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ν
 Παλειιήλην Σπλέδξην κε δηεζλή ζπκκεηνρή:   

«Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηνλ Πνιηηηζµό Αλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ θαη. Δηξήλεο»,  Έδξα 

UNESCO ηνπ Α.Π.Θ. 14, 15 θαη 16/12/2001 Αίζνπζα Τειεηώλ ηνπ Κηηξίνπ Γηνίθεζεο, Α.Π.Θ. 

 
Γηα λα παξαθξάζνπκε ηνλ ηίηιν κηαο πξόζθαηεο γαιιηθήο ηαηλίαο (‘Le plus beau métier du monde’), ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη αλακθηζβήηεηα ην «πην σξαίν επάγγεικα ζηνλ θόζκν». Καλέλαο άιινο 

ηνκέαο ηεο αλζξώπηλεο ελαζρόιεζεο δε κπνξεί λα πξνζθέξεη κεγαιύηεξε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε, 

επεξεάδνληαο, ηαπηόρξνλα θαη ξηδηθά, ηε ζπκπεξηθνξά, ην είδνο ζθέςεο, ηνλ ηξόπν δσήο θαη ηε ζέζε ηόζν 

πνιιώλ αλζξώπσλ ζηελ θνηλσλία. Δίλαη επίζεο έλα από ηα επαγγέικαηα κε ηε κεγαιύηεξε επζύλε, επεηδή, 

κέζα από ηελ εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο λεόηεξεο γεληέο, παίξλεη ζάξθα θαη νζηά ην 

κέιινλ ησλ θνηλσληώλ. Γη απηνύο ηνπο ιόγνπο, ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έραηξε πάληνηε κεγάιεο 

εθηίκεζεο ζηελ θνηλσλία. Σηε ζύγρξνλε επνρή, σζηόζν,  ε ζέζε θαη ε θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ππόθεηληαη ζε ζεκειηώδεηο αιιαγέο θαη βξίζθνληαη ππό ζπλερείο πηέζεηο. 

 

Οη ζθέςεηο πνπ αθνινπζνύλ αλαθέξνληαη, αξρηθά, ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε θαη ζηηο ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο 

πνπ αληηκεησπίδεη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Σηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνύκε ζην ξόιν πνπ θαινύληαη 

λα παίμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθώλ  αξκνδηνηήησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ 

ηηο θαζνιηθέο αμίεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εηξήλεο. Απηνί 

νη πξνβιεκαηηζκνί βαζίδνληαη ζηελ πνιπεηή πείξα κνπ σο εθπαηδεπηηθνύ θαη, ηδηαηηέξσο, ζηελ εξγαζία κνπ 

ζηα πιαίζηα ηεο UNESCO, ε νπνία πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ σο βαζηθή ηεο πξνηεξαηόηεηα ηελ πξνβνιή 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Η μεηαβαλλόμενη θέζη ηου επαγγέλμαηος ηου εκπαιδευηικού ζε διεθνές επίπεδο 
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 αηώλα, ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ αληηκεησπίδεη αλεπαλάιεπηεο πξνθιήζεηο. 

Απηέο πξνθύπηνπλ από ηηο ζπγθιίλνπζεο δηαδηθαζίεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο απμαλόκελεο ζεκαζίαο 

ηεο γλώζεο σο βαζηθνύ κνρινύ αλάπηπμεο θαη από ηηο επηπηώζεηο ηεο επαλάζηαζεο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Απηέο νη πξνθιήζεηο δεκηνπξγνύλ επίζεο λέεο επθαηξίεο. Μηα ηέηνηα 

επθαηξία απνηειεί θαη ην γεγνλόο όηη ε εθπαίδεπζε έρεη λα δηαδξακαηίζεη ην ξόιν ηεο κεγαιύηεξεο σο ηώξα 

επηξξνήο ζηελ ηζηνξία ηεο, ηόζν ζηε βειηίσζε, άξηζηε θαηνρή θαη ρξήζε ηεο γλώζεο όζν θαη ζηε 

δεκηνπξγία δεκνθξαηηθώλ θνηλσληώλ. 

 

Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθόηεξεο αιιαγέο ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κέρξη ζήκεξα; 

 

Ο πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο καο κε ππνρξεώλεη λα πεξηνξηζηώ ζε κεξηθά κόλν ζεκαληηθά ζέκαηα. 

 
Η θαηάζηαζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ θνηλωλία: Σύκθσλα κε δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππάξρνπλ 

πάλσ από 60 εθαηνκκύξηα εθπαηδεπηηθνί ζε όιν ηνλ θόζκν, ζε όινπο ηνπο ηύπνπο θαη ηα επίπεδα ηεο 

επίζεκεο εθπαίδεπζεο. Δμαηηίαο ηεο εθξεθηηθήο αλάπηπμεο ηνπ πιεζπζκνύ ζρνιηθήο ειηθίαο, ηδηαίηεξα ζηελ 

Αζία, ηελ Αθξηθή θαη ηηο Αξαβηθέο ρώξεο, ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ απνηειεί έλα από ηα ηαρύηεξα 

εμειηζζόκελα επαγγέικαηα. Τν γεγνλόο όηη γηλόκαζηε κάξηπξεο κηαο δηαδηθαζίαο γήξαλζεο ηνπ παγθόζκηνπ 

πιεζπζκνύ, ηδηαίηεξα ζηηο βηνκεραληθά αλαπηπγκέλεο ρώξεο, δε ζα επεξεάζεη ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ. Σηηο κέξεο καο, ε εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο. Ωο εθ ηνύηνπ, ν 

αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ «πεγαίλνπλ ζρνιείν» ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, ζπλερώο 

απμάλεηαη. Δπνκέλσο, ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζα ζπλερίζεη λα έρεη πςειή δήηεζε γηα πνιιά αθόκε 

ρξόληα θαη νη ιεηηνπξγνί ηνπ, νη εθπαηδεπηηθνί δειαδή, ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη έλαο από ηνπο ζπληειεζηέο κε 

ηε κεγαιύηεξε επηξξνή ζηελ αιιαγή ηεο θνηλσλίαο. 

Η θνηλωληθή ζέζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ: Καηά παξάδνμν ηξόπν, παξάιιεια κε απηή ηελ απμαλόκελε 

δήηεζε πνπ γλσξίδεη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ε εθηίκεζή ηνπ από ηελ θνηλσλία θζίλεη. Τν γεγνλόο 



απηό επεξεάδεη θαηά πξώην ιόγν ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ: ε εξγαζία ηνπο είλαη 

θαθνπιεξσκέλε θαη αλαζθαιήο. Υπάξρνπλ επίζεο πνιιέο άιιεο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

δηθαηώκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ  από ηηο νπνίεο εμαζθνύλ ην επάγγεικά ηνπο. 

Απμαλόκελεο απαηηήζεηο πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: Η εθπαίδεπζε είλαη έλα ηαρύηαηα 

εμειηζζόκελν επάγγεικα. Ωο απνηέιεζκα, νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ λέεο απαηηήζεηο θαη απνθηνύλ 

λέεο αξκνδηόηεηεο. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ε αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε δελ ηνπο πξνεηνηκάδεη επαξθώο ώζηε 

λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο λέεο αλάγθεο. Η πην θαηαπιεθηηθή πξόθιεζε πξνέξρεηαη από ηηο 

ηαρύηαηεο εμειίμεηο ζηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ησλ επηθνηλσληώλ θαη ηελ θαηαιπηηθή ρξήζε 

ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Κάησ από ηελ επίδξαζε απηώλ ησλ εμειίμεσλ, ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

αιιάδεη δηαξθώο. Δίλαη νη εθπαηδεπηηθνί πξόζπκνη (θαη έηνηκνη) λα αληαπνθξηζνύλ ζ’ απηή ηελ πξόθιεζε; 

Σηνηρεηώδεο εθπαίδεπζε γηα όινπο δηα βίνπ: Η εθπαίδεπζε, αλ θαη είλαη έλα από ηα βαζηθά αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα, απέρεη πνιύ από ην λα είλαη εμαζθαιηζκέλε γηα έλα κεγάιν αξηζκό ιαώλ, ηδηαίηεξα ζηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Ο κεγαιύηεξνο εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο ηνπ 20νύ αηώλα, ε εμάιεηςε ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνύ, δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αθόκε. Τν 1999, ππήξραλ αθόκε 880 εθαηνκκύξηα 

αλαιθάβεησλ άλσ ησλ 15 εηώλ. Από απηνύο, ηα δύν ηξίηα ήηαλ γπλαίθεο. Μηιώληαο κε ζρεηηθνύο όξνπο, ν 

αλαιθαβεηηζκόο έρεη κεησζεί νπζηαζηηθά (π.ρ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζήκεξα πνπ γλσξίδνπλ 

γξαθή θαη αλάγλσζε παξά πνηέ ζηελ ηζηνξία. Δπίζεο ην πνζνζηό ησλ αλαιθάβεησλ παγθνζκίσο έπεζε από 

30,5% ην 1980 ζε 22,7% ην 1995). Ωζηόζν, κε απόιπηνπο όξνπο, εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

πιεζπζκνύ ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα, ν αξηζκόο ησλ αλαιθάβεησλ απμήζεθε από 877 εθαη. ην 1980 ζε 884 

εθαη. ην 1995). Οη ηειεπηαίνη ππνινγηζκνί είλαη πην αηζηόδνμνη: είλαη πηζαλό λα αλαζηξαθνύλ νη ηάζεηο. Ο 

αλαιθαβεηηζκόο αλακέλεηαη λα πέζεη, αθόκα θαη κε απόιπηνπο όξνπο, από 876 εθαη. ην 2000 ζε 840 εθαη. 

ην 2010. Αλ κηιήζνπκε κε πνζνζηά, ην 22,7% ησλ αλαιθάβεησλ γηα ην 1995 αλακέλεηαη λα πέζεη ζην 

18,8% ην 2010. Ωζηόζν, ππάξρνπλ αθόκε πάξα πνιιά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη ην ζέκα πεξηπιέθεηαη 

αθόκε πεξηζζόηεξν από ηελ εκθάληζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ αλαιθαβεηηζκνύ. 

Απμαλόκελεο θνηλωληθέο αξκνδηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ: Υπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο λέσλ αλζξώπσλ πνπ 

αηζζάλνληαη απνθιεηζκέλνη θαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη. Από ηε ζηηγκή πνπ ην κέιινλ θαληάδεη δπζνίσλν θαη 

αηζζάλνληαη όηη ε θνηλσλία ηνπο απνξξίπηεη, κε ηε ζεηξά ηνπο θαη απηνί απνξξίπηνπλ ηελ θνηλσλία. Δίλαη ηα 

παηδηά ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πξναζηίσλ, νη πξόζθπγεο, νη κεηαλάζηεο  θαη, ζε κεγάιν αξηζκό πεξηπηώζεσλ, 

ηα παηδηά ησλ κεηνλνηήησλ. Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα ελζσκαηώζνπκε ζηελ θνηλσλία απηά ηα 

πεξηζσξηνπνηεκέλα «παηδηά ηνπ δξόκνπ» είλαη ε εθπαίδεπζε. Αλ νη πόξηεο ησλ ζρνιείσλ δελ είλαη αλνηρηέο 

γη απηά ηα παηδηά, ηόηε ζα βξνπλ αλνηρηέο ηηο πόξηεο ηεο θπιαθήο. 

Η βία ζηα ζρνιεία: Η βία ζηα ζρνιεία είλαη έλα θαηλόκελν πνπ παξνπζηάδεηαη ζε αλεπαλάιεπηε θιίκαθα 

θαη πνπ θαινύληαη νη ηνπηθέο θνηλόηεηεο λα αληηκεησπίζνπλ. Πξώηνη νη εθπαηδεπηηθνί γίλνληαη κάξηπξεο ηεο 

θνβεξήο πξαγκαηηθόηεηαο απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ. Πνηεο ιύζεηο ζα κπνξνύζαλ λα βξεζνύλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζή ηνπ; Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ, ην ζρνιείν ππήξμε ην ιηκάλη ηεο ηάμεο θαη ηεο 

εζπρίαο, απαξαίηεησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Τν ζρνιείν πξέπεη λα δηαηεξήζεη ην 

ξόιν ηνπ σο έλα ζεκείν ζπλάληεζεο, έλα ηόπν κάζεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο κε ην δηπιό ζηόρν λα 

πξνζθέξεη γλώζε θαη λα δεκηνπξγήζεη πνιίηεο.  

 
Μεηάθξαζε από ην αγγιηθό πξσηόηππν: 

Δπξύθιεηα Δκεηιή 

 


