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Αν οι δισεκατομμυριούχοι μαζί με τους   απόστολους  των κυρίαρχων  εταιρειών και  

επιχειρήσεων πάρουν αυτό που θέλουν, τα δημόσια σχολεία θα μετατραπούν σε  « ζώνες  

απονεκρωμένης φαντασίας», υποβαθμισμένα πλέον  σε αντι-δημόσιους χώρους που θα 

ασκούν   επιθέσεις  στην κριτική σκέψη, την πολιτική παιδεία και την ιστορική μνήμη.1 

Δεδομένου ότι από το  1980, τα σχολεία έχουν γίνει κέντρα δοκιμών  όπου οι εκπαιδευτικοί 

ολοένα και περισσότερο αποκαταρτίζονται και οι μαθητές αποδυναμώνονται. 

Τα σχολεία  έχουν  επαναπροσδιοριστεί  ως τιμωρητικά κέντρα για το κομμάτι εκείνο  της  

νεολαίας που έχει  χαμηλό εισόδημα κι  ανήκει στη μειονότητα. Οι συνθήκες μηδενικής 

ανοχής υπό το καθεστώς  της αυστηρής πειθαρχίας   συχνά οδηγούν αυτούς που 

συνελήφθησαν να  κατηγορούνται για εγκλήματα που πρόδηλα, είναι τόσο ασήμαντα, 

όμως η τιμωρία τους είναι πολύ σκληρή. 2  Στο νέο πλαίσιο όπου επιδιώκεται η  

ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης  σύμφωνα με την επαναπροώθηση του καπιταλισμού , 

πολλά δημόσια σχολεία έχουν κλείσει σε πόλεις όπως η Φιλαδέλφεια, το Σικάγο και τη Νέα 

Υόρκη για να πάρουν τη θέση τους  τα νέα σχολεία, τα charter schools. Τα συνδικάτα των 

εκπαιδευτικών έχουν υποστεί επίθεση, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εκπαιδευτικοί 

δυσφημούνται και υποβιβάζονται σε ρόλους τεχνίτη  κάτω από άθλιες συνθήκες, με 

ναρκωμένο  μυαλό.3 

Το σχέδιο για την εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση   δεν είναι απλά  μια εμμονή για  μετρήσεις 

οι οποίες υποβαθμίζουν κάθε βιώσιμη κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ της σχολικής 

εκπαίδευσης και της παιδείας των  κριτικά ενεργών πολιτών. Το σχέδιο της μεταρρύθμισης 

είναι  προαποφασισμένο  να υποχρηματοδοτήσει  και να αποεπένδυσει πόρους από τη 

δημόσια εκπαίδευση, έτσι ώστε η εκπαίδευση για όλους, η διδασκαλία και η μάθηση να 

μπορούν να διαχωριστούν πλήρως από κάθε δημοκρατική έννοια της διακυβέρνησης.  

Στα μάτια των δισεκατομμυριούχων απο-μεταρρυθμιστών και τιτάνων της 

χρηματοδότησης, όπως ο Μπιλ Γκέιτς, ο Rupert Murdoch, η οικογένεια Walton και ο 

Michael Bloomberg, τα δημόσια σχολεία θα πρέπει να μετατραπούν, αν δεν 

ιδιωτικοποιηθούν, σε  πρόσθετες λειτουργίες  των εμπορικών κέντρων και των φυλακών.4 

Όπως και το «νεκρό σημείο»  του αμερικανικού εμπορικού κέντρου , τα εκπαιδευτικά  

συστήματα που προωθούνται από τους από- μεταρρυθμιστές προσφέρουν τον 
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καταναλωτισμό, την κενή ιδεολογική αποπλάνηση ως την απόλυτη μορφή της ιδιότητας του 

πολίτη και της παιδείας. Και, υιοθετώντας τη σκληρή αποταμιευτική  νοοτροπία των 

δεσμοφυλάκων , οι μη - μεταρρυθμιστές εγκρίνουν τη δημιουργία  σχολείων για τους 

φτωχούς μαθητές που θα τους τιμωρούν αντί να τους εκπαιδεύουν με σκοπό τη διοχέτευση 

των μαθητικών πληθυσμών  στο υπάρχον σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης, ώστε  να 

τροφοδοτηθούν τα κέρδη των ιδιωτικών εταιρειών φυλακών . 

 Η στρατιωτικοποίηση των δημόσιων σχολείων που η Γραμματέας Άρνι Ντάνκαν τόσο 

θαύμαζε και  υποστήριζε, ενώ ήταν  διευθύνων σύμβουλος της CEO του Σχολικού 

συστήματος  του Σικάγο δεν ήταν μόνο ένα τέχνασμα για να ενσταλάξει αυταρχικές 

πρακτικές πειθαρχίας εναντίον των μαθητών που υποτιμητικά χαρακτηρίζονται ως 

απείθαρχοι , αν δεν είναι πρόθυμοι . Ήταν επίσης μια απόπειρα να σχεδιαστούν   σχολεία 

που θα διέλυαν  την ικανότητα των μαθητών να σκέφτονται κριτικά και να τους καθιστούν 

πρόθυμους  για  ενδεχόμενες προσλήψεις όπου θα  υπηρετούν τους  παράλογους και 

θανατηφόρους πολέμους της αμερικανικής αυτοκρατορίας . Κι, αν αποτύχουν να 

προσληφθούν , τότε οι μαθητές γρήγορα θα τοποθετούνται  πάνω στον ιμάντα μεταφοράς  

«από το σχολείο προς την φυλακή». Για πολλούς φτωχούς νέους  των μειονοτήτων στα 

δημόσια σχολεία , οι φυλακές γίνονται μέρος της μοίρας τους , όπως ακριβώς και τα 

δημόσια σχολεία ενισχύουν την ιδιότητά τους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας . Όπως 

επισημαίνει, η  Michelle Alexander  "Αντί τα  σχολεία μας να τροφοδοτούν  με  ευκαιρίες 

τους μικρούς μαθητές , θα τροφοδοτούνται  οι   φυλακές  με τους μικρούς μας μαθητές . " 5 

Οι καθοδηγούμενες από την αγορά εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις , με την εμμονή τους 

στην τυποποίηση (standards) , στα τεστ  υψηλού ρίσκου και την τιμωρητική πολιτική , 

μιμούνται  μια κουλτούρα της σκληρότητας την οποία οι  νεοφιλελεύθερες πολιτικές 

φροντίζουν να εδραιωθεί στην ευρύτερη κοινωνία . Επιδεικνύουν περιφρόνηση στους 

εκπαιδευτικούς και δυσπιστία στους  γονείς , καταστέλλουν τη δημιουργική διδασκαλία ,  

καταστρέφουν δημιουργικά  και ευφάνταστα προγράμματα σπουδών και αποδέχονται τους 

μαθητές ως απλές εισροές σε μια γραμμή συναρμολόγησης-παραγωγής . 

 Η εμπιστοσύνη, η φαντασία , η δημιουργικότητα  και ο σεβασμός στην κριτική  διδασκαλία 

και τη μάθηση πετιούνται στον κάλαθο των αχρήστων  για το κυνήγι  των κερδών και της 

διάδοσης των άκαμπτων, θανατηφόρων  συστημάτων λογοδοσίας. 

 Όπως επισημαίνει ο John Tierney  στην κριτική του για τις μεταρρυθμίσεις της  

εκπαίδευσης στο The Atlantic , τέτοιες προσεγγίσεις δεν είναι μόνο καταπιεστικές - είναι 

καταδικασμένες να αποτύχουν.  
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Γράφει χαρακτηριστικά : Πολιτικές και πρακτικές που βασίζονται στην καχυποψία και την 

έλλειψη σεβασμού για τους  εκπαιδευτικούς  θα αποτύχουν. Γιατί ; « Η τύχη των 

μεταρρυθμίσεων εξαρτάται τελικά από εκείνους που αποτελούν το αντικείμενο της 

δυσπιστίας ». 

 Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικές  μεταρρυθμίσεις χρειάζονται τους  εμπλεκόμενους 

εκπαιδευτικούς , την εμπιστοσύνη τους και τη συνεργασία τους για να πετύχουν. 

«Μεταρρυθμίσεις» που λακτίζουν τους  δασκάλους και τους δείχνουν τα δόντια δεν 

πρόκειται ποτέ να πετύχουν. Επιπλέον , οι εκπαιδευτικές πολιτικές που σχεδιάζονται  χωρίς 

τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι καταδικασμένες στην αποτυχία . 6 

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, και δεν είναι μονάχα το γεγονός πως τα δημόσια 

σχολεία υποχρηματοδοτούνται αλλά και οι δάσκαλοι των δημόσιων σχολείων  δέχονται 

επίθεση ως το νέο κοινωνικό  μαράζι των  βασιλισσών, κι επιπρόσθετα οι κοινωνικές και 

οικονομικές πολιτικές που έχουν θεσπιστεί από τους Ρεπουμπλικάνους και τους 

υπόλοιπους  δεξιούς  διασφαλίζουν τη σχολική  αποτυχία των μαθητών που προέρχονται 

από οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων  ή από τη φτωχή μειονότητα.  Για παράδειγμα, 

πολλοί εκλεγμένοι τοπικοί άρχοντες από τα απογευματινά tea-party  όπως στο Wisconsin, 

στη Βόρεια Καρολίνα και στο Μαίην, μαζί με δεξιούς πολιτικούς από το  Κογκρέσο,  

θέσπισαν σκληρές και άγριες πολιτικές (όπως τη διακοπή χρηματοδότησης του 

προγράμματος για τα κουπόνια  τροφίμων), που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υγεία και 

στην ευημερία των φτωχών μαθητών στα σχολεία. 7 Οι πολιτικές αυτές συρρικνώνουν, αν 

όχι  καταστρέφουν, τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των φτωχών νέων, στερώντας τους τις 

βασικές πρόνοιες που χρειάζονται για να μάθουν και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα 

επακόλουθα αρνητικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα, τα  χρησιμοποιούν ως ένα ακόμη νόθο 

συμπέρασμα  για να προσφέρουν  τα δημόσια σχολεία στα ιδιωτικά συμφέροντα. 

Α ν και τα μέλη της λέσχης των δισεκατομμυριούχων, όπως ο Bill Gates και άλλοι χορηγοί 

της δεξιάς, όπως η Art Pope, δεν υλοποιούν απευθείας τη διακοπή της χρηματοδότησης 

των σχολείων, αλλά  χρηματοδοτούν  ερευνητικά προγράμματα που μετατρέπουν τους 

μαθητές σε πειραματόζωα για  έναν κόσμο που ακόμη και ο Τζορτζ Όργουελ  θα ήταν  

δύσκολο να φανταστεί8.  Για παράδειγμα, το Ίδρυμα Bill and Melinda  Gates Foundation έχει 

προσφέρει  επιχορήγηση $ 500.000 στο Πανεπιστήμιο Clemson για να κάνει μια πιλοτική 

μελέτη  κατά την οποία οι μαθητές θα φορούν βιομετρικά  βραχιόλια    με επιδερμικούς 

ασύρματους αισθητήρες οι οποίοι θα παρακολουθούν τις φυσιολογικές αντιδράσεις τους 

σε διάφορα ερεθίσματα στο σχολείο. Ένας εκπρόσωπος του ιδρύματος  διατείνεται 
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υπερασπιζόμενος αυτήν την ανατριχιαστική  ιδεοληψία για  τη μέτρηση των 

συναισθηματικών  αντιδράσεων υποστηρίζοντας ότι οι βιομετρικές συσκευές είναι μια 

βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς που θα μπορούν να μετρούν  τους μαθητές τους σε 

«πραγματικό χρόνο» (αντανακλαστικό feedback), κάτι σαν ένα βηματόμετρο. "9 

Δεν είναι η ασάφεια αυτού του είδους της έρευνας και του στόχου που επιδιώκει να 

πετύχει, αλλά το πιο γελοίο και ηθικά προσβλητικό μέρος αυτής της έρευνας  είναι :  η 

αντίληψη ότι η ανακλαστική ανατροφοδότηση μπορεί να μειωθεί με τη μέτρηση των  

συναισθηματικών παρορμήσεων  και δεν είναι αποτέλεσμα  του διαλόγου και της  

επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και των μαθητών . Πώς αυτά τα βραχιόλια μπορούν  να 

μετρήσουν  γιατί  επαναστατούν οι  μαθητές  όταν  πεινάνε , βαριούνται, νιώθουν φόβο , 

αρρωσταίνουν  ή υποφέρουν από  έλλειψη ύπνου, γιατί οι γονείς τους μπορεί να είναι 

άστεγοι; Πώς τέτοιες μελέτες μπορούν να αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα , όπως το 

γεγονός πως 50 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες πέφτουν για ύπνο 

νηστικοί  κάθε βράδυ, κι από αυτούς το ένα τρίτο είναι παιδιά ; Και πώς θα καταφέρουν να 

αγνοήσουν την αύξηση της κρατικής εποπτείας και τη συνεχιζόμενη διάλυση  των πολιτικών 

δικαιωμάτων των παιδιών και όλων των υπολοίπων; Η έρευνα αυτού του είδους δεν  έχει 

να πει τίποτα   σε μια κοινωνία που οι φυλετικοί νόμοι του  Jim Crow ισχυροποιούνται και  

η μαζική φυλάκιση των φτωχών μειονοτήτων έχει  φρικτή επίδραση στα παιδιά . Όπως 

επισημαίνει η Michelle Alexander, αυτά  τα παιδιά , « έχουν ένα γονέα ή κάποιο πρόσωπο 

που τα αγαπά, ένα συγγενή , ο οποίος είτε έχει περάσει  χρόνο από τη ζωή του πίσω από τα 

κάγκελα μιας φυλακής είτε έχει αποκτήσει ποινικό μητρώο κι, επομένως, αποτελεί μέρος 

της ομάδας εκείνης των ανθρώπων που θα υποστούν νομικές διακρίσεις για το υπόλοιπο 

της ζωής τους»10Και το αποτέλεσμα αυτής της καθημερινής πάλης είναι θανατηφόρο. 

Γράφει η Michelle Alexander: 

 

….Γι΄ αυτά τα παιδιά, οι ευκαιρίες  της ζωής τους έχουν μειωθεί σημαντικά. Είναι 

περισσότερο  πιθανό να ζήσουν  σε συνθήκες ακραίας φτώχειας,  οι γονείς τους είναι 

απίθανο να  βρουν εργασία ή στέγη, ή ακόμη και  κουπόνια τροφίμων.  Τα παιδιά αυτά , 

την εποχή των μαζικών φυλακίσεων, ζουν   τον αποχωρισμό από την οικογένεια, τη 

φτώχεια, τις διαλυμένες οικογένειες,  και βιώνουν ένα πολύ, πολύ βαρύτερο  φορτίο  

απελπισίας καθώς βλέπουν τόσους πολλούς από τους αγαπημένους τους να 

μπαινοβγαίνουν στη φυλακή. Τα παιδιά που έχουν γονείς στη φυλακή είναι πολύ πιο 

πιθανό να είναι τα ίδια οι έγκλειστοι του μέλλοντος.11 

Σε αντίθεση με τις κοινωνικά και ηθικά μουδιασμένες μορφές εκπαιδευτικής έρευνας  

δρομολογήθηκε από τους αυτοαποκαλούμενους  μεταρρυθμιστές , μια πρόσφατη έρευνα 

που  έχει συνδέσει τα τεστ υψηλού ρίσκου με τα χαμηλότερα ποσοστά αποφοίτησης σε 

συνδυασμό με τα υψηλότερα ποσοστά φυλάκισης , υποδεικνύοντας ότι τέτοιες είδους τεστ 
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παίζουν σημαντικό ρόλο στην επέκταση του σχεδιασμού «του αγωγού από το σχολείο στη 

φυλακή» , ειδικά για τους μαθητές  χαμηλών εισοδημάτων  και ιδιαίτερα για τους  

έγχρωμους μαθητές .12 Οι περισσότεροι επικριτές  του κλαμπ των δισεκατομμυριούχων  

αγνοούν  αυτά τα ζητήματα . Όμως, μια σειρά κριτικών , σαν αυτή της καθηγήτριας Diane 

Ravitch στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, έχουν εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με 

αυτό το είδος της έρευνας. Η Ravitch υποστηρίζει ότι ο Gates θα έπρεπε " να αφιερώσει 

περισσότερο χρόνο για τη βελτίωση του περιεχομένου  αυτού που διδάσκεται . . . και να 

εγκαταλείψει  όλη αυτή τη μανία της μέτρησης ".13  Τέτοιες επικρίσεις είναι σημαντικές , 

αλλά θα μπορούσαν να πάνε παραπέρα. Τέτοιες προσπάθειες μεταρρύθμισης επιδιώκουν  

κάτι περισσότερο από την υποβιβασμό  της διδασκαλίας και της μάθησης σε μια  

θεμελιώδη  υποτίμηση που ορίζεται καλύτερα ως   κατάρτιση παρά  μόρφωση .  

Όπως επισημαίνει ο Ken Saltman , οι νέοι  απομεταρρυθμιστές είναι πολιτικοί  

αντιεπαναστάτες και όχι απλώς αποπροσανατολισμένοι εκπαιδευτικοί . 14 

Ο Νόαμ Τσόμσκι υποστηρίζει ότι τώρα είμαστε σε μια γενική περίοδο οπισθοδρόμησης που 

δεν επηρεάζει  μόνο την εκπαίδευση. 15 Αυτή η περίοδος της οπισθοδρόμησης  

χαρακτηρίζεται από μαζικές ανισότητες στην ευημερία, στο εισόδημα και στην εξουσία  και 

οι οποίες τροφοδοτούν τη  φτώχεια, την  οικολογική κρίση και την υπονόμευση   κάθε 

κοινωνικού αγαθού στη δημόσια σφαίρα, υποσκάπτουν τη δημοκρατία, τον πολιτισμό και 

τις δομές που είναι απαραίτητες  στους ανθρώπους για να ζήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια 

και ενεργής πολιτικής συμμετοχής16.  Η σκληρότητα, η καταστολή και η διαφθορά έχουν 

βλάψει πισώπλατα   τη δημοκρατία, που ήταν ωστόσο αδύναμη, στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Η Αμερική δεν είναι πλέον μια δημοκρατία, ούτε απλά  μια πλουτοκρατία. Έχει γίνει ένα 

απολυταρχικό  κράτος βουτηγμένο στη βία που  διοικείται από τους ισχυρούς  

οικονομικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς παράγοντες.  

 

Αυτή η συντεχνιακή διακυβέρνηση  έχει αντικαταστήσει την πολιτική κυριαρχία ,  κι εκτελεί 

ρόλο   συμπληρωματικής λειτουργίας   των τραπεζικών ιδρυμάτων και των βιομηχανιών 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών . Εθισμένη στην «πολιτική αποστράτευση του  πολίτη», η 

συντεχνιακή  ελίτ επιτίθεται  εναντίον όλων των ιδρυμάτων που εξυπηρετούν τη 
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δημοκρατία και την προώθηση μιας κουλτούρας της αμφισβήτησης , του διαλόγου και του 

δικαιώματος στη διαφωνία . 17 Οι απόστολοι του νεοφιλελευθερισμού ενδιαφέρονται 

πρωτίστως να μετατρέψουν τα  δημόσια σχολεία, στα πλαίσια του casino – καπιταλισμού , 

σε τόπους όπου όλοι οι μαθητές , εξαιρουμένων  των προνομιούχων   παιδιών του 1 %, θα 

μάθουν να πειθαρχούν  και θα απαλλαγούν από τυχόν επικριτικές  παρορμήσεις . Αντί να 

διδαχτούν  να γίνουν ανεξάρτητοι στοχαστές , να αποκτήσουν τις εξουθενωτικές συνήθειες 

που μπορεί να ονομαστεί μια ηθική και πολιτική διαταραχή ελλειμματικής που καθιστά 

παθητικό και υπάκουο στο πρόσωπο μιας κοινωνίας που βασίζεται στις μαζικές ανισότητες 

στην εξουσία , τον πλούτο και το εισόδημα . Οι  σημερινές ισχυρές συντεχνιακές  κινήσεις 

απομεταρρύθμισης συνδυάζουν μοντέλα διοίκησης, ιδεολογίες και παιδαγωγικές  

αποκλειστικά προσανατολισμένα να χαλιναγωγήσουν και να εμποδίσουν  κάθε πιθανότητα 

ανάπτυξης στους μαθητές, κριτικών, δημιουργικών και συνεργατικών μορφών σκέψης και 

δράσης που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε μια ουσιαστική δημοκρατία. 

Στον πυρήνα της νέας μεταρρύθμισης υπάρχει  η δέσμευση για μια παιδαγωγική της 

ανοησίας και της καταστολής που είναι προσανατολισμένη στην απομνημόνευση, 

στη συμμόρφωση, στην  παθητικότητα και στα τεστ υψηλού ρίσκου. Αντί να 

δημιουργήσει αυτόνομους, με κριτική σκέψη , και  βαθιά  πολιτική συνείδηση και 

δέσμευση μαθητές, οι απομεταρρυθμιστές σκοτώνουν τη φαντασία ενώ ταυτόχρονα 

αποπολιτικοποιούν κάθε ίχνος  της μάθησης και της διδασκαλίας. 

Η μόνη γλώσσα που γνωρίζουν είναι η συζήτηση για το  κέρδος και η ιεραρχική γλώσσα της 

πειθαρχίας.  Ο John Taylor Gatto επισημαίνει ορισμένα στοιχεία αυτής της παιδαγωγικής 

της καταστολής δηλαδή  ότι τα σχολεία διδάσκουν τη σύγχυση, αγνοώντας τα ιστορικά και 

σχεσιακά  πλαίσια. 18 

Κάθε θέμα διδάσκεται απομονωμένο  δια μέσου αποστειρωμένων κομματιών 

πληροφοριών  που δεν τα συνδέουν κοινές έννοιες ή  περιεχόμενο. 

ΜΙΑ παιδαγωγική της καταστολής καθορίζει τους μαθητές σε μεγάλο βαθμό από τις 

ελλείψεις της  και όχι από τα ισχυρά της σημεία , και με αυτόν τον τρόπο τους πείθει ότι οι 

μόνοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν κάτι είναι οι εμπειρογνώμονες – που όλο και 

περισσότερο προέρχονται  από τις τάξεις της ελίτ και τα σημερινά  επιχειρηματικά στελέχη 

και  οι οποίοι εισηγούνται τα νέα μοντέλα της ηγεσίας υπό το σημερινό καθεστώς του 

νεοφιλελευθερισμού. Μεγάλοι ιστορικοί  ηγέτες, με αυξημένη κοινωνική συνείδηση και 

παρουσία, όπως ο Martin Luther King Jr. , Rosa  Parks, ο Νέλσον Μαντέλα, ο John Dewey, ο 

Paulo Freire και ο Μαχάτμα Γκάντι  παραπέμπονται στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. 

Οι μαθητές διδάσκονται μόνο  να νοιάζονται για τους εαυτούς τους και για να εισπράττουν 

οποιαδήποτε νοιάξιμο   για τους άλλους ως μια ευθύνη, αν όχι σαν κάτι παθολογικό. Οι  

ηθικές ανησυχίες υπό αυτές τις συνθήκες γίνονται αντιληπτές ως εμπόδια που πρέπει να 
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ξεπεραστούν. Ο ναρκισσισμός συνάμα με μια ακαθόριστη έννοια  του ατομικισμού είναι η 

νέα κανονικότητα, ο νέος ηθικός κώδικας. 

Σύμφωνα με την παιδαγωγική της καταστολής, οι μαθητές  προετοιμάζονται να λησμονούν 

το σεβασμό στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, και οτιδήποτε θα  μπορούσε να συνδέει την 

εκπαίδευση   με την κοινωνική αλλαγή. Υποστηρίζουν  πως δεν έχουν  δικαιώματα και ότι 

τα δικαιώματα περιορίζονται μόνο σε όσους έχουν εξουσία. Πρόκειται για μια παιδαγωγική 

που σκοτώνει το πνεύμα, προμοτάρει τον κομφορμισμό, και είναι πιο κατάλληλη για μια 

απολυταρχική  κοινωνία παρά για  μια δημοκρατία. Αυτό που είναι ανησυχητικό σχετικά με 

τα απομεταρρυθμιστές της νέας  εκπαιδευτικής πολιτικής  δεν είναι μόνο  πώς οι πολιτικές 

τους έχουν αποτύχει, αλλά ο βαθμός στον οποίο οι πολιτικές τους έχουν αγκαλιαστεί  από 

τους φιλελεύθερους και τους συντηρητικούς, τόσο στο δημοκρατικό όσο και στο 

Ρεπουμπλικανικό κόμμα  παρά την προφανή τους  αποτυχία.19 Η Broader, Bolder Approach 

to Education σε μια μελέτη για την εκπαίδευση παρέχει έναν κατάλογο των εν λόγω 

ελλείψεων που είναι κατατοπιστικές. Τα αποτελέσματα των μέτρων της απομεταρρύθμισης 

που επισημαίνονται στη   μελέτη οδηγούν στη διαπίστωση πως:20 

 

Οι βαθμολογίες των test αυξήθηκαν λιγότερο και το χάσμα προόδου των μαθητών 

μεγάλωσε περισσότερο στις υπό «μεταρρύθμιση» περιοχές , σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι 

στις υπόλοιπες αστικές περιοχές. Οι δημοσιευμένες επιτυχίες συγκεκριμένων- στοχευμένων 

μαθητών εξατμίζονται με μια προσεκτικότερη ματιά. Κι όσον αφορά την άλλη κατηγορία 

των τεστ, τα τεστ αποτίμησης και λογοδοσίας, περισσότερο πυκνώνουν παρά αραιώνουν τις 

ταξινομήσεις των έμπειρων δασκάλων, αλλά αυτό δε σημαίνει αυτόματα πως είναι κακοί 

δάσκαλοι. 

Το κλείσιμο των σχολείων δεν στέλνει τους μαθητές σε καλύτερα σχολεία και δεν 

εξοικονομεί  χρήματα στις  σχολικές περιφέρειες. Τα charter schools περισσότερο 

αποδιοργανώνουν, παρέχοντας ένα μείγμα παροχών, κυρίως για τους μαθητές με  τις 

υψηλότερες ανάγκες. Η  έμφαση σε αυτές τις ευρέως διαλαλημένες  μεταρρυθμίσεις, τις 

υπαγορευμένες από τους νόμους της αγοράς, δίνεται  στους πόρους από πρωτοβουλίες με 

τη μεγαλύτερη υπόσχεση. Οι μεταρρυθμίσεις δε λαμβάνουν υπόψη τους  ένα σημαντικό  

παράγοντα που διευρύνει το χάσμα των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων: την επίδραση της 

φτώχειας στις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Η πραγματική, σταθερή και διαρκή αλλαγή απαιτεί 

στρατηγικές που να είναι πιο ρεαλιστικές, πολύπλευρες, με περισσότερη καρτερικότητα. 
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 Ο δουλοπρεπής ενθουσιασμός των cheerleaders  των εκπαιδευτικών  πολιτικών  με 

γνώμονα τους νόμους της  αγοράς  καθίσταται ιδιαίτερα αστήρικτος  ηθικά και πολιτικά 

υπό το πρίσμα του αυξανόμενου αριθμού των σκανδάλων που έχουν ξεσπάσει γύρω από 

τα διογκωμένα  αποτελέσματα των test και άλλες μορφές εξαπάτησης που διαπράχθηκαν 

από τους υπερασπιστές των test  υψηλού ρίσκου και των charter schools21.    O David Kirp 

κάνει μια σημαντική αναφορά σχετικά με τη σοβαρότητα και την έκταση των σκανδάλων 

και τις πρόσφατες αποτυχίες  αυτής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Γράφει: 

Στις  τελευταίες εκλογές για τα σχολικά συμβούλια  του Λος Άντζελες, ο υποψήφιος που 

τόλμησε να αμφισβητήσει την υπερβολική εξάρτηση των αποτελεσμάτων  των test   με την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την αδικαιολόγητη  βιασύνη να εγκρίθούν τα charter 

schools, νίκησε παρά το γεγονός πως είχε συγκεντρωθεί το ποσό των    $ 4.000.000, 

συμπεριλαμβανομένων και  1.000.000 δολαρίων από το Δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μάικλ 

Μπλούμπεργκ και 250 χιλιάδες δολάρια από τη Rupert Murdoch’s News Corp, για να τον 

συντρίψουν. 

Η πρώην επικεφαλής της  Ατλάντα στο  Beverly Hall , που υποστήριζε πανηγυρικά  την 

ενίσχυση εξεταστικών δοκιμασιών (test) των μαθητών  με κάθε κόστος και πάση θυσία , 

έχει παραπεμφθεί σε δίκη για  ένα τεράστιο σκάνδαλο εξαπάτησης. Η  Michelle Rhee , η 

πρώην επικεφαλής των σχολείων στην Ουάσιγκτον που λάτρευε τα τεστ λογοδοσίας, 

αντιμετωπίζει κατηγορίες , με βάση ένα σημείωμα που δημοσιεύθηκε από το βετεράνο 

ανταποκριτή του  PBS για τα εκπαιδευτικά θέματα  John Merrow, ότι ήξερε, και δεν έκανε 

τίποτα για να σταματήσει , την εκτεταμένη κλοπή. Σε μια επιφυλλίδα  στην  Washington 

Post , ο Bill Gates , ο οποίος έχει ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για  την 

προώθηση των τεστ υψηλού ρίσκου και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με βάση τα 

τεστ , έκανε μεταβολή και παρακίνησε ευγενικά , για   μια πιο ήπια προσέγγιση,  ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να την ενστερνιστούν.  Οι γονείς στη Νέα Υόρκη οργάνωσαν 

μια διαμαρτυρία , δηλώνοντας πως  δε θα επιτρέψουν στα παιδιά τους να λάβουν μέρος σε 

νέες εξετάσεις . 22Ενώ οι παιδαγωγικές μέθοδοι  της καταστολής παρουσιάζονται  με 

ποικίλες μορφές και  απευθύνονται σε ομάδες ατόμων σε διαφορετικά  πλαίσια, όλες αυτές 

οι μέθοδοι στηρίζονται στο αξίωμα πως η παιδαγωγική είναι ένα σύνολο  στρατηγικών και 

δεξιοτήτων που χρησιμοποιείται κάθε φορά με την ίδια σειρά όταν διδάσκεται κάποιο 

προδιαγεγραμμένο θέμα. Στο πλαίσιο αυτό, η παιδαγωγική γίνεται συνώνυμη με την 

κατάρτιση σε τεχνικές δεξιότητες ή εμπειρικές πρακτικές. Δεν γίνεται  κανένας λόγος εδώ 

για τη σύνδεση παιδαγωγικής με την κοινωνική και πολιτική αποστολή της αντίστασης, της 

ενδυνάμωσης και της εκδημοκρατισμού.  
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