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Ι. Εισαγωγή 

Τον Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας εισήγαγε μια νέα 
μορφή διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τη λεγόμενη Ανοικτή Μέθοδο 
Συντονισμού (ΑΜΣ). Η ΑΜΣ έχει σκοπό την επίτευξη μεταρρυθμίσεων σε χώρους 
κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής που διέπονται από την αρχή της επικουρικότη-
τας. Η μορφή αυτή διακυβέρνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε θέματα οικονομικής 
πολιτικής και στο Συμβούλιο του 2000 για πρώτη φορά αφορά σε θέματα εκπαιδευτι-
κής πολιτικής.  

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο η ΑΜΣ επιδρά στις εκ-
παιδευτικές πολιτικές και αλλάζει ριζικά το ‘σκηνικό’ όσο αφορά την σχέση ανάμεσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εκπαιδευτική πολιτική των Κρατών Μελών. Στο πρώ-
το μέρος του άρθρου περιγράφονται τρία βασικά χαρακτηριστικά της Ανοικτής Μεθό-
δου Συντονισμού. Στο δεύτερο και κύριο μέρος του εξετάζονται με κριτική διάθεση 
βασικές όψεις της ΑΜΣ με επίκεντρο την πιθανή πολιτικοποίηση της αμοιβαίας εκμά-
θησης πολιτικής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μέτρων της ΑΜΣ. Ήδη εξαρχής, ω-
στόσο, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί απάντηση στο ερώτημα, τι είναι ακριβώς η ΑΜΣ. 

ΙΙ. Έννοια και περιεχόμενο της ΑΜΣ 

Δεν υπάρχει επίσημος νομικός ορισμός της ΑΜΣ στην Σύμβαση για την Ε.Κ. ή για 
την ΕΕ3. Υπήρξαν αιτήματα από διάφορους θεσμικούς φορείς της ΕΕ, όπως η Επιτρο-
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3. Αναφορά στην ΑΜΣ γίνεται μόνον στη Συνθήκη της ΕΕ στο πλαίσιο του συντονισμού της 
οικονομικής πολιτικής στις γενικές οδηγίες οικονομικής πολιτικής, που καθιερώθηκαν με τη Συν-
θήκη του Maastricht το 1992 κατά την προετοιμασία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. 
Επιπλέον, από τη Συνθήκη του Amsterdam το 1997 η Συνθήκη της ΕΕ αναφέρεται στην ΑΜΣ στο 
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πή Περιφερειών και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να δοθεί ορισμός της 
ΑΜΣ στο σχέδιο συντάγματος της ΕΕ (Committee of the Regions, 2002, σ. 4). Κάτι 
τέτοιο ωστόσο, ουδέποτε συνέβη, ίσως για να διατηρηθεί η ευελιξία της ΑΜΣ, που 
αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της. Πλησιέστερες προς ένα επίσημο ορι-
σμό της ΑΜΣ είναι οι δηλώσεις στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Λισσαβόνας (2000), στο οποίο συναντήθηκαν οι αρχηγοί των κυβερνήσεων των Κρα-
τών Μελών (ΚΜ) της ΕΕ: 

[Η ΑΜΣ είναι] «ένα μέσο διάδοσης καλύτερης πρακτικής και επίτευξης μεγαλύτε-
ρης σύγκλισης προς τους κύριους στόχους της ΕΕ. Η εν λόγω μέθοδος, η οποία σχε-
διάστηκε για να βοηθήσει τα ΚΜ να αναπτύξουν προοδευτικά τις δικές τους πολιτικές, 
περιλαμβάνει: 

- Τον καθορισμό οδηγιών για την Ένωση, συνδυασμένων με συγκεκριμένες 
προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων που αυτές θέτουν βραχυπρόθεσμα, με-
σοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

- Τον καθορισμό, όπου αρμόζει, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, επιδόσεων 
και σημείων αναφοράς (benchmarks) απέναντι στις καλύτερες στον κόσμο και 
στα μέτρα των αναγκών των διαφόρων ΚΜ και των τομέων ως μέσων σύγκρισης 
της καλής πρακτικής. 

- Την μετατροπή των εν λόγω Ευρωπαϊκών οδηγιών σε εθνικές και περιφερει-
ακές πολιτικές με καθορισμό συγκεκριμένων στόχων και υιοθέτηση μέτρων, 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών και περιφερειακών διαφορών. 

- Τον περιοδικό έλεγχο, αξιολόγηση από ομότιμους (peer review) και προσε-
κτική αναθεώρηση, οργανωμένες ως διαδικασίες αμοιβαίας εκμάθησης (παρά-
γραφος 37)». 

Η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας συζήτησε με γενικούς 
όρους για την ΑΜΣ και για πρώτη φορά αναφέρθηκε ρητά στις εκπαιδευτικές πολιτι-
κές της ΕΕ, ως μια σημαντική περιοχή στην οποία η ΑΜΣ θα έπρεπε να εφαρμόζεται. 

Η ΑΜΣ είναι ένα όργανο διακυβέρνησης – και συνεπώς όχι απλά μια έκφραση υ-
περεθνικής κυβέρνησης της ΕΕ – επίσης επειδή σε αυτήν εμπλέκονται τόσο δημόσιοι 
όσο και ιδιωτικοί φορείς. Δραστηριοποιούνται παραδοσιακά δημόσιοι κυβερνητικοί 
οργανισμοί, όπως τα Κράτη Μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπερεθνι-
κοί δημόσιοι οργανισμοί της ΕΕ, όπως η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επι-
τροπή Περιφερειών και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Αλλά όμως δραστηρι-

                                                              
πλαίσιο των ρυθμίσεων για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης. Για όλους τους άλλους το-
μείς πολιτικής στους οποίους γίνεται χρήση της ΑΜΣ, όπως οι συντάξεις, η μέριμνα για την υγεία, 
η κοινωνική ενσωμάτωση και η εκπαίδευση, μόνη βάση στην οποία στηρίζεται η εφαρμογή της 
ΑΜΣ στους συγκεκριμένους τομείς πολιτικής αποτελούν τα πορίσματα της Λισσαβόνας. 
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οποιούνται επίσης ιδιωτικοί φορείς που έχουν ενδιαφέρον στη διαμόρφωση της πολιτι-
κής. Για παράδειγμα, η διαμόρφωση της πολιτικής της ΑΜΣ στον τομέα της εκπαίδευ-
σης περιλαμβάνει εθνικές υπηρεσίες αξιολόγησης, εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, 
δημόσιους λειτουργούς που εργάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης και επιχειρήσεις 
ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ο όρος “ΑΜΣ” χρησιμοποιείται συνήθως για να γίνει αναφορά 
στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής της ΕΕ. Κάποιες φορές χρησιμοποιείται επί-
σης για να περιγραφούν τα ουσιαστικά αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών διαμόρ-
φωσης πολιτικής της ΕΕ. Η πολιτική δέσμευση των Κρατών Μελών στους ‘κοινούς 
στόχους’ της Λισσαβόνας, η δυνατότητα σύγκρισης των επιτευγμάτων του κάθε εκ-
παιδευτικού συστήματος, η περιοδική αξιολόγηση αυτών των επιτευγμάτων, και η αύ-
ξηση γνώσεων περί καλών πρακτικών που συμβαίνουν σε διάφορα ΚΜ, αποτελούν 
τους συντονιστικούς μηχανισμούς της ΑΜΣ που επιδιώκει τη σύγκλιση και εναρμόνι-
ση του σχεδιασμού πολιτικών στην εκπαίδευση και την εύρεση λύσεων σε προβλήμα-
τα συλλογικής δράσης.  

Δεν υπάρχει μια μοναδική ΑΜΣ αλλά ένας αριθμός Ανοικτών Μεθόδων Συντονι-
σμού. Η ΑΜΣ διαφέρει ανάλογα με τον ειδικό τομέα πολιτικής και το χρόνο στον ο-
ποίο χρησιμοποιείται (Armstrong and Kilpatrick, 2006, σ. 11). Διάφοροι τύποι Ανοι-
κτών Μεθόδων Συντονισμού χρησιμοποιούνται σήμερα σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών 
της ΕΕ, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (European Em-
ployment Strategy), οικονομικές πολιτικές σε σχέση με το Σύμφωνο Ανάπτυξης και 
Σταθερότητας (Growth and Stability Pact), συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη, κοινω-
νική ένταξη, πολιτικές για τη νεολαία, μετανάστευση και άσυλο, και φυσικά η εκπαι-
δευτική πολιτική της ΕΕ. Οι Ανοικτές Μέθοδοι Συντονισμού μπορεί επίσης να διαφέ-
ρουν στο χρόνο. Σε κάποιες περιοχές πολιτικής, όπως για παράδειγμα η κοινωνική έ-
νταξη, υπήρξαν φιλοδοξίες ότι θα επιτευχθεί μετακίνηση από έναν επιεική και χωρίς 
κυρώσεις κανονισμό της ΑΜΣ προς αυστηρότερες μορφές κανονισμού, παρόλο που 
αυτές οι φιλοδοξίες δεν υλοποιήθηκαν κατ’ ανάγκη στην πράξη. Οι αναθεωρήσεις της 
πολιτικής της κοινωνικής ενσωμάτωσης της ΕΕ περιελάμβαναν καθαρότερους στόχους 
και πιο συγκεκριμένα κριτήρια. Ο συντονισμός κατευθυνόταν προς ένα καθαρό στόχο 
σύγκλισης μάλλον, παρά προς το να αφεθεί το πεδίο ελεύθερο στα Κράτη Μέλη ώστε 
να εφαρμόσουν όποιες πλευρές της πολιτικής θα ήθελαν (Armstrong and Kilpatrick, 
2006, σ. 13). Σε άλλους τομείς πολιτικής, ωστόσο, όπως για παράδειγμα ο συντονι-
σμός της οικονομικής πολιτικής κατά το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας, υ-
πήρξε επίσης μια “ελάφρυνση” των μέτρων ΑΜΣ. Πραγματικά, νομικά μέτρα μη δε-
σμευτικά μπορεί να είναι αναγκαία στο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής έτσι 
ώστε να καταστούν “αποδεκτές” και “εφαρμόσιμες” οι υποχρεωτικές ρυθμίσεις. Νομι-
κά μέτρα μη δεσμευτικά μπορεί να βοηθούν στην επίτευξη συναίνεσης αναφορικά με 
τους σκοπούς των κανόνων για συντονισμό της πολιτικής (Schelkle, 2006, σσ. 16-17). 
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Παρόλο που υπάρχει μια διαφοροποίηση στην ΑΜΣ, ωστόσο είναι δυνατό να διαπι-
στωθούν κάποιες κοινές βασικές όψεις αυτού του οργάνου διακυβέρνησης. Όπως μπορεί 
να δει κάποιος από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω, η ευελιξία είναι το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της ΑΜΣ. Η 
ΑΜΣ είναι ευέλικτη επίσης επειδή στηρίζεται σε μη δεσμευτικό δίκαιο. Η ΑΜΣ διαφέ-
ρει από τον παραδοσιακό σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ, η οποία –ως προς το τελικό της 
αποτέλεσμα– συνήθως περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας τυπικής, νομικά δεσμευτικής 
νομοθεσίας δια της κλασικής Κοινοτικής Μεθόδου. Αυτή η τελευταία υλοποιείται από 
τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως είναι η Επιτροπή της ΕΕ, το Συμβούλιο Υπουρ-
γών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συχνότερα σε μια διαδικασία κοινών αποφάσεων. 
Έτσι, ενώ η Επιτροπή της ΕΕ έχει την πρωτοβουλία της νομοθετικής πρότασης, το Συμ-
βούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζουν, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να έχει την εξουσία της αρνησικυρίας (veto), δεδομένου ότι προς λήψη νομοθετικού μέ-
τρου είναι αναγκαία η συναίνεση τόσο του Συμβουλίου όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Σε αντίθεση προς αυτήν την κλασική Κοινοτική Μέθοδο της μετατροπής πολι-
τικών πρωτοβουλιών σε νόμους, η ΑΜΣ δεν περιλαμβάνει τη δημιουργία τυπικά δε-
σμευτικής δευτερεύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, όπως οι Οδηγίες (Directives) και οι Κα-
νονισμοί (Regulations) (Commission of the European Communities, 2001, σσ. 21-22). 
Αντίθετα, στηρίζεται σημαντικά σε μη δεσμευτικό δίκαιο.  

ΙΙΙ. Η ΑΜΣ: ένα νέο ευέλικτο όργανο διακυβέρνησης που στηρίζεται σε μη  
 δεσμευτικό δίκαιο 

Το μη δεσμευτικό δίκαιο (soft law) μπορεί να διακριθεί από το δεσμευτικό δίκαιο 
(hard law) από το γεγονός ότι αυτό το τελευταίο αποτελεί την παραδοσιακή μορφή ά-
σκησης κυβερνητικών εξουσιών. Ενώ το δεσμευτικό δίκαιο, όπως για παράδειγμα τα 
άρθρα της Συνθήκης για την ΕΚ και την ΕΕ, οι Οδηγίες και οι Κανονισμοί, δημιουργούν 
νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις, το μη δεσμευτικό δίκαιο της ΕΕ, όπως οι Συστάσεις, 
οι Γνώμες, οι Εκθέσεις, οι Κοινές Ανακοινώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου 
Παιδείας, καθώς και τα Σχέδια Δράσης επιδιώκουν μόνον τη συμμόρφωση δια της πει-
θούς. Δεν δημιουργούν εξαναγκαστικά νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα ιδρύ-
ματα ή τους πολίτες της ΕΕ. Ένα παράδειγμα μη δεσμευτικού νομικού κανόνα της ΕΕ 
στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελούν οι εκθέσεις της Επιτροπής της ΕΕ οι 
οποίες ορίζουν επιδόσεις και δείκτες για τη μέτρηση της ποιότητας των ρυθμίσεων για 
τα δευτεροβάθμια σχολεία σε όλη την ΕΕ. Οι εν λόγω επιδόσεις και δείκτες δεν δημι-
ουργούν νομικά εξαναγκαστικά δικαιώματα για συγκεκριμένο επίπεδο υπηρεσιών για 
μαθητές ή γονείς, ούτε αποτελούν ένα νομικά δεσμευτικό επίπεδο (standard) προς το 
οποίο είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται τα σχολεία στα Κράτη Μέλη της ΕΕ. 
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Κατά παράδοση στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ γίνεται προσφυγή σε μη 
δεσμευτικούς κανόνες δικαίου ως προκαταρκτικό μέτρο, πριν υιοθετηθούν υποχρεωτι-
κά νομικά μέτρα. Για παράδειγμα, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ μπορεί 
να θεωρηθεί ως πρόδρομος σε παραδοσιακά υποχρεωτικά ατομικά δικαιώματα σε ένα 
τυπικά κυρωμένο Σύνταγμα της ΕΕ. Μη δεσμευτικοί κανόνες χρησιμοποιούνται επί-
σης συχνά προς ερμηνεία υφισταμένων μέτρων δεσμευτικών κανόνων δικαίου. Η Επι-
τροπή εκδίδει μη δεσμευτικούς νομικούς κανόνες, όπως για παράδειγμα διοικητικές 
εγκυκλίους και ανακοινώσεις σε διάφορους τομείς της αρμοδιότητάς της, με σκοπό να 
διευκολύνει την ερμηνεία κανόνων δεσμευτικού δικαίου (Armstrong and Kilpatrick, 
2006, σ. 3). Σε αντίθεση, η ΑΜΣ περιορίζεται σε κανόνες μη δεσμευτικού δικαίου ως 
μέσα βασικής διακυβέρνησης και όχι ως προκαταρκτική επιλογή ή ως ενέργεια προς 
διευκόλυνση της ερμηνείας υποχρεωτικών κανόνων δικαίου. Τούτο έχει σημασία επί-
σης διότι η σημαντική προσφυγή σε μη δεσμευτικό δίκαιο έχει συνέπειες για την κα-
τανομή της εξουσίας στην ΕΕ. Όπου ειδικότερα η Επιτροπή της ΕΕ περιορίζεται σε 
παραδοσιακά μέτρα όχι δεσμευτικού δικαίου, για παράδειγμα για να εκφράσει τις α-
πόψεις της αναφορικά με την ερμηνεία δεσμευτικών νομικών κανόνων της ΕΕ, ο ρό-
λος της Επιτροπής κι έτσι ο διεθνικισμός στην ΕΕ ενισχύονται. Αντίθετα προς την τα-
κτική αυτή, η ΑΜΣ ακολουθεί μια καινοτόμο τακτική. 

Εδώ τα μέτρα μη δεσμευτικού δικαίου συχνά προέρχονται από πρωτοβουλίες του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών. Τούτο αυξάνει το ρόλο των 
Κρατών Μελών στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής της ΕΕ και γι’ αυτό ενι-
σχύει τον διακρατισμό στην ΕΕ (Armstrong and Kilpatrick, 2006, σ. 3). Ο μη δεσμευ-
τικός χαρακτήρας της ΑΜΣ τονίζει επίσης ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της, την 
ικανότητά της να αντιδρά αμέσως (reflexivity). 

IV. Η ΑΜΣ: ένα όργανο διακυβέρνησης ικανό να αντιδρά άμεσα 

Η ικανότητα να αντιδρά άμεσα είναι το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της ΑΜΣ 
(Armstrong and Kilpatrick, 2006, σ. 11). Εξ ορισμού, αν σε κάποιο θέμα πολιτικής 
προκύψουν νέα δεδομένα, το μη δεσμευτικό δίκαιο μπορεί να αναθεωρηθεί πολύ ευ-
κολότερα από το δεσμευτικό δίκαιο. Όπως γίνεται σαφές από τα συμπεράσματα της 
Λισσαβόνας, η “εκμάθηση πολιτικής” αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ΑΜΣ. Ως ένα 
όργανο ικανό να αντιδρά άμεσα η ΑΜΣ περικλείει επαναλαμβανόμενες διαδικασίες 
διαμόρφωσης πολιτικής, οι οποίες τροφοδοτούνται από συνεχείς σκέψεις και αναθεω-
ρήσεις ιδεών. Καθώς αναπτύσσονται νέες γνώσεις αναφορικά με θέματα πολιτικής οι 
αντιδράσεις της διακυβέρνησης μπορεί να τροποποιούνται. Για παράδειγμα, η εφαρ-
μογή της ΑΜΣ στην εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ έχει ενεργοποιήσει νέες πολιτικές 
οι οποίες ανταλλάσσουν πληροφόρηση για τις καλύτερες πρακτικές στην εκπαίδευση. 



Ναυσικά Αλεξιάδου - Bettina Lange 

 

28 

Αυτή η ανταλλαγή πληροφόρησης και προοπτικών μεταξύ των διαφόρων ΚΜ επιδιώ-
κει επίσης να ενθαρρύνει κάθε Κράτος Μέλος να επανεξετάζει τις δικές του πρακτικές 
εκπαίδευσης, να προωθεί την εκμάθηση πολιτικής και να ανεβάζει τα επίπεδα στο ύ-
ψος των επιπέδων εκείνων των Κρατών Μελών που γίνεται δεκτό ότι παρέχουν τις 
“καλύτερες πρακτικές”. Αλλά η “μη υποχρεωτικότητα” και η ικανότητα άμεσης αντί-
δρασης δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται ως βασικά χαρακτηριστικά της ΑΜΣ. Η ανταλ-
λαγή πληροφόρησης και απόψεων για τα δίκτυα πολιτικής (policy networks) προσφέ-
ρει επίσης την βάση για την επιβολή περισσότερο ειδικών μορφών διακυβέρνησης της 
ΑΜΣ της ΕΕ, που έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν και να καθοδηγούν εκπαι-
δευτικές πολιτικές στα Κράτη Μέλη. Ειδικότερα, οι ανταλλαγές πληροφόρησης μπο-
ρούν να προσφέρουν τα θεμέλια για την ανάπτυξη αντικειμενικών στόχων, δεικτών και 
επιδόσεων, που είναι κεντρικής σημασίας για την ΑΜΣ, επίσης στις εκπαιδευτικές πο-
λιτικές της ΕΕ. Η εμπιστοσύνη σε αυτά τα νέα όργανα δημόσιας διαχείρισης αποτελεί 
το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό της ΑΜΣ. 

V. Αντικειμενικοί στόχοι, δείκτες και επιδόσεις 

Τον Μάρτιο του 2001 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τρεις στρατηγικούς 
στόχους για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση (ΕΚ) στην ΕΕ. Οι εν 
λόγω στόχοι: πρώτον, απέβλεπαν στην αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικό-
τητας των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚ) στην ΕΕ. 
Δεύτερον, επιδίωκαν να διευκολύνουν την πρόσβαση όλων στα συστήματα εκπαίδευ-
σης και επαγγελματικής κατάρτισης. Και, τρίτον, φιλοδοξούσαν να καταστήσουν τα 
συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανοικτά σε όλο τον κόσμο. 
Τον ίδιο χρόνο η Επιτροπή (2001 β) δημοσίευσε έκθεση με τίτλο “Οι Συγκεκριμένοι 
Μελλοντικοί Αντικειμενικοί Στόχοι των Συστημάτων Εκπαίδευσης” (“The Concrete 
Future Objectives of Education Systems”), όπου καθόρισε πέντε κύριους4 και δεκα-
τρείς δευτερεύοντες αντικειμενικούς στόχους. 

Ακολούθησε ένα λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας προς το σκοπό της καταγραφής 
των αλλαγών που κρίθηκαν αναγκαίες για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η πρόοδος 

                                                       
4. Οι πέντε κύριοι αντικειμενικοί στόχοι είναι οι εξής: 
α) Η αύξηση του επιπέδου σπουδών στην Ευρώπη. 
β) Η ευκολότερη και περισσότερο διαδεδομένη πρόσβαση στις σπουδές σε όλες τις ηλικίες στη 

διάρκεια της ζωής. 
γ) Ο εκσυγχρονισμός του ορισμού των βασικών ικανοτήτων για την κοινωνία της γνώσης. 
δ) Το άνοιγμα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στο τοπικό περιβάλλον, 

στην Ευρώπη και στον κόσμο. 
ε) Η αξιοποίηση των πόρων κατά τον καλύτερο τρόπο. 
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των Κρατών Μελών σε σχέση με καθένα από τους στόχους αυτούς παρακολουθείται 
με τη δημιουργία επιδόσεων. Οι επιδόσεις αυτές δεν είναι συγκεκριμένοι στόχοι προς 
επίτευξη από τις καθέκαστα χώρες – είναι απλά αναφορές για “μέσες” επιδόσεις. Η 
Αυστρία και η Ολλανδία, ωστόσο, περιέλαβαν τις εν λόγω επιδόσεις ως στόχους για 
την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική τους (Gornitzka, 2005). Η Επιτροπή δημοσίευσε 
επίσης την “Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ποιότητα της Σχολικής Εκπαίδευσης – 16 
Δείκτες Ποιότητας” (European Commission, 2000). Η εν λόγω Έκθεση καθιέρωσε τη 
χρήση δεικτών και επιδόσεων για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας της 
σχολικής εκπαίδευσης. Τον Μάιο του 2003 η Επιτροπή πρότεινε και το Συμβούλιο 
υιοθέτησε πέντε ευρωπαϊκές επιδόσεις για την εκπαίδευση. Για παράδειγμα, το Συμ-
βούλιο θέτει ως στόχο για το 2010 να επιτευχθεί στην ΕΕ ένας μέσος όρος μαθητών 
που εγκαταλείπουν το σχολείο όχι ανώτερος του 10% όλων των μαθητών (της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης)5. 

Κατά συνέπεια, οι επιδόσεις αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο της ΑΜΣ στην εκ-
παίδευση. Προορίζονται να χρησιμοποιούνται για “να προσδιορίζονται οι καλύτερες 
πρακτικές” που θα βοηθούσαν στην επίτευξη παραδεκτών αντικειμενικών στόχων6. Η 
χρήση τους δικαιολογείται επίσης με αναφορά σε διάφορες αξίες διακυβέρνησης. Θα 
πρέπει να προωθούν τη διαφάνεια επιτυγχάνοντας εμφανή πρόοδο προς τους αντικει-
μενικούς στόχους. Θα πρέπει ακόμη να προωθούν πραγματικές όψεις της “καλής δια-
κυβέρνησης” με “κάμψη της υπερβολικής (Λισσαβόνα) φιλοδοξίας σε στόχους που 
μπορούν να επιτευχθούν” (Commission Staff Working Paper, 2004, σ. 10). 

                                                       
5. Οι άλλες τέσσερις επιδόσεις είναι: 
α) “Ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες και στην τε-

χνολογία στην ΕΕ θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 15% μέχρι το 2010, ενώ στο ίδιο διά-
στημα θα πρέπει να μειωθεί το επίπεδο της ανισοκατανομής κατά φύλο”. 

β) “Μέχρι το 2010 ποσοστό τουλάχιστον 85% των ατόμων ηλικίας 22 χρόνων στην ΕΕ θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση”. 

γ) “Μέχρι το 2010 η ποσοστιαία αναλογία των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλή επίδοση 
στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου θα πρέπει να έχει ελαττωθεί τουλάχιστον κατά 20% σε 
σύγκριση με το έτος 2000”. 

δ) “Μέχρι το 2010, ο μέσος όρος συμμετοχής σε δια βίου εκπαίδευση στην ΕΕ θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον το 12,5% του ενήλικα εργασιακής ηλικίας πληθυσμού (ηλικιακή ομάδα 25- 64 χρόνων)”. 

6. Τα βασικά κείμενα στην προκείμενη περίπτωση είναι η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής «Ευρωπαϊκές επιδόσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: παρακολούθηση κατά το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας», Com (2002) 629, 20.11.2002, και τα Πορίσματα του Συμ-
βουλίου της 5ης Μαΐου 2003 για τα «Επίπεδα Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Μέσης Απόδοσης στην 
Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (Επιδόσεις) OJ C 134, 7.6.2003. Βλ. επίσης Jaap S. και Hendriks 
M. (Eds.) (2002), Bench-marking the Quality of Education, Study co-financed by the European 
Commission, Socrates Programme. 
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Τελικά, οι “δείκτες”7 χρησιμοποιούνται για να εκτιμάται είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά 
η πρόοδος για επίτευξη των επιδόσεων και των κοινών αντικειμενικών στόχων. Οι δεί-
κτες θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην ανταλλαγή πληροφόρησης και στη συζήτηση 
μεταξύ των Κρατών Μελών γύρω από τα αίτια των διαφορών στην εφαρμογή. Κατά συ-
νέπεια, στοχεύουν να διευκολύνουν την εκμάθηση πολιτικής (Commission Staff Work-
ing Paper, 2004, σ. 11). Έχουν επιδοκιμαστεί από τις ομάδες εργασίας της Επιτροπής και 
θα πρέπει επίσης να επιδοκιμαστούν από το Συμβούλιο. Συμμετέχοντας στην ΑΜΣ για 
τις εκπαιδευτικές πολιτικές της ΕΕ, η Επιτροπή της ΕΕ έχει συγκροτήσει μια “Ενεργό 
Ομάδα για Δείκτες και Επιδόσεις” (“Standing Group for Indicators and Benchmarks”)8 η 
οποία έχει αναπτύξει προς το παρόν 29 δείκτες για να υπολογίζεται εάν και σε πόση έ-
κταση η ΕΕ προχωρεί προς επίτευξη των κοινών αντικειμενικών στόχων και επιδόσεων 
στο πεδίο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης9. 

Σε σχέση με έναν αριθμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων η ΕΕ επιζητεί επίσης να 
αναπτύξει περαιτέρω και να βελτιώσει τους δείκτες της. Τούτο εμφανίζεται αναγκαίο 
επίσης επειδή οι δείκτες ορισμένες φορές μόνον ελάχιστα συνδέονται με τις επιδόσεις 
και τους αντικειμενικούς στόχους, την πρόοδο των οποίων προορίζονται να υπολογί-
σουν. Για παράδειγμα, οι δείκτες “αναλογία μαθητών και δασκάλων” και “ηλικία του 
δασκάλου” χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της προόδου στην ποιότητα της διδα-
σκαλίας. Ωστόσο, συχνά δεν υπάρχουν λεπτομερείς ενδείξεις από τις κοινωνικές επιστή-
μες που να υποστηρίζουν τους προβαλλόμενους δεσμούς ανάμεσα σε δείκτες και επιδό-
σεις στις εκθέσεις πολιτικής της ΕΕ. Είναι πράγματι η ηλικία και ο αριθμός των δασκά-
λων σε σχέση με τους μαθητές παράγοντες κλειδιά που επηρεάζουν την ποιότητα της 
διδασκαλίας; Ακόμη περισσότερο, κάποιοι δείκτες δεν φαίνεται να επιμετρούν αυτό που 
επιδιώκουν να συλλάβουν οι επιδόσεις. Για παράδειγμα, ο αριθμός των μαθητών που 

                                                       
7. Η ΕΕ χρησιμοποιεί επίσης «σύνθετους δείκτες» οι οποίοι «επιχειρούν να συλλάβουν τη σύνθε-

τη, πολυδιάστατη φύση της στηριζόμενης - στη - γνώση οικονομίας, αθροίζοντας έναν αριθμό βασι-
κών μεταβλητών, και εκφράζοντας το αποτέλεσμα στη μορφή ενός συνολικού δείκτη’ (Commission 
Staff Working Paper ‘Progress towards the common objectives in education and training: Indicators 
and Benchmarks’, SEC (2004) σ. 6). Οι εν λόγω δείκτες χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για τη 
μέτρηση ενδεχόμενης αύξησης σε ‘επένδυση στην στηριζόμενη - στη - γνώση οικονομία’.  

8. Πρόκειται για μια «ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία περιλαμβάνει μέλη από όλες τις συμ-
μετέχουσες χώρες, που παρέχει συμβουλές προς την Επιτροπή αναφορικά με τη χρήση δεικτών ως 
οργάνων προς μέτρηση της προόδου για επίτευξη κοινών αντικειμενικών στόχων και δεικτών» 
(Commission Staff Working Paper ‘Progress Towards the Common Objectives in Education and 
Training: Indicators and Benchmarks’, SEC (2004, 73, σ. 12). 

9. «Ένας ενδεικτικός κατάλογος» από 33 δείκτες και περιοχές δεικτών είχε επισημανθεί στο 
«Detailed Work Programme επί της εφαρμογής Ευρωπαϊκών κοινών στόχων στον τομέα της εκπαί-
δευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2002). 
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είναι καταγραμμένοι στις ξένες γλώσσες χρησιμοποιείται ως δείκτης για τη βελτίωση της 
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. Ενώ αυτός ο δείκτης επιμετράει τον αριθμό των μα-
θητών που επίσημα εμπλέκονται στη διδασκαλία της γλώσσας, ωστόσο δεν επιμετράει 
εάν και σε ποιο βαθμό αποκτάται πράγματι ικανότητα σε ξένες γλώσσες. 

Μετά την παρουσίαση τριών θεμελιωδών χαρακτηριστικών της ΑΜΣ είναι ήδη 
αναγκαίο να επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση στο ερώτημα γιατί η ΑΜΣ εφαρμόζεται 
επίσης στον τομέα των εκπαιδευτικών πολιτικών της ΕΕ. 

VI. Η καθιέρωση της ΑΜΣ στην εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ 

Η ΑΜΣ χρησιμοποιείται συνήθως όπου οι επίσημοι φορείς της ΕΕ διαθέτουν περι-
ορισμένη δύναμη προς ανάπτυξη πολιτικών υπό τις Συνθήκες της ΕΚ και της ΕΕ, ή, 
όπου υπάρχει ισχυρή πολιτική αντίδραση στην επέκταση των δραστηριοτήτων της ΕΕ. 
Τούτο συμβαίνει ξεκάθαρα στην περίπτωση των εκπαιδευτικών πολιτικών της ΕΕ. 
Επομένως, η ΑΜΣ μπορεί να θεωρηθεί ως μια ενδεχόμενη νέα απάντηση στα παλιά 
προβλήματα των περιορισμένων αρμοδιοτήτων και νομιμοποίησης των οργάνων της 
ΕΕ κατά την άσκηση της πολιτικής (Zeitlin and Pochet, 2005). Σύμφωνα με το Άρθρο 
149 (1) της Συνθήκης της ΕΚ η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει μόνο πολύ περιορισμένες 
εξουσίες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών: 

“Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρ-
ρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ Κρατών Μελών και, αν αυτό απαιτείται, υπο-
στηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως 
την αρμοδιότητα των Κρατών Μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και 
την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και 
γλωσσική τους πολυμορφία” (βλ. το κείμενο στην ελληνική γλώσσα στον τόμο 
Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικά κείμενα, 2005, σ. 145). 

Το εν λόγω άρθρο προστέθηκε στη Συνθήκη της ΕΚ μόλις το 1992 με τη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ. Επομένως, η ΕΕ απέκτησε μόνον σχετικά πρόσφατα στην ανάπτυξή 
της ρητές εξουσίες υπό τη Συνθήκη της ΕΚ προς ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διάστα-
σης στις εκπαιδευτικές πολιτικές των Κρατών Μελών10. 

Αλλά όμως, ενώ υπάρχει τώρα το ειδικό Άρθρο 149 της Συνθήκης της ΕΚ που δί-
νει εξουσίες στα όργανα της ΕΕ στον τομέα της διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής 
της ΕΕ, είναι επίσης ξεκάθαρο ότι οι εξουσίες αυτές είναι πολύ περιορισμένες. Τα όρ-

                                                       
10. Ο ‘ευρωπαϊσμός’ των εκπαιδευτικών πολιτικών των Κρατών Μελών επίσης προωθήθηκε 

με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ECJ), ήδη πριν το 1992. Το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο υπάγει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναφορικά με τα δικαιώματα πρόσβασης στην εκπαίδευση 
των προστατευομένων μελών των εργατών και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 
στην ΕΕ, υπό το άρθρο 49 της Συνθήκης για την ΕΕ. 
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γανα της ΕΕ μπορούν απλά να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών Με-
λών και αν είναι αναγκαίο να υποστηρίζουν και να συμπληρώνουν τις δραστηριότητες 
των Κρατών Μελών. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες πέραν της ενθάρρυνσης της συ-
νεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών μπορεί να έχουν μόνο δευτερεύοντα χαρακτήρα 
σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα ίδια τα Κράτη Μέλη. Είναι επί-
σης σαφές, ότι τα όργανα της ΕΕ δεν έχουν καμία επίσημη νομοθετική εξουσία ανα-
φορικά με την εκπαίδευση σύμφωνα με το Άρθρο 149 της Συνθήκης της ΕΚ. Ακόμη 
περισσότερο, το Άρθρο 149 (1) της Συνθήκης της ΕΚ στο τέλος του αξιώνει από τα 
όργανα της ΕΕ να σέβονται πλήρως την αρχή κατά την οποία η κύρια ευθύνη για το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των συστημάτων εκπαίδευσης εναπό-
κειται στα Κράτη Μέλη. Η ιδέα μιας ενοποιημένης εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ 
περιορίζεται περαιτέρω στο Άρθρο 149 (1) της Συνθήκης της ΕΚ με τη ρητή αναφορά 
στην πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην ΕΕ. 

Επιπρόσθετα, οι εξουσίες άσκησης πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης 
είναι επίσης περιορισμένες, διότι υπόκεινται στις γενικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (Άρθρο 5 Συνθήκης ΕΚ). Στην επικουρικό-
τητα αναφέρεται το Άρθρο 5 εδ. β΄ της Συνθήκης της ΕΚ. Τούτο ορίζει ότι στους τομείς 
που δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας – γεγονός που σα-
φώς ισχύει για τις εκπαιδευτικές πολιτικές – “η Κοινότητα δρα σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, μόνο εάν και στο βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης 
είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα Κράτη Μέλη” (βλ. το κείμενο στην ελ-
ληνική γλώσσα στον τόμο Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικά κείμενα, σ. 48). 

Τελικά, η δραστηριότητα της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης είναι επίσης περιο-
ρισμένη από ενδεχόμενο έλλειμμα νομιμοποίησης. Υπάρχει ένας ισχυρός δεσμός ανά-
μεσα στις εκπαιδευτικές πολιτικές και τη σύσταση της εθνικής ταυτότητας και της κυ-
ριαρχίας στα Κράτη Μέλη. Επομένως, τα Κράτη Μέλη διατυπώνουν το ερώτημα αν 
είναι πράγματι σύμφωνη προς το ευρωπαϊκό δίκαιο μια ευρωπαϊκή διάσταση στις εκ-
παιδευτικές πολιτικές (Alexiadou, 2005). Εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί φορείς, οι 
οποίοι διαθέτουν σημαντικές εξουσίες στα διάφορα Κράτη Μέλη αναφορικά με τη 
διακυβέρνηση της εκπαίδευσης11, εύλογα αναμένεται ότι θα κρατήσουν κριτική και 
άγρυπνη στάση απέναντι σε μια ενδεχόμενη διάβρωση της επιρροής τους μέσα από μια 
ευρωπαϊκή διάσταση στις εκπαιδευτικές πολιτικές των Κρατών Μελών. 

                                                       
11. Για παράδειγμα, στη Γερμανία τα Ομόσπονδα Κρατίδια (Bundesländer) έχουν την ευθύνη 

και τις εξουσίες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών για τον πρωτο-
βάθμιο, τον δευτεροβάθμιο και τον τριτοβάθμιο τομέα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά η διακυβέρ-
νηση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης έχει περιέλθει στην Αγγλία, 
στη Σκοτία και στην Ουαλία. 
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Συνοψίζοντας, μπορεί να λεχθεί, ότι η ΑΜΣ ως ένα μέσο “απαλής” διακυβέρνησης 
είναι ο τύπος του ρυθμιστικού μέσου το οποίο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ρυθμίσεις 
σε τομείς στους οποίους η ΕΕ έχει μόνο πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες. 

Μετά την παρουσίαση των τριών βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων της ΑΜΣ 
και του λόγου για την υιοθέτησή της στον τομέα των εκπαιδευτικών πολιτικών της ΕΕ, 
θα παρουσιάσουμε μια κριτική εκτίμηση ορισμένων βασικών πλευρών της ΑΜΣ. 

VII. Θέματα και προβληματικές  

Στην παρούσα παράγραφο αναπτύσσεται περαιτέρω μια κριτική ανάλυση της 
ΑΜΣ αναφορικά με τρία θεμελιώδη ζητήματα. Πρώτον, συζητιούνται ορισμένες επι-
φυλάξεις για την προσφυγή στην ΑΜΣ σε μη δεσμευτικό δίκαιο. Δεύτερον, ακολουθεί 
μια κριτική ανάλυση του ζητήματος αν η ΑΜΣ μπορεί πραγματικά να θεωρηθεί ως μια 
“νέα” μορφή διακυβέρνησης της εκπαίδευσης στην ΕΕ. Τρίτον, εξετάζονται οι προο-
πτικές για την πραγματοποίηση της εκμάθησης πολιτικής δια της ΑΜΣ και το ενδεχό-
μενο για πολιτικές προς επανα-εισαγωγή διαδικασιών μάθησης της ΑΜΣ. 

Καταρχήν, η προσφυγή στην ΑΜΣ σε μη δεσμευτικό δίκαιο μπορεί να επικριθεί διό-
τι ενδεχόμενα απαλλάσσει τους φορείς της ΕΕ από το να θέτουν τυπικές υποχρεώσεις 
για συγκεκριμένους στόχους πολιτικής. Τούτο εγείρει ερωτηματικά από καθαρά τεχνο-
κρατική άποψη για την πιθανή αποτελεσματικότητα της “χωρίς κυρώσεις” διακυβέρνη-
σης. Ακόμη σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι τούτο θέτει επίσης ερωτηματικά όσον 
αφορά τις αξίες που προωθούνται από την ΑΜΣ. Η ΑΜΣ εφαρμόζεται σε μια σειρά από 
κοινωνικές πολιτικές της ΕΕ, όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση, η πολιτική για τη νεο-
λαία, η κοινωνική ενσωμάτωση, η μέριμνα για την υγεία. Η προσφυγή εδώ σε μη δε-
σμευτικό δίκαιο θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως υποχώρηση από υποχρεώσεις για ιδανι-
κά κοινωνικής δικαιοσύνης, που αποκτούν νόημα για τους πολίτες της ΕΕ μόνον όταν 
εκφράζονται ως τυπικά, εξαναγκαστικά δικαιώματα του αυστηρού δικαίου. Επομένως, 
από την άποψη αυτή η ΑΜΣ είναι μια μορφή απορύθμισης. Η προσφυγή σε μη δεσμευ-
τικό δίκαιο μπορεί επίσης να καταστήσει λιγότερο πιθανή την εφαρμογή των ρυθμίσεων 
του αυστηρού δικαίου στην πράξη (Trubek and Trubek, 2006). Αυτή η κριτική της ΑΜΣ 
τροφοδοτεί συζητήσεις αναφορικά με το κατάλληλο Κοινωνικό Μοντέλο για την ΕΕ. 
Ορισμένοι βλέπουν την ΑΜΣ ως μια περαιτέρω έκφραση μιας νέο-φιλελεύθερης προκα-
τάληψης απέναντι στην οικοδόμηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Εδώ η ΑΜΣ σχετί-
ζεται με ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο το οποίο βλέπει μόνο μια περιορισμένη 
προοπτική για ένα κράτος πρόνοιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίτευξη ισότητας εισο-
δημάτων για τους πολίτες της μέσα από κοινωνικές πολιτικές – περιλαμβανομένης και 
της εκπαίδευσης – δεν θα ήταν μια βασική φιλοδοξία της ΕΕ. Αντίθετα, τα μέτρα της 
ΑΜΣ στην κοινωνική πολιτική της ΕΕ μπορεί απλά να επιδιώκουν να προσφέρουν στους 
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ιδιώτες τα μέσα που είναι αναγκαία για τον ανταγωνισμό στις αγορές ελεύθερης εργασί-
ας. Στην σφαίρα της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ η εν λόγω κριτική μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, διότι η πολιτική απασχόλησης της ΕΕ φαίνεται να υπερισχύει και 
σε μεγάλη έκταση να υπαγορεύει τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής (Alexiadou, 
2005). Αυτός ο δεσμός ανάμεσα στα μέτρα της ΑΜΣ στον τομέα της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής της ΕΕ και σε ένα περιορισμένο όραμα μιας Κοινωνικής Ευρώπης φαίνεται να 
περιγράφεται καθαρά στην ομιλία του Wolfgang Street (1999) προς την Society for the 
Advancement of Socio – Economics: 

Καθώς οι κοινωνικές πολιτικές ανακατανομής όλο και περισσότερο θεωρού-
νται από τις πολιτικές τάξεις της Ευρώπης υπερβολικά δαπανηρές, η έμφαση στις 
πολιτικές συνομιλίες μετατοπίζεται προς την επένδυση στην ικανότητα των ατό-
μων και των κοινοτήτων να επιβιώνουν στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό. 
Όχι απλά ευημερία, αλλά επίσης ισότητα και δικαιοσύνη αναμένονται όλο και 
περισσότερο, όχι πια από ανακατανομή των ατομικών μέσων κατανάλωσης, αλλά 
από επενδύσεις σε συλλογικά μέσα παραγωγής, πράγμα που σημαίνει σε κάθε εί-
δους υποδομές. Η αποκατάσταση της ανισότητας… επιδιώκεται με ευρεία και δί-
καιη επένδυση σε παραγωγικές ικανότητες, ιδιαίτερα στο “ανθρώπινο κεφάλαιο” 
των ατόμων που θεωρείται ένα παραγωγικό αγαθό για την κοινότητα ως σύνολο 
και του οποίου η καλύτερη αξιοποίηση καθίσταται ως εκ τούτου ζήτημα δημοσί-
ου ενδιαφέροντος. 

Παρόλο που και εμείς εγείρουμε ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα της 
ΑΜΣ ως μέσο ρύθμισης κοινωνικής πολιτικής, έχουμε υποστηρίξει αλλού (Lange & 
Alexiadou 2010) ότι κάποιες από τις διαδικασίες της ΑΜΣ όπως η ‘πολιτική εκμάθη-
σης’ που θα αναπτύξουμε πιο κάτω έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τον ‘πολιτικό 
χώρο’ και ‘πολιτικό λόγο’ για την ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Η προσφυγή της ΑΜΣ σε μη δεσμευτικό δίκαιο, ωστόσο, δεν έχει επικριθεί μόνο 
για ενδεχόμενη προώθηση ενός περιορισμένου οράματος για Κοινωνική Ευρώπη. Έχει 
επίσης επικριθεί για ανατροπή παραδοσιακών νομικών αξιωμάτων και αρχών που 
στηρίζουν το δικαιϊκό σύστημα. Η ΑΜΣ στηρίζεται σε ανταλλαγή άριστων πρακτικών, 
επιδόσεων, δεικτών, αναφορών και εμπεριστατωμένων εκθέσεων ως μέσων διακυβέρ-
νησης. Ως εκ τούτου αποτελεί ένα παράδειγμα της “διαχειριστικής προσέγγισης” 
(managerialist approach) μιας “νέας δημόσιας διαχείρισης” (new public management) 
για την προσφορά δημοσίων υπηρεσιών. Οι παραδοσιακές αρχές του συνταγματικού 
δικαίου, όπως π.χ. της διάκρισης των εξουσιών και της νομιμότητας, δεν ταιριάζουν 
ιδιαίτερα με τον νέον αυτόν τρόπο άσκησης της διακυβέρνησης και καθίστανται ενδε-
χόμενα άσχετες για την εξασφάλιση της νόμιμης άσκησης των εξουσιών από τους φο-
ρείς της ΕΕ (Trubeck and Trubeck, 2006). Για παράδειγμα, η αρχή της νομιμότητας – 
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η οποία επιβάλλει την άσκηση όλων των εκτελεστικών εξουσιών σύμφωνα με το νόμο 
– έχει περιορισμένη εφαρμογή όταν το μη δεσμευτικό δίκαιο παίρνει τη θέση του προ-
ηγουμένως εφαρμοζόμενου δεσμευτικού αυστηρού δικαίου. 

Η ΑΜΣ έχει επίσης επικριθεί ως δυνάμενη να υπονομεύσει συνταγματικές αξίες, 
όπως η διαφάνεια και η υπευθυνότητα (accountability) στην άσκηση των εξουσιών της 
ΕΕ. Η ανάμειξη ενός μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη της πολιτικής, 
η συχνή αναθεώρηση των κανόνων, καθώς επίσης και οι πειραματικές διαδικασίες για 
την άσκηση πολιτικής – σε αντίθεση με σαφώς καθορισμένες και καθιερωμένες διαδι-
κασίες άσκησης πολιτικής – όλα αυτά μπορεί να υπονομεύουν τη διαφάνεια στη λει-
τουργία της άσκησης πολιτικής. 

Ειδικότερα, οι αντιπρόσωποι περιφερειών στην ΕΕ έχουν εκφράσει την ανησυχία 
τους για την έλλειψη διαφάνειας στην άσκηση πολιτικής στην ΑΜΣ. Οι εν λόγω αντι-
πρόσωποι υποστηρίζουν, ότι τα μέτρα της ΑΜΣ συχνά τους παρακάμπτουν, διότι τα 
κεντρικά κυβερνητικά όργανα των Κρατών Μελών διαπραγματεύονται απευθείας με 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ νέες πρωτοβουλίες για πολιτικές της ΕΕ (Committee of the 
Regions, 2002). Ακόμη περισσότερο, παραδοσιακοί μηχανισμοί για την τήρηση της 
τάξης τόσο στα εθνικά όσο και στα ευρωπαϊκά όργανα, όπως λ.χ. η επανεξέταση των 
νομικών μέτρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στο Πρωτοδικείο, μπορεί να τεθούν 
στο περιθώριο από την ΑΜΣ. Η στήριξη της ΑΜΣ σε μη εξαναγκαστικό “μη δεσμευ-
τικό” δίκαιο παρέχει περιορισμένη δυνατότητα στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια να αναθε-
ωρούν την άσκηση εξουσιών στην ΕΕ.  

Αλλά όμως για ποιόν λόγο ενδιαφέρουν αυτές οι κριτικές της ΑΜΣ ως δυνάμενης 
να υπονομεύσει παραδοσιακές δικαιϊκές αξίες και αρχές; Δεν ενδιαφέρουν απλά και 
μόνον τους νομικούς τούς οποίους αφορά η τήρηση της νομιμότητας. Τονίζουν πιο 
γενικά το γεγονός ότι η ΑΜΣ έχει σχέση με αυτό που φαίνεται να αποτελεί ένα εσωτε-
ρικά αντιφατικό πρόγραμμα οικοδόμησης πολιτικής της ΕΕ. Από τη μια μεριά, η ΑΜΣ 
είναι ένα μέσο διακυβέρνησης που συνδέεται με τον παραμερισμό της παραδοσιακής 
κρατικής δημόσιας σφαίρας από τις δραστηριότητες κοινωνικής πρόνοιας. Έτσι, ται-
ριάζει προς ένα νέο-φιλελεύθερο όραμα μιας Κοινωνικής Ευρώπης. Από την άλλη με-
ριά, η νέο-φιλελεύθερη προτίμηση για περιορισμένη παρέμβαση του κράτους στην 
κοινωνική σφαίρα συνήθως υποστηρίζεται από παραδοσιακές συνταγματικές αρχές και 
αξίες, όπως είναι η νομιμότητα, η διάκριση των εξουσιών και η μεγάλη έμφαση στην 
υπευθυνότητα κατά την άσκηση των κρατικών εξουσιών και την παρέμβαση του κρά-
τους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών. Για παράδειγμα, η κρατική δραστηριότητα κοι-
νωνικής πρόνοιας συχνά στηρίζεται σε μια ευρεία διακριτική ευχέρεια των κρατικών 
οργάνων, όπως στους τομείς της στέγασης, της υγειονομικής μέριμνας και της εκπαί-
δευσης. Αλλά τέτοιες ευρείες διακριτικές εξουσίες έρχονται ενδεχομένως σε σύγκρου-
ση με παραδοσιακές δικαιϊκές αρχές και αξίες, όπως οι αρχές της νομιμότητας και της 
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διάκρισης των εξουσιών. Αυτές οι παραδοσιακές δικαιϊκές αρχές, ωστόσο, συχνά θεω-
ρούνται ως κεντρικής σημασίας για ένα φιλελεύθερο και νέο-φιλελεύθερο όραμα για 
το κράτος, διότι η δικαιοσύνη και η ισότητα επιτυγχάνονται με την ίση και γι’ αυτό τη 
δίκαιη εφαρμογή των επίσημων νομικών κανόνων σε όλους τους πολίτες και μέσα από 
έναν σαφή διαχωρισμό των εκτελεστικών, των νομοθετικών και των δικαστικών εξου-
σιών. Η υπόσχεση του νέο-φιλελευθερισμού για ελευθερία στηρίζεται στην πεποίθηση 
ότι το δίκαιο έχει την ικανότητα να προσδιορίζει και να περιορίζει την άσκηση της 
κρατικής εξουσίας. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση της ΑΜΣ στην κοινωνική πολιτική 
της ΕΕ φαίνεται να διαπιστώνεται από τη μια μεριά η επιβεβαίωση ενός νέο-φιλελεύ-
θερου οράματος της Ευρώπης. Από την άλλη μεριά, όταν επιχειρείται η διερεύνηση 
των τεχνικών διακυβέρνησης που σχεδιάζει η ΑΜΣ –όπως για παράδειγμα το μη δε-
σμευτικό δίκαιο και τα μέσα της σύγχρονης δημόσιας διαχείρισης– διαπιστώνεται ότι η 
ΑΜΣ υπονομεύει παραδοσιακές συνταγματικές αρχές και αξίες, οι οποίες αποτελούν 
κλειδιά για τη νομότυπη άσκηση της εξουσίας στο φιλελεύθερο και το νέο-φιλελεύ-
θερο κράτος. Αναδύεται λοιπόν μια ενδεχόμενη αντίφαση στις κριτικές που διατυπώ-
νονται αναφορικά με την ΑΜΣ, η οποία εμφανίζει την ΑΜΣ να υπονομεύει τις παρα-
δοσιακές δικαιϊκές αξίες και αρχές, καθώς επίσης να υποστηρίζει ένα νεοφιλελεύθερο 
όραμα μιας Κοινωνικής Ευρώπης. Από το γεγονός ότι υποστηρίζονται οι πιο πάνω δύο 
κριτικές θέσεις συνάγεται ίσως περαιτέρω ότι η ΑΜΣ δεν συνδέεται με κάποιο συγκε-
κριμένο πολιτικό πρόγραμμα. Η απομάκρυνσή της από το αυστηρό δίκαιο και η ως εκ 
τούτου δυνατότητα εφαρμογής παραδοσιακών φιλελεύθερων συνταγματικών αρχών –
ενώ ταυτόχρονα εναγκαλίζεται ένα περιορισμένο όραμα μιας Κοινωνικής Ευρώπης– 
οδηγεί στη διαπίστωση ότι η ΑΜΣ αποτελεί έκφραση της οικοδόμησης ενός πολιτικού 
προγράμματος της ΕΕ που είναι εσωτερικά αντιφατικό. Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι 
ισχυρισμοί σχετικοί με την ΑΜΣ οι οποίοι είναι ανάγκη να υποβληθούν σε κριτική. Συ-
χνά υποστηρίζεται ότι η ΑΜΣ είναι ένα καινοτόμο μέσο διακυβέρνησης της ΕΕ. 

VIII. Η ΑΜΣ ως ριζοσπαστικό μέσο διακυβέρνησης στην ΕΕ 

Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η ΑΜΣ είναι ένα παράδειγμα των σύγ-
χρονων και ανανεωτικών μορφών της διακυβέρνησης της ΕΕ, οι οποίες εκτοπίζουν τις 
παλιές μορφές διακυβέρνησης της ΕΕ (βλ. Sabel and Zeitlin, 2006). Επίσης, από διά-
φορα έγγραφα πολιτικής της ΕΕ συνάγεται ότι η ΑΜΣ σε πολιτικές εκπαίδευσης είναι 
“μια ριζοσπαστική νέα διαδικασία συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης”12. Εδώ λαμβάνει χώρα η νέα διακυβέρνηση, διότι οι πα-
λιές ιεραρχίες εκτοπίζονται ή –στην περίπτωση των πολιτικών εκπαίδευσης της ΕΕ– 

                                                       
12. Βλ. για παράδειγμα, το Commission Staff Working Paper: “Progress Towards the Common 

Objectives in Education and Training: Indicators and Benchmarks”, SEC (2004), 73, σ. 5. 
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ουδέποτε υπήρξαν. Άλλοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι γινόμαστε μάρτυρες νέων 
μορφών διακυβέρνησης της ΕΕ, οι οποίες απλά συμπληρώνουν και αναπληρώνουν 
κάποιες από τις ελλείψεις των παλαιών μορφών διακυβέρνησης της ΕΕ (Heritier, 
2003). Κατά συνέπεια, οι “νέες” μορφές διακυβέρνησης της ΕΕ δεν είναι εντελώς νέες, 
διότι γεννιούνται “υπό την σκιάν” των παραδοσιακών, ιεραρχικών δομών πολιτικής 
της ΕΕ. Υπάρχουν, ωστόσο, ερωτηματικά για το εάν η ΑΜΣ αποτελεί μια νέα μορφή 
διακυβέρνησης της ΕΕ κι αυτό για δύο λόγους. 

Πρώτον: Το εάν η ΑΜΣ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα “νέο” μέσο διακυβέρνησης της 
ΕΕ εξαρτάται επίσης από το πώς προσδιορίζεται η έννοια των “παλαιών” μορφών δια-
κυβέρνησης της ΕΕ και ιδιαίτερα του “δικαίου” ως ενός στοιχείου διακυβέρνησης. Η 
ιδέα ότι το μη δεσμευτικό δίκαιο, που χρησιμοποιήθηκε στην ΑΜΣ, είναι ριζικά διάφορο 
από το παραδοσιακό αυστηρό δίκαιο μπορεί να αμφισβητηθεί. Όταν η ΑΜΣ αντι-
παρατίθεται προς το παραδοσιακό αυστηρό δίκαιο, ως αυστηρό δίκαιο συχνά εννοείται 
το “επίσημο δίκαιο” όπως είναι καταχωρημένο στα νομοθετικά κείμενα. Ενώ τούτο χα-
ρακτηρίζεται παραδοσιακό “αυστηρό” δίκαιο, διότι περιλαμβάνει επίσημα δεσμευτικούς 
νομικούς κανόνες, το ίδιο παρουσιάζει επίσης μια μη ολοκληρωμένη εικόνα “αυστηρού” 
δικαίου. Κι αυτό επειδή παραβλέπεται ότι η εφαρμογή στην πράξη μπορεί να μεταβάλλει 
τον χαρακτήρα του “αυστηρού” δικαίου. Για παράδειγμα, οι εφαρμοστές του δικαίου 
μπορεί να το καθιστούν “επιεικέστερο”, όταν προσαρμόζουν και μεταβάλλουν έντεχνα 
τις νομικές υποχρεώσεις κατά την ερμηνεία των επίσημων νομικών κειμένων. Οι εφαρ-
μοστές του δικαίου συνήθως διαθέτουν διακριτική ευχέρεια – που είτε τους δίδεται από 
επίσημα νομικά κείμενα είτε απλά την ασκούν – όταν εφαρμόζουν νομικές υποχρεώσεις 
(Lange, 1999). Το αυστηρό δίκαιο μπορεί να είναι ανοικτό σε αποφυγή, σε αμφισβήτη-
ση, σε “πρόκληση”. Ακόμη περισσότερο, “επιεικέστερες” μορφές διακυβέρνησης μπο-
ρούν επίσης να χρησιμοποιηθούν προς άσκηση τόσο εξαναγκασμού όσο και πειθούς 
(Armstrong, 2006, σ. 87). Κατά συνέπεια, οι σαφείς διαχωρισμοί ανάμεσα σε “μη δε-
σμευτικό”, δηλαδή σε “επιεικές”, και σε “δεσμευτικό”, δηλαδή σε “αυστηρό” δίκαιο, οι 
οποίοι τονίζουν κάποια χαρακτηριστικά της ΑΜΣ ως μιας “νέας” μορφής διακυβέρνη-
σης της ΕΕ, μπορεί να θέτονται υπό αμφισβήτηση. 

Δεύτερον: Υπάρχει και άλλος δρόμος προς αμφισβήτηση της ιδέας ότι η ΑΜΣ συνι-
στά νέα μορφή διακυβέρνησης της ΕΕ. Η ΑΜΣ μπορεί εξίσου καλά να αποτελεί μια νέα 
μορφή άσκησης πολιτικής αλλά μπορεί να αποτελείται από παλιά περιεχόμενα. Οι διαδι-
κασίες άσκησης πολιτικής της ΑΜΣ φαίνεται να είναι εύκαμπτες και γι’ αυτό ανοικτές 
και εκκρεμείς. Οι εν λόγω διαδικασίες άσκησης πολιτικής μπορεί να καταχωρούνται με 
διαφορετικά περιεχόμενα. Στον τομέα των εκπαιδευτικών πολιτικών της ΕΕ η ΑΜΣ φαί-
νεται να στηρίζεται σε γνωστές ιδέες και τεχνικές για την ανάπτυξη και την προσφορά 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα εκείνων της “Νέας Δημόσιας Διαχείρισης” (New 
Public Management – NPM). Περιλαμβάνουν στόχους, επιδόσεις και δείκτες. Οι εκπαι-
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δευτικές πολιτικές της ΕΕ στην ΑΜΣ ακολουθούν επίσης τις παραδοσιακές αξίες της 
ΝΡΜ με την ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολι-
τικών της εκπαίδευσης. Διαμορφώνεται έτσι μια ισχυρή “επιχειρηματική” και οικονομι-
κή agenda στην ΑΜΣ για την εκπαίδευση στην ΕΕ (Dale and Robertson, 2006). Τούτο 
γίνεται φανερό με διάφορους τρόπους. Πρώτα – πρώτα, η ΑΜΣ αρχικά είχε αναπτυχθεί 
στο πλαίσιο του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, που εφαρμόστηκε από το1993 
κατά την προετοιμασία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Δεύτερον, οι πολι-
τικές για την εκπαίδευση της ΑΜΣ συνδέονται στενά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Απασχόλησης (Hingel, 2001). Οι πολιτικές για την εκπαίδευση της ΕΕ θα πρέπει να βοη-
θήσουν την επίτευξη της agenda της Λισσαβόνας, ώστε η ΕΕ να καταστεί στην επόμενη 
δεκαετία “η πιο ανταγωνιστική και δυναμική στηριζόμενη στη γνώση οικονομία στον 
κόσμο ικανή για συνεχή οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες δουλειές 
και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή”. Τρίτον, διάφορες εκθέσεις της ΕΕ στο χώρο των 
πολιτικών για την εκπαίδευση αποδίδουν έναν σημαντικό ρόλο στις ιδιωτικές επιχειρή-
σεις ως μετόχους σε σχολεία κατά το σχεδιασμό και την προσφορά της εκπαίδευσης, και 
προωθούν έναν γενικότερο “επιχειρηματικό διάλογο” μέσα στα σχολεία. Για παράδειγ-
μα, τρεις από τους δείκτες που περιγράφονται στο “Λεπτομερειακό Πρόγραμμα Εργασί-
ας για την Παρακολούθηση των Στόχων των Συστημάτων Εκπαίδευσης και Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης στην Ευρώπη” (“Detailed Work Programme on the Follow – Up of the 
Objectives of Education and Training Systems in Europe”) είναι: “η συνεργασία των 
οργανισμών Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης με επιχειρήσεις”, “η προώ-
θηση της αυτοαπασχόλησης” και “η εκατοστιαία αναλογία των ιδρυμάτων Εκπαίδευσης 
και Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση για την ί-
δρυση επιχείρησης” (European Council, 2002). Τέταρτο και πιο σημαντικό, η επιχειρη-
ματική agenda στις πολιτικές για την εκπαίδευση της ΑΜΣ φαίνεται μάλλον να περιθω-
ριοποιεί παρά να συμπληρώνει τους στόχους κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση 
(βλ. επίσης Alexiadou, 2005 β). 

Μόνον λίγοι από τους 29 δείκτες περιέχουν αναφορές κοινωνικής δικαιοσύνης κα-
τά το σχεδιασμό και την προσφορά της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, οι δείκτες “ανα-
λογία μαθητών που ολοκληρώνουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση” ή “επί-
πεδα δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα”, καθώς επίσης και 
“ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση” θα μπορούσαν να σχετίζονται με στόχους 
κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά δεν είναι σαφώς διατυπωμένοι προς επίτευξη ενός τέ-
τοιου σκοπού. Τους λείπει, για παράδειγμα, κάθε αναφορά στην αναλογία ιδιαίτερων 
κοινωνικό-οικονομικών ομάδων που θα έπρεπε να συμμετέχουν για την επίτευξη των 
εν λόγω γενικών στόχων. Ομοίως, ελάχιστη προσοχή δίνεται στο φύλο στην εκπαίδευ-
ση. Η ΕΕ επιδιώκει να αντιμετωπίσει την ανισότητα των φύλων, και ιδιαίτερα το μει-
ωμένο ποσοστό νεαρών γυναικών που επιδιώκουν πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαί-
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δευση στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. Αλλά η επιδίωξη 
της αύξησης του αριθμού των πτυχιούχων στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και 
την τεχνολογία κατά 15% μέχρι το 2010 στην ΕΕ δεν περιλαμβάνει στόχο αναλογίας 
για γυναίκες πτυχιούχους. Κατά συνέπεια, με τη μείωση των αναφορών σε κοινωνική 
τάξη και σε φύλο κατά τη διαμόρφωση των δεικτών εκπαιδευτικών επιτευγμάτων, 
προβάλλει ένα όραμα μιας Ευρωπαϊκής κοινωνίας στην οποία τα “άτομα” –διαχωριζό-
μενα από το κοινωνικό τους περιβάλλον– πρέπει να γίνονται άξια για ανταγωνισμό 
στις αγορές εργασίας. Αυτές οι ιδιαίτερες κατευθύνσεις που φαίνεται να ακολουθεί η 
διαμόρφωση της ΑΜΣ φέρνουν στο νου τις αξίες που στηρίζουν την εφαρμογή της, αν 
και το περιεχόμενο αυτών των αξιών θα μπορούσε κάλλιστα να προσδιορίζεται μάλλον 
με αναφορές σε κοινωνική δικαιοσύνη παρά με στενά οικονομικά χαρακτηριστικά, 
όπως συνιστούν οι αρχιτέκτονες του σκηνικού της Ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής: 

“Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού είναι ταυτόχρονα ένα γνωστικό και ένα 
κανονιστικό εργαλείο. Είναι ένα “γνωστικό” εργαλείο, διότι μας επιτρέπει να μα-
θαίνουμε ο ένας από τον άλλο. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η διαδικασία της μάθη-
σης δεν περιορίζεται μόνο στην πρακτική των άλλων Κρατών Μελών, αλλά επε-
κτείνεται επίσης στις υποκείμενες απόψεις και γνώμες τους, δηλαδή σε έναν το-
μέα που δεν είναι λιγότερο σημαντικός. Ο Ανοικτός Συντονισμός είναι ένα “κα-
νονιστικό” εργαλείο, διότι αναγκαστικά οι κοινοί στόχοι εμπεριέχουν ουσιαστι-
κές θέσεις για κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι, ο ανοικτός συντονισμός δημιουργεί 
βαθμιαία ένα παράδειγμα Ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής” (Vandenbroucke, 
όπως αναφέρεται από Radaelli, 2004: 15). 

Συμπερασματικά, περιορισμοί στη χάραξη σαφών διακρίσεων ανάμεσα στο “μη-
δεσμευτικό” και στο “δεσμευτικό” δίκαιο, καθώς επίσης και το παλαιό περιεχόμενο της 
νέας δημόσιας διαχείρισης στην εκπαίδευση ΑΜΣ εγείρουν ζητήματα αναφορικά με την 
ιδέα ότι η ΑΜΣ στην εκπαίδευση είναι ένα εργαλείο της νέας διακυβέρνησης στην ΕΕ. 
Ωστόσο, θα πρέπει ακόμη να επιχειρηθεί μια κριτική ανάλυση της ΑΜΣ μέσα από το 
ερώτημα, τι πραγματικά περιλαμβάνει η “πολιτική αμοιβαίας μάθησης” στην ΑΜΣ. 

IX. Η αμοιβαία εκμάθηση στην ΑΜΣ ως πολιτική διαδικασία 

Η αμοιβαία εκμάθηση (mutual learning) αποτελεί μια βασική δύναμη συντονισμού 
στην ΑΜΣ και έχει θεωρηθεί ως μια έκφραση πειραματιστικής δημοκρατίας (Radaelli, 
2004, Sabel and Zeitlin, 2006). Αποβλέπει να καταστήσει συνειδητή την ανάγκη για 
ανάπτυξη καινούριας γνώσης, και υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις για εθνική πολιτική 
πρέπει να έχουν καλύτερη ενημέρωση βαδίζοντας πάνω στις εμπειρίες και την πρακτι-
κή των άλλων. Αυτό βέβαια στηρίζεται στην υπόθεση ότι όλα τα μέλη της ΕΕ συγκλί-
νουν προς τους ίδιους αντικειμενικούς στόχους –στην προκειμένη περίπτωση εκείνους 
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που τέθηκαν στη Λισσαβόνα– και ότι η επίλυση των προβλημάτων είναι λογική και 
συλλογική. Υπάρχουν όμως αμφιβολίες για το εάν η εκμάθηση πολιτικής στην ΑΜΣ 
περιλαμβάνει τη λογική και συλλογική επίλυση προβλημάτων. “Η μάθηση σε ένα πο-
λιτικό πλαίσιο δεν είναι άσκηση αναζήτησης της αλήθειας – είναι μια πολιτική άσκη-
ση” (Radaelli, 2004, σ. 3). Έτσι, δεν υπάρχει τίποτε το “ουδέτερο” σχετικά με τη δια-
δικασία, και ο τίτλος του “συντονισμού” δεν αποκλείει το πολιτικό στοιχείο της διαδι-
κασίας, με την έννοια της διεκδίκησης συγκεκριμένων συμφερόντων. Συνεπώς, είναι 
αμφίβολο αν η ΑΜΣ μπορεί πραγματικά να αποφύγει την πολιτικοποίηση – όταν ε-
φαρμόζεται σε πολιτικά ευαίσθητες περιοχές όπως η εκπαίδευση (όπ.π.). Επιπρόσθετα, 
υπάρχουν ενδείξεις για “μάθηση στα κορυφαία επίπεδα της ΕΕ και λίγες ενδείξεις για 
μάθηση εκ των κάτω” (Gornitzka, 2005). 

Η παρατήρηση αυτή συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι η διαδικασία άσκησης πολιτι-
κής στην εκπαίδευση είναι πιθανότερο να αναπτύσσεται πάνω στις γραμμές της “με-
ταφερόμενης πολιτικής” που ξεκινά από την “κορυφή” και διαχέεται προς τις τοπικά / 
περιφερειακά επίπεδα, παρά ως συνήθης αμοιβαία εκμάθηση μεταξύ των Κρατών Με-
λών (Alexiadou and Jones, 2001). Συμπερασματικά, το εάν η ΑΜΣ είναι ένα νέο εργα-
λείο διακυβέρνησης της ΕΕ μπορεί επίσης να αμφισβητηθεί, αν θεωρηθεί ότι η “αμοι-
βαία εκμάθηση” δεν μπορεί να είναι μια νέα μορφή συλλογικής και λογικής επίλυσης 
προβλημάτων, αλλά ότι είναι απλά μια καλυμμένη διεκδίκηση καθιερωμένων συμφε-
ρόντων στην άσκηση πολιτικής στην ΕΕ. 

Περιχαρακωμένες “γραφειοκρατικές πολιτικές” και η επιρροή των ομάδων “υψη-
λού επιπέδου” έχει αποδειχθεί ότι άσκησαν επιρροή στα μέτρα της ΑΜΣ στο πεδίο της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης (Armstrong 
and Kilpatrick, 2006, σ. 22). Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να εξεταστεί αν και η 
ΑΜΣ στην εκπαίδευση μπορεί πραγματικά να περιλαμβάνει την διάδοση “παλαιών” 
δομών πολιτικού ενδιαφέροντος αν και μέσα στο πιο ευέλικτο και μοντέρνο διαδικα-
στικό πλαίσιο της ΑΜΣ. Εδώ, η εκμάθηση πολιτικής περικλείει κάτι περισσότερο από 
απλό “δανεισμό”, “σχεδιασμό προτύπων”, “μεταφορά”, “διάδοση”, “οικειοποίηση” και 
“αντιγραφή”, όπως είχε περιγράψει ο Halpin (1994) τη μιμητική διαδικασία της ανά-
πτυξης της διεθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής πριν από μια δεκαετία (στο Lawn and 
Lingard, 2002). Οι διαδικασίες άσκησης Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής μπορεί 
να είναι σχετικά ρευστές, “μερικά μόνον ορατές” και διαμορφωμένες μέσα από διαντί-
δραση διαφόρων “εμπειρογνωμόνων” (όπ.π., σ. 292). Τέτοια ρευστότητα μπορεί κάλ-
λιστα να “ταιριάζει” στις παραμέτρους της ΑΜΣ αλλά τότε και η αμοιβαία εκμάθηση 
ως ένα από τα στοιχεία της, μπορεί επίσης να καταστεί πιο προσβλητή, και ακόμα πιο 
ανοιχτή σε πολιτικοποιημένες δραστηριότητες και προτεραιότητες.  

Στην 5η Εισήγηση Προόδου προς τους Στόχους της Λισσαβόνας τα Κράτη Μέλη 
παροτρύνονται να “συγκεντρώσουν την προσοχή σε κοινά ενδιαφέροντα και προτε-
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ραιότητες” (Commission of the European Communities, 2008, σ. 10) για την αναμόρ-
φωση και εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Η διάφορες ‘Ανακοι-
νώσεις’, ‘Συστάσεις’, ‘Εισηγήσεις’, και ‘Εκθέσεις’ επαναβεβαιώνουν την αφοσίωση 
της Επιτροπής στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων με αναφορά στην ΑΜΣ.  

Για να επιτύχει αυτές τις αλλαγές η ΑΜΣ βασίζεται, εκτός των άλλων (δεικτών, 
κ.λπ.), στην “αμοιβαία εκμάθηση” όπως περιγράφηκε πιο πάνω, και σε μια διαδικασία 
κανονιστικών κυρώσεων και αμοιβών (“naming, shaming and faming”) μέσα από συ-
γκρίσεις της “άριστης πρακτικής” και της συνέχισης της παρακολούθησης της εκτέλεσης 
από τα Κράτη Μέλη. Στην Εισήγηση Προόδου της Επιτροπής του 2008 τα Κράτη Μέλη 
παροτρύνονται να “μαθαίνουν από εκείνους που δρουν αποτελεσματικά”, ενώ το Συμ-
βούλιο ζήτησε να εντοπίζονται οι 3 καλύτερες σε επιδόσεις χώρες της Ένωσης για κάθε 
θεματική περιοχή (όπ.π., σ. 16). Επιπλέον, για τον έλεγχο προόδου έναντι των προκαθο-
ρισμένων στόχων, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καταρτίζουν κάθε δυο χρόνια μια κοινή 
έκθεση όπου διαπιστώνονται οι επιτυχίες και επισημαίνονται οι τομείς που υστερούν σε 
σχέση με τους στόχους της Λισσαβόνας. Η ΑΜΣ, και πιο συγκεκριμένα η διαδικασία 
‘μάθησης’ αναφέρονται ρητά στην έκθεση αυτή ως μηχανισμοί μεταρρύθμισης και κατά 
συνέπεια διακυβέρνησης των εθνικών πολιτικών στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Η έκθεση βασίζεται στην ανάλυση εθνικών εκθέσεων και επιδόσεων … βασίζεται 
επίσης στα αποτελέσματα της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα της εκπαί-
δευσης και της κατάρτισης, και δη στη χρήση των εργαλείων αναφοράς της ΕΕ, και 
στον τομέα της ομαδικής μάθησης που συνεπικουρεί τις μεταρρυθμίσεις των κρατών 
μελών … (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008, σ. 2). 

Εκμάθηση πολιτικής - εφαρμογή και έρευνα 

Το 2003 συγκροτήθηκε μια βάση δεδομένων “καλής πρακτικής”. Ο σκοπός αυτής 
της βάσης δεδομένων είναι να συγκρίνει την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων απέναντι 
στους συγκεκριμένους αντικειμενικούς στόχους. Η διαδικασία αυτή στοχεύει να απο-
φύγει την απλή αντιγραφή δραστηριοτήτων που είναι πιθανό να οδηγούν σε ανεπιτυ-
χείς μεταρρυθμίσεις. Αλλά η δημοσιοποίηση της “καλής πρακτικής” περιλαμβάνει 
επίσης το στοιχείο της “ντροπής” το οποίο σαφώς στοχεύει σε κανονιστικές κυρώσεις 
που διαμορφώνονται από την κοινωνική πίεση και την οικοδόμηση υπόληψης.  

Το 2004, και μέσα στα πλαίσια των εργασιών του Προγράμματος Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση 2010 (το πρόγραμμα που περιλαμβάνει τους μηχανισμούς της ΑΜΣ), η 
Επιτροπή δημιούργησε ‘Θεματικές Ενότητες’ (‘Clusters’), και ‘Δραστηριότητες Συνα-
δελφικής Εκμάθησης’ (‘Peer Learning Activities’, ή PLAs). Οι Θεματικές Ενότητες 
που εφαρμόστηκαν πιλοτικά το 2005, αναφέρονται στη «συνεύρεση Κρατών Μελών 
που έχουν ενδιαφέρον για κάποιο κοινό θέμα και που έχουν εκφράσει τη διάθεση να 
μοιραστούν με άλλα Κράτη Μέλη τις θετικές η αρνητικές εμπειρίες τους» (European 
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Commission, 2006, σ.1). Η συμμετοχή των Κρατών Μελών στις διάφορες PLA είναι 
καθαρά εθελοντική, και δεν υπάρχει επίβλεψη ή επιβολή στο βαθμό συμμετοχής της 
κάθε χώρας. Οι PLA και οι Θεματικές Ενότητες13 θεωρούνται ως το ‘εφαρμοσμένο’ 
στάδιο του Προγράμματος Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010.  

Έχουμε παρουσιάσει αλλού τις αρχικές μας εκτιμήσεις για τις διαδικασίες αμοι-
βαίας εκμάθησης στο χώρο της εκπαίδευσης, με βάση εμπειρικά δεδομένα που προέρ-
χονται από δυο σειρές συνεντεύξεων με προσωπικό από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης και Πολιτισμού, και από την ανάλυση Εισηγήσεων, Ανακοινώσεων, Συστάσε-
ων και Εκθέσεων της Επιτροπής (Lange & Alexiadou 2010)14. Στη δική μας προκα-
ταρκτική έρευνα εντοπίσαμε 3 διαφορετικούς τύπους εκμάθησης που ανταποκρίνονται 
σε κάποιο βαθμό στην ιδέα της ‘αμοιβαίας μάθησης’, αλλά επίσης και τον τύπο της 
‘ανταγωνιστικής’ αλλά και ‘ιμπεριαλιστικής’ μάθησης με πολύ πιο έντονα στοιχεία 
πολιτικού χαρακτήρα.  

Περιληπτικά θα πούμε ότι στη μέχρι τώρα πρόοδο όσο αφορά στη διαδικασία εκ-
μάθησης στην εκπαιδευτική πολιτική παρατηρούμε νέες διαδράσεις ανάμεσα στα Κρά-
τη Μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική εκμάθησης μέ-
σω της ΑΜΣ φαίνεται ως μια ιδιαίτερα δυναμική μορφή διακυβέρνησης και διαχείρι-
σης θεμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής, που παρουσιάζει τόσο καινοτόμα και ευέλικτα 
σχήματα ανάλογα με τον τύπο της ‘εκμάθησης’ που διαμορφώνεται σε διάφορες PLA, 
όσο και τη δυνατότητα να λειτουργεί μέσα από πιο παραδοσιακές μορφές για διακυ-
βέρνηση ευαίσθητων πολιτικών θεσμών όπως η εκπαίδευση.  

Ο πολιτικός χαρακτήρας των διαδικασιών “αμοιβαίας εκμάθησης” έχει αναφερθεί 
ως ένα χαρακτηριστικό της και σε Εισηγήσεις της Επιτροπής, όπως για παράδειγμα η 
Εισήγηση Προόδου του 2003 με θέμα “Για τη Βελτίωση της Εκπαίδευσης των Δασκά-
λων και των Εκπαιδευτικών” (“Improving the Education of Teachers and Trainers”), 
και η Τελική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνία των Πληροφοριών με θέμα 
“How the Europe OMC worked: Implications for the Coordination of Policy under 
i2010” (2005). Η τελευταία αυτή μελέτη βασίζεται στη συμμετοχή 10 Κρατών Μελών 
(Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Ελλάδας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Σλοβακίας, 

                                                       
13. Υπάρχουν οκτώ ‘Θεματικές Ενότητες’. Αυτές αφορούν στα ακόλουθα «Τριτοβάθμια Εκ-

παίδευση», «Δάσκαλοι και Εκπαιδευτές», «Η Καλύτερη Χρήση Πηγών Πλούτου», «Μαθηματικά, 
Επιστήμες και Τεχνολογία», «Πρόσβαση και Κοινωνική Ένταξη στη Δια Βίου Μάθηση», «Βασικές 
Δεξιότητες», «ICT», και “Αναγνώριση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων». 

14. Διεξάγαμε 14 ποιοτικές συνεντεύξεις την άνοιξη του 2007 με 7 από τους 8 υπεύθυνους συ-
ντονιστές (Cluster Coordinators) των ‘Θεματικών Ενοτήτων’ (Clusters), και με άλλο προσωπικό 
στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, και στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, που είχαν ενεργό συμμετοχή στη δημιουργία και 
εφαρμογή του Προγράμματος Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 και την ΑΜΣ.  
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Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου). Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η 
ΑΜΣ σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα, επισημαίνει τομείς όπου η διαδικασία δεν 
υπήρξε επιτυχής και κάνει υποδείξεις για βελτίωση με βάση τα επιτεύγματα και τους 
περιορισμούς της. 

Και οι δυο εκθέσεις φαίνεται να δείχνουν ότι η πρώτη υπόθεση που στηρίζει το 
στοιχείο “αμοιβαία εκμάθηση” της ΑΜΣ δεν θεμελιώνεται στην πολιτική πραγματικό-
τητα της άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα Κράτη Μέλη δεν φαίνεται να ενδι-
αφέρονται πραγματικά για εκμάθηση πολιτικής: 

«Οι μελέτες ατομικών περιπτώσεων αποκάλυψαν ότι η ΑΜΣ στο πλαίσιο της 
eΕυρώπης είχε περιορισμένη συνεισφορά στην πράξη προς βοήθεια των Κρατών 
Μελών με ανταλλαγή καλής πρακτικής, εκμάθησης και δανεισμού πολιτικής· η 
θέση ζητημάτων και η επίλυση προβλημάτων…» (How the eEurope OMC 
worked, 2005, σ. 8). 

«Μόνον οι εκπρόσωποι 8 χωρών και 1 άλλος ενδιαφερόμενος έχουν εκδηλώ-
σει ενδιαφέρον να ακούσουν για καλές πρακτικές από άλλες χώρες στον τομέα 
της ικανότητας δασκάλων / εκπαιδευτών. Οι υπόλοιποι εκπρόσωποι δεν έχουν 
εκδηλώσει κανένα ενδιαφέρον σε αυτόν τον τομέα, παρόλο που αρκετοί έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για άλλα θέματα… Κανένα ενδιαφέρον δεν επέδειξαν οι 
αντιπρόσωποι χωρών σε τομείς όπως: 

- Νέοι δρόμοι εργασίας στην τάξη. 
- Εργασία “πέρα από την τάξη”, σχετική με το πρόγραμμα μαθημάτων και την 

οργάνωση του σχολείου, την προώθηση της εκπαίδευσης του πολίτη. 
- Ένταξη του ICT σε τυπικές καταστάσεις μάθησης και σε εν γένει επαγγελ-

ματική πρακτική» (European Commission 2003, Improving Education of Teach-
ers and Trainers, σ. 51). 

Ακόμη περισσότερο, κείμενα σχετικά με την πολιτική της ΕΕ αναγνωρίζουν ότι οι 
επικρατούσες συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο στην αμοιβαία εκμάθηση πολιτικής 
που σχετίζεται με την ΑΜΣ: 

“… στην περίπτωση τομέων κοινωνικής πολιτικής, όπως η εκπαίδευση, οι 
πρακτικές δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν μαζικά, διότι είναι συνδεδεμένες με 
τις συνθήκες που επικρατούν σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Συνεπώς, η αμοιβαία εκ-
μάθηση δεν αποτελεί μίμηση, και οι εφαρμοστές της πολιτικής, οποτεδήποτε ελ-
κύονται από αλλοδαπές πρακτικές, υποτίθεται ότι οφείλουν να τις προσαρμόσουν 
στις συνθήκες που επικρατούν στα δικά τους εθνικά / περιφερειακά πλαίσια. Η 
προσαρμογή αυτή είναι αδύνατη αν δεν μπορεί να προσδιοριστούν οι τοπικές δια-
στάσεις των εν λόγω πολιτικών, πράγμα που μπορεί να γίνει μόνο μετά από αξιο-
λόγηση της διαδικασίας και του αποτελέσματος” (όπ.π., σσ. 50-51). 



Ναυσικά Αλεξιάδου - Bettina Lange 

 

44 

Αυτό, ωστόσο, που δεν επισημαίνεται, είναι το φαινόμενο να επιλέγονται τα πε-
ρισσότερα από τα παραδείγματα “καλής πρακτικής” από τα πιο πλούσια ή πιο πολιτικά 
ισχυρά Κράτη Μέλη, κάτι που στη δική μας έρευνα συζητείται από τους συντονιστές 
των Θεματικών Ενοτήτων ως φυσικό επακόλουθο λόγω των μεγαλύτερων πόρων που 
οι πιο πλούσιες χώρες της Ένωσης έχουν διοχετεύσει τις τελευταίες δεκαετίες στο χώ-
ρο της εκπαιδευτικής έρευνας αλλά και υποδομής (Lange & Alexiadou 2010). Τα φτω-
χότερα Κράτη Μέλη, με πιο πρόσφατη παράδοση σε έρευνα μπορεί να αντιμετωπίζουν 
την απαίτηση να υιοθετούν πολιτικές και πρακτικές από τους πλουσιότερους εταίρους 
τους. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα καταλήξουμε με τις “μεταφορές” ή τον “δανεισμό” 
πολιτικής του παλιού καιρού, με ελάχιστη πραγματική εκμάθηση πολιτικής (Phillips 
and Ochs, 2003). Η ασυμμετρία στους πόρους και στην παράδοση των Κρατών Μελών 
μπορεί να εκφράζεται ως ασυμμετρία στην πολιτική δύναμη και να επηρεάζει αντί-
στοιχα τη διαμόρφωση και εξαγωγή πολιτικής. Οι εκθέσεις που συζητήθηκαν πιο πάνω 
φαίνεται να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο όταν σχολιάζουν το “μοίρασμα καλής πρακτι-
κής” και την “αμοιβαία εκμάθηση πολιτικής” ως στοιχεία της ΑΜΣ: 

Πραγματικά, οι εθνικοί φορείς δεν σκέπτονται πρώτα με όρους μιας κοινωνίας 
πληροφόρησης στην Ευρώπη. Οι περισσότερο οικονομικά προηγμένοι σκέπτο-
νται καθολικά κ.λπ. και βλέπουν προς τους παραδοσιακούς εταίρους τους στον 
“δανεισμό πολιτικής”, με όλους να βλέπουν προς τις σκανδιναβικές χώρες. Τα λι-
γότερο προηγμένα Κράτη Μέλη βλέπουν προς τα περισσότερο προηγμένα, ενώ 
και οι δυο ομάδες σκέπτονται την όλη διαδικασία με όρους του “να προλάβουν”. 

… γενικά, μόνον τα μικρότερα Κράτη Μέλη είναι ανοικτά σε δανεισμό πολι-
τικής στον τομέα της εκπαίδευσης – οι μεγάλες χώρες τείνουν να είναι αδιάφορες 
(How the eEurope OMC worked, p.v., σ. 8). 

Οι εκθέσεις αυτές και η έρευνα διαφωτίζουν την έντονα πολιτική φύση του “δα-
νεισμού πολιτικής” και της όλης διαδικασίας θέσης στόχων ανοικτής πολιτικής της 
ΕΕ. 

Χ. Συμπεράσματα 

Στο παρόν άρθρο περιγράφονται τρία βασικά χαρακτηριστικά της ΑΜΣ, και ειδι-
κότερα η ευελιξία της, που στηρίζεται σε μη-δεσμευτικό δίκαιο, η ικανότητα άμεσης 
αντίδρασής της, καθώς επίσης η προτίμησή της προς τα νέα μέσα δημόσιας διαχείρι-
σης των στόχων, των επιδόσεων και των δεικτών. Η κριτική μας εκτίμηση της ΑΜΣ 
έδωσε έμφαση στο ενδεχόμενο ναρκοθέτησης παραδοσιακών συνταγματικών αρχών 
και αξιών, καθώς επίσης και στο ενδεχόμενο να προσφέρει ένα περιορισμένο όραμα 
της κοινωνικής Ευρώπης. Στο κείμενο περιλαμβάνεται επίσης μια κριτική ανάλυση 
του περιεχομένου της αμοιβαίας εκμάθησης πολιτικής ως βασικού στοιχείου της ΑΜΣ. 
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Αποδεικνύεται ότι η εκμάθηση πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης μπορεί να απο-
κτήσει πολιτικό χαρακτήρα. 

Ακόμη περισσότερο, φαίνεται ότι τα Κράτη Μέλη επιδεικνύουν μια διφορούμενη 
αντίδραση απέναντι στις εκπαιδευτικές πολιτικές της ΑΜΣ. Τα εθνικά Υπουργεία 
Παιδείας φαίνεται να “αποδοκιμάζουν έντονα τους κοινούς στόχους”, ενώ “μέσα στην 
Επιτροπή ποτέ δεν είναι σαφές πώς να αντιδράσει ή πώς να εκμεταλλευτεί την ΑΜΣ” 
(How the eEurope OMC worked, 2005, σ. 8). Ταυτόχρονα, η ΑΜΣ στοχεύει να επη-
ρεάσει τις συμμετοχικές δομές της άσκησης εσωτερικής πολιτικής και να οδηγήσει σε 
ένα ανασχηματισμό των δικτύων πολιτικής. Μέχρι τώρα, η φύση της ΑΜΣ που στο-
χεύει να φέρει την εκπαίδευση στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος φαίνεται να συνιστά 
αδυναμία, δεδομένου ότι στερείται κάθε δύναμης εξαναγκασμού. Αλλά από μια πιο 
θετική άποψη, τούτο μπορεί να αποδειχθεί το ισχυρότερο στοιχείο της ΑΜΣ έναντι 
στην αντίσταση των Κρατών Μελών στη θέσπιση στόχων απόδοσης που διαφέρουν 
κατά χώρα. Όπως υποστηρίζει ο Πασιάς (2005), η ΑΜΣ συμβάλλει στη διεύρυνση των 
παραδοσιακών διαβουλεύσεων μεταξύ Κράτους και Κοινότητας, ώστε να περιληφθεί 
μια ευρύτερη ‘κοινωνία των πολιτών’ στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας 
κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης.  

Είναι αναγκαία η εμπειρική έρευνα για να διακριβωθεί εάν τα Κράτη Μέλη θα επι-
λέξουν μια “κατ’ όνομα” υιοθέτηση στόχων και επιδόσεων χωρίς οποιαδήποτε πραγ-
ματική μεταβολή στην εσωτερική πολιτική τους, ή, εάν θα υπάρξει μια διαδικασία “εκ-
μάθησης σε βάθος” –πέρα από τη διεκδίκηση κατεστημένων συμφερόντων– η οποία 
θα επιφέρει ουσιαστικές αναμορφώσεις στις εκπαιδευτικές πολιτικές σε όλη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. 
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