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«Προκλήσεις για το σύγχρονο σχολείο»  
Ε Κολέζα 
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ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ 

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλές συζητήσεις για το τι 
είναι η εκπαίδευση 

•Είναι η µεταφορά κάποιας γνώσης;  
•Είναι µια διαδικασία που συνδέεται περισσότερο µε την 
ανάπτυξη των ατόµων; 

Σε ένα κείµενο της UNESCO  που συντάχθηκε από την  International 
Commission on Education for the Twenty-first Century, και που προήδρευε ο 
Jacques Delors (“Learning, the Treasure within”, UNESCO, 1996), συναντάµε 
την  
περιγραφή τεσσάρων τύπων µάθησης που αποτελούν το 
βασικό στόχο της εκπαίδευσης: 
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«Εάν θέλει η εκπαίδευση να πετύχει τους στόχους 
της πρέπει να οργανωθεί γύρω από τέσσερις 
θεµελιώδεις τύπους µάθησης οι οποίοι στη διάρκεια 
της ζωής του ανθρώπου µε κάποιο  τρόπο θα είναι οι 
στυλοβάτες της γνώσης: 

·        Μάθηση του πώς να µαθαίνει  
·        Μάθηση του πως να ενεργεί  
·        Μάθηση του πως να  συµβιώνει   
·        Μάθηση του πως να υπάρχει» 
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Επιπλέον, Το “Dakar Framework for Action”, που υιοθετήθηκε  κατά τη 
διάρκεια του World Education Forum, στο Dakar, Σενεγάλη, Απρίλιος 
2000 έθεσε κάποιες αρχές προκειµένου να ενισχυθεί "η εκπαίδευση 
για όλους":  
"... µε το παρόν έγγραφο συλλογικά δεσµευόµαστε στην 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:  [... ] εξασφαλίζουµε 
ότι µέχρι το 2015 όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα τα  κορίτσια, 
τα παιδιά που βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες και 
εκείνα που ανήκουν σε εθνικές  µειονότητες, θα  έχουν 
πρόσβαση και δυνατότητα ολοκλήρωσης µιας 
υποχρεωτικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης καλής 
ποιότητας." 
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        Προσδιορίζονται  πέντε τοµείς των νέων βασικών δεξιοτήτων  για 
τη βασισµένη στη γνώση οικονοµία:  
     ICT, τεχνολογικός πολιτισµός, ξένες γλώσσες, επιχειρηµατικό   
πνεύµα, και κοινωνικές δεξιότητες. 

   Τα τέσσερα εργαλεία που θα εξυπηρετήσουν τη σύγκλιση προς τους 
κύριους στόχους της ΕΕ είναι:   

Συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων. 
Δείκτες απόδοσης.   

Ανταλλαγές καλών πρακτικών.  
Τεκµηριωµένες αναθεωρήσεις.  
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Τρία χρόνια αργότερα, στο Ministerial Round Table µε θέµα “Towards 
Knowledge Societies”, Παρίσι, Οκτώβριος 2003 , επαναλαµβάνεται η 
ανάγκη για µετάβαση από την κοινωνία της πληροφορίας στην κοινωνία 
της γνώσης: 

«Οι πληροφορίες έχουν γίνει ένα πολύτιµο αγαθό, 
που κάποιος µπορεί να αγοράσει και να πωλήσει, και 
η πληροφορία έχει αποκτήσει µια σηµαντική θέση στα 
οικονοµικά και κοινωνικά δρώµενα. Η οργάνωση των 
κοινωνιών εξελίσσεται βασιζόµενη όλο και 
περισσότερο στις πληροφορίες και την πρόσβαση στις 
πληροφορίες. Οι πληροφορίες είναι εύκολα προσιτές 
σε οποιοδήποτε µέρος,οποιαδήποτε στιγµή……….--.  
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--…….Όµως, νέα ηθικά ερωτήµατα για τις πληροφορίες, την 
πρόσβαση στις πληροφορίες, και τη διανοµή των πληροφοριών 
εµφανίζονται:  

•    Πώς να επιλέξει και να ταξινοµήσει κάποιος µη οργανωµένες 
πληροφορίες; 
  
•    Πώς να αξιολογήσει τις πληροφορίες, και πώς να διακρίνει 
µεταξύ των σωστών και των λανθασµένων πληροφοριών; 
  
Το επόµενο βήµα, το σηµαντικότερο βήµα,εποµένως,  είναι να 
κινηθούµε προς την κοινωνία της  γνώσης. Η κοινωνία της 
πληροφορίας είναι βασισµένη στην τεχνολογία. Η κοινωνία της 
γνώσης είναι βασισµένη στον άνθρωπο» 
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ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ 

Διάδοση νέο-φιλελεύθερων αντιλήψεων και ιδεολογιών 
της αγοράς 

Δύο πτυχές του σκηνικού:  

       µια εσωτερική αγορά και 

       µια εξωτερική, ή παγκόσµια.  
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Εσωτερικά, το σκηνικό αποκαλύπτεται:  

1)Από την άρση των ελέγχων (Είναι ενδεικτικό ότι η νοµοθεσία για τα 
ιδιωτικά σχολεία έχει γίνει πιο φιλελεύθερη).  

 2)Από την παρακµή του κράτους κοινωνικής πρόνοιας :Η ατοµική ελευθερία 
επιλογής υπερισχύει της συλλογικής αλληλεγγύης (Ενδεικτικά: Τα νέα 
σλόγκαν «επιλογή από τους γονείς» ή «επιλογή  και  ποικιλοµορφία»).  

3) Από την ανταγωνιστικότητα µέσα και µεταξύ των σχολείων:Εστίαση στην 
απόδοση και έµφαση στην συνεχή αξιολόγηση µε σοβαρότερες επιπτώσεις το 
«τεµαχισµό της ύλης» και το φόρτο εργασίας των µαθητών (αυτό θα σηµάνει 
το διαχωρισµό της νεολαίας σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας µε 
αποτέλεσµα µια ευρύτερη κοινωνική περιθωριοποίηση και στην αγορά 
εργασίας και σε άλλες περιοχές  της κοινωνικής ζωής όταν τελειώσουν το 
σχολείο-Βλέπε το απόσπασµα από τη Λευκή βίβλο της Εκπαίδευσης που 
ακολουθεί)  
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WHITE PAPER ON EDUCATION AND TRAINING 
TEACHING AND LEARNING 
TOWARDS THE LEARNING SOCIETY  

«There is therefore a risk of a rift in society 
between those that can interpret; those who can 
only use; and those who are pushed out of 
mainstream society and rely upon social support: in 
other words, between those who know and those who 
do not know.»  
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Εξωτερικά, το σκηνικό αποκαλύπτεται: 
Διεθνείς αξιολογήσεις:Ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης είναι καθαρά 

ανταγωνιστικός 

Ασυµβατότητες: 
1)  Δεν έχει επίσηµα αποδειχθεί καµία σύνδεση µεταξύ της 

ταξινόµησης (στα πλαίσια διεθνών αξιολογήσεων) και της 
κατάταξης στην παγκόσµια οικονοµία  

2) Πρόταση για διεπιστηµονικά προγράµµατα, ενώ το περιεχόµενο των 
τραπεζών των πόρων αξιολόγησης , περιέχουν τυποποιηµένα 
στοιχεία αξιολόγησης µόνο στα µαθηµατικά, την επιστήµη και τα 
αγγλικά.  
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Το Σχολείο στις κοινωνίες της γνώσης 

Ο ρόλος των σχολείων και της εκπαίδευσης είναι  ουσιαστικός στις 
κοινωνίες της γνώσης. 

  Αυτός ο ρόλος µπορεί να αναλυθεί ως προς τρεις άξονες: 
 Παγκοσµιοποίηση,Τοπικοποίηση και Εξατοµίκευση 

 Ο ΟΟΣΑ (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD) 
έχει δηµοσιεύσει µια πολύ ενδιαφέρουσα µελέτη για το σχολείο του 
µέλλοντος, υποθέτοντας έξι διαφορετικά σενάρια. Αυτά τα σενάρια 
δεν είναι απλώς εικασία για το πώς θα είναι τα πράγµατα στο µέλλον, 
αλλά µας κάνουν να συνειδητοποιήσουµε ότι δεν θα πρέπει να αφήνουµε 
τίποτα στη τύχη στο µέλλον: πρέπει να αποφασίσουµε που θέλουµε να 
πάµε και να ενεργήσουµε µέσα στις κατάλληλες παραµέτρους 
προκειµένου να κατασκευάσουµε το µέλλον µας, το µέλλον των 
σχολείων.  
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Παγκοσµιοποίηση  

Αναφέρεται στη µεταφορά, την προσαρµογή, και την ανάπτυξη αξιών, 
γνώσης, τεχνολογίας και κανόνων συµπεριφοράς  στις χώρες και τις 
κοινωνίες στα διαφορετικά µέρη του κόσµου.  
Τα τυπικά φαινόµενα και τα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε την 
παγκοσµιοποίηση περιλαµβάνουν: 
 ανάπτυξη της σφαιρικής δικτύωσης (π.χ. Διαδίκτυο, παγκόσµιες ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, και µεταφορές κλπ)  

 µεταφορά τεχνολογικών, οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών, 
πολιτιστικών και µαθησιακών πτυχών, 

 διεθνείς συνεργασίες και ανταλλαγές,  

 πολυπολιτισµική ολοκλήρωση, και  

 χρήση των διεθνών προτύπων (standards) και των συγκριτικών 
µετρήσεων επιδόσεων (benchmarks) 
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Μερικά παραδείγµατα της παγκοσµιοποίησης στην εκπαίδευση είναι: 

 µάθηση µέσω διαδικτύου  

 διεθνή προγράµµατα ανταλλαγών 

 α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η κ α ι α ν τ α λ λ α γ ή µ έ σ ω 

 τηλεσυνδιασκέψεων µε εικόνa(videoconferencing)       

 νέο περιεχόµενο προγράµµατος σπουδών 
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Τοπικοποίηση (Localization) 

Αναφέρεται στη µεταφορά, την προσαρµογή, και ανάπτυξη αξιών, 
γνώσης, τεχνολογίας, και συµπεριφορικών κανονικοτήτων προς και 
από  τα τοπικά πλαίσια.  

Έχει δηλαδή διπλό νόηµα: 

      προσαρµογή όλων των σχετικών εξωτερικών αξιών, 
πρωτοβουλιών, και κανονικοτήτων ώστε να ανταποκριθεί η 
εκπαίδευση στις  ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες ή στις απαιτήσεις της  
τοπικής κοινότητας 

     ανάδειξη σε ευρύτερο πεδίο των τοπικών αξιών, των κανόνων, 
των  ανησυχιών, της συµµετοχής, και της πρωτοβουλίας. 



17 

Εξατοµίκευση (Individualization)   

Αναφέρεται στη µεταφορά, την προσαρµογή, και την ανάπτυξη 
αξιών, γνώσης, τεχνολογίας, και συµπεριφορικών κανόνων για να 
ικανοποιηθούν  οι ανάγκες του κάθε ατόµου ιδιαίτερα. 

Μερικά παραδείγµατα της εξατοµίκευσης είναι 
- η παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών  

-    η έµφαση στις ανθρώπινες δυνατότητες 

-   η προώθηση της ανθρώπινης πρωτοβουλίας και της 

δηµιουργικότητας 

-    η ενθάρρυνση της αυτενέργειας, και αυτοδιαχείρισης 

-    η φροντίδα για τις ειδικές ανάγκες των ατόµων   
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Συνοπτικά, εκείνο που χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια 
το διεθνές σκηνικό  είναι ένας γρήγορα εξελισσόµενος 
µετασχηµατισµός προς µια εκπαίδευση εξαρτώµενη από την οικονοµία 
και βασισµένη στην πληροφορία και τη γνώση. Οι νέες γενιές 
αναµένεται  να είναι πιο εξοικειωµένες µε µια διαδικασία αυτοµάθησης
(self learning), δηµιουργικές και εύκολα προσαρµοζόµενες στο 
µεταβαλλόµενο περιβάλλον µε µια πολλαπλή νοηµοσύνη και µια 
σφαιρική προοπτική. Οι άνθρωποι αρχίζουν να γνωρίζουν τους 
περιορισµούς των παραδοσιακών παραδειγµάτων και προσπαθειών 
στην εκπαιδευτική ποιότητα και να ενδιαφέρονται για τη σχέση που 
υπάρχει ανάµεσα στους υπάρχοντες στόχους και τις πρακτικές της  
εκπαίδευσης και τις νέες προκλήσεις της εποχής της τεχνολογίας 
πληροφοριών και της παγκοσµιοποίησης.  
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Οι διάφορες χώρες του κόσμου είναι τώρα στο στάδιο 
της τεχνολογικής, οικονομικής, κοινωνικής, 
πολιτικής, και πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης.  
Ο κόσμος εξελίσσεται πολύ γρήγορα σε ένα παγκόσμιο 
χωριό, στο οποίο τα διαφορετικά μέρη του κόσμου θα 
είναι δικτυωμένα και διεθνοποιημένα μέσω του 
Διαδικτύου και των διαφόρων τύπων της Τεχνολογίας 
των Πληροφοριών, των διαφόρων τύπων επικοινωνιών, 
και μεταφορών. Οι άνθρωποι  γίνονται όλο και 
περισσότερο αμοιβαία εξαρτώμενοι από τις διεθνείς 
συνεργασίες και  τις ανταλλαγές 
  
.  
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Η κοινωνία πρέπει να διέπεται από μια 
πολλαπλή νοημοσύνη, να είναι μια κοινωνία 
που συνεχώς μαθαίνει (learning society).  

Και το άτομο πρέπει να γίνει a multiple 
intelligence citizen που να  μπορεί να συμβάλει 
στην ανάπτυξη μιας multiple intelligence society. 

Ο Howard Gardner (1993) υποστήριξε ότι υπάρχουν επτά ανθρώπινες νοηµοσύνες: 
μουσική νοημοσύνη, σωματική-κιναισθητική νοημοσύνη, λογικο-μαθηματική 
νοημοσύνη, γλωσσική νοημοσύνη, χωρική νοημοσύνη, διαπροσωπική νοημοσύνη , 
ενδοατομική νοημοσύνη 
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Όµως, δεδοµένου ότι η εκπαίδευση στο νέο αιώνα, καλείται να 
επιτελέσει πέντε διαφορετικούς τύπους λειτουργιών: 

•οικονοµικές/ δοµικές λειτουργίες 

•κοινωνικές λειτουργίες 

•πολιτικές λειτουργίες 

•πολιτιστικές λειτουργίες  

•εκπαιδευτικές λειτουργίες, 

Δεν µπορούµε να µιλάµε για κλασσικού τύπου «νοηµοσύνες», αλλά 
για «πλαισιοποιηµένες νοηµοσύνες»   
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Η ανθρώπινη νοηµοσύνη πρέπει να πλαισιοποιηθεί. 
Δηλαδή δεν µιλάµε πια για «πολλαπλή νοηµοσύνη» αλλά για 
«πλαισιοποιηµένη πολλαπλή νοηµοσύνη» (Contextualized Multiple 
Intelligences) , δηλαδή για 
      
• τεχνολογική νοηµοσύνη 
  
• οικονοµική νοηµοσύνη 
  
• κοινωνική νοηµοσύνη 
  
• πολιτική νοηµοσύνη 
  
• πολιτιστική νοηµοσύνη  και 
  
• νοηµοσύνη µάθησης . 
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Το άτομο στο κοινωνικό πλαίσιο της νέας χιλιετίας 
θα είναι πολυδιάστατο: τεχνολογικό, οικονομικό, 
κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό, και learning 

person σε ένα «παγκόσµιο χωριό» των πληροφοριών, 
της υψηλής τεχνολογίας, και των πολυ-

πολιτισμών. 

 Η δια βίου μάθηση και η κοινωνία της γνώσης 
είναι απαραίτητες για να στηρίξουν τις συνεχείς 
πολλαπλές εξελίξεις των ατόμων και της κοινωνίας 

σε έναν μεταβαλλόμενο νέο αιώνα  
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Αντίκτυπος της Παγκοσµιοποίησης-Τοπικοποίησης 
και Εξατοµίκευσης στη διαδικασία µάθησης 

  
1.  Οι µαθητές και η µάθησή τους πρέπει να διευκολυνθούν µε 

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι τοπικοί και παγκόσµιοι πόροι, να 
χρησιµοποιηθούν για να µεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες 
τους για µάθηση.  

2.  Η µάθηση µπορεί να λάβει χώρα σε διαφορετικά πλαίσια 
και να είναι ισόβια.  

3.  Το νέο παράδειγµα της µάθησης υπογραµµίζει ότι η εστίαση 
της µάθησης είναι στην µάθηση του πώς να µαθαίνει 
κάποιος , να σκέφτεται, και να δηµιουργεί.  
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Αντίκτυπος της 
Παγκοσµιοποίησης,Τοπικοποίησης και 

Εξατοµίκευσης στη διδασκαλία 

Η διδασκαλία θεωρείται ως διαδικασία διευκόλυνσης και 
στήριξης της αυτοµόρφωσης των µαθητών και εποµένως, 
οι δάσκαλοι πρέπει να διαδραµατίσουν έναν ρόλο βοηθού ή 
συµβούλου που υποστηρίζει τη µάθηση των µαθητών. 
Στόχος της διδασκαλίας είναι να δηµιουργήσει κίνητρα 
στους µαθητές να σκεφτούν, να ενεργήσουν, και να 
µάθουν.  
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Οι δάσκαλοι µπορούν να µεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες να 
ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας τους 
µέσω Διαδ ικτύου , συνεδρ ιάσεων µέσω v ideo , 
διαπολιτισµικών ανταλλαγών, χρήσης πολυµέσων . 
Έτσι, η διδασκαλία θα πάρει τη µορφή δικτυωµένης 
διδασκαλίας. 

Η σχολική τάξη διευρύνεται και παίρνει τη µορφή µιας 
«παγκόσµιας τάξης» 
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Οι γονείς και η κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των 
κοινωνικών υπηρεσιών , επιχειρήσεων , και της 
βιοµηχανίας, εµπλέκονται ενεργά στην εκπαίδευση.  Η 
συνεργασία µαζί τους είναι απαραίτητη για να υποστηρίξει 
την αποτελεσµατική δικτυωµένη εκπαίδευση και τις 
πολλαπλές πηγές µάθησης 
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Η σχολική διοίκηση πρέπει να παρέχει ένα µαθησιακό 
περιβάλλον για την ανάπτυξη  
• των µαθητών ως πολιτών πολλαπλής νοηµοσύνης που θα 
συµβάλουν δηµιουργικά στο σχηµατισµό  
• µιας πολλαπλής νοηµοσύνης κοινωνίας και  
• ενός πολλαπλής νοηµοσύνης σφαιρικού χωριού.  
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Με αυτό το νέο όραµα, η επιτυχία της σχολικής διοίκησης θα 
αξιολογηθεί µε βάση τις ακόλουθες σηµαντικές παραµέτρους: 

•    Πόσο καλά η µάθηση, η διδασκαλία, και γενικά η σχολική 

εκπαίδευση  εξυπηρετούν τον τριπλό στόχο    

•    Πόσο καλά οι ευκαιρίες µάθησης των µαθητών  

µεγιστοποιούνται µέσω της δικτύωσης των δασκάλων και 

του σχολείου   

•    Πόσο καλά η αυτοµάθηση των µαθητών διευκολύνεται 

και υποστηρίζει µια δια βίου µάθηση 

•     Πόσο καλά αναπτύσσεται η πολλαπλή νοηµοσύνη των 

µαθητών 
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Ο επιτυχής µετασχηµατισµός των σχολείων απαιτεί έναν «νέο 
επαγγελµατισµό»  στον οποίο η εργασία των δασκάλων θα είναι: 

    όλο και περισσότερο βασισµένη στην έρευνα,  

    προσανατολισµένη στους επιθυµητούς στόχους (στα πλαίσια της      

παγκοσµιοποίησης),  

    καθοδηγούµενη από συγκεκριµένα στοιχεία (δείκτες ποιότητας),  

    προσανατολισµένη στην οµαδική εργασία, ενώ συγχρόνως  

    η βασική νόρµα αυτού του νέου επαγγελµατισµού είναι η δια βίου 

µάθηση µαθητών και δασκάλων  
  
Η επιτυχία ενός  σχολείου θα καθορίζεται τόσο από το διανοητικό 
όσο και από το οικονοµικό κεφάλαιό του. 
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Έξι σενάρια από τον Οργανισµό γιa 
Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη 

1. Διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος:  

 1Α)  Τα γραφειοκρατικά σχολικά συστήµατα συνεχίζονται.  
 1Β) Επέκταση του µοντέλου της αγοράς.  
  
2. Επανεκπαίδευση (Re-schooling):  

 2Β)Τα Σχολεία ως ουσιαστικά κοινωνικά κέντρα.  
 2Γ)Τα Σχολεία ως οργανώσεις για τη µάθηση.  
  
3. Από-σχολιοποίηση (De-schooling): 
  
 3Γ)Δίκτυα µαθητευόµενων (Learner networks) και η 

κοινωνία των δικτύων.  
 3Δ)Έξοδος δασκάλων .Το σενάριο "ρευστοποίησης" (the 

meltdown scenario) 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΑΙΟΣ 2000) 

 «Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα απαιτούν αξιολόγηση και 
καθοδήγηση. Σε εθνικό, τοπικό και σχολικό επίπεδο η αξιολόγηση 
εξυπηρετεί διάφορους ουσιαστικούς σκοπούς. Μετρά εάν το 
εκπαιδευτικό σύστηµα κατευθύνεται προς τους προκαθορισµένους 
στόχους. …….. Οι συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων επιτρέπουν στα 
σχολεία να συγκριθούν µε άλλα συγκρίσιµα ιδρύµατα.  

Αυτά τα στοιχεία, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους 
συµβούλους ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες για να συγκρίνουν  τα 
αποτελέσµατα του κάθε σχολείου. Αυτά τα στοιχεία βοηθούν στο να 
εντοπισθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των 
επιθυµητών στόχων.  

 Η αξιολόγηση µπορεί να είναι είτε εσωτερική 
(αυτοαξιολόγηση) είτε εξωτερική, είτε ένας συνδυασµός των δύο.  

Και οι δύο µορφές αξιολόγησης έχουν συνέπειες όσον αφορά τους 
οικονοµικούς πόρους και την κατάρτιση.»  
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Το ζήτηµα του εκπαιδευτικού απολογισµού προέκυψε κατ’ αρχήν στις 
ΗΠΑ όπου η απαίτηση  για µεγαλύτερη εκπαιδευτική υπευθυνότητα έγινε 
αρκετά έντονη προς το τέλος της  δεκαετίας του '60 και τις αρχές της 
δεκαετίας του '70, και µετά από µια σύντοµη ύφεση, εµφανίστηκε πολύ πιο 
έντονη στη δεκαετία του '80, µε κεντρικό θέµα τα κριτήρια επιλογής 
σχολείου. 



34 

Η απαίτηση για απολογισµό στην Αγγλία προέκυψε στην αρχή της 
δεκαετίας του '70  από την ανησυχία σχετικά µε την κλειστή φύση του 
σχολικού προγράµµατος σπουδών, ένα πρόγραµµα σπουδών που 
αποφασιζόταν κατά ένα µεγάλο µέρος από τους δασκάλους µε ελάχιστη ή 
καµία επιρροή από γονείς, ακαδηµαικούς δασκάλους ή κυβέρνηση. Οι 
προβληµατισµοί κατέληξαν στην Education Reform Act το 1988. Ένα 
µέρος αυτού του νόµου ενδιαφέρθηκε για ένα εθνικό πρόγραµµα σπουδών 
και τις µεθόδους αξιολόγησης της επιτυχούς έκβασής του. Το δεύτερο 
µέρος του νόµου εστίασε στη δηµιουργία ενός συστήµατος αγοράς στην 
εκπαίδευση βασισµένο στη φιλοσοφία ότι η αποδοτικότητα και η 
ποιότητα ενισχύονται όταν υπάρχει επιλογή και όταν υπάρχουν 
διαθέσιµες πηγές πληροφόρησης προκειµένου να λάβει κάποιος 
λογικές αποφάσεις (Williams, Harold,Robertson, Southworth, 1997; 
Barber, 1996). 
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 Αξιολόγηση σχολείων: 

•   Απολογισµός και 
•   Αποδοτικότητα 

 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
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Η έννοια του απολογισµού 

–    Ποιο επίπεδο απολογισµού πρόκειται να 
παρασχεθεί;  
–    Ποιος αναµένεται να παρέχει τον απολογισµό;  
–    Σε ποιόν απευθύνεται ο απολογισµός;  
–    Ποιες είναι οι συνέπειες της κατάθεσης του 
απολογισµού; 

Οι σχολικές µονάδες πριν απαντήσουν σε 
οποιοδήποτε αίτηµα απολογισµού πρέπει να 
ζητήσουν διευκρινίσεις, ως προς τα 4 
προηγούµενα σηµεία 
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Ποιο επίπεδο απολογισµού απαιτείται να 
παρασχεθεί; 

Ο όρος "απολογισµός" παραπέµπει  

 -στην απλή περ ιγραφή  γεγονότων -παράδοση µ ι ας 
έκθεσης σχετικά µε κάτι (γεγονός, συµπεριφορά κλπ) 

 -στην λεπτοµερή περ ιγραφή των γεγονότων (έκθεση 
πηγών, λόγων, αιτιών, κινήτρων κλπ),  

 -στη διατύπωση µιας τεκµηριωµένης ανάλυσης 
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Ποιος αναµένεται να παρέχει τον απολογισµό;  

•  Είναι αµφισβητήσιµο αν ένα πρόσωπο ή µια οργάνωση πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνη για θέµατα που περιλαµβάνουν µια από κοινού ευθύνη. 
Η επιτυχία των µαθητών στο σχολείο, παραδείγµατος χάριν, είναι µια 
λειτουργία που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. 
Προφανώς, η ποιότητα της (επι)µόρφωσης των δασκάλων είναι σηµαντικός 
παράγοντας για την επιτυχία των µαθητών, όµως τα αποτελέσµατα των 
µαθητών  επηρεάζονται επίσης  σηµαντικά από παράγοντες πιο σχετικούς 
µε την κοινότητα ή τη κυβέρνηση, από ότι µε το δάσκαλο ή το σχολείο, 
όπως πχ οι κτιριακές συνθήκες(κατάσταση αιθουσών), το µέγεθος των 
τάξεων, ο διαθέσιµος χρόνος που έχουν οι δάσκαλοι για να προετοιµαστούν 
κλπ 

•  Δεν  είναι λογικό να θεωρούµε ένα άτοµο ή µια οµάδα 
υπεύθυνους για αναµενόµενες αποδόσεις που απαιτούν µια κοινή 
επιρροή. 
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Σε ποιόν απευθύνεται ο απολογισµός; 

Κεντρική έννοια σε αυτό το ερώτηµα είναι η έννοια της 
εξουσιοδότησης. 

 Η εξουσιοδότηση σχετίζεται µε το νόµιµο ενδιαφέρον που µπορεί 
κάποιος να τεκµηριώσει σχετικά µε έναν απολογισµό. Ένα τέτοιο 
ενδιαφέρον πρέπει να καταδειχθεί προκειµένου να επικυρωθεί η 
υποχρέωση κάποιου να παρέχει τον απολογισµό. Αυτό είναι µερικές 
φορές αρκετά δύσκολο να καθοριστεί. 

Για παράδειγµα, ποια είναι η εξουσιοδότηση των γονέων των 
µαθητών και των ίδιων των µαθητών να ενηµερωθούν για τα 
αποτελέσµατα του απολογισµού µιας σχολικής µονάδας; 
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Ποιες είναι οι συνέπειες της κατάθεσης του 
απολογισµού; 

Στην περίπτωση που ένας απολογισµός απαιτείται από 
έναν φορέα,  οι ανταµοιβές και οι τιµωρίες για το 
πρόσωπο ή τον οργανισµό που παρέχει τον 
απολογισµό, πρέπει να διευκρινισθούν 

(Για παράδειγµα, σε µερικές αµερικανικές πολιτείες όταν οι 
προκαθορισµένοι στόχοι δεν επιτυγχάνονται, το σχολείο µπορεί να 
τοποθετηθεί υπό αναθεώρηση, οι προιστάµενοι και οι δάσκαλοι 
µπορεί  να υποχρεωθούν να εφαρµόσουν συγκεκριµένα µέτρα 
βελτίωσης, ή να αναγκασθούν να µετακινηθούν σε άλλα σχολεία.)  
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Οι συνέπειες της κατάθεσης του απολογισµού, εξαρτώνται από 
το µοντέλο που υιοθετείται σχετικά µε την εκπαίδευση. 

Προσέγγιση ανταγωνισµού της αγοράς 

• ελεύθερη επιλογή σχολείου, 

• σχέδια  ιδιωτικοποίησης, 

• δηµιουργία  σχολείων  «προτύπων» και άλλων 
εξειδικευµένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων. 

• αλλαγή πολιτικής σε σχέση µε τη σχολική χρηµατοδότηση 
έτσι ώστε τα χρήµατα να «ακολουθούν» τους µαθητές και  

• δηµόσια ταξινόµηση των σχολείων µε βάση τα επιτεύγµατα 
των µαθητών τους.  
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Ο στόχος αυτής της προσέγγ ισης στην 
αποδοτικότητα είναι να µετασχηµατίσει τα σχολεία 
από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα σε ανταγωνιστικούς 
οργανισµούς που πρέπει να αγωνιστούν και να 
ανταγωνιστούν για τους πόρους για να επιζήσουν 
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Η σχολική αυτοαξιολόγηση  

Η σχολική αυτοαξιολόγηση θεωρείται σήµερα θέµα προτεραιότητας 
στις περισσότερες οικονοµικά προηγµένες χώρες του κόσµου. 
Απορρέει από µια κοινή ανησυχία για την εξασφάλιση 
ποιότητας και για αποτελεσµατικότητα, που τροφοδοτείται 
από τη διεθνή σύγκριση που ταξινοµεί τις χώρες µε 
βάση µια σειρά κοινών δεικτών.  

Για τις κυβερνήσεις που επενδύουν στις έρευνες του ΟΟΣΑ και της 
ΟΥΝΕΣΚΟ, η απόδοση των µαθητών σε αυτά που θεωρούνται ως   
«βασικοί» τοµείς ως προς την απόκτηση ικανότητας και γνώσης 
µεταφέρει υψηλά πολιτικά διακυβεύµατα.  
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Το διεθνές πολιτικό πλαίσιο για την αυτοαξιολόγηση 
καθοδηγείται από τρεις βασικές «λογικές»: 

(Με άλλα λόγια: Γιατί προτείνεται η αυτοαξιολόγηση ως η 
«καλύτερη» λύση;) 

• Μια οικονοµική λογική: οι δαπάνες της κατάρτισης, της 
διοίκησης, της οργάνωσης και της παρακολούθησης της 
εξωτερικής αξιολόγησης είναι πάρα πολύ υψηλές  
• Μια λογική υπευθυνότητας:  τα σχολεία οφείλουν να 
δίνουν έναν απολογισµό στην κυβέρνηση και τους  γονείς 
σε αντάλλαγµα για την χρηµατοδότησή τους 
• Μια λογική σχολικής βελτίωσης: οι διαδικασίες 
αναστοχασµού,  διαλόγου και προβληµατισµού –που 
αποτελούν προυπόθεση για την αυτοαξιολόγηση- θα 
λειτουργήσουν ως κίνητρο για καλύτερα σχολεία  
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Τι είναι η σχολική αυτοαξιολόγηση; 

Με απλούς όρους είναι ένα ερώτηµα που θέτουν τα σχολεία και 
που αφορά αυτά τα ίδια: Πώς τα πάµε;   

•  Περιλαµβάνει το σχηµατισµό µιας ευρείας άποψης της απόδοσης  
του σχολείου σε περιοχές-κλειδιά  όπως  
•  ο πολιτισµός και το ήθος του σχολείου,  
•  η οργάνωση και η διαχείρισή του,  
•  η εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών,  
•  η διδασκαλία και η µάθηση, 
•  τα  επιτεύγµατα των  µαθητών, 
•  η υποστήριξη που παρέχεται στους µαθητές 
•  οι σχέσεις µε την κοινότητα και  
•  µια πιο λεπτοµερή εξέταση συγκεκριµένων  περιοχών στις 
οποίες το σχολείο είναι επιτυχή και άλλων που εµπνέουν ανησυχία.. 
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Πιθανά Οφέλη 
  

•  Η σχολική αυτοαξιολόγηση µπορεί να επιφέρει µια  αλλαγή στην 
κουλτούρα του σχολείου παρέχοντας ένα βήµα διαλόγου και ευρύτερης 
συµµετοχής όλων των ενδιαφερόµενων για την ποιότητα και τη  βελτίωση 
του σχολείου. 
•  Η αυτοαξιολόγηση των σχολείων τους επιτρέπει να αναπτύξουν τη δική 
τους θεµατική ατζέντα , επιτρέποντας στο προσωπικό να εστιάσει σε 
περιοχές που επιδέχονται βελτίωση σχετικές µε το δικό τους ιδιαίτερο 
περιβάλλον.  
•  Η επαγγελµατική  ανάπτυξη των δασκάλων  µπορεί να ωφεληθεί από τη 
εµπλοκή ενός σχολείου  στην διαδικασία αυτοαξιολόγησης ιδιαίτερα όταν  
το προσωπικό ενθαρρύνεται σε µεταξύ τους συνεργασίες και σε υποβολή 
πρωτοποριακών προτάσεων βελτίωσης. 
•  Η σχολική αυτοαξιολόγηση µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να 
ενθαρρύνει  την κοινοτική συµµετοχή.   
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Δυσκολίες 
  

•  Έλλειψη αξιόπιστων και εκτενών εκπαιδευτικών στοιχείων 
σχετικών µε την αυτοαξιολόγηση 
•  Έλλειψη στοιχείων ως προς τους δείκτες απόδοσης 
•  Ασάφεια ως προς το επίπεδο υποστήριξης που θα απαιτηθεί 
προκειµένου να γίνει η αύτοαξιολόγηση. Στα  αρχικά  στάδια  τη σχολική αυτοαξιολόγηση  
αναλαµβάνουν συνήθως ερασιτεχνικά δάσκαλοι και σε πολλές περιπτώσεις, προιστάµενοι που στερούνται εµπειρίας και 
κατάρτισης στη συλλογή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων. 

•  Το σηµαντικότερο: Πως µπορούµε να µιλάµε για 
αξιολόγηση µε βάση τα επιτεύγµατα των µαθητών, όταν 
υπάρχει  
•  ασάφεια ως προς το περιεχόµενο και του στόχους του 
Προγράµµατος Σπουδών,  
•  ελλιπής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
•  ασάφεια ως προς τις πολιτικές και οικονοµικές 
συνιστώσες της όλης διαδικασίας 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

  Είναι απαραίτητο να υπογραµµιστούν οι επιπτώσεις της τάσης της ΕΕ για 
την απολιτικοποίηση... Μια ποικιλία στρατηγικών - benchmarking, target-setting, peer 

review, expert networks, performance indicators, etc. - κινητοποιείται προκειµένου να 
αποσπαστεί η συζήτηση από τα πολιτικά ζητήµατα.  

    Ο «εξευρωπαϊσµός της εκπαίδευσης» βασίζεται στη µέθοδο 
καθορισµού προτύπων και συγκριτικών µετρήσεων 
επίδοσης, επιβάλλοντας την ψευδαίσθηση ότι κάθε χώρα 
είναι ελεύθερη να ακολουθήσει την πορεία της.  
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11 Νοεµβρίου 2003, Αξιολόγηση της Επιτροπής 
για την πρόοδο της στρατηγικής της Λισαβώνας:   

      «Πολύ λίγη πρόοδος έχει γίνει …..όσον αφορά τους 
συµφωνηθέντες στόχους και η Ένωση συνολικά παραµένει 
πίσω από τους κύριους ανταγωνιστές της.   
      Ενώ είναι σηµαντικό για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να 
επαναβεβαιώσει τον κεντρικό ρόλο των πολιτικών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην επιτυχία της στρατηγικής 
της Λισαβώνας, είναι εξαιρετικά σηµαντικό επίσης να κάνει 
έκκληση για µια επιτάχυνση σε επίπεδο εθνικής 
µεταρρύθµισης και για ενισχυµένη συνεργασία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.»  
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Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών 

«Μην υποτιµήσετε ποτέ τη δυνατότητα των δασκάλων να 
σαµποτάρουν οποιαδήποτε αλλαγή τους επιβάλλεται. 
Μπορούµε όλοι να υιοθετήσουµε µια νέα ορολογία, µια 
µορφή υποβολής εκθέσεων, και να επιστρέψουµε  έπειτα 
στις τάξεις µας, να κλείσουµε τις πόρτες µας, και να 
κάνουµε ακριβώς ό,τι έχουµε κάνει πάντα.» 
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Ως προς τι αξιολογείται ένας εκπαιδευτικός; 

• Ως προς το  «εκπαιδευτικό αποτέλεσµα» που αξιολογείται 
σε σχέση µε τις γνώσεις, δεξιότητες, ιδέες, δυνατότητες, 
στάσεις που απέκτησαν οι µαθητές 
• Ως προς την «εκπαιδευτική ικανότητα» που παραπέµπει σε 
ένα σύνολο δράσεων, ενεργειών του εκπαιδευτικού. 

• Τόσο για την «εκπαιδευτική ικανότητα», όσο και για το 
«εκπαιδευτικό αποτέλεσµα», ορίζονται κάποιοι «δείκτες 
ποιότητας» (Π. Ι., 1999).  
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Ως δείκτες ποιότητας της εκπαιδευτικής 
ικανότητας µπορούν να θεωρηθούν: 

•   η ποιότητα της διδασκαλίας (διδακτική µεθοδολογία και 
στρατηγικές οργάνωσης της τάξης, διοίκηση της τάξης, 
παιδαγωγική σχέση, ανάθεση και αξιοποίηση εργασιών, σχεδιασµός 
της διδασκαλίας). 
•   η ποιότητα της µάθησης (εµπλοκή των µαθητών στη διαδικασία 
µάθησης, αλληλεπίδραση των µαθητών κατά τη διαδικασία 
µάθησης). 
•   η διαδικασία αξιολόγησης των µαθητών (µέθοδοι άντλησης, 
ερµηνείας και παρουσίασης των πληροφοριών, µε βάση τις οποίες 
αξιολογείται ο µαθητής, σύνδεση της αξιολόγησης µε το 
περιεχόµενο και τους στόχους της διδασκαλίας, αξιοποίηση των 
πληροφοριών που προκύπτουν κατά την αξιολόγηση). 
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Ως δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού 
αποτελέσµατος µπορούν να θεωρηθούν: 

•  Η Φοίτηση - Ροή - Διαρροή των µαθητών. 
•  Η Επίδοση -Πρόοδος των µαθητών (σε ατοµικό και σχολικό 
επίπεδο). 
•  Η Ατοµική και Κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών. 
•  Οι Κατευθύνσεις των µαθητών (ικανοποίηση των αποφοίτων 
από την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική τους εξέλιξη, επίπεδο 
προετοιµασίας των αποφοίτων, θετική στάση απέναντι στο 
σχολείο και στη δια βίου εκπαίδευση). 

***Δεν υπάρχει καµία γραµµική, αιτιώδης σχέση 
µεταξύ της εκπαιδευτικής ικανότητας και του 
εκπαιδευτικού αποτελέσµατος. 
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Κι’ αυτό γιατί: 

Η εκπαίδευση είναι µια ανθρώπινη αλληλεπίδραση,  
στην οποία το φάσµα των επιρροών µεταξύ δασκάλων, 
µαθητών και πολιτείας, είναι πολύ περίπλοκο, και 
συχνά είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς το βαθµό 
στον οποίο ενέργειες συγκεκριµένων συντελεστών 
(π.χ. των υπευθύνων για την ανάπτυξη προγραµµάτων 
σπουδών) µπορεί να είναι αποφασιστικής σηµασίας για 
την απόδοση άλλων συντελεστών του συστήµατος 
(π.χ. δασκάλων, µαθητών). 

,  
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Πχ: Για την αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού, πρέπει να ληφθεί 
υπ' όψη ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών παραµέτρων όπως:  

•  Ποιότητα και ευελιξία της διαδικασίας αρχικής και συνεχούς 
κατάρτισης του εκπαιδευτικού,  
•  ποιότητα της εκπαιδευτικής διαχείρισης στα σχολεία,  
•  ποιότητα της διδασκαλίας,  
•  βαθµός κρατικής µέριµνας για τους µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες, κ.λ.π...  

Η «ικανότητα» ενός εκπαιδευτικού, δεν µπορεί να αξιολογηθεί 
ανεξάρτητα από αυτές τις παραµέτρους. 

Εποµένως, θα ήταν λανθασµένο να προσπαθήσουµε να 
αξιολογήσουµε τον εκπαιδευτικό, σε σχέση µόνο µε την επίδοση 
των µαθητών του.  
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Στόχος αξιολόγησης 
Ο στόχος είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού ή επαγγελµατικά 
ζητήµατα προώθησης ή απόρριψης; 

Η αναπτυξιακή διαδικασία αξιολόγησης  
(που στοχεύει στη βελτίωση των δασκάλων),  

διαφέρει από µια διαδικασία κρίσης  
(που στοχεύει στην στελέχωση του εκπαιδευτικού συστήµατος). 



57 

Οι στόχοι µιας αναπτυξιακής αξιολόγησης  
(αξιολόγηση απόδοσης µε στόχο τη βελτίωση του προσφερόµενου 
έργου)  

και µιας αποδοτικής αξιολόγησης (αξιολόγηση απόδοσης 
µε στόχο τη εξέλιξη στο χώρο εργασίας ή την απόρριψη) - σε 
επίπεδο δασκάλων –  

είναι διαφορετικοί, επειδή εξυπηρετούν διαφορετικούς 
στόχους σε επίπεδο εθνικής πολιτικής. 
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Κοµβικό σηµείο: Η διαδικασία του ελέγχου που 
υποβόσκει σε µια διαδικασία αξιολόγησης. 

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που διεθνώς οι 
εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί σε διαδικασίες 
αξιολόγησης. 
Το δυσκολότερο πρόβληµα της αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου, δεν είναι η ανάπτυξη ενός καλού 
εργαλείου 
Η δυσκολία, αφορά κυρίως τα οργανωτικά θέµατα που 
αρχίζουν µε τον προβληµατισµό σχετικά µε το: πώς 
µπορεί κάποιος να υπερνικήσει την αντίσταση και τις 
αρνητικές στάσεις που υπάρχουν σχετικά µε την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών  
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•  Ο αξιολογητής δεν µπορεί να κατέχει έναν διπλό 
ρόλο. 

•  Η αξιολογητική έκθεση πρέπει γνωστοποιηθεί και 
να υπογραφεί από τον εκπαιδευτικό , που πρέπει να 
είναι ενήµερος, χωρίς απαραιτήτως να συµφωνεί µε 
το περιεχόµενο.  

•  Είναι απαραίτητο να αποκτηθεί η εµπιστοσύνη των 
δασκάλων σχετικά µε το σύστηµα αξιολόγησης που θα 
εφαρµοσθεί. 
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Αξιολόγηση από διευθυντές και συµβούλους;;; 

«Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι διοικητικοί 
προϊστάµενοι στερούνται εξειδικευµένων ικανοτήτων για 
να αξιολογήσουν σωστά..  
επικρίνουν τις επίσηµες πρακτικές επίβλεψης και 
αξιολόγησης... (λέγοντας) ότι είναι... µη αποτελεσµατικές 
για τη βελτίωση του έργου τους... είναι σπάνια έτοιµοι να 
προσφέρουν... χρήσιµες συµβουλές... ουσιαστικά ποτέ..…» 

Πολύ καλοί δάσκαλοι θεωρούν την αξιολόγηση ως µια πρακτική που 
επιβάλλεται, ως θεσµική υποχρέωση που υποµένεται παρά µια 
ευκαιρία από την οποία µπορούν να επωφεληθούν.   
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Αξιολόγηση από  
• σωστά εκπαιδευµένο σώµα δασκάλων ή/ και   
• αυτοαξιολόγηση;; 

Οι δάσκαλοι που υποβάλλουν αίτηση για την πιστοποίηση ως µέλη  
εθνικών συµβουλίων ως ιδιαίτερα εκπαιδευµένοι δάσκαλοι 
καλούνται να καταθέσουν  δέκα αξιολογικές εκθέσεις (έξι 
καταχωρήσεις χαρτοφυλακίων και τέσσερις εκθέσεις σχετικά µε 
τους στόχους  απόδοσης).  
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Επίλογος 

•  Το θέµα της εκπαίδευσης αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, 
κυρίως για τους πολιτικούς, σε σχέση µε τη δηµόσια απαίτηση για 
τη βελτίωση της ποιότητας µάθησης. Πρόκειται για αίτηµα που 
βρίσκεται πίσω από οποιαδήποτε µεταρρυθµιστική πολιτική.  

• Μια από τις σηµαντικότερες ανησυχίες των 
εκπαιδευτικών, είναι ότι "σε πολλά κράτη, προτού οι 
διάφορες εκπαιδευτικές πολιτικές προλάβουν να 
αναλυθούν σε βάθος κα ι να εφαρµοσθούν , 
ανατρέπονται ή αναθεωρούνται από έναν νέο υπουργό, 
έναν ανώτερο πολιτικό στέλεχος, ένα διάταγµα, ή µια 
τροπολογία." 
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•  Για να είναι αποτελεσµατική µια αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου, όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να 
καταλάβουν γιατί πρέπει να γίνει και να υπάρχει 
συµφωνία ως προς τα επιθυµητά αποτελέσµατα.  

•  Τα πρότυπα πρέπει όχι µόνο να είναι σαφώς 
δ ι α τ υπωµ έ να , αλ λά να ε νσωµα τωθούν σ τη ν 
επαγγελµατική εκπαίδευση που θα αφορά κυρίως το πώς 
οι εκπαιδευτικοί µπορούν να βελτιώσουν την πρακτική 
τους και πότε και πώς η µάθηση πραγµατοποιείται.  
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Η International Commission on Education for the 21st 
Century (1996), στην αναφορά της προς την UNESCO, 
παρατήρησε τα ακόλουθα: 

«Καµία µεταρρύθµιση δεν µπορεί να πετύχει χωρίς τη 
συνεργασία και την ενεργό συµµετοχή των δασκάλων. 
Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις από την κορυφή προς 
τα  κάτω, έχουν αποτύχει προφανώς. Οι χώρες όπου 
η διαδικασία ήταν σχετικά επιτυχής ήταν εκείνες που 
έλαβαν µια ανάδραση από τοπικές κοινότητες, γονείς, 
και δασκάλους, που υποστηρίζονταν από συνεχή 
διάλογο και διάφορες µορφές οικονοµικής, τεχνικής, 
ή επαγγελµατικής εξωτερικής ενίσχυσης»  


