μπορεί να αντισταθμιστεί με

μια καλή ή πολύ βαθμολογία σε κάποιο ά/)..ο μάθημα. Ο προβιβασμός ή η επανάληψη μιας

τάξης αποφασίζεται από το σύνολο των καθηγητών στο συμβούλιο, και εάν υπάρχει κίνδυνος

για επανάληψη της τάξης, στέλνεται σημείωμα στους γονείς του μαθητή στη μέση της

χρονιάς, όπου ενημερώνονται και για την ημερομηνία λήψης της απόφασης.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΟΙ

μαθητές λαμβάνουν το απολυτήριό τους με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την

ένατη ή δέκατη τάξη. Σε έναν αυξανόμενο αριθμό κρατιδίων οι μαθητές συμμετέχουν στις

κεντρικές εξετάσεις σε επίπεδο κρατιδίου, έτσι ώστε να αποκτήσουν το απολυτήριό τους. Στο

τέλος της ένατης τάξης. είναι δυνατόν σε κάθε ομόσπονδο κράτος, να λάβουν οι μαθητές

έναν πρώτο γενικό ήτλο εκπαίδευσης και δίδεται σε όσους έχουν επιτύχει μια επαρκή

βαθμολογία άνω του 4. Το παραπάνω απολυτήριο της γενικής εκπαίδευσης χρησιμοποιείται.

συνήθως, για την εισαγωγή στην επαγγελματική κατάρτιση και στο λεγόμενο Duules SΥstelη.

ΕπιπI.έο\·. δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή. υπό συγκεκριμ{;νους όρους. να ασαχΟcί Gt:



Γ-
ορισμένου η',πυυ απασχόλησης r.παγγελματικές σχoλi;ς και είναι απαραίτητη πριlίiiωαεση

J για την μετέπειτα εισαγωγή σε σχο4ία για τη συ\τ.χή επαγγελματική κατάρτιση καΟ{j)ς κω σ~;

ιδρύματα που προσφέρουν εκπαίδευση ι::νηλίκων, γνωστά και ως Zweiter BiJdung~";eg.

Τέλος, κάθε ομόσπονδο κράτος δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές. μετά το τέλος της δέκα

της τάξης και την επιτυχία τους στις τελικές εξετάσεις, να αποκτήσουν το Miιιlerel"

Schulabschluss. που στα περισσότερα κρατίδια αποκαλείται Realschulabschlus και δίνει τη

δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν στα μαθήματα της ανώτερης δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης (Eurydice, InformaIion οη Educational SysIems and Policies ίπ Europe, 2010).

Στο ανώτερο επίπεδο της δευτεροβάΟμιαςεκπαίδευσης (Gymnasiale Oberstufe) οι επιδό

σεις των μαθητών βαθμολογούνταιμε μια κλίμακα από το 15 έως το Ο, η οποία συσχετίζεται

με τη συνήθη κλίμα από το Ι έως το 6 ως εξής: α) ο βαΟμός 1 ισοδυναμεί με τους πόντους

15/14/13, β) ο βαθμός 2 ισοδυναμεί με τους πόντους 12/11/10, Υ) ο βαθμός 3 ισοδυναμεί με

τους πόντους 9/817 , δ) ο βαθμός 4 είναι ίσος με τους 6/5/4 πόντους 3) ο βαθμός 5 ισοδυναμεί

με τους πόντους 312/1 και τέλος στ) ο βαθμός 6 είναι ίσος με το Ο.

Οι δύο τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου είναι γνωστές ως η «φάση της προεπιλογής». Η

συνολική βαθμολογία του μαθητή υπολογίζεται από τους βαθμούς που έχει πάρει στα

μαθήματα αυτά τα δύο χρόνια και από τη βαθμολογία που έχει πετύχει στην εξέταση του

Abitur. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει διαδικασία προβιβασμού, ωλά είναι δυνατόν κάποιος

μαθητής να επαναλάβει την τάξη σε περίπτωση που δεν έχει συγκεντρώσει την απαραίτητη

βαθμολογία για την είσοδο στην εξέταση του Abitur. Το απολυτήριο της ανώτερης δευτερο·

βάθμιας εκπαίδευσης δίδεται στο τέλος των τάξεων και υπόκειται στις ίδιες βασικές προϋπο

θέσεις που έχουν περιγραφεί και πιο πάνω για την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι ερωτήσεις των εξετάσεων τίθενται είτε σε ενιαία βάση από το Υπουργείο Παιδείας

και Πολιτιστικών Υποθέσεων του ομόσπονδου κράτους ή συντάσσονται από τους διδάσκο

ντες των επιμέρους σχολείων και εγκρίνονται, έπειτα, από την αρμόδια σχολική εποπτική

αρχή. Μελλοντικά, βέβαια, οι κεντρικές εξετάσεις για το Abitur θα γίνονται σε επίπεδο ομό

σπονδου κράτους, από όλα σχεδόν τα κρατίδια. Για να γίνει κάποιος μαθητής δεκτός σης

εξετάσεις πρέπει να έχει συμπληρώσειτην απαραίτητη βαθμολογίακατά τη φάση της προεπι

λογιlς. Οι εξετάσεις καλύπτουν τέσσερα ή πέντε μαθιιματα, στα οποία πρέπει από τη μία να

περιλαμβάνονταιτουλάχιστονδύο μαθήματα σε επίπεδο αυξημένωνακαδημαϊκώναπαιτήσε

ων, και από την άλλη δύο από τα ακόλουθα μαΟήματα: Γερμανικά, ξένη γλώσσα και μαθημα

τικά. Επιπλέον, στις εξετάσεις πρέπει να εμπεριέχονται και τα τρία θεματικά πεδία: α) γλιi)σ

σα. λογοτεχνία και n:χνες, β) κοινωνικές ι;πιστιιμες γ) μαθημαηκrι. φυσικΙς επισηιμες Και

πΧ"οl.υΥίιι. \I<:ni. τΙ1\' 1:πιτυχία στις ι.:ξι:ηΙσεις του ι\lιίιιιι' και τη συγκι:\'φωση τη.; ΚΙΙΗίλ-
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ληλllς βαθμυλ.οΎίιι...; (ι;λάχιστος μέσος ύρσς βαθμολογία..; το ~ 1'1 ωυi.άχισηΗ' .::!80/~O()

μονάδες) αποκτάται ο «γενικός τίτλος εισόδου στην τριτοβάθμια cκπαίδε1lσψ> στο\' οποίο

περιλαμβάνεται και η ακα6ημαϊκή επίδοση κατά τη φάση της προεπιλογής.
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ΚΕΦΑΛΑIΟ4"

ΑΓΓΑΙΚΟ ΕκnΑIΔΕVΤιΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

4.1 Βαθμίδες και Δομή

Οι βαθμίδες εκπαίδευσης στο Αγγλικό σύστημα είναι διαιρεμένες σε τέσσερα μέρη και

συγκεκριμένα α) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (primary educarion), β) τη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση (secondary edUCaliOn), γ) τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση (further education) και δ)

την τριτοβάθμια εκπαίδευση (higher education). Η πρόοδος του κάθε μαθητή στο σχολείο

υπολογίζεται με κάποια στάδια κλειδιά. Καθένα από αυτά τα στάδια καλύπτει και έναν αριθ

μό από σχολικές χρονιές, ξεκινώντας από το στάδιο κλειδί Ι και καταλήγοντας στο στάδιο 4.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει παιδιά ηλικίας από 5 έως 7 χρονών, το δεύτερο στάδιο ηλικίες

από 7 έως Ι J χρονών, το τρίτο στάδιο μαθητές από 1Ι έως 14 χρονών και το τέταρτο στάδιο

μαθητές από 14 έως 16 χρονών. Τα στάδια 1 και 2 πραγματοποιούνται στην πρωτοβάθμια

εκπαίδευση και στα 11 του χρόνια ένας μαθητής θα προχωρήσει στη δευτεροβάθμια εκπαί

δευση και θα ολοκληρώσει τα στάδια 3 και 4 (Mc Lean Μ-γφαντή, 1990).

Βέβαια οι μαθητές αξιολcryούνται στο τέλος κάθε σταδίου με σημαντικότερη αξιολόγηση

αυτή των δεκαέξι τους χρόνων κατά την οποία λαμβάνουν το Γενικό Πιστοποιητικό Δευτερο

βάθμιας Εκπαίδευσης και για να χρησιμοποιήσουμε τον αγγλικό όρο GCSE ή General

Certifιcate of Secondary Education. Το τελευταίο είναι ένας τίτλος σπουδών, που λαμβάνεται

συνήθως σε μια σειρά μαθημάτων από τους μαθητές ηλικίας 14 έως 16 ετών και είναι το

κύριο μέσο για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στο τέλος της υποχρεωτικής

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ας εξετάσουμε, όμως, κάποιες ουσιαστικές πληροφορίες για τις βαθμίδες και την εκπαι

δευτική δομή της Αγγλίας. Η δομή της εκπαίδευσης σχηματίστηκε από τότε που η κυβέρνηση

έδωσε τις πρώτες επιχορηγήσεις σε σχολεία, το 1833, και η δημόσια πρωτοβάθμια εκπαί

δευση έγινε ελεύθερη, καθολική και υποχρεωτική ανάμεσα στα 1870 και 1880. Με τον

Εκπαιδευτικό νόμο του 1944. η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έγινε καθολική. Με μια κυβερνη

τική εγκύκλιο του 1965 τα ενιαία δευτεροβάθμια σχολεία αντικατέστησαν το προηγούμενο

σύστημα των διαφοροποιημένων σχολείων, για τα οποία τα παιδιά επιλέγονταν στην ηλικία

των Ι Ι χρόνων. Από τότε, λίγες σχετικά αι.λαγές έχουν συντελεστεί στη δομή του συστήμα

τος αφού η έμφαση δόθηκε στην ποιότητα και την αποδοτικότητα (Mc Lean Μ-Υφαντή,

1990).
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Η εκπαίδευση είναι υπσχρεωΤΙΚ11 για παιδιά ηλικίας από.5 έως 16 ετιϊ)\' (το l1\'ι!,τεΡιί ('φ1Ο

επεκτάθηκε από την ηλικία των δεκαπέντε στα δεκαέξι χρόνια το ]974 και Οα α\'Ιβr:ι σΤΗ

δεKαOΧΤιl) χρόνια μέχρι το 2015). Υπάρχουν παρα)λαγές στους εκπαιδευτικούς κανονισμωΊ-;

ανάμεσα στις Τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές (LEAs) α/.λά παρουσιάζονται κοινά σε όλες τις

Τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές, το πρωτοβάθμιοσχολείο με έξι τάξεις για παιδιά ηλικίας από 5

έως 11 χρόνων και το δευτεροβάθμιο ενιαίο σχολείο με επτά τάξεις για μαθητές ηλικίας από

11 έως 18 ετών.

Ένα ποσοστό περίπου 8% των μαθητών πηγαίνει σε ιδιωτικά σχολεία, που περιλαμβά

νουν τα πολύ υψηλού κύρους ανεξάρτητα ιδιωτικά σχολεία. απ' όπου προέρχεται ακόμα η

κοινωνική ελίτ. Οι Χριστιανικές (Καθολικές και Διαμαρτυρόμενες) εκκλησίες. καθώς επίσης

και οι Ιουδαϊκές ομάδες διευθύνουν σχολεία. τα οποία κατά μεγάλο μέρος χρηματοδοτούνται

από την κυβέρνηση και διαφέρουν από τα άλλα δημόσια σχολεία μόνο ως προς τον θρησκευ

τικό τους προσανατολισμό. Σ' αυτά τα σχολ.εία φοιτά το 8% περίπου του συνόλου των μαθη

τών (Mc Lean Μ-γφαντή, 1990).

Τα πρωτοβάθμια σχολεία εξυπηρετούν κυρίως παιδιά που ανήκουν στο άμεσο περιβάλ

'λον τους. Με την κατάργηση των εξετάσεων στη δεκαετία του 1960 τα πρωτοβάθμια σχολεία

στην Arιλία παρουσίασαν μια ατομικιστική και προοδευτική διδασκαλία που επικυρώθηκε

με έναν αριθμό κυβερνητικών εκθέσεων από τις αρχές του εικοστού αιώνα. Αυτή η κατάστα

ση υπονομεύεται. ίσως. με το κρατικό αναλυτικό πρόγραμμα και με τις κρατικές εξετάσεις.

Όμως, αξιοσημείωτες ρυθμίσεις που στηρίζουν ένα προοδευτικό πρωτοβάθμιο σχολείο, όπως

είναι η ισότητα τα θέσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

και το γεγονός ότι οι μαθητές δεν επαναλαμβάνουν την ίδια τάξη, δεν έχουν απειληθεί.

Τρία ήταν τα είδη των δευτεροβάθμιων σχολείων πριν από το ]960. Το 25% περίπου των

μαθητών επιλέγονταν με εξετάσεις στην ηλικία των έντεκα χρόνων για τα ακαδημαϊκά σχο

λ.εία. που παρειχαν μια σειρά ακαδημαϊκώνμαθημάτων και μετά από φοίτηση πέντε χρόνων

οδηγούσανστο «O-Ievel» του GCE (Γενικό ΠιστοποιητικόΕκπαίδευσης)και μετά από σπου

δές σε δύο επιπλέον τάξεις κατέληγαν στο «Α- level)~ (επίπεδο του GCE). που παρείχε τη

δυνατότητα εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα δευτεροβάθμιατεχνικά σχολ.εία προο

ρίζονταν να δώσουν μια τεχνολογική περισσότερο κατεύθυνση. σε αντίθεση με τα ακαδη

μαϊκά σχολεία, αν και πολύ λίγα από τα σχολεία αυτά ιδρύθηκαν (περίπου 2%). Η πλειο

νότητα των μαθητών πήγαινε στα δευτεροβάθμια σύγχρονα σχολεία. που παρείχαν μια πρα

κτική μάλ/ον και λιγότερο απαιτητική εκπαίδευση σε τέσσερις τάξεις μέχρι την ηλικία των

δεκαπέντε χρόνων ι Mc LCiln Μ-γ φανηΊ. 1990).
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Αυτό το τριμερές εκπωοευΤΙΚί\ σύστημα φάνηκε να υπo\'oμιlιι::ι τη ου\'(ln\τητο ίοω\"

ευκαιριών με το να καθορίζει το μέλλον των παιδιών στην ηλικiα τω\' έντεκα Υρόn!)\'. Τα

δευτεροβάθμια ενιαία σχολεία, που δΙχονταν όλ,α τα παιδιά μιας περlOΧιΊς άρχιζαν \'u

ιδρύονται από το 1944, αλλά μόνο με την κρατική κυβερνητική εγκύκλιο του 1965 λειτούρ

γησαν ευρέως στα πιο πολλά μέρη της χώρας. Σχέδια για τα ενιαία σχολεία συντάχθηκαν από

τις Τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές (LEAs) και εφαρμόστηκαν εκεί. Οι Τοπικές Αρχές που

διευθύνονταν από Εργατικούς ενεργούσαν πολύ πιο γρήγορα από εκείνες των οποίων η

ηγεσία απαρτιζόταν από Συντηρητικούς. Το 1980, το 90% σχεδόν των μαθητών φοιτούσε σε

ενιαία σχολεία και μόνο ένας μικρός αριθμός των Τοπικών Εκπαιδευτικών Αρχών (LEAs)

διατήρησε τα ακαδημαϊκά σχολεία.

Τα ενιαία σχολεία διαχωρίζονταν, επίσης εσωτερικά. 1-1 διδασκαλία με κριτήρια επίδο

σης των μαθητών σε ό'λJJ τα μαθήματα επικράτησε στα πιο πολλά σχολεία. που είχαν αντα

ποκριθεί στο προηγούμενο τριμερές σύστημα. Μόνο οι πιο ικανοί, που αποτελούσαν το 25%

του μαθητικού συνόλου, προχωρούσαν στο «GCE O-Ievel» επίπεδο. Ένα πιστοποιητικό

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περιορισμένη ακτινοβολία, το «CSE» καθιερώθηκε το 1965

για παιδιά ηλικίας δεκαέξι ετών με μέτριες ικανότητες. Πολλά σχολεία κατάργησαν το

«streaming» στις κατώτερες βαθμίδες κατά τη δεκαετία του 1970, αλλά, μόλις το 1986, οι

εξετάσεις του «GCE O-ievel» και του «CSE) συγχωνεύτηκανσε ένα μόνο τύπο εξετάσεων,

που αποσκοπούσε στο «Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) (Mc Leaη Μ

Υφαντή, 1990).

Τα ενιαία σχολεία συνήθως περιελάμβαναν μαθητές ηλικίας από έντεκα έως δεκαοχτώ

ετών, αν και σε μερικές Τοπικές Αρχές χωρίζονταν σε δύο επίπεδα όταν οι μαθητές ήταν

ηλικίας δεκατεσσάρων ή δεκαέξι χρόνων" Εντούτοις, η πλειονότητα των μαθητών αποχωρού

σε από το σχολείο στην ηλικία των δεκαπέντε μέχρι το 1974, ή των δεκαέξι χρόνων. Ακόμα

και το 1983, μόνο το 40% των δεκαπεντάχρονωνμαθητών φοιτούσε στο σχολείο. Στις τελευ

ταίες δύο τάξεις του ενιαίου σχολείου, όπως και στο ακαδημαϊκό σχολείο. η έμφαση δινόταν

σε εξειδικευμένες ακαδημαϊκές σπουδές με τρία μαθήματα. τα οποία προετοίμαζαν τους

μαθητές για την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Το κρατικό αναλυτικό πρόγραμ

μα, που καθορίζει εwέα υποχρεωτικάμαθήματαγια όλους τους μαθητές μέχρι την ηλικία των

δεκαέξι ετών, δεν επηρεάζει την εκπαίδευσητων μαθητώνμετά τα δεκαέξι.

1-1 τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά την ηλικία των δεκαέξι ετών παρέχεται

σε ξεχωριστά κολλέγια «Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης) (Colleges of Further Educarion) και

σπάνια μόνο στα ενιαία σχολεία. Η τεχνική κω επαΥγελμ(1Τική εκπαίδf:H(iη nari~xnfH. απι")

παrάδΟ(iη. (iTO\)>; φγαζ(Ίμε"ους ν{:ους με f-lά(iη f.V(f πρδγrαμμ(l μιrΙΚ11ς φοίτη(iη~ 1"1 ημι:ι)η·
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σιας απαλλ(Lγ1lς από τη" εργασί(ι τουι;. Λυτοί οι μαΩηπυόμι\'οι σι ΙΠ(Lγγυ.ματιL π;)ιι.:εΗμΙ:

νων εργατιi)ν προετοιμάζονται για εξετάσεις σε συγκεκριμένους τομείς από το συμβούλι<\

«ΟΙΥ und GuiId CοιιηcίΙ" ι; το <,2:υμβούλω Επιχειρήσεων κω Τεχνικής Εκπαίδευσης». Μc

την άνοδο της ανεργίας των νέων. στα μισά της δεκαετίας του ]970, εισήχθησαν μαθήματα

για μαθητές ηλικίας από δεκαέξι έως δεκαοχτώ ετών με χαμηλές επιδόσεις, τα οποία περιε

λάμβαναν πρακτική εξάσκηση στην εργασία. Μια κριτική για όλα τα είδη τεχνικής επαγ

γελματικής εκπαίδευσης είναι ότι αυτά διαφέρουν από τη γενική εκπαίδευση ως προς την

οργάνωση και το περιεχόμενο (Mc Lean Μ-Υφαντή, 1990).

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρεχόταν. μέχρι το Ι 960. σχεδόν αποκλειστικά στα πανεπι

στήμια. Από τότε και εξής, αναπτύχθηκε ο «δημόσιος τoμέας~> τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα

πολυτεχνεία και στα κολλέγια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό να δώσει ένα μεγαλύτερο

επαγγελματικό και τεχνικό προσανατολισμό. Αυτά τα ιδρύματα «δημόσιου τoμέω~ καταλαμ

βάνουν περίπου το μισό των συνολικών θέσεων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι σπουδές

είναι εξειδικευμένες και οι περισσότεροι σπουδαστές προετοιμάζονται για την απόκτηση ενός

πτυχίου μετά από τρία χρόνια σπουδές σ' ένα γνωστικό αντικείμενο (π.χ. Μαθηματικά, Ιστο

ρία, Μηχανολογία κλπ). Τα υψηλού συναγωνισμού κριτήρια εισαγωγής. η πολύ εξειδικευ

μένη προετοιμασία στην ανώτερη βαθμίδα των δευτεροβάθμιων σχολείων και η παροχή

υποτροφιών σε όλα τα παιδιά πλην αυτών που προέρχονται από εύπορες οικογένειες έχει

καταστήσει βέβαιο το γεγονός ότι το 90% εκείνων που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαί

δευση ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μέσα σε τρία ή τέσσερα χρόνια (Mc Lean Μ-Υφαντή,

1990).

4.2 Αναλυτικό πρόγραμμα

Το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από μακρά παράδοση αποκεντρωτι

σμού. Με τον εκπαιδευτικό νόμο, όμως, του που θεσπίστηκε το J988 και άρχισε να εφαρμό

ζεται από το 1989, καθιερώνεται ένα κρατικό αναλυτικό πρόγραμμα. Έτσι διακόπτεται μια

εκπαιδευτική παράδοση σχεδόν 70 ετών. Το παραπάνω θεσμικό κείμενο επιβάλλει κεντρικές

ρυθμίσεις, που αναφέρονται σε όλες τι παραμέτρους του αναλυτικού προγράμματος (αρχές,

στόχοι. περιεχόμενα, αξιολόγηση). Πρόκειται δηλαδή για ένα καταλυτικό πρόγραμμα γνωστό

στη διεθνή βιβλιογραφία, ως «κλειστό αναλυτικό πρόγραμμα». Το νέο Α.Π. αναφέρεται σε

μαθητές ηλικίας 5-16 ετών και έχει ως βασικές αρχές-κριτήρια τα παρακάτω (Mc Lean Μ

Υφανni. 1990):
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α) να προάγει τηι' Π\'1:υματικι1. 1)011(11. κuλλιτεχνlκιικuι σωμαηκι1 (1nΙΠίυςη n,)\' ~IHOηHί)\'.

β) να προετοιμάζει τους μαθητές για τις ευθύνες, τις ι:;υκαιρίι:;ς και ης όεξιόίηn:ς της Γ.ηlλικη;

ζωής.

γ) να γίνει αποδεκτό από κάθε μαθητή.

δ) να προάγει τη μάθηση σ' όλους τους βασικούς χώρους γνώσης και εμπειρίας.

Στο Κρατικό Αναλυτικό Πρόγραμμα διαruπώνονται με λεπτομέρεια οι μαθησιακοί

στόχοι που θα πρέπει να πετύχουν οι μαθητές. Οι στόχοι αυτοί καθορίζονται με διατάγματα

και περιλαμβάνουν το εύρος των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα πρέπει να αποκτήσουν ΟΙ

μαθητές. Αναφέρονται σε ]0 επίπεδα προόδου. που καλύπτουντην αναμενόμενηεπίδοση των

μαθητών κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικήςφοίτησης και συνδέονται με 4 βασικές βαθμί

δες. Η Ι η περιλαμβάνει τα δύο χρόνια του νηπιαγωγείου και τις δύο πρώτες τάξεις του

δημοτικού (ηλικίες 5-7), η 2η τις τέσσερις τελευταίες του δημοτικού (ηλικίες 7-1 Ι), η 3η τις

τρεις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίες 11-14) και η 4η τις δύο

τελευταίες τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ηλικίες 14-16). Στο τέλος κάθε βαθμίδας

θα δίνονται έλΕγχοι για τη συνολική επίδοση των μαθητών σ· αυτή τη βαθμίδα (ηλικίες 7, 11,

14 και 16).

Τα μαθήματα που θα πρέπει να διδαχθούν με βάση το συγκεκριμένο Α.Π. διακρίνονται

σε μαθήματα «κορμού» και «βασικά» μαθήματα. Ως μαθήματα «κορμού» θεωρούνται τα

Αγγλικά, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες. Στα «βασικά» μαθήματα συγκαταλέγο

νται η τεχνολογία, η ιστορία, η γεωγραφία. η μουσική, η ζωγραφική, η φυσική αγωγή και για

τους μαθητές ηλικίας 11-16 χρονών μια ξένη γλώσσα. Με τα μαθήματα αυτά επιδιώκεται να

καλυφθούν οι βασικές γνώσεις στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά και την πληροφορι

κή. Το Α.Π. προβλέπεται να καλύψει και άλ/ους τομείς, όπως επαγγελματικός προσανατολι

σμός, αγωγή υγείας, κοινωνική αγωγή και ζητήματα διαπολιτισμικής αγωγής. Τέλος, δίνεται

βάρος στη θρησκευτική αγωγή που θεωρείται απαραίτητη για τους μαθητές όλων των σχολεί

ων (Mc ιean Μ & γφανη]. 1990).

Βασικό στοιχείο του Α.Π. είναι η αξιολόγηση. που διαλαμβάνεται ως το κέντρο της

διαδικασίας για τη βελτίωση των γνώσεων των παιδιών. Προβλέπεται ένα κρατικό σύστημα

αξιολόγησης με βασικούς στόχους:

α) την παΡοΧι1 πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς και την ανατροφοδότηση των μαθητών.

β) τη συγκέντρωση πληροφοριών για τη συνολική πρόοδο των μαθητών.

γ) τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους γονείς μέσα από την ενημέρωσή τους και

ο) τη mηκριτική πρ()σέγγιnη των μαf'lηnιαΚΙt)\-" απ()π:λεσμιιτων
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τεστ Κα1 τις εκτιμήσεις του δασκάλου. Τα κρατικά πστ γίνονται σης ηλικίες 7.1 1.14 και 16

ετών κω τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αυτό)\, των ηλικιών δίνονται στη Οημοσι6τητα.

Έτσι, το ευρύ κοινό μπορεί να κρίνει την επίδοση ενός σχολείου ή μιας περιοχής. Οι γονείς

βασισμένοι σε αυτή την πληροφόρηση θα μπορούν να επιλέγουν σε ποιο σχολείο θα στείλουν

τα παιδιά τους, ένα δικαίωμα που το κατοχυρώνουν μέσω του Α.η (McLean Μ., Υφαντή Α.,

1990)

Για το σχεδιασμό του Α.Π., αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους το Συμβούλιο Κρατικού

Αναλυτικού Προγράμματος (NCC) και το Συμβούλιο Εξετάσεων και Αξιολόγησης (SEAC).

Επίσης, με το νόμο του 1988 ιδρύθηκαν και προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα συμβούλια

ακόμα δύο: η Επιτροπή Ανάπτυξης Σχολικού Α.Π. (το SCDC) και το Συμβούλιο Εξετάσεων

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (SEC). Παρατηρούμε, λοιπόν, πως με το νόμο του 1988

καθιερώνεται ένα εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα, συγκεντρωτικό, με υποχρεωτικά μαθήματα

και μαθήματα κορμού για όλ,ους τους μαθητές της γενικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, Κάτι

τέτοιο, έρχεται σε αντίθεση με την ιστορικά διαμορφωμένη παράδοση σχετικά με τη

διαμόρφωση των Α.Π"

Οι Άγγλοι δάσκαλοι διέθεταν εδώ αρκετή αυτονομία, που καταργείται με τον λ.επτομεΡl1

καθορισμό των μαθημάτων και της ύλης που θα διδάξουν, Οι δάσκαλ,οι σχεδίαζαν μόνοι

τους το περιεχόμενο ενός μαθήματος, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των

«δύσκολων)) μαθητών. Το νέο εθνικό Α,Π, καταργεί αυτή τους δυνατότητα. Ακόμη, ασκεί

αρνητική επίδραση στα κίνητρα των μαθητών που η ύπαρξή τους αποτελεί το κλειδί για καλά

μαθησιακά αποτελέσματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας

του 1990, υπήρξαν κάποια νέα εκπαιδευτικά μεταρρυθμιστικά μέτρα και οι στόχοι που

τέθηκαν προϋπήρχαν με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1988 αιλά εμπλ,ουτίστηκαν ως

εξής:

α) Η βελτίωση της αυτοεικόνας των μαθητών όσον αφορά τις ικανότητές τους και την

αφοσίωσή τους στη μάθηση και η κατάρτισή τους με βασικές δεξιότητες, όπως η κριτική,

λογικό-μαθηματική, δημιουργική, πρωτοποριακή και ηγεμονική σκέψη. η κατανόηση ενός

υγιούς τρόπου ζωής, της ταυτότητας τους (τοπικής, εθνικής, Ευρωπα'ίκής και παγκόσμιας)

και των επιστημονικών και καλ/ιτεχνικών επιτευγμάτων της κοινωνίας,

β) Η προώθηση κοινωνικών αξιών και η αυτoνoμίαloλ.oκλήρωση των μαθητών διαμέσου της

πνευματικής, ηθικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξΙ1ς τους. καθώς επίσης και του

σεβασμού προς το περιβάλλον και τφ' f1Εlφrφο ανιίπτυξη.
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Υ) ι Ι προιοθηση συ\υισθηματηaΊζ ισορροπίας των μαθητ<;)ν. της l\()ι\'ωφελoιΊ~ ι:rγ(Lσίιl.~ και

της ανταπόκρισής τους σε προκλήσεις για αλλαγές και ποικιλία.

δ) ι-ι προετοιμασία των μαθητιον για τα μελλονΤl1cά σπΊδlα της ζωής τους 6σΩ\' αφοριΊ τη

μάθηση και την εργασία - η κατάρτισή τους για κατάλληλες επιλογές.

Σχετικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, με την εκπαιδευτική πράξη του 1996 τμήμα 351

αντικαταστάθηκε το πρώην τμήμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1988 και αναφέρει

ότι: κάθε μαθητής έχει δικαίωμα σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο είναι ισορροπημένο

κω βασισμένο στις ανάγκες του, προωθεί την ψυχική. ηθική. πολιτισμική, διανοητική και

φυσική ανάπτυξη τόσο των μαθητών όσο και της κοινωνίας και προετοιμάζει τους μαθητές

για τις ευκαιρίες, υπευθυνότητα και εμπειρίες της ενήλικης ζωής. Επίσης, γίνεται σαφές πως

ο διδακτικός χρόνος κάθε μαθήματος ημερησίως δεν μπορεί να προσδιοριστεί πλήρως. με

εξαίρεση τις ώρες ημερησίως για γλώσσα και μαθηματικά (Mc Lean Μ &Υφαντή. 1990).

Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι αλλαγής είναι το γεγονός ότι παρέχεται η δυνατότητα

εξαίρεσης από τα μαθήματα και τις εξετάσεις, μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

α,J"ά και η παροχή θρησκευτικής αγωγή και καθημερινής προσευχής ή ωλου είδους πράξης

θρησκευτικής λατρείας σε όλα τα σχολεία εκτός των παιδικών σταθμών. Τέλος, δίνεται η

δυνατότητα απελευθέρωσης από τα λεπτομερώς περιγραφικά προγράμματα σπουδών για τα

μαθήματα της ιστορίας, της γεωγραφίας, της μουσικής, της φυσικής αγωγής, των κα,λιτε

χνικών και του σχεδιασμού και τεχνολογίας (εκπαιδευτική πράξη 1998). Παρά ταύτα. τα σχο

λεία όφειλαν να συμπεριλάβουν αυτά τα επονομαζόμενα δευτερεύοντα μαθήματα στο εβδο·

μαδιαίο πρόγραμμά τους, α).,λά ο προγραμματισμός και η συχνότητά τους αποτελούσε έργο

των εκπαιδευτικών

Τη φετινή χρονιά (2011) η κυβέρνηση έχει αναγγείλει την επανεξέταση του υπάρχοντος

Αναλυτικού προγράμματος αναφέροντας πως είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ του

Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος και του ευρύτερου σχολικού προγράμματος. Συγκεκρι

μένα, υποστηρίζει πως, όπως έχει αναπroχθεί, το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα έχει έρθει

για να καλύψει περισσότερα μαθήματα και να επιβάλ/ει καλύτερα αποτελέσματα. Η πρόθε

σή της κυβέρνησης είναι πως το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα πρέπει να εξορθολογι

στεί, ώστε να αντικατοπτρίζει ορθά το σώμα των βασικών γνώσεων σε βασικά μαθήμα

τα και να μην απορροφά τη συντριπτική πλειοψηφία του χρόνου διδασκαλίας στα σχολεί

α. Την επανεξέταση αυτή θα οργανώσει και θα διαχειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας. Βέβαια.

στην αναδιάρθρωση θα συμμετέχει και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα αποτελείται

από σεβαστούς ακαδημαϊκούς. καθtt)ς και μια συμβουλευτική εΠΙΤΡΟΠ11 που Θα rιποη:λι:iτω
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κυρίως από επιτυχημένοιις σιευοιι\'τr.ς καΘ,;).; και απι') CKltrO(J(i)ltOlI'; της αν(;Hφη~ ι:ι,:παί(')ι:ο

σης.

Με λιτές προδιαγραφές το ΕΟνικό Αναλυnκδ Πρόγραμμα θα απελευθερι;)(ιτ:ι τους 1:1<

παιδευτικούς και θα τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την επαγγελματική τους

κρίση για το σχεδιασμό προγραμμάτων των μαθημάτων τους, που θα ανταποκρίνονται στις

ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους. Επίσης, τα ανεξάρτητα σχολεία θα έχουν μεγαλύτερη

ελευθερία στο να κατασκευάσουν τα δικά τους προγράμματα σπουδών σε μαθήματα εκτός

του Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος και να αναπτύξουν προσεγγίσεις για τη μάθηση και

τη μελέτη που θα το συμπληρώσουν. Τέλος, το εθνικό πρόγραμμα σπουδών θα εξακολουθή

σει να αποτελεί νομική υποχρέωση για τα σχολεία. αλλά θα διατηρήσει επίσης τη σημασία

του ως εθνικό σημείο αναφοράς «αριστείας>, για όλα τα σχολεία, παρέχοντας στους γονείς τη

δυνατότητα κατανόησης αυτού που το παιδί τους θα πρέπει να αναμένεται να γνωρίζει σε

κάθε στάδιο της σταδιοδρομίας του σχολείου του (Department for Education, 2011).

Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αρχές της ελευθερίας, της

υπευθυνότητας, της δικαιοσύνης και της βελτίωσης των προτύπων για όλα τα παιδιά και θα

θέσει τους παρακάτω στόχους:

α) να ενσαρκώσει την αυστηρότητα και τα υψηλά πρότυπα και να δημιουργήσει μια συνοχή

σε ό,τι διδάσκεται στα σχολεία.

β) να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν έναν πυρήνα

βασικών και απαραίτητων γνώσεων στα κυριότερα μαθήματα.

γ) να δοθεί στους εκπαιδευτικούς η ελευθερία να χρησιμοποιούν τον επαγγελματισμό και την

εμπειρία τους, ώστε να βοηθήσουν όλα τα παιδιά αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους.

Πρόθεσή της κυβέρνησης είναι η συστηματιΙCΉ και συνολική αναθεώρηση του εθνικού

προγράμματος σπουδών, γι' αυτό και η αναδιάρθρωσή του θα δρομολογηθεί σε δύο φάσεις.

Οι υπουργοί έχουν καταλήξει πως η καλύτερη μέθοδος να το κάνουν αυτό είναι με έναν

δομημένο τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή και η συνέπεια στη συγκεκριμένη προσέγ

γισή α').λά και να διασφαλίσουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο χρόνο, ώστε

να προβούν ευρέως σε διαβουλεύσεις και να λάβουν σοβαρά υπόψη τα σχετικά πολυσύν

θετα θέματα (Department for Educatίon, 2011).

Επίσης, έχουν συμπεράνει πως θα πρέπει να επικεντρωθούν πρώτα στο συνολικό σχήμα

και τη φύση του εθνικού προγράμματος σπουδών, γι' αυτό και πρώτα απ' όλα επιζητούν να

ξεκαθαρίσουν πως το περιεχόμενο της ύλης θα παραμείνει υπο)'ρεωτικό σε όλα τα τέσσερα

βασικά μαθήματα. δηλαδή: τα αγγλικά. τα μαΟηματικιΊ. τις φυσικές r:πιστήμες κω τη φll(}ΙΚIΊ

αγ(·)γIΊ. 11 όείιπιιη φ(ί(}η της /1ναOι:ιίφη(}η~ μπιψι:ί Τ{)ΤΕ να ι:πικενφω()ι:ί. "τΙ]\' ω'HΠΤH~η
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χουν ληφθεί αποφάσειςγια τη ffi)νολική διαμόρφωσητου αναλυτικοί)προγράμματος.

Επιπλέον. με την σταδιακή εφαρμογή του νέου εθνικο\', προγριίμματος σπου()(;ι\,Οα

δοθεί στα σχολεία περισσότερος χρόνος για να προετοιμαστούνγια τη διδασκαλίατου νέου

αυτού προγράμματος.Αναγνωρίζεται. βεβαίως, πως το μεταβατικόέτος 2013/14 θα παρου

σιάσει ορισμένες προκλήσεις και δυσκολίες για τα σχολεία. Αναμφίβολα, όμως, θα εξετα

σθεί, ως μέρος ηις αναθεώρησης, τι είδους επιπρόσθετα μέτρα στήριξης ενδέχεται να χρεια

στούν τα σχολεία, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν ομαλά τ/ μετάβαση από το παλαιό

στο νέο πρόγραμμα σπουδών το συγκεκριμένο έτος (Department for Education. 20 Ι Ι,.

Τα μαθήματα που θα παραμείνουνυποχρεωτικά και στα τέσσερα βασικά στάδια και θα

γίνουν το επίκεντρο της αρχικής φάσης της αναθεώρησης, όπως προαναφέραμε, είναι: τα

αγγλικά, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες και η φυσική αγωγή. Κατά την αναθεώρη

ση θα εξεταστεί κατά πόσο καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα, όπως για παράδειγμα: τέχνη

και σχέδιο, σχεδιασμός και τεχνολογία,γεωγραφία, ιστορία, ΤΠΕ, σύγχρονες ξένες γλιί)σσες

και μουσική, θα πρέπει να είναι μέρος του Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος, με νομι

κό ΠρόγραμμαΣπουδών, και αν ναι, τότε σε ποιά από τα βασικά στάδια.

Το νέο ΠρόγραμμαΣπουδώνγια τα τέσσερα βασικά μαθήματα θα δημοσιευθείτο φθινό

πωρο του 201 2, και η διδασκαλία του θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2013. Τα νέα

Προγράμματα Σπουδών για όλα τα άλλα μαθήματα που θα αποτελούν μέρος του νέου εθνι

κού προγράμματος σπουδό)ν ή δεν θα έχουν υποχρεωτικά προγράμματα σπουδών θα είναι

διαθέσιμα στα σχολεία μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013, με nl διδασκαλία τους στα σχολεία

να πραγματοποιείταιαπό τον Σεπτέμβριο του 2014. Πέρα από αυτό, η αναθεώρηση θα παρέ

χει συμβουλές σχετικά με το εάν το νέο πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να εφαρμόζεται

σταδιακά, και αν ναι. με ποιο τρόπο (Department for Education, 20 11).

Η κυβέρνηση καθιστά σαφές πως μέχρι να εισαχθεί το νέο Α.Π., τα δημόσια σxoλεί~

α έχουν νομική υποχρέωση να συνεχίσουν να ακολουθούν το τρέχον Εθνικό Πρόγραμμα

Σπουδών για τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία. Βέβαια, το υλικό του Α.Π. που

υπάρχει στις επίσημες ιστοσελίδες την QCDA και otΈ συρρικνώθηκε, σύμφωνα με την υπό

σχεσή του αρμόδιου υπουργού «να μειώσει το ποσό της καθοδήγησης και του υ/ικού που α

πευθύνεται στα σχο}.εία, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι υ.ι:ύθεροι να χρησιμοποιούν την

επαγγεί.ματική τοι>ς κρίση περισσότιφο>'>.

Το αξιοσημείωτο στην αναδιάρθρωση αυτή είναι, η προσπάθεια της κυβέρνησης να

ακούσει τι~ απόψεις. όσο τ() δυνατόν πφισσόπρων ανθρ(~πων και f.rcrt να ί)ημΗnφγη()ι:ί μω

Ι:ΠOlKoιioμηΤΙIOl [~(Ί.ση mJζιιτησης πι'ιν(·) (Jf; Οι':ματα πσυ αφιψοι)\" το l:κπωδΙ:ΗΤΙ"{)aI1anHta τι]_
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χώρας και τις [;ΠΙKείμενι:~ (1λλΗγι,;. Γι' ιιυτ(\ ΤΩ λ6γο ε\'ισχ1Ίi:ι κω το οιω,{\γο με ()Hί:φ{)I)!;~

εκπαιδευτικές κοινότητες και εμπεΙΡ()Υ\,(i)μ()\,ες, για το θέμα της επανεξέτασης του Λ.ΙΙ.,

πάνω στο οποίο θα χτιστεί μια βάση τεκμηρίωσης και δόμησης προτάσεων και Οέσεω\', μι:

τη συμβολή, βεβαίως, των δασκάλων και των αντιπροσώπων τους. Έτσι, μόλις ξεκινΙ1σει η

δημοσίευση των προτάσεων, θα υπάρξει και μια ευρείας κλίμακας περαιτέρω δημόσια

διαβούλευση, πριν από τις τελικές αποφάσεις (Department for Educatioη. 2011).

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε πως σι κυριότεροι στόχοι της επανεξέτασης και

αναδιάρθρωσης του Α.Π. είναι οι εξής:

α) να δώσει στους δασκάλ.ους μεγαλύτερη επαγγελματικη ελευθερία στον τρόπο που

οργανώνουν και να διδάσκουν το πρόγραμμα σπουδών.

β) να αναπτύξει ένα εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για

όλα τα σχολ.εία και θα προσφέρει στους νέους τις γνώσεις που χρειάζονται για να

προχωρήσουν με σιγουριά προς την επιτυχία, μέσω της εκπαίδευσής τους, λαμβάνοντας

υπόψη τις ανάγκες των διαφορετικών μαθησιακών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των

μαθητών με ανώτερο επίπεδο α)λά και εκείνους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και

αναπηρίες.

γ) να καθοριστούν αυστηρές απαιτήσεις Yla τις επιδόσεις των μαθητών, οι οποίες θα

ανταποκρίνονται σε αυτές των υψηλότερων επιδόσεων του κόσμο.

δ) να επιτρέψει στους γονείς να καταλάβουν τί γνώσεις θα πρέπει να έχουν κατακτήσει τα

παιδιά τους κατά τη διάρκεια της σχολικής τους σταδιοδρομίας και να μπορέσουν να

υποστηρίξουν ανάλογα την εκπαίδευσή τους (Department for Education. 2011).

4.3 Νομοθεσία - Χρηματοδότηση

Το αγγλικό σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από αποκεντρωτισμό. Η

Αγγλία και η Ουαλία είναι χωρισμένες σε εκατόν δέκα έξι Τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές

(LEAs), οι οποίες ελέγχονται από αντιπροσώπουςεκλεγμένους τοπικά και διοικούνται από

τοπικούς υπαλλήλους. Η εξουσία των <,LEAs» περιλαμβάνει λήψη αποφάσεων σχετικά με

την ίδρυση σχολείων, το διορισμό και την αμοιβή των εκπαιδευτικών. Οι χρηματοδοτήσεις

γίνονται σε τοπικό επίπεδο, αν και ενισχύονται με επιχορηγήσεις από την κεντρική

κυβέρνηση. με ποσά που ανέρχονται στο 40% περίπου επί του συνόλου. (McLean Μ.,

Υφαντή Α., 1990)

Η κρατική κυβέρνηση εισάγει τη νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας κω F:πιστήμηc

ασχολείται με τφ' φιτοβάθμια εκπαίιiωση μΓ. τη βοήθεια ~υμl~oυλίων πιου συ\τrγ{tζ(Ι\ο'rο.ι
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μεταξύ τους. που συνεργι'lζο"ται μεταξι) τους. και παρακολουΩεί το ι:πίπεί'io (~I,ιnιl;lι-ιΙs) I(t)\'

σχολείων με τους κρατικούς επιθεωρητι':ς. Ελέγχει, επίσης, εάν είναι επαρκής () αριΟμ6ς Η!)\'

εlCΠαιδευΤΙK~)ν, τη μισθολ.ογικι1 τους κλίμακα, την επιμόρφωσή τους και τα προσι'>ντα του.;.

Με τον εκπαιδευτικό νόμο του 1988. σι εξουσίες της κεντρικής και τοπικής κυβέρνησης

και των σχολείων χωριστά έχουν υποστεί α'λ/αγές. Ένα κρατικό αναλυτικό πρόγραμμα έχει

καθοριστεί για πρώτη φορά μετά από εβδομήντα σχεδόν χρόνια και έχει τεθεί σε εφαρμογή

από το 1989 και εξής. Αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μαθήματα

σπουδών μαζί με το περιεχόμενό τους. Κρατικές εξετάσεις προτείνονται για όλους τους

μαθητές των δημόσιων σχολείων στις ηλικίες των επτά. έντεκα. δεκατεσσάρων και δεκαέξι

ετών (McLean Μ .. Υφαντή Α., 1990).

Οι αρμοδιότητες των σχολείων και των γονέων. παρουσιάζονται επίσης ενισχυμένες με

τον Εκπαιδευτικό Νόμο του 1988. Οι γονείς μπορούν να διαλέξουν το σχολείο που θα

στείλουν τα παιδιά τους μέσα σε μια Τοπική Εκπαιδευτική Αρχή. ώστε οι επιλογές τους να

είναι σύμφωνες με τις απόψεις τους για την ποιότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Το διοι

κητικό συμβούλιο καθενός σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περι

λαμβάνει εκλεγμένους αντιπροσώπους των εκπαιδευτικών και των γονέων, αποκτά πολύ

μεγαλύτερη αυτονομία αφού έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όλους τους οικονομικούς πό

ρους που διαθέτει η Τοπική Εκπαιδευτική Αρχή. Εάν μια πλειονότητα γονέων πάρει κάποιες

σχετικές αποφάσεις, ένα σχολείο μπορεί να αποδεσμευθεί από τον έλεγχο της Τοπικής

Εκπαιδευτικής Αρχής και να λαμβάνει χρήματα κατευθείαν από την κεντρική κυβέρνηση. Ο

Εκπαιδευτικός Νόμος του 1988 ενισχύσει, με αυτόν τον τρόπο. την εξουσία της κρατικής

κυβέρνησης και των διοικητικών συμβουλίων καθενός σχολείου σε βάρος των ισχυρότατων

παλαιότερα Τοπικών Εκπαιδευτικών Αρχών (McLean Μ., Υφαντή Α., 1990).

4.4 Κατάρτιση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Από τη δεκαετία του 1950 και εξής, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Αγγλία πα

ρουσιάζει διαφορετικές δομές σε σύγκριση με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει

μια βασική βαθμίδα, στην οποία βρίσκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί σε οποιοδήποτε επίπεδο

εκπαίδευσης κι αν διδάσκουν και οποιαδήποτε είναι τα αρχικά τους προσόντα. Το τελευταίο

κριτήριο αφορά, ως επί το πλείστον, την εξέλιξή τους (McLean Μ .. Υφαντή Α .. 1990).

Υπάρχουν τρεις ανώτερες βαθμίδες σε διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια. Η είσοδος στις

ανά>τερες βαθμίδες σχετίζεται με τις Ροπιπλέον αρμοδιότητες που οι εκπαιδευτικοί nναλαμβiJ

νουν στο σχολεΙο. Μπορr:1. για παράί'lειyμα. ι:νας r:κπαιδευτικ6ς να είνιη υππΊ()υ\'ος γω τφ'
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οργάνωση της όιδασκαλίας ι:\'{)~ συγκεκrιμΙ\'ου μαOήματo~ στο σχσλι:ίυ. 11 γιυ τη φrο\'τί6rι

και την καθοδήγηση 1ω\' μαθητ<ον σε (;ναν ευρί) τομέα του σχολείου. γπι:φΧ(1)\' μι:γαλl'ηι:rI:~

αναλογίες εκπαιδευτικ(ον στις αv(iπcρες βαθμίδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απ{) (ι.η στην

πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δεν ήταν ενιαία μέχρι το 1979. οπότε καθιερώθηκαν

δύο διαφορετικές κατευθύνσεις μάJJ,ον παρά ξεχωριστά επίπεδα. Υπάρχει, από παράδοση.

μια διάκριση ανάμεσα στην πανεπιστημιακή και τη μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση των

εκπαιδευτικών. Η μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση των δασκάλων γινόταν σε διδασκαλία,

αυτά επονομάστηκαν κολλέγια εκπαίδευσης, στη δεκαετία του Ι 960, τα οποία παρείχαν

μαθήματα διετούς φοιτήσεως για την απόκτηση του «πτυχίου εκπαίδευσης,) (Cenificate of

Education), το οποίο περιελάμβανε γενικές ακαδημαϊκές σπουδές σε ένα ή δύο γνωστικά

αντικείμενα καθώς, επίσης. και επαγγελματικές σπουδές που αφορούσαν στην εκπαίδευση

και πρακτική εξάσκηση των δασκάλων. Το 1959, οι σπουδές αυτές επεκτάθηκαν σε τρία

χρόνια. Ο επιπλέον χρόνος αφιερώθηκε. κατά μεγάλο μέρος. σε ανώτερου επιπέδου γενικές

ακαδημαϊκές σπουδές (McLean Μ., γφαντή Α., Ι 990).

Από τα μισά της δεκαετία του Ι 960. ορισμένοι από τους καλύτερους αποφοίτους των

κολεγίων εκπαίδευσης επιλέγονταν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για τέταρτο χρόνο. με

σκοπό να αποκτήσουν το πτυχίο «Bachelor of Εducaιίοπ» (B.Ed.). Κατά τη δεκαετία του

1970, τα μαθήματα για την απόκτηση του «CerIificate». ή του «B.Ed» γίνονταν σε πολυτε

χνεία και κολέγια ανώτατης εκπαίδευσης. τα οποία είχαν αντικαταστήσει τα κολέγια εκπαί

δευσης και όπου διδάσκονταν μαθήματα για την απόκτηση πτυχίων ισότιμων με εκείνα των

πανεπιστημίων. Από το Ι 978. όλοι οι σπουδαστές ξεκίνησαν τα μαθήματα για το <:(B.Ed» με

τα ίδια τυπικά προσόντα εισαγωγής που απαιτούσαν τα πανεπιστήμια. Οι σπουδές που κατέ

ληγαν στο «CenificaIe of Education» προετοίμαζαν κυρίως εκπαιδευτικούς για το πρωτοβάθ

μιο σχολείο. Οι πτυχιούχοι όμως δεν περιορίζονταν στην πρωτοβάθμια μόνο εκπαίδευση.

Ένας αριθμός εκπαιδευτικών των δευτεροβάθμιων σύγΥΡονων-μαζικόJν σχολείων καθώς

και των ενιαίων σχολείων είχε αποφοιτήσει από τα κολλέγια εκπαίδευσης με πτυχίο

«Cenificate of Education». Εκείνοι, επίσης. που έχουν πτυχίο «B.Ed» διδάσκουν και στα

πρωτοβάθμια και στα δευτεροβάθμια ενιαία σχολεία. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ορισμέ·

νων ειδικοτήτων. όπως είναι οι ειδικότητες της γυμναστικής και των τεχνικών, του σχεδίου

και της τεχνολογίας έχουν συνήθως πτυχίο «B.Ed» (McLean Μ .. Υφαντή Α.. Ι 990).

Αν και όσοι έχουν nroXio <:(B.Ed» είναι roπικά ισότιμοι με τους πτυχιούχους πανεπιστη

μίων. ανεπίσημα με το επίπεδο τους. ιδιαίτερα ()ταν διδάσκουν στφ' αν(;lτεrη [~ιι.Ι)μί"(l

&:lIη::('IO~{10μιας εκπαίόι;υση;. μπο('lι:i \'0 OI:(IψIlOr.1 Κ!Η(;Ηφο. IIJ1ιΙγματι. 11) π('l,\γ('l(ψ,llΟ
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σπουδΌΝ για το «B.Ed), με τα μαΟήματα επαγγελματικής φύσεως ΚΙlI τι~ πριικτικι';ς ασι-.:IΙ"Ι;Ι",

διδασκαλίας, τα οποία εκτείνονται καθ' όλη τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων σΠ01l0(;)\' κω

γίνονται παρά)ληλα με τα ακαδημαϊκά μαΘήματα φαίνεται να διαφέρει από την πανεπιστη

μιακή εκπαίδευση και να θεωρείται ως μια καλύτερη προετοιμασία για την παιδαγωγική του

πρωτοβάθμιου σχολείου.

Μέχρι το 1972, η κατοχή ενός πανεπιστημιακού πτυχίου, χωρίς καμία σπουδή σε θέματα

εκπαίδευσης ή προετοιμασία για διδασκαλία θεωρείτο επαρκής για έναν εκπαιδευτικό. Στην

πράξη, σι πτυχιούχοι πανεπιστημίων, μέχρι τη δεκαετία του 1960. δίδασκαν κυρίως στα

ακαδημαϊκά επιλεκτικά σχολεία. Από τις αρχές του εικοστού αιώνα. πολλοί πτυχιούχοι με

«ΒΑ» ή «BSc» πτυχία. μετά από πανεmστ/μιακές σπουδές τριών ή τεσσάρων ετών, αποκτού

σαν με μονοετή φοίτ/ση το «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαίδευσης» (PGCE), το οποίο

περιοριζόταν συνήθως σε ένα σ' ένα ακαδημα'ίκό γνωστικό αντικείμενο. Από τη δεκαετία του

1950 και εξής, η πλειονότ/τα των αποφοίτων πανεπιστ/μίων παρακολουθούσε το πρόγραμμα

μαθημάτων «PGCE», αν και δεν ήταν υποχρεωτικό μέχρι το 1972 (McLean Μ., γφαντή Α.,

1990).

Το πρόγραμμα σπουδών του «PGCE» περιελάμβανε καθαρά επαγγελματικές σπουδές

στην εκπαίδευση και πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας. Τα σχετικά μαθήματα διδάσκονταν σε

τμήματα παιδαγωγικής των πανεπιστημίων, αν και στη δεκαετία του 1970 μερικά «PGCE»

μαθήματα γίνονταν σε πολυτεχνεία και κολέγια ανώτατης εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι

«PGCE» σπουδαστές προετοιμάζονταν για να καλύψουν θέσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ

ση, μολονότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, δημιουργήθηκε μια εξειδίκευση που αφo~

ρούσε το πρωτοβάθμιο σχολείο. Η διάκριση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθ

μιας εκπαίδευσης, που παρακολουθούσαντο πρόγραμμα μαθημάτων για το πτυχίο «B.Ed» σε

πολυτεχνεία και κολέγια ανώτατ/ς εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, που αποκτούσαν έναν πανεπιστημιακό τίτλο και κατόπιν το μεταπτυχιακό

δίπλωμα «PGCE», πράγμα που δεν ήταν πάντοτε απόλυτο, υπέστη μεγαλύτερο ρήγμα στη

δεκαετία του 1980. EmMtov, μια διαφορά αναπτύχθηκε ανάμεσα στις κατευθύνσεις για το

«B.Ed» και το «PGCE» που αφορούσε στην προπαρασκευή των εκπαιδευτικών. Η καθεμιά

θέση είχε τους υποστηρικτές και τους επικριτές της.

Οι σπουδές των εκπαιδευτικών, που καταλήγουν είτε στο «CerIificate of Education», είτε

στο «B,Ed» ή στο «PGCE», ελέγχονται, κατά παράδοση, από εκείνους που διδάσκουν στα

Κολέγια Εκπαίδευσης, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή στα Πανεπιστημιακά Τμήματα

IΙαιδαγωγικής, Στην πράξη. αυτοί ασκοί>σαν i:I..J.:YXO σε ό,η είχε σχέση μΓ. τα πrοσ6ντα και

την αποφοίτηση των εκπωδευηκι;)\', καΟ{)σον ΤΗ ίδια ΤΗ ΙΟΙ11"lμαω 11 ΤΗ Πlι.\'επισΤΙ"lIΙΗΙ. πω
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οποία εκcίνοι α\'11καν. Kαn~ί)Oυ\'αν τις εξr.τάσcις. Το Υπουργείο Παlt.εία~ και I:ΠΙ(1ΤΙ'Hlη~ 01;«1

ρούσε ως διπλωματούχους εκπαιδευτtKOύς δλους σχεδό\' όσους όριζαν ως όιπλωμαΤ01'lxoυ~

τα ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευΤΙΚ(IΝ. Επιπλέον, καΟόριζε για τους πτυχιούχους CKRutιir.o

τικούς μια ιατρική εξέταση και την ικανοποtητική ολοκλήρωση ενός έτους (του πρ(ϊΗου)

διδασκαλίας στα σχολεία. Παράπονα εκφράστηκαν, παρ' όλα αυτά, όη η εκπαίδευση των

εκπαιδευηκών ήταν κατά πολύ απομακρυσμένη από την επιρροή των πεπεφαμένων εν υπη

ρεσία εκπαtδευΤΙKών και επιθεωρητών (McLean Μ., Υφαντή Α., 1990).

Κατά τη δεκαετία του 1980. οι αλλαγές στην εκπαίδευση των εκπαtδευΤΙKών επικεντρώ

θηκαν σε διαδικασίες που σχετίζονταν με την επιλογή των υποψήφιων φοιτητών κω το περιε

χόμενο σπουδών. Το 1983, έγιναν προτάσεις να περιλαμβάνοντω 0\ εν ενεργεία εκπωδευτι

κοί στις ομάδες επιλογής των εισαγόμενωνφοιτητών. Αυτό αποσκοπούσεστο να επιλέγοντω

οι σπουδαστέςμε βάση την ανταπόκρισήτους κω την επάρκειά τους στις πρακτικέςασκήσεις

διδασκαλίας,όπως κω στις ακαδημαϊκέςτους επιδόσεις. Παρόμοιεςαλλαγές αφορούσανκω

το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των εκπωδευτικών. 'Εμφαση δόθηκε στην αύξηση της

πρακτική άσκησης στα σχολεία, πράγμα που επικύρωνε κω η κυβερνητική εγκύκλιος, το

1983, με τίτλο «Teaching Quali1y>} (Ποιότητα Διδασκαλίας). Επιπλέον τα προγράμματα

μαθημάτων των κολεγίων κω των πανεπιστημίων όλο κω περισσότερο υφίσταντο τον υ..εγχο

του Υπουργείου Πωδείας μέσω των κρατικών επιθεωρητών κω ενός συμβουλευτικού

συμβουλίου (McLean Μ., Υφαντή Α., 1990).

4.5 Αξιολόγηση

Από τα μισά της δεκαετίας του Ι 970 το ενδιαφέρον για την ποιότητα της εκπαίδευσης

είχε επικεντρωθείστις διαφοροποιήσειςπου εμφανίζουντα σχολεία. Αυτό αποτέλεσετο θέμα

των κυβερνητικών εκθέσεων με τους τίτλους «Education ίη schools: a consulta1ive

documen1>} κω (.:Βeιιer schools~~ (Καλύτερα Σχολεία, 1985) και έγινε αντικείμενο ερευνητι

κών προγραμμάτων. 'Ηδη από το 1977, είχε εκφραστεί η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα κρατι

κό αναλυτικό πρόγραμμα με αποκορύφωμα τον Εκπαιδευτικό Μεταρρυθμιστικό Νόμο του

1988, ο οποίος έχει αναφερθεί και παραπάνω. Επίσης, ένα άλλο θέμα αφορούσε την ανάγκη

δημιουργίας υψηλών επιπέδων ανάμεσα στους εκπωδευτικούς και, κατά συνέπεια, την

αξιολόγησή τους. Στις κρατικές εκθέσεις με τους τίτλους «Teaching Quality,~ (Ποιότητα

διδασκαλίας, 1983) και «BeHer Schools>}, έμφαση δόθηκε στην εκτενέστερη επιμόρφωση των

εν οmιρι:σία ι:κπιιιδευηκ(;)\'. ιδιιιιτέ.ρως σι: σύντομα μαΟιιματα επαγγελμαΤΙΚl;ς φ\lσαl)~, τιι
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οποία σχετίζονται άμεσα με τη βελτίωση της διδασκαλίας στην τάξη. Γ:ξάλλου. ,;ίχυ\' γίη:ι

συζητήσεις σχετικά με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των δόκιμων εκπαιδεητικ(ί)\'. χωrί;

όμως να καταλήξουν σε κάποια κοινή συμφωνία (ΜcLe<ΙΩ Μ., Υφαντή Α .. 1990).

Μια πρόταση. διατυπώθηκε και επικράτησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, με στόχο

την βελήωση της ποιότητας του έργου των εκπαιδευτικών. Η συγΚΕκριμένη πρόταση αξίωνε

να κρίνεται δημόσια το έργο του κάθε σχολείου χωριστά και να ασκούν πίεση 0\ γονείς σε

σχολεία και εκπαιδευτικούς με περιορισμένο έργο, με σκοπό να βελτιωθούν. Ήδη από τα

τέλη της δεκαετίας του 1970, σι επιθεωρητές επικύρωναν στις εκθέσεις τους την ανάμειξη

των γονέων στην αξιολόγηση του έργου του σχολείου. Είχε ζητηθεί, γι' αυτό το λόγο από τα

σχολεία να δημοσιεύουν τα συνολικά αποτελέσματα των εξωτερικών εξετάσεων ώστε να

μπορούν οι γονείς να κάνουν συγκρίσεις, Με τον Εκπαιδευτικό Νόμο του 1988, η αξιολόγη

ση των μαθητών, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και η επιλογή των σχο

λείων από τους γονείς αποτέλεσαν την κύρια κυβερνητική στρατηγική για να βελτιωθεί η

ποιότητα της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.

Στο αγγλικό σύστημα εκπαίδευσης, η αξιολόγηση των μαθητών πριν από την ηλικία των

δεκαέξι ετών είναι, από παράδοση, λιγότερο τυπική και επίσημη σε σύγκριση με τις

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Με την κατάργηση, στη δεκαετία του 1960, των επιλεκτι

κών εξετάσεων στην ηλικία των έντεκα χρονών για την εισαγωγή στα ακαδημαϊκά σχολεία, η

αξιολόγηση των μαθητών ήταν περιορισμένη μέχρι την ηλικία των δεκαέξι και δεν υπήρχε

καμιά παράδοση που να πιστοποιεί το ενδεχόμενο επανάληψης της ίδιας τάξης. Όλα τα

παιδιά προχωρούσαν αυτόματα από τη μία τάξη στην άλλη με βάση το επιχείρημα ότι τα

σχολεία απαρτίζονταν από ομάδες παιδιών χρονολογικά ταξινομημένες, οι οποίες θα

διαταράσσονταν με την επανάληψη της τάξης (McLean Μ., γφαντή Α., 1990),

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, το βασικό σύστημα αξιολόγησης των μαθητών στα δευτε

ροβάθμια σχολεία από το 1950 ήταν το «Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης» ή «GCE»,

Αυτό σχεδιάστηκε αρχικά για τους μαθητές των ακαδημαϊκών σχολείων και είχε έναν

ακαδημαϊκό προσανατολισμό. Διέφερε από τις εξετάσεις στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε

ορισμένα σημαντικά σημεία. Πρώτα απ' όλα υπήρχαν δύο επίπεδα: το «0'- leνel» επίπεδο

(Ordinary Level), στο οποίο έφταναν συνήθως οι μαθητές στην ηλικία των δεκαέξι χρόνων

μετά από πέντε χρόνια φοίτηση στο δευτεροβάθμιο σχολείο, και ένα προχωρημένο επίπεδο,

το «Α'- leνel» (Advanced Leve1). στο οποίο κατέληγαν δυο χρόνια αργότερα και απ' όπου

υπήρχε η δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εΠ1τυχίες στο «0'- leνel>,

αφορούσαντο καθένα μ{10ημα χωριστά και οι υποψήφιοι μπιφο\)σαννα I~Πlλi~ΊOHν ι')σα μαΟή

μαtα 11θελα\' 11 συ\'6υασμ(} αΗΤ(Ο\'. Το Ol~μα ιΊπι\' ιΊτι 11 ΠΙΙΟ(ΤC')πική ι~πιλOΊ1Ί ΤΙ'η' ~lHOIlT(i)\" "--0.1
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οι συγκεκριμένες ειδικ()τιιω..; τω\' σχολείων Οα μποροι')σl1ν \.'(L επlφι:ρο1l\' ι:ξΗ1rπικι'ι ΗΠΜελ{

σματα. Σήμαινε, επίσης. ότι κανάα ενιαίο κρατικό αναλυτικό πρόγραμμΗ <LC\' Οα μΠΙψο,ισι:

να ισχύσει στο σ\)στημα εξετάσεων (McLeun Μ .. Υφαντή Α.. 19901.

Δεύτερον, η διετής φοίτηση στο επίπεδο «Α' - leνel» ήταν πάρα πολύ εξειδικευμένη. Οι

μαθητές στις πιο πολ/ές περιπτώσεις παρακολουθούσαν τρία μόνο μαθήματα και δεν είχαν

κανένα κίνητρο να επιλέξουν περισσότερα. δεδομένου ότι η εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

ακόμη και στα πιο προνομιούχα τμήματα των ιδρυμάτων με πολύ υψηλό κύρος. βασιζόταν

στους βαθμούς δύο ή τριών μαθημάτων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι μαθητές εξειδικεύονταν

σε τρία αντικείμενα. που σχετίζονταν μεταξύ τους και συνέχιζαν τις σπουδές τους στις ίδιες

γνωστικές περιοχές. Ολοφάνερο γίνεται. λοιπόν, πως με αυτόν τον τρόπο δεν προάγεται η

πολύπλευρη και πολυποίκιλη γν6)ση αλλά η στείρα εξειδίκευση που έχει σαν κύριο στόχο την

εισαγωγή σε μια ανάλογη πανεπιστημιακή σχολή.

Οι «GCE» εξετάσεις ήταν κοινωνικά επιλεκτικές και υποστήριζαν μια υπερβολικά ακα

δημαϊκή προσέγγιση. Οι σπουδές στο επίπεδο «Ο' - leνel» είχαν σχεδιαστεί για το 20% των

μαθητών, με αποτέλεσμα να γίνουν ένα μέσο διαφοροποίησης ανάμεσα στους μαθητές των

ενιαίων σχολείων. όταν αυτά ιδρύθηκαν τη δεκαετία του ]960. Το 1964, καθιερώθηκαν

χωριστές εξετάσεις «CSE» (nιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) με σκοπό να

βοηθήσουν τους μαθητές με μέτριες ικανότητες. Αυτές αντικατόπτριζαν τις εξετάσεις επιπέ

δου «0'- leνe!» ως προς την οργάνωση τους, ουδέποτε όμως απέκτησαν το κύρος των

«GCE» εξετάσεων. Μόλις το 1986 οι εξετάσεις «GCE 0'- leνeΙ) και «CSE» συνδυάστηκαν

σε ένα τύπο εξετάσεων, που κατέληγε στο «Γενικό nιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαί

δευσης» (GCSE) (McLean Μ., Υφαντή Α., ]990).

Η φοίτηση των μαθητών στα σχολεία, η οποία χαρακτηριζόταν από την απουσία των

εξετάσεων μέχρι την ηλικία των δεκαέξι χρόνων, έχει αλλάξει με τον Εκπαιδευτικό Νόμο του

1988. Σε ένα χρονικό διάστημα από δύο έως τέσσερα χρόνια, ξεκινώντας από το ]989

καθιερώθηκαν συγκεκριμένες κρατικές εξετάσεις για όλn τα παιδιά και τα νεαρά άτομα στις

ηλικίες των έντεκα, δεκατεσσάρων, και δεκαέξι χρόνων (επίσης λιγότερο τυποποιημένες

εξετάσεις θα ισχύουν για παιδιά ηλικίας επτά ετών). Το περιεχόμενο αυτών των εξετάσεων

αντικατοπτρίζει και το Εθνικό Αναλυτικό nρόγραμμα και πρόθεση είναι να μπορούν οι

γονείς να πληροφορούνται τις επιδόσεις των παιδιών τους με βάση συγκεκριμένα εθνικά

κριτήρια. Επιπλέον, είναι σε θέση να κρίνουν το έργο του σχολείου και των εκπαιδευτικών,

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτέλεσαν μια τέλεια αποδέσμευση από τις εθνικές

παραδόσεις της Αγγλίας. σι'ιμφωνα μι; τις οποίι::ς σι εκπαι()cυτικοί είχμν μι::γrιλη ιλr.υ(-Ι:riα ι')ς

προς τον τrΙ1ΠO ΠΟl1 σχr:6ίαζω' το πι:rΗ;Ζι'ψαο της hΙhιωΚΗλίης το\)(. τι:ι.lκ(J.. το (χγγΙ.Η":4'
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εκπαιδευτικό σύστημα Οα ι:ίγαι περισσ('πCΡO (ικαμπτο σΓ. σχΙση με ι:κι:ί\'() Π(\Η !ΠΧΙ)Γ.\ πτη

Γερμανία και τη Γαλλία, όπου 0\ εξετ(ι:σεις r.iVUI καλά, βέβαια. εδραιωμ{;νr.ς. τις {:ΧΟll\' ι'ψι,);

αναλάβει κατά το μεγαλύπρο μι:ρος τους οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. (Mι'~:Ι11 Μ ..

Υφαντή Α., ]990)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟS"

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕκnΑIΔΕΥΤιΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί μια σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων που

παρουσιάστηκαν, δηλαδή του εκπαιδευτικού συστηματος της Αγγλίας, στης Φινλανδίας. της

Γερμανίας και της Ελλάδας. Τα συγκρίσιμα στοιχεία που επιλέχθηκαν ήταν αυτά της δομης.

των βαθμίδων και του αναλυτικού προγράμματος. Η βασική παραδοχή, πριν προχωρήσουμε

στη σύγκριση των υπό εξέταση συστημάτων, είναι ότι η διάρθρωση ενός εκπωδευτικού

συστήματος, όπως. βέβαια και ά).;).,JJ εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά του αποτελούν

την έκφραση συγκεκριμένων ιδεολογικοπολιτικών επιλογών και κοινωνικής φιλοσοφίας.

Είναι το αποτέλεσμα της επιρροης που ασκούν σε κάθε χώρα οι πολιτικοί. κοινωνικοί και

οικονομικοί παράγοντες. Άρα και η δομή ενός εκπαιδευτικού συστήματος δεν αποτελεί μια

ουδέτερη επιλογή, αλλά είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής που

εκφράζει συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες και ομάδες (Μπουζάκης, 1993).

Κατ' αρχάς, η ηλικία εισαγωγής των παιδιών στο σχολείο είναι διαφορετική από χώρα σε

χώρα. Θα μπορούσε, όμως να μιλήσει κανείς για μια γενική τάση να σταθεροποιηθεί στα 6

χρόνια. Στη χώρα μας, η ηλικία εισαγωγής είναι τα 6 χρόνια, κάτι που ισχύει και για την

Γερμανία, ενώ στην Φινλανδία η ηλικία αυτή αυξάνεται κατά ένα χρόνο, δηλαδή τα 7 έτη. Η

Αγγλία είναι η χώρα, στην οποία η ηλικία εισαγωγής είναι τα 5 χρόνια και είναι η μικρότερη

ηλικία εισαγωγής στο σχολείο. Η πρακτική και οι θεσμικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή

ενός παιδιού στο σχολείο, έγκειται στο χαρακτήρα του νηπιαγωγείου (αυτοτελής βαθμίδα ή

βαθμίδα προετοιμασίας ή και προετοιμασίας για το δημοτικό σχολείο), στον τρόπο θεσμοθε

τημένης ή μη σύνδεσης νηπιαγωγείου-δημοηκού, στη δυνατότητα πρόωρης ή καθυστερη

μένης εισαγωγής στο σχολείο, διακοπής φοίτησης, και τέλος στη δυνατότητα απόρριψης ή

ακώλυτης προαγωγής των πωδιών στα πλαίσια της γενικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Σης χώρες που εξετάζουμε, εκτός της Ελλάδας. προβλέπεται η δυνατότητα πρόωρης

σχολικής φοίτησης, εφόσον διαπιστωθεί, (συνήθως με τεστ) η ύπαρξη «σχολικής ετοιμότη

τας». Στην περίπτωση της Γερμανίας, ωστόσο, προβλέπεται και η δυνατότητα διακοπής στης

σχολικής φοίτησης ή η καθυστερημένη ένταξη στο σχολείο. Η διάρκεια της πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης είναι τα 6 χρόνια για την Ελλάδα, την Αγγλία και την Φινλανδία, αν και στην

τελευταία η βασική εκπαίδευση είναι εννιάχρονη από τα 7 έως τα 16 χρόνια και τα τέσσερα

χρόνια για την Γερμανία. Η Γερμανία έχει τα λιγότερα έτη φοίτησης στη\' πρωτοβ60μια

f:κπαίl'ευσης. 1<1 Ηυτσ γιατί ΤΗ παιδιιΊ. απι") τη\' ηλικία τω\' Ι Ο ι:η;)\' (iί\'01J\' ctf:nΊσ::ι.: Υω τφ'
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ι;ισαγωγlι τuυ~ στη όευτφοβάΟμια ι:κπαίδευση. Η πρωτοβάθμια εκπαίδι:υση Ιχι:ι μεγαλl)τψη

διάρκεια στις τρείς από τις τέσσερις χιιφες που εξετάζουμε. δίνοντας Τη\' δυ\'ατ()τη't"11 (Γωυ~

μαθητές για μια πιο ολοκληρωμένη φοίτηση. χωρίς την απότομη οιαΚΟΠΙ1 που υπάρχι:ι την

r ερμανία.
Η δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα τέσσερα εκπαιδευτικά συστήματα δεν είναι

ενιαία. Διαφοροποιείται ανάλογα με το αν έχουμε να κάνουμε με την παραδοσιακή κάθετη

διάρθρωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος ή με την οριζόντια. Στην πρώτη περίπτωση

(κάθετη διάρθρωση) πρόκειται για το παραδοσιακό σύστημα διάρθρωσης ενός εκπαιδευτικού

συστήματος, όπου μετά από μια κοινή πρωτοβάθμια εκπαίδευση ακολουθεί μια διαφορετική

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ακόμη και στον υποχρεωτικό πρώτο κύκλο της). ι-ι διαφορετικό

τητα εδώ έγκειται στα περιεχόμενα μάθησης (αναλυτικά προγράμματα), στο επιστημονικό

επίπεδο των εκπαιδευτικών, στις προϋποθέσεις φοίτησης, στην υλικοτεχνική υποδομή και

στις διαφορετικές εκπαιδευτικές διεξόδους που δίνουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευ

σης μέσα από διαφορετικούς σχολικούς τίτλους και σχολικούς τύπους. Στους τελευταίους τα

παιδιά συνεχίζουν μετά την κοινή υποχρεωτική εκπαίδευση και αποκτούν διαφορετικά προ

σόντα (Μπουζάκης, 1993).

Κλασικό παράδειγμα, από τις χώρες που εξετάζουμε, παραδοσιακού εκπαιδευτικού συ·

στήματος κάθετης διάρθρωσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τρείς αυτοτελείς και μετα·

ξύ τους ανεξάρτητους τύπους σχολείων αποτελεί η Γερμανία. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής

της διάρθρωσης είναι η πρώιμη επιλογή των μαθητών. Μια τέτοια πρώιμη επιλογή, στην

ηλικία των ] Ι ετών όπως προαναφέραμε, επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, απ' ότι θα

γινόταν αργότερα βαθμό από εξωσχολικούς παράγοντες (οικογένεια, περιβάλλον, κλπ). Με

την πρώιμη επιλογή προκαθορίζεται η μελλοντική επαγγελματική και κοινωνική σταδιοδρο

μία των μαθητών, αφού η σχολική πορεία μέσα από τρεις ανισότιμους τύπους σχολείων με

διαφορετικές εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές διεξόδους είναι πολύ δύσκολα

ανατρέψιμη. Έτσι, με την κάθετη διάρθρωση τ/ς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ένα εκπαιδευ

τικό σύστημα αντανακλά, αντικατοπτρίζει και αναπαράγει το κοινωνικό status qUO.

Σε αντίθεση με την κάθετη διάρθρωση ενός εκπαιδευτικούσυστήματος βρίσκεται η ορι

ζόντια διάρθρωση που αποτελεί υπέρβαση της πριί)της και έχει τη μορφή του ενιαίου σχολεί

ου. Αυτό τον τύπο διάθρωσηςακολουθεί, η Φινλανδίαμε την εwιάχΡονη βασική εκπαίδευση,

όπου οι μαθητές μετά τα έξι πρώτα χρόνια «πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» συνεχίζουν την

βασική εκπαίδευση τους έως τα 16 τους. Την βασική εκπαίδευση ακολουθεί η γενική δευτε

ροβάθμια ανιί)tερη εκπαίδευση με μαθητές ηλικίας 16-19 ετι;)\,. η οποία τι:λειιl)vt:1 με την ι:ςι':

ταση ι:γγr(~φI1ς (πο I·Ιαn:πισηΊμιο, που ι:πιφι':πι:ι Τ1]\' πl)ι')πβαση σι ι")λι:ς τις σΠO\1~Ι:..; ηΙΗΟ
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βάθμιας ι:κπαίδευσης. 11 Ελλάδα. αποτελεί Κ\ εδώ μια ιδιuιη.:ρι'nητα γιιιτί. ε\'(;) η 9IJ)O\,lj

υποχρεωτική εκπαίδευση έχει ως διάρθρωση και λειτουργία τα χαρακτηρισnΚΙ1 Τ/ς οριζι")

ντιας διάρθρωσης, ταυτόχρονα όμως δεν έχει τα βασικά χαρακτηριστικά του ενιαίου σχολι::ί

ου, αφού διατηρείται η αυτοτέλεια, η αυτονομία και η ανεξαρτησία των δύο βαθμίδων με

έντονη την παιδαγωγική ασυνέχεια σε σχέση με το δημοτικό σχολείο, παρά τη θεσμική πρό

βλεψη (Ν. 1566/85) για τη διασφάλιση της συνέχειας των αναλυτικών προγραμμάτων

δημοτικού-γυμνασίου (Μπουζάκης. 1993).

Στο δεύτερο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κυριαρχεί ακόμη παρά τις προ

σπάθειες ενιαιοποίησης. η κάθετη διάρθρωση με τους διαφορετικούς τύπους σχολείων (περιε

χόμενα, διέξοδοι. προϋποθέσεις φοίτησης κλπ). Συνήθως, μετά τον υποχρεωτικό 9χρονο ή

IΟχρονο κύκ/...ο γενικής εκπαίδευσης διαμορφώνονται δύο εκπαιδευτικές διέξοδοι: η μία από

τελεί προέκταση της γενικής υποχρεωτικής και οδηγεί στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύ

ματα με την παροχή δυνατότητας για απόκτηση «ακαδημαϊκού απολυτηρίου", η άλλη είναι

με τεχνικό-επαγγελματικό προσανατολισμό και οδηγεί είτε σε τριτοβάθμια τεχνολογικά εκ

παιδευτικά ιδρύματα (σε ΑΕΙ μόνο με δυσκολία και υπό προϋποθέσεις) είτε με απόκτηση

διαφόρων επιπέδων ειδίκευσης στην παραγωγική διαδικασία.

Το σύστημα του δεύτερου επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχει σε όλες τις

χώρες, μόνο που στην Φινλανδία οι μαθητές της επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης έχουν και αυτοί το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Φιν

λανδία, λοιπόν. προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες εισόδου των μαθητών στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση και δεν αποκλείει κανέναν. Αρχικά, με το σύστημα ενιαίας εκπαίδευσης παρέχει

μια πολύπλευρη, βασική μόρφωση σε όλα τα παιδιά ηλικίας 7-16 χρόνων και μετά την

ολοκλήρωση της μόρφωσης αυτής οι μαθητές 16-19 ετών προερχόμενοι είτε από την γενική

είτε από την επαγγελματική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορούν να σπουδάσουν.

Αυτό το σύστημα έρχεται σε αντίθεση με τις άλλες τρεις χώρες και ειδικότερα με την

Γερμανία, στην οποία οι μαθητές ήδη από τα 11 χρόνια τους αποφασίζεται αν θα εισαχθούν

στις σxo)J;ς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, για τα υπόλοιπα συστήματα οι διαφορετικοί σχολικοί τύποι με τη σαφή

διάκριση ανάμεσα στο γενικό και το τεχνικό-επαγγελματικό προσανατολισμό δίνουν και

διαφορετικές εκπαιδευτικές διεξόδους, αφού δεν είναι δυνατή σε όλους τους τύπους σχολείων

η απόκτηση του «ακαδημαϊκού απολυτηρίου,). Στην τελευταία περίπτωση. η ροή των μαθη

τών προς τον τελευταίο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται έγκαιρα αμέσως

μετά την υΠ()Ύρεωτική εκπαίδευση. έτσι ιl)στε να είηll δ,'ισκολα ανασφι':ψιμη. Ί·ΧΟΗμι:.

λοιπ(\ν, μια σαφlΙ διάκι'ιση μι: βι:Ιση ΤΙ1\' οποία κιίποωι μαΟητΙς μΠΟj1ω"f\' \'(Ι" ιαοκτΨ,ιI1Ι\' τι)
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δικαίωμα εισόδου στο ΠανεπισΤ11μlO και Kίι.πOΙUΙ άλλοι όχι. μι: τη\' κατιίσωση ιωηΊ \'(1

διαμορφώνεται από αρκετά νωρίς.

Αναφορικά με το δεύτερο συγκρίσιμο στοιχείο, το αναλυτικό πρδγραμμα. η σ\)"ταςη του

για κάποιες χώρες είναι αυστ/ρά κρατική υπόθεση, ενώ για κάποιες άΗ.ες είναι μια

συμμετοχική διαδικασία, όπου λαμβάνουν μέρος όλοι σι εκπαιδευτικοί φορείς. Η Αγγλία

είναι το σημαντικότερο παράδειγμα χώρας, της οποίας η αποκεντρωτική εκπαιδευτική παρά

δοση των 70 ετών καταργήθηκε με τσν νόμο του 1988. Έτσι. με αυτόν τον νόμο το Αναλυ

τικό πρόγραμμα έγινε μια «κλειστή κρατική υπόθεση». συγκεντρωτικού χαρακτήρα κάτι που

επηρέασε το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς μέχρι τότε σι Άγγ'λλ>ι δάσκαλοι διέθεταν

αρκετή αυτονομία στον καθορισμό των μαθημάτων και της ύλης και ο μαθητές επαρκή

γνωστικά κίνητρα. Για το σχεδιασμό του Α.Π .. αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους το

Συμβούλιο Κρατικού Αναλυτικού Προγράμματος και το Συμβούλιο Εξετάσεων και Αξιολό

γησης. Επίσης. με το νόμο του 1988 ιδρύθηκαν και προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα συμ

βούλια ακόμα δύο: η Επιτροπή Ανάπτυξης Σχολικού Α.Π. και το Συμβούλιο Εξετάσεων στη

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Βέβαια. τη φετινή χρονιά (2011) η κυβέρνηση έχει αναγγείλει την αναδιάρθρωση του

ΑΠ., σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η απελευθέρωση των δασκάλων και η δυνατότητα

να σχεδιάζουν τα μαθήματα τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των

μαθητών. Η αναδιάρθρωση αυτή θα γίνει σταδιακά, και δοθεί χρόνος για προκαταρκτική

δοκιμή του ΑΠ. στα σχολεία έτσι ώστε να δοκιμαστεί, προτού οριστικοποιηθεί. Επίσης, στη

σύνταξη του νέου Α.Π. θα δημιουργηθεί μια εποικοδομητική βάση συζήτησης και θα

ενισχυθεί ο διάλογος με εκπαιδευτικές κοινότητες, εμπειρογνώμονες και όλους όσους συμμε

τέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρατηρούμε, λοιπόν, πως παρά τον κρατισμό του

Α.Π., υπάρχει η ευκαιρία να συζητηθούν οι αλ.λ.αγές με εκπαιδευτικούς φορείς, γονείς και

δασκάΙ..ους και να δοκιμαστούν πριν εισαχθούν τελειωτικά στα σχολεία.

Στην Γερμανία, ισχύει ακόμη η αποκέντρωση της εκπαίδευσης καθώς τα Αναλυτικά

Προγράμματα για το δημοτικό σχολείο, καθώς και για τους άλ/ους τύπους σχολείων,

βρίσκονται υπό την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτιστικών Θεμάτων των ομό

σπονδων κρατών, δηλαδή, το Α.Π. κάθε κρατιδίου στηρίζεται στο τοπικό σύνταγμα του. Τα

Α.Π. είναι διατυπωμένα με μια γενική μορφή ώστε να προσφέρουν στους δασκάλους αρκετή

ευελιξία και ελευθερία στην διδαιcτική τους πράξη. Επίσης. στη δημιουργία ή την

αναθεώρηση του Αναλυτικού Προγράμματος συμμετέχει μια επιτροπή από εν ενεργεία

εκπαιδευτικοί)ς. συμπεριλαμβανομένων τω" διευΟυνΤ(1)\' σχολεί(ι)\.'. σΖοl'ικοι)ς Ι:ΠΙOΓ.ι~φητ{:ς.

ι:κπι)οσι.;ιπους τι')\· ι:ι)ευνητικ{ι}\' Ιi)fη~μάΤ(ΙJν του σΖι:τικι.)1') κι)οτι6ί(1Η κω σε μικι)ι'ΗΙ:Ι1Ο ΙIαOμ~'
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[;μπειρoyν{ίψoνι::~ τω\' σχ[;τιι«\)\' κλ<iδωv από τα ι6ρίψατα τη~ τριτσr~άθμ\(Jς ,-I(παί()ι;ηση~_

Αξιοσημείωτο είναι πως cνι!)σεις γονέων και κηδεμόνω\' καθώς και αΗιπρ()(,ωπι:ητιl(χ

σώματα μαθητών έχουν το δικαίωμα να συμβουλέψουν την αρμόδιο εΠΙΤΡΟΠ11 και \,(1 καταΟι';

σουν τις προτάσεις τους. Υπάρχει και σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, λοιπόν, η δυνατό

τητα να συμμετέχουν ο φορείς της εκπαίδευσης, αυτοί που βιώνουν την εκπαιδευτική πραγ

ματικότητα καθημερινά και γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι πρέπει αλ/άξει.

Περίπου το ίδιο αποκεντρωτικό σύστημα ισχύει και για την Φινλανδία, στην οποία το

Αναλυτικό Πρόγραμμα συντάσσεται από τους τοπικούς φορείς παροχής εκπαίδευσης και από

τα σχολεία με βάση το βασικό αναλυτικό πρόγραμμα. που καταρτίζεται από το Φινλανδικό

Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης. Οι δήμοι και τα σχολεία, επίσης, έχουν σημαντικές αρμo~

διότητες κατά τη λήψη αποφάσεων για το ΑΠ., για να εξασφαλιστεί ότι η διδασκαλία

καλύπτει τοπικές ανάγκες. Επίσης, στη διαμόρφωση του Απ. εμπλέκονται οι δάσκαλοι, οι

γονείς και κηδεμόνες αλλά και οι μαθητές. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν κατ'

ουσία, τους γενικούς στόχους και σκοπούς του ενιαίου σχολείου και το κεντρικό περιεχόμενο

των μαθημάτων. Για την διατύπωση του Α.Π. της βασικής εκπαίδευσης, δίνεται ιδιαίτερη

προσοχή στο A.n. της προσχολικής εκπαίδευσης, στην διατήρηση της συνοχή της βασικής

εκπαίδευσης και στις αποφάσεις που παίρνονται από τις τοπικές αρχές με σεβασμό στα

παιδιά και την σχολική μόρφωση.

Η κατάσταση στην Ελλάδα, βέβαια, είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τις χώρες που

προαναφέραμε. Στη χώρα μας τα αναλυτικά προγράμματα της Πρωτοβάθμιαςκαι Δευτερo~

βάθμιας Εκπαίδευσης καταρτίζονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) που εισηγείται

προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο και τα εγκρίνει και εφαρμόζονταισε όλα τα σχολεία

της επικράτειας. Ο κρατισμός, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι εμφανέστατος. Στη

διαδικασίασύνταξηςτου Α.Π. συμμετέχειμόνο το ΠαιδαγωγικόΙνστιτούτο και το Υπουργείο

Παιδείας,χωρίς καμιά άλλη ανάμειξη εκπαιδευτικών,δασκάλων,γονέων και μαθητών.

Η σύνταξη του Α.Π. είναι μια κλειστή διαδικασίαστην οποία συμμετέχουνάνθρωποι οι

οποίοι πο)J..ές φορές δεν έχουν καμία επαφή με τις σχολικές αίθουσες και την εκπαιδευτική

πραγματικότητα.Ο δάσκαλοςδεν έχει πολλές ευκαιρίεςευελιξίας και ελευθερίαςως προς τον

προγραμματισμό και τη διδασκαλία του, σε αντίθεση με την Γερμανία και την Φινλανδία,

στις οποίες το ΑΠ. είναι κάποιοι γενικοί κανόνες και οδηγίες, τους οποίους ο εκπαιδευτικός

ακολουθεί αλ/.ά σε καμία περίπτωση δεν τον περιορίζουν. Βέβαια. το κυριότερο πρόβλημα

του ΑΠ. στο ελληνικό εκπαιδευτικόσύστημα είναι, όπως προαναφέρθηκε,πως δεν λ,αμβάνει

υπόψη του ανθρώπουςπου βιιί)νουν καθημερινά την εκπαίδευσης.aM<i παραμι:νι:ι πιστιΊ ση;

αλλαγι:ς πο)) πrοωΙ-)ω'I\' ΟfψϊμΙ':\lοι Πnνι:π!στημιιικοί ΠΟΗ Hni:XOH\' απι') την <iXoJ.,tlo,'11 τιΊξη
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Συγκρίνοντας. λοιπόν. ης τΙσσερις αητ{;ς χώρες διαπισn;nιoυμ!: πω.; το μο\'οπι!)ι'ιο Τ/';

σύνταξης του Α. ΓΙ. από το κράτος είναι ελληνικό φαινόμενο. Σε όλες ης ωτ6λοιπι:ς

ευρωπα"ίκΙς χώρες συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν καθημερινή επαφΙ1 με ΤΗ σχολεία κω

γνωρίζουν τα προβλ11ματά του από πρώτο χέρΙ. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να λάβει

σοβαρά υπόψη του αυτόν τον τρόπο σύνταξης και αναθεώρησης αναλυτικού προγράμματος,

γιατί είναι σίγουρο πως μόνο καλά αποτελέσματα θα επιφέρει στο εκπαιδευτικό μας

σύστημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ6"

ΕΚΣνΓΧΡΟΝIΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝlκον ΕκnΑIΔΕVΤΙΚΟV

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η κρίση στην ε)J,ηνική εκπαίδευση αποτελεί ένα χρόνιο φαινόμενο. ιδιαίτερα μετά τον

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις συχνές διακηρύξεις κρίσης. έχουν προταθεί μέτρα! μεταρ

ρυθμίσεις προκειμένου να «θεραπευτεί η διαγνωσμένη εκπαιδευτική ασθένειω}. Τέτοιες

προσπάθειες, σι οποίες ήταν και αρκετές, έχουν ένα συγκεκριμένο και ατελέσφορο ιστορικό

επιτυχίας. Έτσι, η πορεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα είχε παρομοιαστεί

με την κατάρα του Σίσυφου. μια αδιάκοπη. κοπιώδης και ανολοκλήρωτη προσπάθεια. Όπως,

η Ελληνική ΠOλtτική, με την οποία είναι στενά συνδεδεμένη η μεταπολεμική ιστορία της

ελληνικής εκπαίδευσης, σηματοδοτείται από ασυνέπεια, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και

προσδοκίες, συνέχειες και ασυνέχειες, αυστηρά εδραιωμένα πολιτισμικά πρότυπα. μεταρρύθ

μιση και μη μεταρρύθμιση. Το Ελληνικό σύστημα διακρίνεται από ένα μοναδικό τρόπο

επανόδου στο παρελθόν, παρά τις επίμονες προσπάθειες για αλλαγή.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, μπορεί εwοιολογικά και ιδεολογικά να

θεωρηθεί σαν μια παραη.αγή αυτού που ο Andre Gorz έχει κάπου αποκαλέσει «ρεφορμιστι

κή μεταρρύθμισψ>, σε αντίθεση με τη «ριζοσπαστική)) ή τη «δομική)) μεταρρύθμιση και η

μεταρρυθμιστική κίνηση σαν «εκπαιδευτικός ρεφορμισμόρ). Οι βασικοί εwοιολογικοί άξο

νες ήταν: εκπαιδευτικός «εκσυγχΡονισμόρ)και εκπαιδευτικός «εκδημοκρατισμόρ>, με κύρια

έμφαση στις εκπαιδευτικές ή σχολειοκεντρικές αναπροσαρμογές που αφορούν, μεταξύ των

άλλων, τις δομές, τα αναλυτικά προγράμματα, και την παιδαγωγική, για να γίνει το σύστημα

εσωτερικά και εξωτερικά πιο αποτελεσματικόκαι κοινωνικά πιο δίκαιο.

Επικρατούσε η άποψη ότι το σχολικό σύστημα ήταν αναχρονιστικό και αναπoτελεσμα~

τικό (χαμηλές επιδόσεις των μαθητών, χαμηλό επίπεδο εκπαιδευτικών, ανα)'ρονιστικά και

άσχετα αναλυτικά προγράμματα που παρουσιάζουν μια υπέρμετρη έμφαση στην ανθρωπιστι

κή, ακαδημαϊκή παιδεία υποτιμώντας παράη.ηλα την τεχνική/επαγγελματική εκπαίδευση,

στην αυταρχική παιδαγωγική, σε μια ασύγrpoνη δυσαρμονική, μη λειτουργική, διπλή εκπαι~

δευτική/επαγγελματικήπυραμίδα, κλπ). Γι' αυτό η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα πρέπει να

επιδιώκει τη διόρθωση τέτοιων δυσαρμονιών (να αναβαθμίσει την ποιότητα διδασκαλίας, να

εκσυγχρονίσει τα αναλυτικά προγράμματα. να ενισχύσει την τεχνΙΚ11/επαγγελματική εκπαί

δευση και την επιστημονΙΚ11 γνιt)μη. να αλλάξει τους μηχανισμοιις επιλΟΥ11ς. πχ. r.ξr.τiιCiΙ:Ι<;. γη

avn.OιopyaVI;)(lr.1 τη 6ΙΨ11 του ΠHστlΊμιιτη.; ,,-λπ). 1\·11: μια τι';τοια ΠI1()(lπτικιΊ. η μΠfll'lη'jl)μlση
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Ιlταν διορθωnκllll ρεφορμιστικι). δηλαδΙ1 εξωτερικιι και μορφολογlΚl1. (')1(1 6ιψικι1. ~. (ιor{:-;

τις ρεφορμιστικές θέσεις ήταν ολοφάνερες μεταξιι των άλλων (Καζαμίας. 19(3):

]) Οι οικονομικές απόψεις και αντιλιlψεις για την αναπτυξιαΚΙ1 αξία της εκπαίόευσης.

ιδιαίτερα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

2) Οι φιλελεύθερες δημοκρατικές ιδέες για την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση και

για ένα παρεμβατικό κράτος πρόνοιας, καθώς επίσης και η άποψη ότι η επέκταση των

εκπαιδευτικών παροχών μπορεί να εξασφαλίσει την πρόοδο, την κοινωνΙΚ11 κινητικότητα

και την ανελισσόμενη οικονομική ευμάρεια και ανάπτυξη. Τα συγκειφιμένα

μεταρρυθμιστικά μέτρα που έλαβαν οι διάφορες κυβερνήσεις περιελάμβαναν τα

παρακάτω:

α) Αναδιοργάνωση της δομής του σχολικού συστήματος και συγκεκριμένα:

.:. Επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης από τα 6 στα 9 χρόνια. ώστε

να περιλαμβάνει το 6/ετές πρωτοβάθμιο σχολείο και το 3/ετές γενικό γυμνάσιο

(1964.1976.1985)

.:. Αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 6/ετές γενικό και προαι

ρετικό γυμνάσιο αντικαθίσταται από το 3/ετές γενικό και υποχρεωτικό γυμνά

σιο και από το 3/ετές επιλεκτικό γενικό και τεχνικό/επαγγελματικό λύκειο, ή

από τις μονοετείς και διετείς τεχνικές/ επαγγελματικές σχολές (1964, 1976,

1985)

.:. Το Λύκειο (ανώτερος κύκλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) χωρίζεται σε δύο

τύπους: το γενικό λύκειο και το τεχνικό/επαγγελματικό λύκειο.

.:. Αλλαγές στο σύστημα των εξετάσεων: καταργσυνται οι κρατικές εξετάσεις

από το γυμνάσιο στο λύκειο και οι nανελ/ήνιες εξετάσεις για την εισαγωγΙ1

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (1976) αντικαθίστανται από τις Πανελ/αδικές

εξετάσεις (ΠΑΣΟΚ).

.:. Ίδρυση των μεταλυκειακών κέντρων (nΑΣΟΚ) και, σε πειραματική βάση. των

ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων (ΠΑΣΟΚ).

.:. Ενιαία μεταρρύθμιση στη διοίκηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΑΣΟΚ,

1982).

β) Καθιέρωση της δημοτικής. της καθομιλουμένης γλώσσας Νεοελληνικής γλώσσας.

ως γλώσσας διδασκαλίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (1964, 1976 και μετά επί

κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ).

Υ) Διδασκαλίας των Αρχαίων ελληVIΚ(;Ν κι:ιμένων απο μr.τάφραση (1\)64. 1976 ΚΗΙ

ι:πί ]IΛ~OK).

8,
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δι Αλλαγές στην εκιtHίRc:ιιση τω\' νηπιαγωγιlnι και τω,' δασκ{ιI'(Ι)\', Κατι'φΥηση τι!)\'

διετών ΠαιδαγωγΙKιi.)\.' Α κα6ημιιί)ν και ένταξη της εκπαίδευσης τω" οασκάλων στα

Πανεπιστήμια, πράγμα που σήμαινε την επέκταση της διάρκειας τω\' σπουδι;)ν HJI'")

δύο σε τέσσερα χρόνια ( 1982).

ε) Αντικατάσταση των σχολικών επιθεωρητών από τους σχολικούς συμβούλους

(1985) και των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης από τα Τεχνολογικά

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, που εισήχθησαν με μεγάλη αισιοδοξία, δεν ανταποκρίθηκαν

στις προσδοκίες. Γενικά, η ιστορική ετυμηγορία καταμαρτυρεί ότι αυτές δεν επέφεραν τις

προσδοκώμενες αλ).,αγές. Εκτός. από μερικές τροποποιήσεις. βασικά προβλήματα, αδυναμίες

ή ανεπάρκειες του συστήματος παρέμειναν. ι-ι εκπαιδευτική κρίση συνεχίζεται και

συγκεκριμένα (Καζαμίας Ι 993):

1) Παρά τιιν επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε εννιά χρόνια, ένας μεγάλος

αριθμός μαθητών, ιδιαίτερα από μη-αστικές περιοχές δεν απολαμβάνουν αυτό το δικαίω

μα. Επιπλέον, ο τριετής υποχρεωτικός κύκλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δηλαδή το

τριετές γυμνάσιο) είναι βασικά ίδιος με τον με τον προηγούμενο κατώτερο κύκλο του

εξαετούς γυμνασίου.

2) Παρά το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός μαθητών σηιν Ελλάδα προωθείται προς την

τριτοβάθμιας εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ) οι μηχανισμοί επιλογής (εξετάσεις) εξακολου

θούν να διαφοροποιούν το μαθητικό πληθυσμό που προέρχεται από αγροτικές περιοχές ή

κατώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα.

3) Τα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια ακμάζουν, παρά τις σοσιαλιστικές δηλώσεις

για το αντίθετο

4) Στην Ελλάδα. παραδόξως μπορεί να πει κανείς. γίνεται περισσότεροςλόγος για τη ελλιπή

παιδαγωγική κατάρτιση παρά για την ελλιπή επιστημονικήγνώση των εκπαιδευτικών.

5) Οι μαθητές συνεχίζουν να προτιμάν τα γενικά σχολεία αφήνοντας τους άλλους τύπους

σχολείων ατροφικούς.

6) Το διπλό ανοικτό δίκτυο (γενικό-τεχνικό) διατηρεί τον διαφορετικό του ρόλο στις ανή

στοιχες κοινωνικές ομάδες και παραμένει ασύμβατος με την αγορά εργασίας.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. προσπαθώντας να πάει ένα βήμα παραπέρα τιιν εκπαίδευση

στην Ελλάδα έχει ανακοινώσει από το περασμένο έτος (20 Ι Ο), τρέχουσες μεταρρυθμίσεις και

πρωτοβουλίες σχετιζόμενες με το "Στρατηγικό Πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην

εκπαίδευση και Τ11" κατ{φΤΙΙJη 2020". () πριίJτoς σκοπός τιις είναι να (J.ναπτΙJξα στrαΤΙTflκi:ς

για τη δω r~ίσn μ{lOηση κω κι\'ητι,,{'1τητιι..Ί~τΙJI. Ι'ις μι':1"10ς μίας ΠJ"10σπ(ιΟ::ιιι; \'(j /{Ι"1Ι;(ιΙ1}Ί\, σΗ'
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επίκεντρο σι αν<'ι:γκες ΤΟIl K(ιOr: πολίτη και να αμI~λn\'O()ι,ν οι Koι\'ωνΙK{:~ ανισ6τηn:,:; ιι/:σω τη~

άρσης των εκπαιδευτικ(;n' αδιεξό~ω\'. ψηφίσηικε το Σεπτέμβριο του 2010 ο \'i:ος \'(\μος για τη

δια βίου μάθηση (νόμος 387~/2010). Στδχος είναι η ανάπτυξη της δια βίου μάΟησψ μΙσω

εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών καθώς και η αλληλεπίδραση των φορέων της με

αυτούς της διασφάλισης της ποιότητας ώστε να συνδεθεί τελικά με την απασχόληση και η

παροχή της να πραγματοποιείται και εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το νέο

νομοθετικό πλαίσιο έχει σαφείς αρχές και θέτει ρεαλιστικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς

στόχους καθώς και συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για την υλοποίηση των στόχων

αυτών. Ανταποκρίνεται δε στη σύγχρονη ανάγκη αλλαγής του μαθησιακού μοντέλου αλλά

και στην κοινωνική ανάγκη της εστίασης του ενδιαφέροντος της πολιτείας στο όφελος του

εκπαιδευομένου.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων το 2010, στο πλαίσιο

της νέας πολιτικής για τη διά βίου μάθηση, πρότεινε τη δημιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου

Προσόντων σε αντιστοίχιση με το ευρωπαϊκό. Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε διότι μέχρι

σήμερα στην Ελλάδα δεν υπήρχε ένα ενιαίο σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης προσό

ντων που να συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής

εμπειρίας. Στόχος της συγκρότησης ενός ενιαίου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι όλες οι

μορφές τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης όλων των βαθμίδων να συσχετίζονται

μεταξύ τους και τα αποτελέσματά τους να αναγνωρίζονται και να πιστοποιούνται στη βάση

μιας συμφωνίας, που θα διασφαλίζει την ποιότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη κράτους

και κοινωνικών εταίρων (Eurydice. Information on ΕducaιίοnaΙ SΥsιems and PoIicies in

Europe. 20 Ι Ο).

Κατά αυτόν τον τρόπο το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα ενισχύει τη διαφάνεια στα

επαγγελματικά προσόντα, θα διευκολύνει την πρόσβαση και την πρόοδο σε διαδικασίες διά

βίου μάθησης και θα υποστηρίζει καλύτερα τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης με την

εργασία. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων συμπεριλαμβάνει

εξ αρχής όλους τους φορείς που συμμετέχουν κατά οποιονδήποτε τρόπο στην εκπαίδευση και

την κατάρτιση στην Ελλάδα: φορείς πιστοποίησης, φορείς αναγνώρισης ακαδημαϊκών τiτλων

και επαγγελματικών δικαιωμάτων, φορείς διασφάλισης ποιότητας, κοινωνικούς εταίρους και

φυσικά τους ίδιους τους πολίτες. Η δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ολοκλη

ρώθηκε το 20 Ι ο. Η δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διήρκησε από

τις αρχές Mαρτioυ έως τις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2010 και ακολούθησε ο νόμος

3879/2010 που το καθιέρωσε.
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Δεύτερο μέλημα του ΥπεΠΘ είναι η βελτίωση της ποιότητας και τιι-; ιιπ(ψ:λαϊμ(HIK('~

τ/τας τ/ς εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε μια σεφιΊ δεξιοτήτων και ιιω.νοτήτω\' που Οα

πρέπει να αποκη;σουν εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι. Αυτή η βελτίωση ξι:κι\'IΊει με ΤΨ'

εκμάθηση ξένων γλωσσών, όπου η αναβάθμιση τ/ς παρεχόμενης ξενόγλωσσης παιδείας και

κατάρτισης στ/ δημόσια εκπαίδευση γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών με

σκοπό να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και να εκπονηθούν σχετικές επιμέρους

μελέτες. Εκπονείται νέο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για όλες τις σύγχρονες γλώσσες του

σχολικού προγράμματος.

Αυτό ακολουθεί ης αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες

του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο ορίζει μια εξάβαθμη κλίμακα επιπέδων γλωσσομά

θειας. που έχει υιοθετ/θεί και από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ),

Συνεπώς. το πρόγραμμα αυτό προσδιορίζει ό,τι απαιτείται από κάθε Έλληνα χρήστ/ μιας

ξένης γλώσσας σε κάθε επίπεδο - από το Α 1 (αρχική γνώση) έως το Γ2 (άριστη γνώση). Από

το Σεπτέμβριο του 2010 εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας

σύμφωνα με τα παραπάνω σε 60 Δημοτικά σχολεία και 30 Γυμνάσια σε διαφορετικούς

νομούς της χώρας. ι-ι πρόταση είναι η αποφοίτηση από το Δημοτικό να συνδέεται με

πιστοποίησηΑ2 (βασική γνώση) ή ΒI (μέτρια γνώση) και η αποφοίτηση από το Γυμνάσιο με

πιστοποίησηΒ2 (καλή γνώση) (Eurydίce, Information οπ EducatίonaI Systems and Polίcίes ίπ

Europe, 2010).

Όσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών από το Σεπτέμβριο του 2010

και με στόχο την ολοκλήρωση του προγράμματοςσε μια τριετία, ξεκίνησε η επιμόρφωση του

συνόλου των εκπαιδευτικών, που προσπαθεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει η

διαρκής εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Η επιμόρφωση

εστιάζεται στους τομείς: α) επιστημονικό αντικείμενο. β) παιδαγωγικές μέθοδοι, γ) νέες τε

χνολογίες και δ) στελέχη καθοδήγησης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Τα σχετικά προγράμ

ματα επιμόρφωσης περιλαμβάνουν τα εξής μέρη: α) βασικό σεμινάριο, β) εκπαίδευση από

απόσταση και γ) σεμινάριο ανατροφοδότησης. Η διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμά

των υπολογίζεται σε 200 ώρες εκ των οποίων 50 ώρες δια ζώσης και ]50 ώρες εξ αποστά

σεως. Η επιμόρφωση είναι εξειδικευμένη και συνδέεται άρρηκτα με τις αλλΙ.J.γές στα προ

γράμματα σπουδών, τα οποία οι εκπαιδευτικοίκαλούνται να τα εφαρμόσουνα"J.λά και να τα

συνδιαμορφώσουν. Αντίστοιχα, θα υπάρχει επιμόρφωση στις διδακτικές πρακτικές που

συνοδεύουν τα προγράμματα.Ως στόχος τέθηκε η επιμόρφωση να ξεκινιισει τουλάχιστονέξι

μήνες πριν την πιλοτικιι εφαρμογιι των νέων προγραμμ(.(τ(ι)ν σπουδflΝ και μr, τσ ρυΟ'Η\ ΠΙΨ

αιιn:Ι αρχίζουν \'α lιλΟΠΙΗ()1'I\'ΗΗ,
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Στο πλαίσιο της αναβάθμιση..; του προσωπικού που ασχοl.cίτω με Τφ' ι;κπαίδεοση ι:\'τι:Ισ

σεται η αλλαγή τσυ τρόπου επιλογής των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης, i'v1[. το Ν.

3848/2010 επιχειρείται η ισότιμη πρόσβαση των εκπαιδευτικιυν στη διαδικασία l;:πιλΟΥ1Ίς

καθώς και η διεύρυνση της βάσης των υποψηφίων. Για την επιλογή συνεκτιμώνται σι γνώσεις

και σι ικανότητες που έχουν προκύψει από την εμπειρία. Καθίσταται, επίσης, υποχρεωτική η

επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο

Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα υπηρετείται η διαμόρφωση ενός πλαισίου επαγγελματικής

εξέλιξης των διοικητικών στελεχών. Προϋπόθεση επιλογής θα είναι η συμμετοχή σε προ

γράμματα αυτό-αξιολόγησηςκαι. σε δεύτερη φάση. αξιολόγησης. Εκτός από τον προαναφερ

θέντα νόμο 3879/2010, μία δημόσια διαβούλευση έλαβε χώρα τον lούνιο του 2010 ως μέρος

μιας εθνικής στρατηγικής για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Eurydice, Information οπ

Educational Systems and Policies ίπ Europe, 2010).

Σχετικά με τη βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί,

με την καινούργια προσέγγιση για τη λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να αποκτήσει ο Μαθητής μεγαλύτερη ικανότητα και άνεση στη

χρήση, προφορική και γραπτή, της ελληνικής γλώσσας. Να έρχεται σε επαφή με το λογοτε

χνικό πλούτο, το θέατρο, τη μουσική, την ιστορία και τον πολιτισμό γενικότερα. Να

αποκτήσει γνωστική επάρκεια στον χειρισμό των μαθηματικών εwοιών, την εφαρμογή τους

στην καθημερινή ζωή και να αναπτύξει τη μαθηματική λογική και την αφαιρετική ικανότητα.

Ταυτόχρονα να κατακτά αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες στις φυσικές επιστήμες και την

τεχνολογία. Ξεκινώντας από το τρέχον σχολικό έτος, αΛλαγές στα προγράμματα σπουδών και

τις μεθόδους διδασκαλίας καθώ, και η σχετική με αυτά επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,

αποσκοπούν στην πραγματοποίηση αυτών των στόχων.

Επίσης, δράσεις στην εκπαίδευση, που έχουν λάβει υπόψη τις ανάγκες για δεξιότητες

στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, έχουν πραγματοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Πιστο

ποίησης Δομών δια Βίου Μάθησης, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και

τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί

ανταποκρίθηκαν στις απαιπΊσεις της αγοράς εργασίας χρησιμοποιώντας το ελληνικό σύστη

μα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων (Eurydice, Information

σπ Educational Systems and Policies ίπ Europe, 2010).

Άλλες σημαντικές και τρέχουσες μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο

που έχουν να κάνουν με την σχολική εκπαίδευσης είναι Ι) το σχέδιο για τα ολοήμερα σχολεία

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 2) το σχέδιο για το «νι';ο σχολείο., . .ι\ναφορικ{ι μl~ το

πρ(IΗΟ σκέλος. σταδιακ<i ω.α τα σχολι;ία τη~ ;ιφωτoΙ~ίιOμια..; ι;κπαίi)r.υσl1ς μι;τατι,ι';π\}\'τω μι;
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επιλογ11 σε ολοήμερα με ι:νιαίο ι:κπαιδευτικΔ πρόγριιμμα, Οι μαΟητι;ς σε ΙJ.υτύ παl)uι,υωυ·

Οούν μαθήματα ξένης γλιl)σσας που οδηγούν σε πιστοποίηση, αθλ.ούνται και ι:ςOIKεH;)\"O\"ΠlΙ

με τις τέχνες ή άiJ...ες δημιουργικές δραστηριότητες. Στις ΠΡΙΙJπς τάξεις η μελέτη (σμαΟΙΚΙ1 11

ατομική) γίνεται εντός του ωραρίου του σχολείου. Για το σχολικό έτος 2010 - 20 Ι Ι

προωθήθηκε ένα σχέδιο άμεσων παρεμβάσεωνοι λεπτομέρειεςτου οποίου αναφέρονταισε:

• μείωση της ύλης.

• διεύρυνση του υποχρεωτικού ωραρίου.

• εστίαση στην ειληνική γλώσσα και τα μαθηματικά.

• στόχευση στην ξένη γλώσσα.

• προτεραιότητα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και

• αύξηση των ωρών που αφορούν τον πολιτισμό και ειδικά τη λογοτεχνία.

Σχετικά με το επονομαζόμενο <<νέο σχολείο» το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

και Θρησκευμάτων στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει προβλήματα στη λειτουργία των

σχολείων και την εκπαίδευση των μαθητών προτάσσει λύσεις βάσει της αρχής <<πρώτα ο

μαθητής», χωρίς, όμως, να αγνοεί τους άλλους συντελεστές του εκπαιδευτικού έργου.

Έχοντας ενσωματώσει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βελτίωση των

Ικανοτήτων για τον 210 αιώνα (ιούλιος 2008) και λάβει υπόψη τα συμπεράσματα του Συμ~

βουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νοέμβριος 2009), α1λά και τις

μελέτες αξιολόγησης, που έγιναν σε ένα βαθμό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. στοχεύει στη

δημιουργία του «νέου σχολείου». ώστε οι νέες γενιές να μπορούν:

• να πατούν στέρεα πάνω σε αξίες και αρχές.

• να συνεχίζουν να αποκτούν γνώσεις σε όλη τη διάρκεια του βίου,

• να συμμετέχουν με επιτυχία στην οικονομική ζωή και να έχουν ευκαιρίες κοινωνικής

ανόδου.

• να ασκούν το ρόλο του υπεύθυνου πολίτη και

• να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωής

Στο <<νέο σχολείο» θα υπηρετούνται οι ακόλουθοι κοινοί σε όλη την Ευρωπαϊκή 'Ενωση

εκπαιδευτικοί στρατηγικοί στόχοι: α) η προώθηση της δια βίου μάθησης. β) η βελτίωση της

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. γ) η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της

ενεργού συμμετοχής στα κοινά και δ) η ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και

του επιχειρηματικού πνεύματος. Οι προτεραιότητες που έχουν ήδη περιγραφεί σχετικά με:

• τη δια βίου μάθηση.

• τη λr.ιτοιφγία οl'0ι1μφrlΊν σχολι:ίων στη\' ιφωτοβάθμια f:κπαίδ1:υση.

•
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• τη'" αξιοποίηση των ΤI:;(\'0/..01[())\' Πληροφορία..; κω Επlκοn'Ι'J\,ιιί)" στφ' ,;πιμιΊρφι.ιση

των εKπαιδευΤΙKιi)\l,

• την αναβάθμιση των στελι::χ(ίιν της διοίκησης της εκπαίδευσης.

• τη βελτίωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας από του μαθητές,

• την παρεχόμενη ξενόγλωσση παιδεία και

• την ειδική αγωγή

είναι μέρη αυτής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για τη συγκρότηση του <<νέου

σχολείου» (Eurydice. Information ση Educational Systems and PoJicies in Europe. 2010).

Με βάση τα παραπάνω τέθηκαν υπόψη των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων

και των πολιτών οι αρχές. το πλαίσιο και οι κατ' αρχήν προτάσεις για το για το εν λόγω θέμα.

Ύστερα από δημόσια διαβούλευση, το Μάιο του 2010, ψηφίστηκε ο Ν. 3848/2010 οποίος

ρυθμίζει θέματα για το «νέο σχολείΦ), αλ/.ά και ευρύτερα ζητήματα της ελληνικής εκπαίδευ

σης, που αφορούν (Eurydice, Information οπ Educational Systems and PoIicies ίπ Europe,

2010):

α) Τη διαδικασία του δισρισμού των εκπαιδευτικών (διενέργεια διαγωνισμού. τοποθέτηση

νεοδιοριζομένων) είτε αυτή αφορά μόνιμο διορισμό είτε διορισμό αναπληρωτή ή ωρομίσθιου

εκπαιδευτικού, στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση.

{J) Την επιλογή των στελεχών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως

σχολικών συμβούλων. προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και διευθυντών

σχολείων (προαπαιτούμενα και κριτήρια επιλογής). ωλά και τα συμβούλια που επιλέγουν αυτά

τα στελέχη.

γ) Τα θέματα των υπηρεσιακών μl;ίαβολών (μεταθέσεις. αποσπάσεις, μετατάξεις) και της

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

δ) Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Λ.Ε./., που περιλαμβάνει την εκλογή των με;,ών

Δ.Ε.π.. τη διανομή των συΎΥραμμάτων, την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. την

έρευνα Κ.ά .. Επίσης, ρυθμίζονται θέματα της ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας

(Α.ΔΙπ.) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ε) Την εκκ;.ησιαστική εκπαίδευση (εκκ).ησιαστικά γυμνάσια και λύκεια) κω το προσωπικό που

απασχολείτω στο συγκεκριμένο χώρο της εκπαίδευσης.

στ) Τέλος. τη λειτουργία των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαiδευσης, που διαδίΎ.θηκαν τα

Ko;JiYIa. κω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που από τα τέ;,η του 2009

εντάχθηκε στην αρμοδιότητα το" υπουργεiοv Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης κω Θρησκευμάτων

απ() το )'ποvρ)'ι:ίο Λ ι'(ί.πτυςης.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑϊΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ένα από τα περισσότερο έκδηλα χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής είναι η ολοένα

αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των εθνών. Αυτό προκύπτει τόσο από τις διευρυνόμενες οικονο

μικές συνεργασίες και την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. όσο και από την πολυπλοκότητα

των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος. Προβλήματα, όπως η ληστρική

εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, η διαταραχή της ισορροπίας του οικοσυστή

ματος. το συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στον ανεπmγμένO και αναπτυσσόμενο

κόσμο, η πληθυσμιακή έξαρση. η «αφαίμαξη μυαλών» κα ο υποσιτισμός έχουν οδηγήσει την

ανθρωπότητα στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να λυθούν σε στενά

εθνικά πλαίσια. Με αυτή την οικουμενικότητα και συνθετότητα των προβλημάτων που

αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος σUJ.U"tορεύεται η αλληλεξάρτηση των λαών και η διεθνικό

τητα των διαδικασιών αντιμετώπισης και επίλυσής τους (Μακράκης. 1993).

Πράγματι, όταν δει κανείς στο σύνολό τους τα προβλήματα που επισημάνθηκαν παραπά

νω. οδηγείται σε μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση. ότι η επιβίωση της ανθρωπότητας συναρτά

ται άμεσα με τη διεθνή κατανόηση και αλληλεγγύη, καθώς και με την ικανότητα του ατόμου

να λειτουργεί σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον. Ο αντίΚΤυπος αυτής της διαπίστωσης στη

δομή, στην οργάνωση, τον τρόπο και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι καθοριστικός. Η

εκπαίδευση θα μπορούσε να είναι το εργαλείο. ο μοχλός, μέσω του οποίου θα επιδιώκονταν η

πολιτιστική προσέγγιση των λαών της γης, η προαγωγή της διεθνιστικής αλ/ηλεγγύης και της

οικουμενικής συνείδησης (Μακράκης, 1993). Μέσα από τη συνεργασία των χωριί)ν της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης σε εκπαιδευτικά ζητήματα μπορούν όλοι οι Ευρωπαίοι μαθητές να χαράσ~

σουν μια κοινή εκπαιδευτική πορεία σε κάποιες δεξιότητες και γνώσεις.

Το σημαντικότερο μέσο συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημά

των είναι οι ανταλλαγές που χρηματοδοτεί η Ε.Ε. μεταξύ σχολείων και πανεmστημίων. Για

την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει το πρόγραμμα Comenius και έχει

να κάνει με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας: μαθητές, εκπαιδευτικούς. δημόσιες

αρχές, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, παιδαγωγικά τμήμα

τα πανεπιστημιακών σχoλιi)\! και γενικιί)ς. όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό. Σαν μέρος του

προγράμματος οια βίου μάΘησης. το Conlcηius επιδι(;ικει την t1νf!πτηξη της γνciισης και της.

κοω\'Ι'Ηισης (ΠΟ1lς νι':Ο1lς κω το Ι:Kπω()ι~1IΤΙι.:ι) πrοσ(ο)πικ(') για τψι τrO\KιλoμιφφIιι Τ11\' ι:ιφω-
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παϊκιί)\' γλωσσ<ί)\" ποι.ΙΤΙ(I"μII\(ϊΗ' στοιχcίων και αξιιϊ)\·. Επίσης. βοηΟά τους \'ι~oυς n( Ηπο .....ηΊ

σουν τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες για την ζωή. που είναι απαραίτητες για ΤΨ'

προσωπική τους ανάπτυξη. για την μελλοντική ΤΟΙJς απασχόληση και για την ενεργι) συμμι:

τσχή τους σαν πολίτες της Ευρωζώνης. Το πρόγραμμα εξετάζει θέματα που συνδέονται στενά

με τις τρέχουσες συζητήσεις και εξελίξεις στην εκπαιδευτική πολιtlκή και σι προτεραιότητές

του καθορίζονται σε ετήσια βάση.

Το πρόγραμμα Comenius έχει σαν πρωταρχικό στόχο την βελτίωση και την αύξηση της

κινητικότ/τας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ε.Ε. αλ/ά και την

ενίσχυση και την αύξηση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχολείων από διαφορετικά κράτ/

μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2010 τουλάχιστον 3 εκατομμύρια

μαθητές έχουν συμμετάσχει στις κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, με το

πρόγραμμα αυτό ενθαρρύνεται η εκμάθηση γλωσσών, οι δραστηριότητες καινοτόμου

περιεχομένου, οι καλύτερες τεχνικές και υπηρεσίες διδασκαλίας και βελτιώνονται οι παιδα

γωγικές προσεγγίσεις.

Οι προτεραιότητες του προγράμματος εστιάζονται στα κίνητρα για την γνώση και την

μεταγνώση, στην απόκτ/ση βασικών ικανοτήτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, στ/ν

αύξηση του εγγραμματισμού των μαθητών, και την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της

καινοτομίας. Επίσης, δίνεται έμφαση στην ύπαρξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου,

στην διαφοροποίηση τ/ς διδασκαλίας. στην συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα και τέλος, στην

αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών μειονεκτημάτων που οδηγούν στ/ν πρόωρη εγκα

τάλειψη του σχολείου (Executive Agency, Education, Audiovisual and Cu)ιure, 201 Ι).

Η διακίνηση του φοιτητικού και επιστημονικού πληθυσμού αποτελεί ίσως έναν από τους

περισσότερο σημαντικούς παράγοντες για την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής

διάστασης στην εκπαίδευση. Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την απόφαση

87/327/ΕΟΚ, θέσπισε το πρώτο μεγάλο κοινοτικό πρόγραμμα στον τομέα της εκπαίδευσης με

την επωνυμία ERASMUS. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί κατά κύριο 'λJJγo στην προώθηση

της διακίνησης των φοιτητών και μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης (Μακράκης 1993). Με λίγα λόγια, το ERASMUS είναι η εκπαιδευτιια; ναυαρχί

δα της Ε.Ε. και της κατάρτισης που επιτρέπει σε 200.(Χ)() φοιτητές να σπουδάσουν και να

εργαστούν στο εξωτερικό κάθε χρόνο και χρηματοδοτεί την συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.

Ο κυρίαρχος στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός

"F:υρωπαϊκο{) χιίψου Ανιίnατης F:κπαίδευσης') και στην προ(ί)θησll της καΙ\'οτομίας σ~,; ω,η

την Γιφιί)πll. 1··:κτιΊς (ιπ() tι~ δι)(I<1Ι:Ι"; ανταλλαΥιί)\' ("διακι)αnΚI'ι κινητικι'nητ!}" i t\ 1 ER Asr\iH is
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βοηθά τα ιδρί,ματα της φιτοβfiΟμlας εκπαίδευσης να εΡΥαστοlΊν «Π() KOl\'O,1 μ{:σω ~:\·ταΤΙK{;n·

προγραμμάτων. δικτ\)ων και πολυμr.ρ(ln l σχεδίων. Χάρη σε όλες αυτές τις ε\'i:ργι;ιες. το

ERASMUS έχει γίνι:ι ένας οδηγός για τον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων φιτοβάΟμlας

εκπαίδευσης και των συστημάτωνστ/ν Ευρώπη. και ειδικότερα, έχει εμπνεύσει τη δημιουρ*

γία της διαδικασίας της Μπολόνια. Το ERASMUS έγινε μέρος του κοινοτικού προγράμματος

δια βίου μάθησης το 2007 και π'λioν καλύπτει και νέους τομείς όπως η πρακτική άσκηση των

φοιτητών σε επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα προβλέπεται να επεκτείνει περαιτέρω τις εκπαιδευ

τικές ευκαιρίες που προσφέρει μέσα στα επόμενα χρόνια, με σύνολο τα 3 εκατομμύρια

φοιτητές ERASMUS από το 20] 2.

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δραστη

ριότητες του ERASMUS πρέπει να διαθέτουν έναν πανεπιστημιακό χάρτη ERASMUS, ο

οποίος αποσκοπεί στην εγγύηση της ποιότητας του προγράμματος με τον καθορισμό

ορισμένων θεμελιωδών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την συνολική

υλοποίηση του προγράμματος και η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού συντο

νίζει τις διάφορες δραστηριότητες. Οι λεγόμενες «αποκεντρωμένες δράσεις» που προωθούν

την κινητικότητα των ατόμων συντονίζονται από τις εθνικές υπηρεσίες στις 33 συμμετέ

χουσες χώρες. Τις κεντρικές δράσεις, όπως τα δίκτυα, τα πολυμερή σχέδια και την απονομή

του Πανεπιστημιακού χάρτη ERASMUS διαχειρίζεται ο Οργανισμός Παιδείας, Οπτικοακου

στικών μέσων και Πολιτισμού της Ε,Ε. (Executive Agency, Education, AudioYisuaJ and

Culture. 20] ]).

Όσον αφορά την ενίσχυση της διακίνησης των φοιτητών, αυτή περιλαμβάνει την επίση

μη αναγνώριση μέρους σπουδών, όταν πραγματοποιείται σε άλ/ο μέλος της Κοινότητας και

την απαλλαγή από τα δίδακτρα εγγραφής και φοίτησης στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Τέλος,

περιλαμβάνει την ίση μεταχείριση κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό κα τη διατήρηση

ό'λων των δικαιωμάτων που κανονικά δικαιούνται στη χώρα καταγωγής. Πολλές μελέτες

δείχνουν ότι η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό, όχι μόνο εμπλουτίζει τη ζωή των φοιτητών

σε ακαδημαΤκό και επαγγελματικό τομέα, αλλά μπορούν επίσης να βελτιώσουν την εκμάθηση

γ'λωσσών, τις διαπολιτισμικές δεξιότητες, την αυτάρκεια και την αυτογνωσία. Οι εμπειρίες

αυτές δίνουν στους σπουδαστές μια καλύτερη αίσθηση του τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος

πολίτης. Επιπλέον, πολλοί εργοδότες εκτιμούν ιδιαιτέρως το ί'ρονικό διάστημα στο εξωτε

ρικό, γεγονός που αυξάνει την μελλοντική εύρεση εργασίας και τις προοπτικές απασχόλησης

των φοιτητών (Executive Agency, Education. Audiovi:.;ual and Culture, 2011).

Το πρόγραμμα Leonurdo Οιι νίlκί χρηματοδοτεί τη" πρακτική φγασία ιΊΤΟ\' τομι':a τη:::

ι;παγγ6.μΙΗlκι1ς ί:κπ(ιίδι:υση; κω Κlln:φτιση.;. Οι πr(·Ηιψοω.ίι:~ ΤΙΗΙ 1φογrι·φμu.το...; ..':IΙ!ιlιί\·("
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\'ται απι') την παροχιΊ εξ(Jσκησης στο εξωτr:ρΙKσ που να σΗνδι':ι:ται μι: Ι11" ::ΠΗ;Ίr:λμ(ιω':1"1

εκπαίδευση του κάθε ατόμου έωc μεγω.ης κλίμακας προσπάθειες συνεργασίας. ~ω' κομμ(ί.τι

της Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προγράμματος, το πρ()γrαμμιι ι:ίνω ο

οικονομικός φορέας πολλών ειδών δραστηριοτήτων. διαφορετικών κλψάκων. Αυτά περιλαμ

βάνουν δυνατότητες κινητικότητας, επιτρέποντας την εκπαίδευσης των σπουδαστών σε μια

ά/λη χώρα και σχέδια συνεργασίας για τη μεταφορά ή την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών.

Οι άνθρωποι που μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα αυτό κυμαίνονται από

ασκούμενους στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε ανθρώπους που έχουν αποφοιτήσει

και δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Με το Leonardo Da Vinci δίνεται η ευκαιρία στους οργανισμούς στον τομέα της επαγ

γελματικής εκπαίδευσης να εργαστούν με εταίρους από όλη την Ευρώπη, να ανταλλάξουν

τους καλύτερους τρόπους πρακτικής και να αυξήσουν την εμπειρογνωμοσύνη του πρoσω~

πικού τους. Στόχος του προγράμματος είναι να καταστεί η επαγγελματική εκπαίδευση πιο

ελκυστική για του νέους και να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες,

γνώσεις και προσόντα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ευρω

πα'ίκής αγοράς εργασίας (Executive Agency. Education. AudiovisuaI and CuIιure, 2011).

Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως εδώ και αρκετά χρόνια έχει δρομολογηθεί η συνεργασίας

των Ευρωπαϊκών χωρών σε ζητήματα της εκπαίδευσης μέσα από την δημιουργία προγραμ

μάτων ανταλλαγής μαθητών και φοιτητών, που σαν στόχο έχει την διεύρυνση των οριζόντων

τους. Οι μαθητές/φοιτητές έρχονται σε επαφή με άλλα συστήματα εκπαίδευσης, γνωρίζουν

τον τρόπο λειτουργίας των αντίστοιχων εκπαιδευτικών τους ιδρυμάτων (πρωτοβάθμιων,

δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων) και βελτιώνουν τις μαθησιακές τους ικανότητες και δεξιότη·

τες. Ακόμα, με αυτόν τον τρόπο έρχονται σε επαφή με την κουλτούρα και το πολιτισμό

συμμαθητών τους σε άλλες χώρες, μαθαίνουν για την ιστορία και τον πολιτισμό τους και

ενισχύεται η ταυτότητα τους, σαν Ευρωπαίων πολιτών. Βέβαια, η συνεργασία των χώρων της

Ευρώπης στο θέμα της εκπαίδευσης, δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ ή να περιοριστεί

μόνον στην ανταλλαγή μαθητών/φοιτητών. Το σίγουρο είναι πως ο εκπαιδευτικός κόσμος

περιμένει καινούργιες προτάσεις για υλοποίηση από τους υπεύθυνους για εκπαιδευτικά

θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣVΜnΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα εκπαιδευτικά συστήματα και σης τέσσερις χώρες που εξετάσαμε δε δημιουργήθηκαν

σε μία νύκτα, αλλά είναι αποτέλεσμα πολλών και συνεχών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Οι

α)J.λJ.Υές αυτές τις περισσότερες φορές προωθούνται από το εκάστοτε πολιτικό σύστημα. για

να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ανάγκες. Για παρά

δειγμα. θα μπορούσαμε να πούμε πως το αυστ/ρό σύστημα τ/ς Γερμανίας όσον αφορά την

εισαγωγή των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει σχέση με το πολύ συντηρητικό

της παρελθόν. που έχει διαποτίσει τη γερμανική ψυχοσύνθεση και αντίληψη Τα/ν εκπαιδευτι

κών ζητημάτων. Από την άλλη μεριά η Φινλανδία είναι μια χώρα που προσφέρει πολλές

ευκαιρίες μάθησης στους νέους, χωρίς να τους διαχωρίζει από την ηλικία των Ι J χρόνων.

Στις δύο από ης τέσσερις χώρες (Φινλανδία, Γερμανία), το εκπαιδευηκό σύστημα είναι

αποκεντρωμένο και έτσι η διαμόρφωσή του δεν είναι αυστηρή υπόθεση του κράτους, αλλά

όλου του εκπαιδευτικού κόσμου. Βέβαια, και στην Αγγλία. τη Γερμανία και τη Φινλανδία η

εκπαίδευση είναι βασισμένη πάνω στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας και πολλές φορές και

κάθε δήμου. Κανένα από τα τρία εκπαιδευτικά συστήματα δεν είναι ίδιο με τα άλλα, αν

εξαιρέσουμε κάποια γενικά εξωτερικά χαρακτηριστικά (λόγου χάρη τον αποκεντρωτισμό που

προαναφέρθηκε) αλλά η κάθε χώρα βασίζεται στο μαθητικό δυναμικό της και συνθέτει

ανάλογα και το εκπαιδευηκό της σύστημα,

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ωστόσο, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Κάθε νέα κυβέρ

νηση από τη σηγμή που εκλέγεται έχει σαν πρωταρχικό της μέλημα να μεταρρυθμίσει ολό

κληρη την εκπαίδευση, Όπως έχει περιγραφεί και παραπάνω όμως, όλες οι ελληνικές εκπαι

δευηκές μεταρρυθμίσεις πέφτουν στο κενό και μένουν ανολοκλήρωτες και ατελέσφορες.

Έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει ίδιο και αναλλοίωτο. παρόλες ης μεταβολές που

μπορεί να συμβαίνουν στην κοινωνία και οι οποίες επιτάσσουν αυ~αγές. Στο γεγονός αυτό,

συμβάλλουν και οι προσπάθειες των κυβερνήσεων να μεταφέρουν κάθε φορά ξένα μοντέλα.

για παράδειγμα το αγγλοσαξονικό ή το σκανδιναβικό, στην ελληνική εκπαιδευτική πραγμαη

κότητα.

Καλό θα ήταν να αναρωτηθεί, βέβαια, κάποιος για ης πιθανότητες επιτυχίας ενός ξένου

μοντέλου προγραμματισμένου για ης ανάγκες του δικού του μαθηηκού κόσμου σε μια άλλη

χόψα, όπως η Ελλάδα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμέ

νο στις ανάγκες της ελληνικψ; κοl\'ωνίας. δημιοιφγημα Ελλήνων και όχι μιη αντιγrαφή ενι\

ξι':νΟΗ σΗση1μιιως ι::κπαί6ΙΗσης. γιωί μι: το" η1Ι'ιπο αΗn) O(t π(φ(ψι':\n ::irι: ιt\'l:φι'φμoστo r:iη'
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αναποτι:λ.ι:::σματικό. Το Υποιφγείο Παιδείας. κάΟε φορ(ι που ιφ()ποιμιιζι:ται για ιιλλιιγ{:;; Ου

πρέπει να αφουγκράζεται τις ανιιγκες μαθητ(ϊ)\'. εκπαιδευΤΙΚΙΙΝ και γονέω\' και \'α mJvφγιίζι:

ται ανάλογα. Με συνεχείς έρευνες σε σχολεία και πανεπιστι)μια θα είναι σε θΙση V(1 κοτανοι:ι

τις ανάγκες του μαθητικού και εκπαιδευτικού πληθυσμού και να προχωράει στις απαραίτητες

αλ/.αγές. Σημαντικό είναι, επίσης, σι αλλαγές αυτές να προχωράνε από κάτω προς τα πάνω,

δηλαδή από την πρωτοβάθμια προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς τα τελευταία χρόνια

γινόμαστε μάρτυρες μιας άκαρπης προσπάθειας να αλλάξει η παιδεία στην Ελλάδα ξεκινώ

ντας από τα πανεπιστήμια. Οι εκπαιδευτικές αλ/αΥές θα πρέπει να αποφασίζονται, όχι «κε

κλισμένων των θυρών», α")λά αντιθέτως με τη συμβολή των ανθρώπων που εργάζονται καθη

μερινά στα σχολεία και γνωρίζουν από πρώτο χέρι τί πρέπει να αλλάξει και να βελτιωθεί. Ο

εκσυγχρονισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος απαιτεί εις βάθος μελέτη τ/ς

κατάστασης. και ιδέες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας,

Σχετικά, με τ/ συνεργασία των Ευρωπα'ίκών χωρών σε θέματα εκπαίδευσης, είδαμε πως

υπάρχουν προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και φοιτητών. όπως το Comenius. Erasmus,

και Leonardo Da Vinci, όπου τους δίνεται η ευκαιρία να ανοίξουν τους εκπαιδευτικούς τους

ορίζοντες σε Ευρωπα'ίκά πλαίσια. να αναπτύξουν δεσμούς συνεργασίας με σχολεία άλλων

χωρών και να προωθηθούν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες θα βελτιώνουν την εκπαίδευση.

Βέβαια, οι χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συνεργάζονται και σε

άλλα εκπαιδευτικά θέματα και μαθήματα που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότ/τα

όλων των Ευρωπαίων μαθητών. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δρομολογηθεί η δημιουρ

γία ενός μαθήματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας με κοινό πρόγραμμα

σπουδών και κοινούς στόχους που θα εφαρμόζεται από όλες τις χώρες και θα προωθεί τ/ν

οικολογική συνειδητοποίηση των μαθητών.

Συμπερασματικά. το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι ένας άκαμπτος μηχανισμός αMiJ.

ένα ζωντανό κύπαρο τ/ς κοινωνίας, καθώς μέσα από αυτό μορφώνονται και ανδρώνονται οι

μελ/οντικοί πολίτες της Ευρώπης. Η συνεχής αξιολόγησή του και βελ.τίωση θα πρέπει να

είναι από τις πριίJτες υποχρεώσεις στην ατζέντα των Υπουργείων Παιδείας σε κάθε Ευρωπα'ί

κή χώρα αλ/.ά και των υπεύθυνων σε θέματα παιδείας στην Ευρωβουλή. Τελικά, η βελτιστο

ποίηση τ/ς εκπαίδευσης, αποτελεί τη βάση δημιουργίας όλο και περισσότερων μορφωμένων

και συνειδητοποιημένων Ευρωπαίων και θα πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα όλων των

κρατών της Ευρώπης.
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