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Το κείµενο αυτό αποτέλεσε ανακοίνωση του συγγραφέα σε επιστηµονικό συνέδριο της 

Νοµικής Σχολής Αθηνών, το 2005, µε θέµα τα πανεπιστήµια. Πρόκειται να δηµοσιευθεί σε 

συλλογικό τόµο πρακτικών του συνεδρίου µε επιµέλεια Γιώργου ∆ονάτου κ.ά. στις εκδόσεις 

Α. Σάκκουλα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη έχει τεθεί στο επίκεντρο των µεταρρυθµίσεων που 

προωθούνται και αποτελούν µέρος των εθνικών στρατηγικών προσαρµογής στο πλαίσιο της 

εντεινόµενης παγκόσµιας αλληλεξάρτησης και του διεθνούς ανταγωνισµού. Με τη 

διαδικασία της Μπολώνια, τα ευρωπαϊκά κράτη εγκαινίασαν µια νέα µορφή διακρατικής 

συνεργασίας στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τους πολιτικών για την ανώτατη 

εκπαίδευση, µε χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2010. Καθώς βρισκόµαστε στα µέσα της 

διαδικασίας, µπορούµε να συνοψίσουµε ορισµένες πτυχές της εµπειρίας των πρόσφατων 

µεταρρυθµίσεων της ανώτατης εκπαίδευσης που προωθούνται στην Ευρώπη στο πλαίσιο 

της διαδικασίας της Μπολώνια. 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  

Η διαδικασία της Μπολώνια εγκαινίασε στην Ευρώπη µια νέα µορφή διακρατικής 

συνεργασίας στην ανάπτυξη των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών για την ανώτατη 
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εκπαίδευση. Η µορφή αυτής της διακρατικής συνεργασίας αναπτύσσεται παράλληλα µε 

άλλες υπερεθνικές πολιτικές πρωτοβουλίες στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών θεσµών -και 

συγκεκριµένα της διαδικασίας της Λισσαβώνας- και  
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στοχεύουν στην οικοδόµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. 

Οι εξελίξεις αυτές µπορούν να κατανοηθούν καλύτερα ως µέρος των προσπαθειών των 

ευρωπαϊκών κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθούν στο νέο πλαίσιο 

παγκόσµιου ανταγωνισµού και εντεινόµενης αλληλεξάρτησης που διαµορφώνει η 

διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. Οι πολιτικές αυτές αντανακλούν το βαθµό 

συνειδητοποίησης του ρόλου της γνώσης στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και 

αποτελούν µέρος των επιδιώξεων της Ευρώπης να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός νέου 

διεθνούς καταµερισµού εργασίας που διαµορφώνεται σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και στις 

δηµοσιονοµικές πιέσεις που ασκεί η αυξανόµενη οικονοµική παγκοσµιοποίηση. Στο πλαίσιο 

αυτό η Ευρώπη προσβλέπει στην ανάπτυξη εκείνων των ειδών οικονοµίας και εργασίας που 

ενσωµατώνουν υψηλό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ειδίκευσης, έτσι ώστε να 

διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω το κοινωνικό της µοντέλο.  

 

Τα πολιτικά εργαλεία και µέσα που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών, 

και συγκεκριµένα η διακρατική συνεργασία (στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολώνια) 

και η ανοικτή µέθοδος συντονισµού (στη διαδικασία της Λισσαβώνας), παρά τον 

καινοτόµο χαρακτήρα τους για τον τοµέα της εκπαιδευτικής πολιτικής, θεωρούνται 

σχετικά αδύναµα. Η αδυναµία τους έγκειται στο µη-υποχρεωτικό χαρακτήρα τους και στο 

γεγονός ότι η ολική ή µερική υλοποίηση των αποφάσεων και κοινών στόχων που 

διαµορφώνονται στο υπερεθνικό επίπεδο αποτελεί εθνική υπόθεση και αρµοδιότητα των 

εθνικών κυβερνήσεων (1). Καθώς βρισκόµαστε περίπου στα µισά της διαδροµής προς το 

καταληκτικό- όπως έχει καθοριστεί- έτος 2010, µπορούµε να εξαγάγουµε ορισµένα 

συµπεράσµατα από τις µέχρι τώρα εµπειρίες των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων που 

προωθούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολώνια. 
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ: ΕΞΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Είναι πιθανόν ότι οι κυβερνήσεις των 4 χωρών (Γαλλία, Γερµανία, Βρετανία, Ιταλία) 

που ξεκίνησαν το 1998 στη Σορβόννη (2) τη διαδικασία που κατόπιν ονοµάστηκε  

«Μπολώνια», να επεδίωκαν να ηγηθούν των ευρωπαϊκών εξελίξεων στο χώρο αυτό 

και να αξιοποιήσουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο προκειµένου να ενισχυθούν έναντι οµάδων 

συµφερόντων, ώστε να προωθήσουν ευκολότερα εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις και να 

αντιµετωπίσουν εσωτερικά τους προβλήµατα. Άλλωστε η φιλοσοφία που συνοδεύει τις 

µεταρρυθµίσεις της Μπολώνια δεν γεννήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Οι 

αρχές που τις διέπουν φαίνεται ότι αποτελούν µέρος µιας ευρύτερης προβληµατικής µε 

τα χαρακτηριστικά ενός νέου παραδείγµατος για τις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις (3). 

Το παράδειγµα αυτό περιλαµβάνει εκπαιδευτικές αλλαγές που στοχεύουν στην 

οικοδόµηση κοινωνιών δια βίου µάθησης, την έµφαση στην ποιότητα, την αξιολόγηση, 

τη βελτίωση των σχέσεων της εκπαίδευσης µε την οικονοµία και την αγορά εργασίας, 

το νέο ρόλο και τρόπο παρέµβασης του κράτους στην οικονοµία, την κοινωνία, και την 

εκπαίδευση. Αυτές οι αλλαγές συνδέονται µε τις  προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης 

και µε το στάδιο εξέλιξης των εκπαιδευτικών θεσµών στον αναπτυγµένο κόσµο, µετά 

από 50 περίπου χρόνια ραγδαίας αύξησης του µέσου εκπαιδευτικού επιπέδου των 

πληθυσµών και συνεχούς διεύρυνσης των συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Η 

µεγάλη όµως και εθελοντική συµµετοχή των υπολοίπων εθνικών κυβερνήσεων, εντός 

και εκτός ΕΕ, στη διαδικασία της Μπολώνια και οι προσπάθειές τους να εισαγάγουν 

τις αντίστοιχες µεταρρυθµίσεις, αξίζει να επισηµανθούν ιδιαίτερα. Στην πρόσφατη 

συνάντηση των Υπουργών Παιδείας (Bergen, 2005)  συµµετείχαν 45 χώρες, ενώ 
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ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της διαδικασίας εκφράστηκε και από τις ΗΠΑ. Η 

εξέλιξη αυτή που έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες των πρωτεργατών της διαδικασίας, 

οδηγεί σε ένα πρώτο συµπέρασµα: η ανάγκη αποτροπής της εθνικής αποµόνωσης στη 

σύγχρονη εποχή της παγκοσµιοποίησης φαίνεται να αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναµη 

για διεθνή συνεργασία, ακόµη και σε τοµείς που παραδοσιακά εντάσσονταν στον σκληρό 

πυρήνα της  εθνικής κυριαρχίας, όπως ο τοµέας της εκπαίδευσης.  

 

2. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την επιρροή της διαδικασίας της Μπολώνια στην 

ατζέντα των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών. Όπως διαπιστώνεται και από τις 

Εθνικές Εκθέσεις Εφαρµογής (4) που κατέθεσαν οι συµµετέχουσες χώρες στην 

συνάντηση του Bergen (Μάιος, 2005), το περιεχόµενο του πολιτικού διαλόγου για τις 

εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις που έχει αναπτυχθεί στις χώρες της Ευρώπης και οι 

αλλαγές που εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση των περισσότερων ευρωπαϊκών 

χωρών, δείχνουν ότι η ατζέντα της διακρατικής αυτής πρωτοβουλίας έχει καταφέρει να 

εισχωρήσει και σε µεγάλο βαθµό να κυριαρχήσει στον πολιτικό λόγο και την πολιτική 

ατζέντα των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων που προωθούνται σε εθνικό επίπεδο. Παρά 

την αναπόφευκτη συγκειµενοποίηση (contextualisation) του σχετικού πολιτικού 

διαλόγου σε κάθε χώρα, που αντανακλά τις ιδιαιτερότητες των εθνικών εκπαιδευτικών 

συστηµάτων, µέσα από τη διαδικασία της Μπολώνια έχουν διαµορφωθεί 

συγκεκριµένες κατευθύνσεις και στοχεύσεις στον πολιτικό λόγο και διάλογο για την 

ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη (5). Η επιτυχία της διακρατικής συνεργασίας ως 

πολιτικού εργαλείου είναι µέχρι εκεί αναµφίβολη, ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις φαίνονται 

ενισχυµένες στην προώθηση των µεταρρυθµίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση.   
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3. Η τρίτη παρατήρηση συνδέεται µε ορισµένα χαρακτηριστικά της ίδιας της διαδικασίας 

της Μπολώνια που αφορούν α) την από τα πάνω προς τα κάτω (top-down) πορεία της 

διαδικασίας των µεταρρυθµίσεων, β) τη συνεχή διεύρυνση της ατζέντας των θεµάτων 

και το περιεχόµενο των συµφωνιών και αποφάσεων που λαµβάνονται στις τακτικές, 

πλέον, συναντήσεις των υπουργών Παιδείας των χωρών που συµµετέχουν (6), και γ) 

τη θέσπιση χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης παρά τον µη υποχρεωτικό χαρακτήρα των 

αποφάσεών της. Οι Εθνικές Εκθέσεις Εφαρµογής και η πρώτη Απολογιστική Έκθεση 

του 2005 (7) δείχνουν ότι η πορεία εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων προχωρά µε 

διαφορετικούς ρυθµούς από χώρα σε χώρα και χαρακτηρίζεται από επιλεκτικότητα και 

σχετική ανοµοιοµορφία. Αναδεικνύονται έτσι προβλήµατα συνοχής και 

αποτελεσµατικότητας της διακρατικής συνεργασίας. Τέτοια προβλήµατα προκύπτουν, 

για παράδειγµα, στις αλλαγές που αφορούν την αναδιάρθρωση των κύκλων σπουδών. 

Ορισµένες χώρες προωθούν µεταρρυθµίσεις που ακολουθούν καθολικά την νέα δοµή 

των τριών κύκλων ενώ άλλες διατηρούν επιλεκτικά την παλαιότερη δοµή και 

διάρθρωση ορισµένων προγραµµάτων σπουδών (ιδιαίτερα στις σπουδές µηχανικών, 

ιατρικής, νοµικές, και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών). Η µη υποχρεωτική εφαρµογή των 

συµφωνιών της διακρατικής συνεργασίας σε συνδυασµό µε τις σηµαντικές διαρθρωτικές 

διαφορές των συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης των χωρών που συµµετέχουν φαίνεται 

να οδηγούν σε µια νέα ποικιλία και διαφορετικότητα δοµών και διάρθρωσης των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων αντί για µεγαλύτερη σύγκλιση, συµβατότητα και 

συγκρισιµότητα που αποτελούσαν το βασικό στόχο της διακρατικής συνεργασίας. 

 

4. Η τέταρτη παρατήρηση αφορά τους παράγοντες που καθορίζουν στο εθνικό επίπεδο 

τις διαφορετικές ταχύτητες, την επιλεκτικότητα και την ανοµοιοµορφία στην 
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εφαρµογή των αποφάσεων που λαµβάνονται στο διακρατικό επίπεδο. Οι παράγοντες 

αυτοί είναι πολλοί και διαφορετικοί σε κάθε χώρα, έτσι ώστε να µην συνοψίζονται 

εύκολα. Αξίζουν όµως ιδιαίτερο σχολιασµό καθώς η διαφοροποιηµένη πορεία των 

µεταρρυθµίσεων δεν είναι µόνον αποτέλεσµα της διαφορετικής αφετηρίας της χώρας 

και του εκπαιδευτικού της συστήµατος σε σχέση µε τις συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις. 

Αντίθετα, η προώθηση των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων της διαδικασίας της 

Μπολώνια σε κάθε χώρα, φαίνεται να συνδέεται µε τη συνολική πορεία των 

εκπαιδευτικών και άλλων µεταρρυθµίσεων προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση. Η 

προσαρµογή αυτή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εφόσον απουσιάζουν δύο βασικές 

προϋποθέσεις α) Η πολιτική βούληση και β) Η διαµόρφωση συναινέσεων κυρίως 

µεταξύ πολιτικών και πανεπιστηµιακών ελίτ. Ο βαθµός ικανοποίησης των δύο αυτών 

προϋποθέσεων όµως εξαρτάται και σχετίζεται και από τα εξής:  

α) τις στάσεις και προδιαθέσεις των πολιτικών και πανεπιστηµιακών ελίτ κάθε 

κοινωνίας απέναντι στην παγκοσµιοποίηση (η αντιµετώπισή της δηλαδή ως λαίλαπας, 

χίµαιρας, ή ως νέου ιστορικού πλαισίου προκλήσεων,  ευκαιριών, και υψηλών 

διακυβευµάτων) 

β) τις στάσεις τους απέναντι στον προσεκτικό και ορθολογικό µεταρρυθµισµό ή την 

άνευ όρων αντίσταση σε κάθε αλλαγή, ακόµα και την ιστορική   

γ) το ρόλο που αναλαµβάνουν οι κυβερνητικές ελίτ, το βαθµό ισχύος τους έναντι των 

επιµέρους οµάδων συµφερόντων, και τη χρήση κατάλληλων και αποτελεσµατικών 

πολιτικών εργαλείων στην προώθηση του δηµοσίου και συλλογικού συµφέροντος και  

δ) το ρόλο και τη στάση των πανεπιστηµιακών ελίτ, που διαφοροποιείται µεταξύ των 

χωρών αλλά και στο εσωτερικό τους,  ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται ότι 

µεταβάλλεται σταδιακά.  
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Έτσι, χώρες όπως η Φιλανδία, η Ολλανδία, και η Αγγλία, λόγω της θέσης τους στην 

αφετηρία, είχαν λιγότερο δρόµο να διανύσουν στην προώθηση των µεταρρυθµίσεων 

της διαδικασίας της Μπολώνια. Oρισµένες όµως από τις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης (που πρόσφατα εντάχθηκαν στην ΕΕ) έχουν ολοκληρώσει τις 

µεταρρυθµίσεις αυτές σε νοµοθετικό επίπεδο και στο µεγαλύτερο µέρος την εφαρµογή 

τους (8). Φαίνεται δηλαδή, ότι η επιθυµία «επιστροφής» στην Ευρώπη και στο δυτικό 

µοντέλο οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης στις χώρες αυτές έχουν 

δηµιουργήσει ένα ευρύτερο κλίµα µεταρρύθµισης, που συµβάλλει σηµαντικά στην 

γρήγορη προσαρµογή και προώθηση των µεταρρυθµίσεων αυτών στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Οι χώρες της νότιας Ευρώπης, είτε ολοκλήρωσαν πολύ πρόσφατα µέρος 

των νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων (π.χ. Ισπανία), είτε προσπαθούν µε διαδοχικές 

νοµοθετικές ρυθµίσεις να εξασφαλίσουν την αποτελεσµατική εφαρµογή των 

µεταρρυθµίσεων  (Ιταλία), ή ακόµη βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης και 

διαµόρφωσης των απαιτούµενων συναινέσεων προκειµένου να προβούν σε 

νοµοθετικές παρεµβάσεις (Πορτογαλία, Ελλάδα). Έτσι, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 

η επίδραση της διαδικασίας της Μπολώνια είναι διαφοροποιηµένη µεταξύ των χωρών 

καθώς διαντιδρά µε τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό τους.   

 

5. Η πέµπτη παρατήρηση αφορά το στάδιο εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Η πολιτική βούληση και η συναίνεση δεν αποτελούν το 

δυσκολότερο µέρος στη διαδικασία µεταρρύθµισης της ανώτατης εκπαίδευσης. Η 

εφαρµογή των νοµοθετικών ρυθµίσεων συναντά δυσκολίες στο εσωτερικό των 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Ορισµένες από αυτές τις αλλαγές (π.χ. οι διαδικασίες 
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εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης)  αυξάνουν δυσανάλογα µε τους σκοπούς 

τους το οικονοµικό κόστος και το γραφειοκρατικό φόρτο και στερούν πολύτιµο χρόνο 

και χρήµα- από τη διδασκαλία και την έρευνα (9). Άλλες αλλαγές (π.χ. η µετατόπιση 

της έµφασης των προγραµµάτων σπουδών από τις εξετάσεις στα αποτελέσµατα της 

µάθησης, η αναδιοργάνωση των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης, και ο ενεργός 

ρόλος των πανεπιστηµιακών στην ανάπτυξη σύνθετων κριτικών και άλλων δεξιοτήτων 

των φοιτητών) απαιτούν σε σηµαντικό βαθµό την εγκατάλειψη ιστορικά 

διαµορφωµένων και εµπεδωµένων πρακτικών, µια ριζική αλλαγή κουλτούρας, ώστε οι 

αλλαγές αυτές να µην µετατραπούν σε απλές γραφειοκρατικές διαδικασίες µε 

φορµαλιστικό χαρακτήρα. Η εµπειρία των µεταρρυθµίσεων δείχνει ότι σηµαντικό ρόλο 

στην συνολική αυτή αλλαγή κουλτούρας φαίνεται να παίζουν πρόσθετες-πέρα από τις 

προβλεπόµενες στη διαδικασία της Μπολώνια- µεταρρυθµίσεις που προωθούνται σε 

όλο και περισσότερες χώρες. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως τις διαδικασίες 

δηµόσιας χρηµατοδότησης και τη σύνδεση -µέρους ή του συνόλου της- µε 

συγκεκριµένα προκαθορισµένα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα (performance-

based funding). Οι µεταρρυθµίσεις αυτές προϋποθέτουν ή συνοδεύονται από την 

παράλληλη ενίσχυση της διοικητικής αυτονοµίας των ιδρυµάτων και τον περιορισµό ή 

την αντικατάσταση του προληπτικού διοικητικού ελέγχου από οικονοµικά µέσα και 

κίνητρα. Η αλλαγή των κανόνων, των διαδικασιών και των κριτηρίων χρηµατοδότησης 

των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης δεν αποτελούν  απλές γραφειοκρατικές 

µεταβολές. Πέρα από την διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία που ενισχύουν, 

φαίνεται ότι αποτελούν σηµαντική παρέµβαση και µεταβολή του συστήµατος 

κινήτρων και κυρώσεων στη συλλογική και ατοµική συµπεριφορά των ιδρυµάτων και 

του προσωπικού τους. Με αυτήν την έννοια αποτελούν µεταβολή των θεσµικών 
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κανόνων που διέπουν και ρυθµίζουν τις σχέσεις  των κρατών µε τα ιδρύµατα ανώτατης 

εκπαίδευσης. Οι νέοι αυτοί ρυθµιστικοί κανόνες, µετατρέποντας τις σχέσεις µεταξύ 

κράτους και κάθε ιδρύµατος χωριστά σε νοµικές και διοικητικές - διευκολύνουν την 

διαφοροποίηση µεταξύ των ιδρυµάτων, περιορίζουν την επικράτηση εξισωτικών 

λογικών και την ανάπτυξη πελατειακού χαρακτήρα σχέσεων µεταξύ κράτους και 

ιδρυµάτων. Στις χώρες όπου τέτοιες αλλαγές είναι σε πληρέστερη ανάπτυξη (πχ. 

Βρετανία,) διαπιστώνεται ότι τα κράτη έχουν ενισχύσει την ικανότητά τους να 

κατευθύνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα προς την επίτευξη των στόχων που επιδιώκουν 

(Williams, 1997), ενώ περιορίζουν την έκπτωση των αλλαγών στο φορµαλισµό που 

ελλοχεύει. ∆ιαπιστώνεται όµως ταυτόχρονα ότι η χρήση ποσοτικών κριτηρίων και 

οικονοµικών εργαλείων στην ρύθµιση των σχέσεων κράτους- ιδρυµάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης δεν συνοδεύεται πάντα από τα επιδιωκόµενα µακροπρόθεσµα ποιοτικά 

αποτελέσµατα (10) στη διδασκαλία, την ερευνητική δραστηριότητα και την παραγωγή 

επιστηµονικής γνώσης (11).  

 

6. Τέλος, θεωρώντας τις µεταρρυθµίσεις της Μπολώνια ως µέρος των µεταρρυθµίσεων 

που συνδέονται µε τις διαδικασίες παγκοσµιοποίησης, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 

εθνικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη και αλλού  προωθούν σειρά µεταρρυθµίσεων που 

δεν συµπεριλαµβάνονται στο πλαίσιο της Μπολώνια αλλά συνδέονται και αυτές µε την 

παγκοσµιοποίηση και τις στρατηγικές των εθνών. Οι στρατηγικές αυτές αποβλέπουν 

όχι στην απλή δοµική προσαρµογή στην παγκοσµιοποίηση αλλά στην αξιοποίηση των 

ευκαιριών και δυνατοτήτων που προσφέρονται. Έτσι πέρα από τη Βρετανία, τη 

Γερµανία και τη Γαλλία, χώρες όπως η Σουηδία, η ∆ανία, η Φιλανδία, η Ολλανδία, 

αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία, αναπτύσσουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές 
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διεθνοποίησης των συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης (12). Αυτές αποσκοπούν είτε 

στην πρόσθετη στήριξη των ιδρυµάτων τους ώστε να αξιοποιήσουν καλύτερα τις 

ευκαιρίες και τις δυνατότητες που παρέχουν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές πολιτικές και 

τα προγράµµατα έρευνας και εκπαίδευσης, είτε αποτελούν αυτοδύναµες εθνικές 

πολιτικές που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των εθνικών τους συµφερόντων. Βασικό 

χαρακτηριστικό των παραπάνω στρατηγικών είναι το άνοιγµα των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων τους στον ευρύτερο κόσµο, µε την πρόσθετη ενίσχυση µηχανισµών 

διεθνούς εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας και της κινητικότητας 

διδασκόντων, ερευνητών και φοιτητών και της προσέλκυσης φοιτητών και 

επιστηµόνων από άλλες χώρες, εντός ή εκτός Ευρώπης. Η άνιση ισχύς των εθνικών 

γλωσσών και το µέγεθος των χωρών ή των συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης δεν 

φαίνεται να αποτελούν ανυπέρβλητα εµπόδια στη διαδικασία αυτή. Οι πολιτικές αυτές 

δείχνουν ότι στο πλαίσιο εντεινόµενης παγκοσµιοποίησης, η διεθνής κινητικότητα 

εκπαιδευτικών παραγόντων αποτελεί σηµαντική εθνική επένδυση και όχι απαραίτητα 

εθνική ‘αιµορραγία’. ∆είχνουν ακόµη, ότι οι εκπαιδευτικοί θεσµοί αποτελούν 

σηµαντικό συστατικό του ‘κεφαλαίου’ των εθνικών κρατών και σηµαντικό 

προσδιοριστικό παράγοντα στη διεθνή κατανοµή ισχύος µεταξύ τους. Το εθνικό 

εκπαιδευτικό κεφάλαιο αξιοποιείται στο πλαίσιο των εθνικών εγχειρηµάτων και 

προσπαθειών είτε για διατήρηση ή βελτίωση της εθνικής ισχύος στο πλαίσιο ευκαιριών 

που οι διαδικασίες παγκοσµιοποίησης προσφέρουν. Οι εθνικοί ανταγωνισµοί και η 

διαδικασία της παγκοσµιοποίησης ανοίγουν δυνατότητες για επαναδιαπραγµάτευση 

των διεθνών ιεραρχήσεων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του νέου παγκόσµιου 

χάρτη των κέντρων γνώσης. Η συγκεκριµένη µορφή του νέου αυτού χάρτη, και η θέση 

των πανεπιστηµίων κάθε χώρας σε αυτόν, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
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σίγουρα όµως και από τις ίδιες τις κοινωνίες, και κυρίως τις πολιτικές και 

πανεπιστηµιακές ελίτ και τις στρατηγικές τους. Μέρος αυτών των στρατηγικών δεν 

φαίνεται να είναι ούτε ο εθνικός αποµονωτισµός των εκπαιδευτικών συστηµάτων, ούτε 

η προσφυγή στον άνευ όρων κρατικό και γραφειοκρατικό προστατευτισµό, ούτε ο 

ισοπεδωτικός εξισωτισµός. Αντίθετα, πολιτικές που στοχεύουν στην αλλαγή των 

σχέσεων κράτους πανεπιστηµίων, και από τον προληπτικό διοικητικό έλεγχο περνούν 

στον έλεγχο των αποτελεσµάτων τους, στην ενίσχυση της συνεργασίας και της 

άµιλλας µεταξύ ιδρυµάτων, τµηµάτων, και προσωπικού  πέρα από εθνικά σύνορα, 

στην ενεργή υποστήριξη του  ανοίγµατος στη διεθνή συνεργασία και παρουσία 

φαίνεται να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των προσπαθειών εκείνων των εθνών που 

δεν αναζητούν την απλή προσαρµογή στο νέο πλαίσιο αλλά επιδιώκουν την καλύτερη 

αξιοποίηση των ευκαιριών και δυνατοτήτων που ανοίγονται.  
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