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Εισαγωγή
Στον σύγχρονο κόσμο είναι πλέον ολοφάνερο πως οι οικονομικές,
πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις επιφέρουν επιπτώσεις που
υπερβαίνουν τα σύνορα των εθνικών κρατών.
Στο περιβάλλον την παγκοσμιοποίησης, ο χώρος της εκπαίδευσης
αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα που δύναται να καταστεί
εξασφαλιστικό στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή των σύγχρονων κοινωνιών της οικονομίας και της γνώσης. Για
αυτό είναι αναγκαία η σύμπραξη των εθνικών-κρατών και των
οργανώσεων κρατών με διεθνείς εταίρους, με σκοπό την άμεση
αύξηση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς, όπως και της
εκπαίδευσης

Κύριο σώμα
Η «κοινωνία και οι οικονομίες της γνώσης»
Η εκπαίδευση αποτελεί ένα κύριο σημείο διασύνδεσης του παγκόσμιου
χώρου με τον τοπικό. Ο βασικός ρόλος της γνώσης γίνεται πιο
σημαντικός καθώς οι δοκιμές και οι αξιολογήσεις σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο ανέδειξαν τη γνώση ως εργαλείο που μπορεί να κατευθύνει το
σύστημα. Οι αναδυόμενες «οικονομίες της γνώσης» αντανακλούν την
αυξανόμενη αναγνώριση του ρόλου της γνώσης στην οικονομική
ανάπτυξη. Η πρόοδος γίνεται αντιληπτή κυρίως μέσα από τη
συσσώρευση επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και την
αύξηση της «Οικονομικής ανταγωνιστικότητας».
Η «παγκόσμια διακυβέρνηση»
Η έννοια της «παγκόσμιας διακυβέρνησης» αναφέρεται στον τρόπο
μετάβασης του όρου «κυβέρνηση» από το πλαίσιο της «εθνικής
κυβέρνησης» σε μια «διακυβέρνηση» που βασίζεται σε αρχές που
διέπουν το διεθνές πολιτικό σύστημα. Ορισμένες κατά τόπους
κυρίαρχες δυνάμεις, εκτός από τη μεταξύ τους διασύνδεση, έχουν τη
δυνατότητα να μηδενίσουν τις γεωγραφικές αποστάσεις και να
«κάνουν την παρουσία τους αισθητή με περισσότερο ή λιγότερο
ισχυρούς τρόπους» επεκτείνοντας αποτελεσματικά «το αποτύπωμα»
της εξουσίας και της επιρροής τους. Διεθνείς διακυβερνητικοί
οργανισμοί λειτουργούν ως μέσα επικοινωνίας και συλλογικής
προσπάθειας
αντιμετώπισης
παγκόσμιων
προβλημάτων,
κατασκευάζουν δικούς τους κανόνες, ιδανικά και αξίες για τον κόσμο
πέρα από την αποστολή τους να εξυπηρετούν τα συμφέροντα κάποιων
κρατών, καθώς και προετοιμάζουν και επηρεάζουν εμμέσως την κοινή
γνώμη ώστε να αποδεχθεί καθορισμένες αλλαγές.
Η «παγκόσμια διακυβέρνηση στην εκπαίδευση»
Όταν γίνεται λόγος για διεθνείς οικονομικές σχέσεις, διεθνή πολιτική
δραστηριότητα,
παγκόσμιους
οικονομικούς
οργανισμούς,
απελευθέρωση των διεθνών αγορών, συχνά λησμονούμε τον
αντίκτυπο που όλα τα παραπάνω παρουσιάζουν στον τομέα της
παιδείας και της εκπαίδευσης. Εντοπίζονται τρία μεγάλα μοντέλα
διακυβέρνησης στην εκπαίδευση που επηρέασαν τον παγκόσμιο λόγο
περί εκπαίδευσης: ένα μοντέλο που βασίζεται στα ανθρώπινα
δικαιώματα, ένα επαγγελματικό-παιδαγωγικό μοντέλο και ένα μοντέλο
εκπαίδευσης που στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα. Κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα αντιπροσωπεύεται
από έναν από τους τρεις μεγάλους παγκόσμιους εκπαιδευτικούς
φορείς: την UNESCO, την IEA και τον ΟΟΣΑ. Καθένας από αυτούς
συνδέεται επίσης με ξεχωριστούς τρόπους πολιτικής εκπροσώπησης
και λογοδοσίας. Το ίδιο κλίμα που επικρατεί στην παγκόσμια
εκπαιδευτική πολιτική αντανακλάται και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπου η έννοια της εκπαίδευσης και της εργασίας αλλάζει
μορφή.
Η «πολιτική εκμάθηση»
Η «πολιτική εκμάθηση» αποτελεί ένα θεμελιώδες τμήμα των
στρατηγικών διακυβέρνησης που αναπτύσσονται στην Εκπαίδευση.
Αναφέρεται τόσο στην «αμοιβαία μάθηση», όπου τα κράτη μέλη
ενθαρρύνονται να μάθουν το ένα από το άλλο, αλλά και στο ευρύτερο
ζήτημα της μεταφοράς και ανταλλαγής πολιτικής. η έννοια «πολιτική
εκμάθηση» διεθνοποιήθηκε, καθώς γίνεται λόγος για διάχυση
πολιτικών από ένα επίπεδο σε άλλο, τα οποία συνδέονται ρητά με
θέματα εκμάθησης.
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Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, τις τελευταίες δεκαετίες οι αλλαγές που έχουν
συντελεστεί λόγω της απελευθέρωσης των αγορών, της
παγκοσμιοποίησης και του παγκόσμιου εμπορίου προώθησαν ένα
κοινό σύνολο μεταρρυθμίσεων παγκοσμίως με στόχο την
εξυπηρέτηση
της
οικονομικής
ανταγωνιστικότητας,
της
παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας-αποτελεσματικότητας και της
κερδοφορίας. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί τη διεθνοποίηση της
εκπαιδευτικής πολιτικής. Η διεθνής εκπαιδευτική πολιτική και οι
οργανισμοί που την προωθούν και τη στηρίζουν, έδωσαν μεγαλύτερη
σημασία σε εξωτερικές αξιολογήσεις, στόχους, πρότυπα και λογοδοσία
στη διακυβέρνηση των εκπαιδευτικών συστημάτων των εθνικών
κρατών.
Η εξουσία στην εκπαιδευτική πολιτική βρίσκεται σήμερα σε έναν
διακρατικό χώρο από-εδαφικοποιημένου, οικονομικού και πολιτικού
κανόνα. Σε αυτόν τον χώρο παράγεται και κυκλοφορεί ο «παγκόσμιος
εκπαιδευτικός λόγος» για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η σύγχρονη
παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα στο εκπαιδευτικό πεδίο στηρίζει
τη δημιουργία «δικτύων» ικανών να υπηρετήσουν τη μέτρηση και τη
σύγκριση, οι οποίες παράγουν κατατάξεις προάγοντας μια παγκόσμια
διακυβέρνηση. Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα βασίζεται
στις δυνάμεις της αγοράς, ως σημείου αναφοράς της λήψης των
αποφάσεων. Η γνώση δημιουργεί την κοινωνία των ικανοτήτων και η
εκπαίδευση οφείλει να στοχεύει προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω των
αναλυτικών προγραμμάτων, των παιδαγωγικών πρακτικών κ.α. Τα
σχολεία για να είναι ικανά να ανταποκριθούν στις σύγχρονες
οικονομικές επιταγές αναπροσαρμόζονται.
Ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης στοχεύει στο να γνωρίζουν οι
μαθητές πως υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στα τεκταινόμενα σε
παγκόσμιο και σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη
της αίσθησης του ρόλου τους ως παγκόσμιοι πολίτες που είναι
υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.
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