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Εισαγωγή 
 

Σε µια οργανωµένη σε κράτος κοινωνία, αναπτύσσεται µια πολυσχιδής 

πολιτική δραστηριότητα, η οποία καλύπτει σχεδόν κάθε πτυχή της κοινωνικής 

συµβίωσης. Η επιστηµονική µελέτη αυτής της δραστηριότητας αναπτύσσεται 

στο πεδίο της πολιτικής επιστήµης. Η πολιτική επιστήµη είναι ένας αυτοτελής 

κλάδος των κοινωνικών επιστηµών η οποία ασχολείται µε τις σχέσεις 

εξουσίας µεταξύ των ατόµων σε µία οργανωµένη κοινωνία, δηλαδή µε τη 

διαµόρφωση και την υλοποίηση της πολιτικής. Η πολιτική ορίζεται ως η 

θεωρία, η τέχνη και η πρακτική της διακυβέρνησης των ανθρώπινων 

κοινωνιών, συγκεκριµένα ο τρόπος διακυβέρνησης ενός κράτους. Η έννοια 

της πολιτικής σύµφωνα µε τον Βέµπερ είναι «εξαιρετικά πλατιά» καθώς 

αναφέρεται και στους τοµείς της κρατικής δραστηριότητας, ένας από τους 

οποίους είναι και η εκπαιδευτική πολιτική1. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί  µια µελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή προκύπτει από της Συνθήκες, τις 

αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και τα κείµενα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής από τη σύσταση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µέχρι και τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας, θέλοντας να προσφέρει µια συνολική εικόνα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής που διαµορφώνεται και των ευρύτερων τάσεων που 

αναπτύσσονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει µια ποικιλία παραγόντων όσον 

αφορά τον επηρεασµό των συστηµάτων εκπαίδευσης. Αυτοί είναι οι 

δηµογραφικές τάσεις, η αυξανόµενη παρουσία των γυναικών σε διάφορους 

τοµείς της αγοράς εργασίας και η επέκταση των αποτελεσµάτων της 

τεχνολογικής επανάστασης. Τρεις είναι οι παράγοντες που θεωρούνται 

υπεύθυνοι για τον µετασχηµατισµό της κοινωνικό – οικονοµικής ζωής και 

αποτελούν τα µείζονα προβλήµατα για την εκπαιδευτική πολιτική του 

µέλλοντος. Η έλευση και η εδραίωση της κοινωνίας της πληροφορίας και η 

                                                           

1 Κουσκουβέλης Ι. Η., «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήµη και τη Θεωρία της Πολιτικής», εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1977, σελ. 25  
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ανάπτυξη της στη θέση που παλιά κατείχε η ενέργεια. Οι επιπτώσεις των 

εξελίξεων στο επιστηµονικό και τεχνολογικό πεδίο και η διεθνοποίηση της 

οικονοµίας2. 

Η παρούσα εργασία θα στηριχθεί σε πρωτογενείς πηγές µε έµφαση σε 

κείµενα και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Παράλληλα θα εξεταστεί η εφαρµογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 

εκπαίδευσης, µέσω της ελληνικής νοµοθεσίας. Η αναλυτική προσέγγιση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής εδράζεται στη χρήση δευτερογενών πηγών οι οποίες 

αφορούν είτε άµεσα είτε έµµεσα το αντικείµενο της µελέτης. 

Το κεντρικό ερώτηµα που τίθεται στα πλαίσια της παρούσας µελέτης 

είναι κατά πόσο υπάρχει και είναι αισθητή η παρουσία της Ευρωπαϊκής 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΕΕΠ). Στη σχετική βιβλιογραφία κυριαρχεί η άποψη 

περί ύπαρξης της ΕΕΠ, η οποία στηρίζεται όχι µόνο στις προβλέψεις των 

Συνθηκών αλλά και στα πρακτικά αποτελέσµατα της «καθηµερινής» δράσης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την εκπαίδευση. Θα τολµούσαµε να 

πούµε ότι η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική αρχίζει να γίνεται «κοινή», όσο 

περισσότερο ενιαία γίνεται η αγορά εργασίας. 

Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο αναφέρεται στη 

στρατηγική της Λισαβόνας και τη ∆ια Βίου Μάθηση.  Η στρατηγική της 

Λισαβόνας διαφοροποιείται από όλες της µέχρι τότε παρεµβάσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς υιοθετεί µια συνολική/ολοκληρωµένη 

προσέγγιση, διατοµεακού χαρακτήρα, που ενσωµατώνει τις πολιτικές 

απασχόλησης προώθησης της απασχόλησης, οι οποίες µέχρι τότε είχαν µια 

διακριτή πολιτική αντιµετώπιση3. Επιπλέον λαµβάνει χώρα µία ανάλυση της 

∆ια Βίου Μάθησης, της διαδικασίας δηλαδή διαρκούς µάθησης, κατά την 

πάροδο της ζωής κάποιου. 

                                                           
2 Παπαδάκης Ε. Νίκος, «Εκπαιδευτική Πολιτική, Η εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική πολιτική(;)»,  
Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003, σελ. 211 - 212 

3 Βλ. Λευκή Βίβλος για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση: οι προκλήσεις και η 
αντιµετώπισή τους για τη µετάβαση στον 21ο αιώνα, COM(93) 700, ∆εκέµβριος 1993 
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Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά µε 

την εκπαίδευση από την δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι σήµερα. 

Αναφέρεται σε αποφάσεις του Συµβουλίου, του ∆ικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των λοιπών οργάνων της Ένωσης. 

Η ∆ιαδικασία της Μπολόνια είναι το αντικείµενο του τρίτου κεφαλαίου 

όπου εξετάζεται η σηµασία της και η εξέλιξη της στην πορεία του χρόνου. 

Το τέταρτο κεφάλαιο πραγµατεύεται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Επαγγελµατικών Προσόντων για τη ∆ια Βίου Μάθηση. Αναλύεται το ιστορικό 

και τα οφέλη του συγκεκριµένου εργαλείου. Επιπλέον γίνεται µια προσπάθεια 

κατανόησης της χρήσης και των ενδεχόµενων επιπτώσεων του ECTS 

(European Credit Transfer System). 

Τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µια ανάλυση της µαθησιακής 

κινητικότητας. Εξετάζεται η σκοπιµότητα της στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο και 

αναφέρονται τα προγράµµατα παιδείας και κατάρτισης  προς αυτή την 

κατεύθυνση. 
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Κεφάλαιο 1ο  

Η εκπαιδευτική Πολιτική µέσα από την Στρατηγική της Λισαβόνας  
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το έτος 19964, αναφέρεται στην επερχόµενη 

Κοινωνία της γνώσης, που θα προέκυπτε από την εξέλιξη των τεχνολογιών 

στην οικονοµία και την ενσωµάτωση τους στην καθηµερινή ζωή των 

ανθρώπων. Είναι γεγονός ότι η εποχή µας χαρακτηρίζεται από έντονες 

µεταβολές τόσο στον τρόπο ζωής και σκέψης όσο και στους θεσµούς όπως 

είναι η εκπαιδευτική πολιτική. Η ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης αυτών των 

νέων συνθηκών οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάληψη δράσεων5.  

Τον Μάρτιο του 2000 το Συµβούλιο της Λισαβόνας αναγνώρισε τον 

σηµαντικό ρόλο της εκπαίδευσης ως αναπόσπαστου µέρους των οικονοµικών 

και κοινωνικών πολιτικών, ως µέσου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

της Ευρώπης παγκοσµίως και ως εγγύησης για την εξασφάλιση της συνοχής 

των κοινωνιών και της πλήρους προσωπικής ολοκλήρωσης των πολιτών. Ο 

κεντρικός στρατηγικός στόχος της Ευρώπης είναι «να γίνει η 

ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, 

ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» και επεσήµανε την ανάγκη να 

αναπτυχθεί «ένας ευρύτερος προβληµατισµός σχετικά µε τους συγκεκριµένους 

µελλοντικούς στόχους των εκπαιδευτικών συστηµάτων επικεντρωµένο σε 

κοινά µελήµατα και προτεραιότητες»6.  

Οι επιµέρους στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας είναι οι εξής: 

1. Η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου γνώσεων 

2. Η ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής περιοχής έρευνας και καινοτοµίας 

                                                           
4 Απόφαση Αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης 
Νοεµβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα της διά βίου µάθησης 
5 Νικολάου Σουζάνα - Μαρία, «Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και οι 
ενέργειες  της Ελλάδας (2000 – 2008), Gutenberg, Αθήνα, 2008,  σελ 28-30 
6 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, Συµπεράσµατα της Προεδρίας, 23 – 24 Μαρτίου, Βρυξέλλες 
2000, παρ. 5. 
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3. Η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για τις νέες και καινοτόµες 

επιχειρήσεις 

4. Οικονοµικές µεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση και την 

αποτελεσµατικότητα της εσωτερικής αγοράς.  

5. Η δηµιουργία αποτελεσµατικών και ολοκληρωµένων χρηµατοοικονοµικών 

αγορών 

6. Η εφαρµογή υγιών µακροοικονοµικών πολιτικών 

7. Η έµφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, για την ανταπόκριση στις 

νέες συνθήκες της κοινωνίας της γνώσης.  

8. Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. 

9. Ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής πολιτικής 

10. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η εξάλειψη του κοινωνικού 

αποκλεισµού7 

Η εφαρµογή των παραπάνω στόχων θα ήταν εφικτή µε τη νέα ανοικτή 

µέθοδο συντονισµού που περιελάµβανε:  

• Καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών για την Ένωση, συνδυασµένων µε 

συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για τη βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη 

και µακροπρόθεσµη επίτευξη των στόχων που θέτουν. 

• Καθορισµό κατά περίπτωση, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σηµείων 

αναφοράς, µε µέτρο τα καλύτερα του κόσµου, προσαρµοσµένων στις 

ανάγκες διαφόρων κρατών – µελών και τοµέων ως µέσο σύγκρισης των 

βέλτιστων πρακτικών 

• Μεταφορά αυτών των κατευθυντήριων γραµµών στις εθνικές και 

περιφερειακές πολιτικές µε τον καθορισµό ειδικών στόχων και τη θέσπιση 

µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιοµορφίες 

                                                           
7 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, Συµπεράσµατα της Προεδρίας, 23-24 Μαρτίου, Βρυξέλλες 
2000 
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• Περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από οµοτίµους 

υπό µορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών8. 

Για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναφέρεται µε λεπτοµέρειες 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, προσδιορίζοντας συγκεκριµένα µέτρα, 

ενώ εξουσιοδοτεί το Συµβούλιο Παιδείας να διαµορφώσει τους κοινούς 

µελλοντικούς στόχους για τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

δίνοντας έτσι προοπτική στο όλο εγχείρηµα. Πρόκειται αναµφίβολα για τη 

σηµαντικότερη απόφαση, σε κορυφαίο επίπεδο, στην ιστορία της ΕΕ για την 

εκπαίδευση9. 

Από τον Μάρτιο του 2000 και µέχρι το 2005 πραγµατοποιηθήκαν 

ανακατατάξεις όσον αφορά τις προτεραιότητες των στόχων οι οποίοι 

βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Παρακάτω παρατίθεται ο 

Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσµάτων καινοτοµίας του 2005 των κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος παρέχει µια συγκριτική αξιολόγηση 

των επιδόσεων καινοτοµίας τους. 

                                                           
8 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, Συµπεράσµατα της Προεδρίας, 23-24 Μαρτίου, Βρυξέλλες 
2000,  παρ. 37. 
9 Σιάκαρης Κωνσταντίνος, «Από την ΕΟΚ στην ΕΕ, Η αδύνατη Εκπαιδευτική Πολιτική»,  Gutenberg, 
Αθήνα, 2006, σελ. 163 
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Πίνακας 110: Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσµάτων καινοτοµίας 2005 

 

                                                           
10 EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2005 
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Ύστερα από τον προσδιορισµό των αρχικών στόχων (Μάρτιος 2000), Το 

2002 ακολούθησε η εισαγωγή και εστίαση της προσοχής στον στόχο της 

αειφόρου ανάπτυξης ο οποίος οφείλει να διέπει όλες τις σχεδιαζόµενες 

πολιτικές στο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και περιβαλλοντικό τοµέα. 

Το 2004 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµπέρανε11, ότι ενώ η ΕΕ έθεσε 

φιλόδοξους στόχους το 2000, υπάρχει υψηλός βαθµός ανοµοιογένειας. 

∆ηλώθηκε επίσης οµόφωνα ότι η διαδικασία και όλοι οι στόχοι εξακολουθούν 

να ισχύουν, όµως εστίασε σε δύο ζητήµατα πολιτικής, από την επίλυση των 

οποίων θα προέκυπτε µεγαλύτερη οικονοµική µεγέθυνση. Τα δύο αυτά 

ζητήµατα ήταν η αειφόρος ανάπτυξη και οι περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας. 

Η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών καθυστέρησε οδηγώντας τους 

Ευρωπαίους ηγέτες να ζητήσουν από την Επιτροπή να συστήσει µια οµάδα 

ανεξάρτητων ειδικών υπό την προεδρία του πρώην Ολλανδού 

πρωθυπουργού Wim Kok προκειµένου να αξιολογηθεί η πορεία των 

µεταρρυθµίσεων. Η επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι διαρθρωτικές 

αλλαγές δεν θα µπορούσαν να συµβούν έως το 2010 εξαιτίας της έλλειψης 

πολιτικής βούλησης, του κακού συντονισµού και των διαφορετικών 

προτεραιοτήτων12. Η επιτροπή Κοκ επέµενε στην ορθότητα της Στρατηγικής 

της Λισαβόνας, τροποποιώντας τη µεθοδολογία επίτευξης των στόχων. Η 

κωδικοποίηση της Στρατηγικής περιλαµβάνει κοινές κατευθυντήριες γραµµές: 

οι πρώτες έξι, για την πλήρη απασχόληση, οι επόµενες δέκα, για τις 

διαρθρωτικές πολιτικές και οι τελευταίες οκτώ, για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση. Η επιτροπή επεσήµανε την ανάγκη οι πολίτες να κατανοήσουν τη 

µεταρρύθµιση, υπογράµµισε την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου και τη 

διαµόρφωση ενός συναινετικού πλαισίου µε όλους τους ενδιαφερόµενους13.  

                                                           
11 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών, 25 και 26 Μαρτίου 2004, Συµπεράσµατα της Προεδρίας  
12 Βοσκόπουλος Γεώργιος, «Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί», 
εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 205 
13 Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, November 2004, «Facing the Challenge» 
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Το 2005, κατά την ενδιάµεση επανεξέταση της Στρατηγικής, τέθηκε θέµα 

για την επανενεργοποίησή της αφού ο απολογισµός µέχρι εκείνη τη στιγµή 

χαρακτηρίστηκε ως µέτριος. Για το λόγο αυτό έγινε επαναιεράρχηση 

προτεραιοτήτων προς όφελος της οικονοµικής αύξησης και της απασχόλησης 

δίνοντας έτσι έµφαση στην µεγαλύτερη οικονοµική µεγέθυνση, στις 

περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και στην καλύτερη 

διακυβέρνηση14. 

 

Το Γενικό Πλαίσιο της ∆ια Βίου Μάθησης  

 

Σύµφωνα µε την επικρατούσα αντίληψη η εκπαίδευση αποτελεί στην 

κοινωνία της γνώσης µια δια βίου διαδικασία και παράλληλα µια µεµονωµένη 

ευθύνη. Οι κοινωνικοοικονοµικές και πολιτιστικές εξελίξεις σε κάθε κράτος 

µέλος της Ένωσης εξαρτώνται κατά µεγάλο βαθµό από την ποιότητα των 

σχολείων και γενικά από την εκπαίδευση που παρέχεται σε όλες τις 

βαθµίδες15.  

Στη 19η Σύνοδο της UNESCO που έγινε στο Ναϊρόµπι το 1976 δίδεται ο 

παρακάτω ορισµός: «Ο όρος “δια βίου” εκπαίδευση και µάθηση δηλώνει ένα 

χωρίς όρια σχήµα που αποβλέπει στην αναµόρφωση του υπάρχοντος 

εκπαιδευτικού συστήµατος και στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δυναµικού 

έξω από αυτό… Η εκπαίδευση και η µάθηση δεν περιορίζονται στη σχολική 

φοίτηση, πρέπει να επεκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να 

περιλαµβάνουν όλες τις δεξιότητες και όλους τους κλάδους της γνώσης, να 

χρησιµοποιούν όλα τα δυνατά µέσα και να δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους 

ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Οι εκπαιδευτικές 

και οι σχετικές µε τη µάθηση διαδικασίες στις οποίες τα παιδιά, οι νέοι 

                                                           
14 Ανακοίνωση προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: Συνεργασία για την Οικονοµική Μεγέθυνση και 
την Απασχόληση, Νέο ξεκίνηµα για τη Στρατηγική της Λισαβόνας, COM(2005) 24 τελικό, Βρυξέλλες, 
2.2.2005 
15 Νικολάου Σουζάνα - Μαρία, «Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και οι 
ενέργειες  της Ελλάδας (2000 – 2008), Gutenberg, Αθήνα, 2008,  σελ 109 
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άνθρωποι και οι ενήλικες όλων των ηλικιών εµπλέκονται στη διάρκεια της 

ζωής τους, σε οποιαδήποτε µορφή, πρέπει να θεωρηθούν ως ένα σύνολο».16 

Οι τέσσερις πυλώνες της δια βίου εκπαίδευσης όπως προτείνονται από 

τη διεθνή επιτροπή της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι: 

• Να µάθουµε πώς να µαθαίνουµε 

• Να µάθουµε πώς να ενεργούµε 

• Να µάθουµε πώς να συµβιώνουµε 

• Να µάθουµε να υπάρχουµε17 

 

Ανάλογες προσεγγίσεις γίνονται και στο ελληνικό θεσµικό πλαίσιο. 

Σύµφωνα µε το νόµο 3369/2005 αρ. 1 παρ. 2α «Ως "δια βίου 

εκπαίδευση" ορίζεται κάθε µαθησιακή διαδικασία, συµπεριλαµβανόµενης 

της εµπειρικής µάθησης, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, 

µε σκοπό την απόκτηση ή τη βελτίωση γενικών και επιστηµονικών 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο για τη διαµόρφωση µιας 

ολοκληρωµένης προσωπικότητας όσο και για την πρόσβαση στην 

απασχόληση.» 

 

Παρόλο που η Συνθήκη της Ρώµης το 1958 δεν έκανε καµία αναφορά 

στην εκπαίδευση, σταδιακά αναγνωρίστηκε η σηµαντικότητα της ως µέρος της 

ευρωπαϊκής πολιτικής. Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και κυρίως στα δύο 

άρθρα που αφορούν την εκπαίδευση (άρθρο 126, νυν άρθρο 165 ΣΛΕΕ18) και 

κατάρτιση (άρθρο 127, νυν άρθρο 166 ΣΛΕΕ), θεσµοθετείται και 

επισηµοποιείται η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ). Το 1987 ήταν η 

χρονιά που εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά το πρόγραµµα Erasmus µε σκοπό 

την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού στα κράτη µέλη της 

                                                           
16 ΟΥΝΕΣΚΟ, Απόφαση για την ανάπτυξη της επιµόρφωσης ενηλίκων, Nairobi 26 Νοεµβρίου 1976, 
ΥΠ.Ε.Ε.Θ., ∆ιεύθυνση Επιµόρφωσης Ενηλίκων, σελ. 9.  
17 ΟΥΝΕΣΚΟ, Εκπαίδευση, ο θησαυρός που κρύβει µέσα της. Έκθεση της διεθνούς επιτροπής για την 
εκπαίδευση στον 21ο αι., υπό την Προεδρία του Jacques Delors, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1999. 
18 Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Ένωσης. Το 1995 ξεκίνησε η δράση του προγράµµατος Socrates που 

αφορούσε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες.19  

Το 1995 δηµοσιεύεται η Λευκή Βίβλος για την εκπαίδευση και 

κατάρτιση µε τίτλο «∆ιδασκαλία και Μάθηση. Για µία κοινωνία  της µάθησης». 

Εδώ διαφαίνεται ότι η εκπαίδευση ολοένα και περισσότερο προσαρµόζεται 

στις ανάγκες της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των ευκαιριών, ενώ η 

ζήτηση για εκπαίδευση έχει αυξηθεί λόγω της ανάδυσης της κοινωνίας της 

πληροφορίας20. Από την αρχή αυτού του έτους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

εµφανώς προωθήσει την ατζέντα της ∆ια Βίου Μάθησης τόσο εντός των 

δικών της οργάνων όσο και εντός των κέντρων λήψης αποφάσεων των 

κρατών – µελών της21.  

Το Συµβούλιο τον Μάιο του 2002 τόνισε τη σηµασία της δια βίου 

µάθησης που καλύπτει τη µάθηση από την προσχολική ηλικία έως και µετά 

την συνταξιοδότηση22.  

Τον Νοέµβριο του 2002 σε ανακοίνωση της Επιτροπής23 αναφέρονται 

συγκεκριµένα κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ο 

όρος «κριτήρια αναφοράς» ορίζει συγκεκριµένους στόχους, η πρόοδος στους 

οποίους µπορεί να µετρηθεί. Αυτοί οι στόχοι κατανέµονται σε έξι τοµείς: 

� Επενδύσεις στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη 

� Πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου 

� Απόφοιτoi θετικών επιστηµών και τεχνολογικών σπουδών 

                                                           
19 Νικολάου Σουζάνα - Μαρία, «Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και οι 
ενέργειες  της Ελλάδας (2000 – 2008), Gutenberg, Αθήνα, 2008,  σελ 110 
20 Λευκή Βίβλος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Teaching and Learning. Towards the Learning Society», 
Επίσηµη Εφηµερίδα, Λουξεµβούργο, 1995 

21 Murphy Mark, «Πετρέλαιο, ύφεση και η αναζήτηση της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας: εξερευνώντας τη 
δια βίου µάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» περιλαµβάνεται στο «Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική 
Πολιτική. Μεταξύ κράτους και Αγοράς», επιµέλεια Νίκος Παπαδάκης, ∆ιονύσης Γράβαρης, εκδόσεις 
Σαββάλας, 2005, σελ. 118 

22 2430ή Σύνοδος του Συµβουλίου – Παιδεία και Νεολαία, 30 Μαΐου, Βρυξέλλες 2002 [8944/02] 
23 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκά Κριτήρια Αναφοράς για την Εκπαίδευσης και την Κατάρτιση: 
Εξελίξεις µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, COM(2002) 629 τελικό, Βρυξέλλες 20.11.2002 
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� Αποφοίτηση από την ανώτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

� Βασικά εφόδια 

� Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση 

Βάσει των παραπάνω στόχων κλήθηκαν τα κράτη – µέλη να 

καταρτίσουν τα εθνικά κριτήρια αναφοράς σε συνέχεια του στόχου της 

Λισαβόνας.  

Με την απόφαση 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου θεσπίστηκε ένα νέο πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της δια βίου 

µάθησης, ο γενικός στόχος του οποίου κινείται στο βασικό πλαίσιο της 

Στρατηγικής της Λισαβόνας. Με το συγκεκριµένο πρόγραµµα επιδιώκεται η 

ανάπτυξη και αύξηση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της 

κινητικότητας.24   

 Με την ψήφιση της Συνθήκης του Μάαστριχτ η σχέση της Ένωσης µε 

την εκπαίδευση αποκτά επίσηµο χαρακτήρα. Για πρώτη φορά η εκπαίδευση, 

διακρινόµενη από την κατάρτιση, αναγνωρίζεται επίσηµα ως τοµέας πολιτικής 

της Ένωσης. Επιπλέον στο άρθρο 126 (νυν άρθρο 165 ΣΛΕΕ) της Συνθήκης 

θεσµοθετείται η δυνατότητα παρέµβασης της Επιτροπής στο χώρο της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική 

Πολιτική είναι δυνατό να διακριθεί σε τυπική και άτυπη µε βάση το κριτήριο 

της κρατικής αναγνώρισης των χορηγούµενων τίτλων σπουδών από τους 

εκπαιδευτικούς φορείς25. Στις 4 Φεβρουαρίου 2010, το Υπουργείο Παιδείας, 

∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση ένα 

κείµενο-πλαίσιο πολιτικών αρχών και προτάσεων για τη διαµόρφωση εθνικής 

στρατηγικής για τη διά βίου µάθηση στην Ελλάδα. Στη διαδικασία αυτή 

παρουσιάζεται και ένα σχετικό υλικό όσον αφορά την ενδεικτική κατάταξη των 

µορφών µάθησης που παρατίθενται παρακάτω26. 

                                                           
24 Νικολάου Σουζάνα - Μαρία, «Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και οι 
ενέργειες  της Ελλάδας (2000 – 2008)», Gutenberg, Αθήνα, 2008, σελ 111 
25 Σταµέλος Γ.. Βασιλόπουλος Α., «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική. Συγκρότηση, Θεµατολογία, 
Μεθοδολογία υλοποίησης, Επιδράσεις στην ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση», εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα, 2004, σελ. 61 
26 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», άρθρο 2 
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1. Τυπική εκπαίδευση:  

Λαµβάνει χώρα σε οργανωµένο και θεσµοθετηµένο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο (προγράµµατα σπουδών, διδάσκοντες, αξιολόγηση µαθησιακών 

αποτελεσµάτων), οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισµένων σε 

εθνικό επίπεδο από τις επίσηµες αρχές και αποτελεί µέρος της 

διαβαθµισµένης εκπαιδευτικής κλίµακας.  

 

Ενδεικτικά παραδείγµατα:  

� Φοίτηση σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

� Φοίτηση σε ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

(συµπεριλαµβανοµένου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου)  

� Φοίτηση σε ειδικά σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης  

� Φοίτηση σε Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας  

� Φοίτηση σε Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)  

 

2. Μη τυπική εκπαίδευση:  

Λαµβάνει χώρα σε οργανωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο (προγράµµατα 

σπουδών, διδάσκοντες, αξιολόγηση µαθησιακών αποτελεσµάτων), και µπορεί 

να οδηγήσει (αλλά όχι αναγκαστικά) στην απόκτηση πιστοποιητικών 

αναγνωρισµένων σε εθνικό επίπεδο.  

 

Ενδεικτικά παραδείγµατα:  

� Παρακολούθηση µαθηµάτων σε σχολές χορού, ωδεία, πολιτιστικά κέντρα 

κλπ.  

� Παρακολούθηση µαθηµάτων σε φροντιστήρια πάσης φύσεως (σχολικών 

µαθηµάτων, ξένων γλωσσών, χειρισµού Η/Υ κλπ.)  

� Παρακολούθηση προγραµµάτων κατάρτισης σε Κέντρα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚ)  

� Φοίτηση σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών  
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� Παρακολούθηση µαθηµάτων σε κέντρα ή σχολές λαϊκής επιµόρφωσης, 

Σχολές Γονέων  

� Παρακολούθηση προγραµµάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης  

 

3. Άτυπη µάθηση:  

∆ε λαµβάνει χώρα σε οργανωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο αλλά είναι ενταγµένη 

στο πλαίσιο επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, του ελεύθερου χρόνου, 

κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Προς το παρόν δεν 

αναγνωρίζεται και δεν πιστοποιείται.  

 

Ενδεικτικά παραδείγµατα:  

� Οδηγίες από προϊστάµενο/αρχαιότερους συναδέλφους για το χειρισµό µιας 

µηχανής στο χώρο εργασίας  

� Οδηγίες από µέλος της οικογένειας για την προετοιµασία µιας εργασίας για 

το σχολείο  

� Μάθηση στο σπίτι µε τη βοήθεια του ∆ιαδικτύου ή  χρησιµοποιώντας ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα  

� Μάθηση στα πλαίσια της συµµετοχής σε µια περιβαλλοντική, πολιτική ή 

κοινωνική οργάνωση  

� Μάθηση ως αποτέλεσµα επίσκεψης σε ένα µουσείο, εκθεσιακό χώρο κλπ  

� Απόκτηση νέων γνώσεων από τη µελέτη επιστηµονικών ή επαγγελµατικών 

περιοδικών και βιβλίων  

 

Η µελέτη των ευρωπαϊκών επίσηµων κειµένων δείχνει ότι ο 

στρατηγικός προσανατολισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς την 

οικονοµική αντίληψη για τη γνώση. Οι ανάγκες της οικονοµίας και πιο 

συγκεκριµένα της αγοράς καθορίζουν τον προσανατολισµό της ∆ια Βίου 

Εκπαίδευσης και Μάθησης. Η απασχολησιµότητα και η προσαρµοστικότητα 
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των εργαζοµένων και η ικανότητα για επαγγελµατική κινητικότητα αποτελούν 

πρωταρχικό σκοπό της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα27.  

Σύµφωνα µε τους Aspin και Chapman η ∆ια Βίου Μάθηση έχει έναν 

τριαδικό ρόλο: η οικονοµική πρόοδος και ανάπτυξη, η προσωπική ανάπτυξη 

και ολοκλήρωση και τέλος η κοινωνική ένταξη και η δηµοκρατική κατανόηση 

και δράση. Σύµφωνα µε τα παραπάνω η ∆ια Βίου Μάθηση µπορεί να 

εκπληρώσει ταυτόχρονα διάφορες λειτουργίες του κράτους, της αγοράς και 

της κοινωνίας των πολιτών. Μπορεί να λειτουργήσει έτσι ώστε να γεφυρώσει 

το χάσµα µεταξύ της οικονοµικής και της κοινωνικής πολιτικής, παρέχοντας 

χώρο για έναν πιο προοδευτικά προσανατολισµένο εκπαιδευτικό ρόλο28. 

 

                                                           
27 Βεργίδης ∆ – Πρόκου Ε., «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση, Αξιολόγηση Προγραµµάτων Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, τόµος Α», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα, 2005, σελ. 38 

28 Aspin D & Chapman J., «Lifelong Learning: Concepts and Conceptions», International Journal of 
Lifelong Education,  2000, τοµ. 19, τεύχος 1, σελ 2 -19 
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Κεφάλαιο 2ο 

Το Θεσµικό πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Ε.Ε.  

Η εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και εξακολουθεί να είναι 

πυλώνας του εθνικού κράτους, πάντα άµεσα συνδεδεµένη µε την εθνική 

κουλτούρα. Παρά λοιπόν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί παραµένει ένα 

θέµα ταµπού, καθώς κάθε πολιτική παρέµβαση στον τοµέα αυτό, ιδίως όταν 

προέρχεται από ένα υπερεθνικό µόρφωµα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ενεργοποιεί τα εθνικά αντανακλαστικά κάθε λαού.   

Η αρχική σχέση της Κοινότητας, σε ότι αφορά θέµατα εκπαίδευσης, 

χαρακτηρίζεται από µία σχετική ασάφεια. Το πρόβληµα που αντιµετώπισε 

αρχικά η ΕΟΚ ήταν η νοµιµοποίηση των αποφάσεων της, όσων δηλαδή 

αρµοδιοτήτων και τοµέων δεν αναφέρονταν ρητά στη Συνθήκη της Ρώµης. 

Ακολουθήθηκαν µικρά και αργά βήµατα προς την προώθηση των πολιτικών 

της, βασιζόµενη στην αναφορά του βασικού στόχου που ήταν η δηµιουργία 

µιας κοινής αγοράς. Παράλληλα ένα εργαλείο που έπαιξε σηµαντικό ρόλο 

ήταν το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) που µπορούσε να 

θεµελιώνει νοµιµοποιητικές βάσεις για την ανάπτυξη µιας πολιτικής. 

Άξιο αναφοράς είναι ότι η Συνθήκη της Ρώµης (άρθρο 128) προέβλεπε 

ανάληψη δράσης µόνο στο πεδίο της επαγγελµατικής κατάρτισης και όχι σε 

αυτό της εκπαίδευσης, «το Συµβούλιο, δρώντας κατόπιν προτάσεως της 

Επιτροπής και µετά από γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής θα καθορίζει τις γενικές αρχές για την εφαρµογή µιας κοινής 

πολιτικής επαγγελµατικής κατάρτισης ικανής να συνεισφέρει στην αρµονική 

ανάπτυξη τόσο των εθνικών οικονοµιών όσο και της κοινής αγοράς». 

Σε αυτό το σηµείο να διαχωρίσουµε τις έννοιες εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Η πρώτη αναφέρεται στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα ενώ 

αντιθέτως η δεύτερη µπορεί να µη αναφέρεται και καθόλου σε αυτά. Η 

Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση περιλαµβάνει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης που 

υλοποιούνται εκτός του θεσµοθετηµένου συστήµατος επάλληλων 
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τυποποιηµένων βαθµίδων της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης. Aποβλέπει στη συντήρηση, ανανέωση, αναβάθµιση και 

εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων 

που χρειάζονται εξειδίκευση, ώστε να αναζητήσουν εργασία, και των 

εργαζοµένων που επιθυµούν την επαγγελµατική εξέλιξη29. Σταδιακά 

αναπτύσσεται η έννοια της ∆ια Βίου Μάθησης η οποία αλλάζει πλήρως τη 

λογική του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήµατος µέσω πολλαπλών 

διαδικασιών που βρίσκονται εκτός του εθνικού συστήµατος εκπαίδευσης.30  

Το βασικό πρόβληµα που αντιµετώπιζε η ΕΟΚ ήταν ο χειρισµός 

ζητηµάτων εκπαίδευσης όταν αυτά δεν ανήκαν στις αρµοδιότητες της. 

Βασικός σκοπός της ήταν η δηµιουργία µια κοινής αγοράς µέσω της 

ελεύθερης διακίνησης εµπορευµάτων, προσώπων, υπηρεσιών και 

κεφαλαίων. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων, ήταν ένα γεγονός που 

οδηγούσε σε δύο προβλήµατα, ένα οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ίδιων των 

εργαζοµένων και δεύτερον το δικαίωµα εκπαίδευσης των παιδιών τους. Ο 

δρόµος που διάλεξε η ΕΟΚ για την επίλυση αυτών των προβληµάτων ήταν 

µακρύς και σταθερός. Παρόλα αυτά το κύριο µέληµα της ήταν η νοµιµοποίηση 

των αποφάσεων της. Η ΕΟΚ νοµιµοποιούνταν να ασχοληθεί µε ζητήµατα που 

δεν εντάσσονταν στην στη Συνθήκη της Ρώµης µόνο εάν ήταν αναγκαίο για 

την προώθηση του βασικού της σκοπού. Σηµαντικό ρόλο άρχισε να παίζει σε 

αυτό το σηµείο το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ). Εξαρχής 

να σηµειώσουµε ότι το ∆ικαστήριο δεν λαµβάνει πολιτικές αποφάσεις, αλλά µε 

τις αποφάσεις του µπορεί να θεµελιώσει τις νοµιµοποιητικές βάσεις για την 

ανάπτυξη µιας πολιτικής και αυτός ακριβώς υπήρξε ο ρόλος του ∆ΕΚ.  

Η πρώτη υπόθεση που εκδικάστηκε από το ∆ΕΚ και αφορούσε θέµατα 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα ήταν αυτή της Casagrande. Σε αυτή την υπόθεση οι 

βαυαρικές αρχές του Μονάχου αρνούνταν να χορηγήσουν σε γιο Ιταλού 

µετανάστη το οικονοµικό βοήθηµα που λάµβαναν αντίστοιχα οι σπουδαστές 
                                                           
29 http://www.ekep.gr/Education/sunexizomeni.asp στις 21.02.2011 
30 Σταµέλος Γ.. Βασιλόπουλος Α., «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική. Συγκρότηση, Θεµατολογία, 
Μεθοδολογία υλοποίησης, Επιδράσεις στην ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση», εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα, 2004, σελ 48-49 
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µε γερµανική υπηκοότητα. Το ∆ΕΚ έκρινε ότι τα τέκνα υπηκόων κράτους 

µέλους που εργάζονται ή εργάστηκαν σε άλλο κράτος µέλος έχουν δικαίωµα 

πρόσβασης στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τάχθηκε υπέρ της διασταλτικής 

ερµηνείας του άρθρου 49 EOK31, τονίζοντας ότι, το γεγονός ότι η πολιτική της 

εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης δεν αποτελεί, αυτή καθαυτή, 

κοινοτική αρµοδιότητα, δεν σηµαίνει ότι η άσκηση των αρµοδιοτήτων που 

έχουν µεταβιβαστεί στην Κοινότητα θα περιοριζόταν καθ' οιονδήποτε τρόπο 

σε περίπτωση που η άσκηση αυτή θα µπορούσε να επηρεάσει τα µέτρα που 

λαµβάνονται για την εφαρµογή µιας πολιτικής όπως η εκπαιδευτική πολιτική32. 

Η πιο πολυσυζητηµένη εκπαιδευτική διαµάχη µέχρι τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ ήταν η υπόθεση Gravier. Αφορµή της σύγκρουσης ήταν η άρνηση 

µιας Γαλλίδας υπηκόου, που σπούδαζε στη Βασιλική Ακαδηµία Καλών 

Τεχνών της Λιέγης, να καταβάλει δίδακτρα στο βελγικό κράτος, τη στιγµή που 

οι άλλοι συµφοιτητές της, βέλγοι στην υπηκοότητα, ήταν απαλλαγµένοι από 

αυτή την υποχρέωση. Το ∆ΕΚ δικαίωσε τη Γαλλίδα σπουδάστρια µε το 

αιτιολογικό ότι η επιβολή διδάκτρων συνιστούσε διάκριση βάση ιθαγένειας, 

γεγονός αντίθετο µε το άρθρο 7 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Στη συνέχεια, έκρινε ότι οι σπουδές της τέχνης των εικονογραφηµένων 

κειµένων (που πραγµατοποιούσε η Γαλλίδα φοιτήτρια στο Βέλγιο), εµπίπτουν 

στην έννοια της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, την οποία όρισε ως «κάθε 

µορφή εκπαίδευσης που προετοιµάζει για την απόκτηση τυπικού προσόντος 

για συγκεκριµένο επάγγελµα ή απασχόληση ή που παρέχει την ιδιαίτερη 

ικανότητα για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλµατος ή της εν λόγω 

απασχόλησης ... ανεξαρτήτως της ηλικίας και του επιπέδου καταρτίσεως των 

µαθητών ή των σπουδαστών, ακόµη και αν το πρόγραµµα διδασκαλίας 

                                                           
31 «Στο πλαίσιο των κατωτέρω διατάξεων, οι περιορισµοί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο 
εσωτερικό της Κοινότητας απαγορεύονται όσον αφορά τους υπηκόους των κρατών µελών που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος της Κοινότητας άλλο από εκείνο του αποδέκτη της παροχής. Το 
Συµβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, δύναται µε ειδική πλειοψηφία να επεκτείνει το ευεργέτηµα των 
διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και σε υπηκόους τρίτου κράτους που παρέχουν υπηρεσίες και 
είναι εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της Κοινότητας.» 
32 Υπόθεση 9/1974, απόφαση της 3/7/1974, τοµ., 1974, σελ.773  
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περιλαµβάνει τµήµα γενικής εκπαιδεύσεως»33.Με αυτόν τον ορισµό τονιζόταν 

η επαγγελµατική διάσταση των πανεπιστηµιακών σπουδών34. 

Το ∆ΕΚ είχε την ευκαιρία να επεξεργαστεί τον ορισµό της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υπόθεσης Blaizot. Το ερώτηµα 

εδώ ήταν εάν οι πανεπιστηµιακές σπουδές µπορούν, από τη φύση τους, να 

υπαχθούν στην επαγγελµατική εκπαίδευση κατά την έννοια του κοινοτικού 

δικαίου, και υπό ποιες προϋποθέσεις προετοιµάζουν τους σπουδαστές για 

την απόκτηση τυπικού προσόντος που οδηγεί σε συγκεκριµένο επάγγελµα ή 

απασχόληση ή παρέχουν την ιδιαίτερη ικανότητα για την άσκηση 

επαγγέλµατος ή απασχόλησης. Και στο µεν πρώτο ερώτηµα, η απάντηση 

ήταν, ότι: ούτε από τις διατάξεις της Συνθήκης, ειδικότερα του άρθρου 128, 

ούτε από τους επιδιωκόµενους µε τις διατάξεις αυτές σκοπούς, ειδικότερα της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, προκύπτουν ενδείξεις ικανές να 

περιορίσουν την έννοια της επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως ώστε να 

αποκλείεται οποιαδήποτε πανεπιστηµιακή διδασκαλία. Σε όλα τα κράτη µέλη 

έχει γίνει δεκτό ότι ορισµένες πανεπιστηµιακές σπουδές, µε το να παρέχουν 

στους φοιτητές ορισµένες γνώσεις και ικανότητες ακαδηµαϊκού επιπέδου, 

έχουν ακριβώς ως αντικείµενο την προετοιµασία αυτών για την άσκηση στο 

µέλλον συγκεκριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Σ' αυτό προστίθεται 

το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, τον οποίο έχουν υπογράψει 

τα περισσότερα κράτη µέλη, περιλαµβάνει, στο άρθρο 10, µεταξύ των 

διαφόρων µορφών επαγγελµατικής εκπαίδευσης, και την πανεπιστηµιακή 

εκπαίδευση. Η παραπάνω σκέψη ενισχύθηκε από τη διαπίστωση ότι 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών, αφού, σπουδές, 

που αποτελούν µέρος της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας σε ορισµένα κράτη 

µέλη, δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα σε άλλα. Κατά συνέπεια, ο περιορισµός 

της έννοιας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης στη µη πανεπιστηµιακή 

διδασκαλία θα είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ανισοτήτων µεταξύ των 

κρατών µελών κατά την εφαρµογή της Συνθήκης. Το ∆ΕΚ κατέληξε ότι µόνο 

                                                           
33 Υπόθεση Gravier, αρ. 293/1983, απόφαση 13/12/1985, τοµ. 1985, σελ. 593 
34 Ζµας Α., «Παγκοσµιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική», εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα, 2007, σελ 75 - 
76 
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ορισµένοι κύκλοι ειδικών σπουδών των πανεπιστηµίων, λόγω της ιδιάζουσας 

φύσης τους, απευθύνονται σε πρόσωπα τα οποία µάλλον επιθυµούν να 

εµβαθύνουν στις γενικές τους γνώσεις παρά να ασκήσουν κάποιο επάγγελµα, 

άρα βρίσκονται εκτός του εννοιολογικού περιεχοµένου της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και του πεδίου εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου35. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου καταλαβαίνουµε ότι η προσχολική και πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

ήταν οι σχολικές βαθµίδες που δεν µπορούσαν να υπαχθούν στην 

«επαγγελµατική εκπαίδευση». Το ίδιο µπορεί να ειπωθεί και για την 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση γενικού προσανατολισµού µε εξαίρεση κύκλους 

µαθηµάτων που συµπεριελάµβαναν µαθήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση, αυτή εντάχθηκε, σύµφωνα µε τις 

ερµηνευτικές προσεγγίσεις του ∆ΕΚ, στην έννοια της «επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης» µε κάποιες εξαιρέσεις36.  

Η περίοδος µεταξύ της Συνθήκης της Ρώµης και της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ χαρακτηρίζεται από αποφάσεις που λαµβάνονται κυρίως σε 

διεθνικό επίπεδο, στα πλαίσια διακρατικής συνεργασίας και συνεννόησης. Το 

πλέγµα της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής άρχισε να παίρνει 

διαστάσεις διόλου ευκαταφρόνητες ενός διεθνικού χαρακτήρα, παρόλο που τα 

κράτη – µέλη είχαν σχεδόν τον απόλυτο έλεγχο. Ο ρόλος των µικρών κρατών 

µέσα στο διεθνή χώρο και η διαµόρφωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων 

έτσι ώστε αυτά να είναι αποτελεσµατικά για την ανάπτυξη των εθνών – 

κρατών σε µία παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και σε µια «κοινωνία της 

γνώσης», αποτελούν βασικά στοιχεία προβληµατισµού σήµερα για όλα τα 

έθνη – κράτη. Στα πλαίσια αυτά η κάθε σχέση έθνους – κράτους µε τις άλλες 

                                                           
35 Υπόθεση 24/1986, απόφαση 2/2/1988, τοµ. 1988, σελ. 379 
36Ζµας Α., «Παγκοσµιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική», εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα, 2007,  σελ 77 - 
78 
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χώρες αλλά και η σχέση του µε τους υπερεθνικούς θεσµούς είναι παράγοντες 

καθοριστικοί για την διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής37. 

Η αναβάθµιση της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

πραγµατοποιήθηκε µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ µε την οποία η Ευρωπαϊκή 

Ένωση επισηµοποίησε τη δυνατότητα δραστηριοποίησης της σε θέµατα 

εκπαίδευσης. Η δηµιουργία κεφαλαίου µε τον τίτλο «Παιδεία, επαγγελµατική 

εκπαίδευση και νεολαία» περιείχε τα άρθρα 126 (νυν 165 ΣΛΕΕ) και 127 (νυν 

166 ΣΛΕΕ) ΣυνθΕΕ, που σχετίζονται άµεσα µε την εκπαίδευση. Το άρθρο 126 

(νυν 165 ΣΛΕΕ) της συνθήκης θεσµοθετεί τη δυνατότητα παρέµβασης της 

Επιτροπής σε θέµατα υποχρεωτικής εκπαίδευσης38 : «Προκειµένου να 

συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου (126, νυν 165 

ΣΛΕΕ ), το Συµβούλιο: αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Β και 

µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και µε την 

Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να 

εναρµονίζει τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών, 

αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής, διατυπώνει 

συστάσεις.»  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 126 (νυν 165 ΣΛΕΕ) 

αναφέρεται ο ρόλος της Ένωσης σε σχέση µε την εκπαίδευση και στη δεύτερη 

απεικονίζεται το δυνητικό πεδίο δράσης της Ένωσης.   Από  την άλλη στο 

άρθρο 127 (νυν 166 ΣΛΕΕ) ΣυνθΕΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση «εφαρµόζει» 

πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης39, που σηµαίνει ότι ο ρόλος της είναι 

πιο παρεµβατικός και πιο έντονος σε σύγκριση µε το άρθρο 126 ΣυνθΕΕ (νυν 

165 ΣΛΕΕ). Στόχος είναι να διευκολύνει την προσαρµογή του εργατικού 

δυναµικού στις εκάστοτε αλλαγές της βιοµηχανίας, να βελτιώνει την αρχική 

επαγγελµατική εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση, να ενισχύει τη συνεργασία 

µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, να αναπτύσσει την ανταλλαγή 

πληροφοριών και να ευνοεί τη συνεργασία µε τρίτες χώρες. Η ΕΕ βλέπουµε 
                                                           
37 Προβατά Κ. Ανθή, «Η Ελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική και η Ενωµένη Ευρώπη, Τόµος Α», Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 2005, σελ. 16 

38 Σταµέλος Γ.. Βασιλόπουλος Α., «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική. Συγκρότηση, Θεµατολογία, 
Μεθοδολογία υλοποίησης, Επιδράσεις στην ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση», εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα, 2004, σελ 61  
39 Ζµας Α., «Παγκοσµιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική», εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα, 2007,  σελ 86 
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ότι επεµβαίνει δυναµικότερα σε θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης χωρίς 

όµως να παρεµβαίνει στις πολιτικές των κρατών – µελών όσον αφορά την 

γενική εκπαίδευση όπου η παρέµβαση της κρίνεται κατά πολύ ηπιότερη.   

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισαβόνα 

αποφάσισε καθόρισε το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ στη 

δεκαετία του 2000 που θα υλοποιούνταν διαµέσου του Προγράµµατος 

«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». Ο βασικός σκοπός του «Προγράµµατος 

2010» ήταν να καθορισθούν και να επιδιωχθούν, για τα προσεχή δέκα χρόνια, 

οι µελλοντικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστηµάτων και των συστηµάτων 

κατάρτισης, που θα αποτελούσαν το βασικό πυρήνα του εκπαιδευτικού 

σχεδιασµού των κρατών µελών µε στόχο τη βελτίωση και την προσαρµογή 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις απαιτήσεις της οικονοµίας της 

γνώσης, τη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας της απασχόλησης, την 

καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και τη δυνατότητα σε όλους τους 

ευρωπαίους πολίτες να συµµετάσχουν στη νέα κοινωνία της γνώσης40.  

 

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης τον Μάρτιο του 2002 

αποφασίστηκε η «συµφωνία για ένα Λεπτοµερές Πρόγραµµα Εργασίας για το 

2010», το οποίο θα περιλάµβανε το χρονοδιάγραµµα για τους µελλοντικούς 

στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης41. Οι  βασικές αρχές 

του προγράµµατος είναι η βελτίωση της ποιότητας των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα 

συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και το «άνοιγµα» των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσµο. Ένας επιπλέον στόχος που τέθηκε 

ήταν να καταστούν τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ποιοτικό σηµείο αναφοράς παγκοσµίως ως το έτος 201042. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (Benchmarks) για τα προγράµµατα σύµφωνα µε το Συµβούλιο 

του Μαΐου του 2003 είναι τα εξής: Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου  - 
                                                           
40 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, Συµπεράσµατα της Προεδρίας, παρ.1. 
41 Νικολάου Σουζάνα - Μαρία, «Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και οι 
ενέργειες  της Ελλάδας (2000 – 2008)», Gutenberg, Αθήνα, 2008, σελ 32- 33 
42 Νικολάου Σουζάνα - Μαρία, «Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και οι 
ενέργειες  της Ελλάδας (2000 – 2008)», Gutenberg, Αθήνα, 2008, σελ  35 
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µείωση του µέσου ευρωπαϊκού όρου ατόµων που εγκαταλείπει πρόωρα το 

σχολείο σε ποσοστό που να µη ξεπερνά το 10%. Μαθηµατικά, θετικές 

επιστήµες, τεχνολογικές σπουδές – Αύξηση κατά 15% του συνολικού αριθµού 

αποφοίτων των παραπάνω σχολών και µείωση της διαφοράς εκπροσώπησης 

των δύο φύλων. Ολοκλήρωση ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης – το 

85% των νέων ηλικίας 22 χρόνων να έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Βασικές δεξιότητες – Να µειωθεί το ποσοστό των 

ατόµων ηλικίας 15 χρόνων µε χαµηλές επιδόσεις στην ανάγνωση και τη 

γραφή κατά τουλάχιστον 20%. ∆ια βίου µάθηση – να ανέλθει το ποσοστό του 

ενδυνάµει ενεργού πληθυσµού (25 – 64 χρόνων) σε τουλάχιστον 12,5%43.  

Κατά τη Σύνοδο του Συµβουλίου – Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισµός το 

Φεβρουάριο του 2004  συµφωνήθηκε η έκθεση για την εφαρµογή του 

προγράµµατος εργασίας για την παρακολούθηση της υλοποίησης των 

στόχων της Λισαβόνας. Η κοινή ενδιάµεση έκθεση του Συµβουλίου και της 

Επιτροπής (2004) για την πρόοδο του προγράµµατος «Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2010 – επείγουσα ανάγκη µεταρρυθµίσεων για να επιτύχει η 

στρατηγική της Λισαβόνας», αποτιµά την κατάσταση διαπιστώνοντας τα 

ακόλουθα: 1. Πρόοδο στην Ευρωπαϊκή συνεργασία 2. Πρόοδος στα πλαίσια 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 3. Κατάρτιση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς 

για τη διασφάλιση της ποιότητας, που περιλαµβάνει ένα κοινό πυρήνα 

κριτηρίων και δεικτών ποιότητας 4. Η ποιότητα της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης χαρακτηρίζεται από έντονες διαφορές σε όλη την 

Ευρώπη 5. Ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχουν στην κινητικότητα 

εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισµένος44.  

 

                                                           
43 Συµβούλιο της ΕΕ : Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 5ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τα επίπεδα 

αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (Benchmarks), Επίσηµη 
Εφηµερίδα C 134, 07.06.2003. 
44 Νικολάου Σουζάνα - Μαρία, «Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και οι 
ενέργειες  της Ελλάδας (2000 – 2008)», Gutenberg, Αθήνα, 2008, σελ 38- 41 
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Κεφάλαιο 3ο 

Η  ∆ιαδικασία  της Μπολόνια 

Κατά την 900ή επέτειο του πανεπιστηµίου της Μπολόνιας, οι πρυτάνεις 

των πανεπιστηµίων υπέγραψαν στις 18 Σεπτεµβρίου 1988 τη «Magna Charta 

Universitatum». Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι «το µέλλον της 

ανθρωπότητας στο τέλος της τρέχουσας χιλιετίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

από την πολιτιστική, επιστηµονική και τεχνική ανάπτυξη». Τα πανεπιστήµια 

σφυρηλατούν τη γνώση αυτή.45 

Η ραγδαία ανάπτυξη στο τοµέα της εκπαίδευσης αλλά και η 

κινητικότητα επαγγελµατιών και φοιτητών στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να ψηφίσει την Σύµβαση της 

Λισσαβόνας στις 11/4/1997. Σύµφωνα µε την Σύµβαση όλα τα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν συστήσει ή πρέπει να συστήσουν Εθνικά 

Συµβούλια το έργο των οποίων είναι η αναγνώριση τίτλων σπουδών οι οποίοι 

απονέµονται από ιδρύµατα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ανάγκη 

σύστασης αυτών των Εθνικών Συµβουλίων υπαγορεύθηκε από το πνεύµα της 

ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία θα βοηθήσει τα κράτη µέλη να 

αναπτύξουν µηχανισµούς ελέγχου των κριτηρίων ποιότητας και διάρκειας της 

εκπαίδευσης για λόγους επαγγελµατικούς και επιστηµονικούς. Όσον αφορά 

τώρα το περιεχόµενο του ΕΧΑΕ (Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 

Εκπαίδευσης), αυτός περιλαµβάνει:  

• Προώθηση της διάδρασης µεταξύ ανώτερης εκπαίδευσης και 

οικονοµίας 

• Προώθηση της οικονοµικής καταλληλότητας των προγραµµάτων 

της ανώτατης εκπαίδευσης 

• Προώθηση της διασφάλισης της ποιότητας µε τη βοήθεια 

κατάλληλων δεικτών 

• Προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών 

                                                           
45 Magna Charta Universitatum, Μπολόνια, Ιταλία, 18 Σεπτεµβρίου 1988 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_el.htm 
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• Προώθηση της δια βίου µάθησης κάνοντας την ανώτατη 

εκπαίδευση προσβάσιµη σε όλα τα στάδια της ζωής 

• Κατάτµηση των προγραµµάτων σπουδών σε διακριτούς κύκλους 

σπουδών 

• Τελειοποίηση του συστήµατος διδακτικών µονάδων για την 

αναγνώριση των αποτελεσµάτων 

• Ενίσχυση της µεταφοράς των διδακτικών µονάδων συγκρίσιµων 

δεξιοτήτων της ανώτατης εκπαίδευσης46 

Με την ευκαιρία της 800ής επετείου του πανεπιστηµίου του Παρισιού οι 

αρµόδιοι υπουργοί για θέµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη Γερµανία, τη 

Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο εξέδωσαν στις 25 Μαΐου 1998 τη 

«∆ιακήρυξη της Σορβόννης». Η διακήρυξη αυτή έχει σκοπό να εναρµονίσει 

την αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι 

υπουργοί υπενθύµισαν ότι «η Ευρώπη που οικοδοµούµε δεν είναι µόνο η 

Ευρώπη του ευρώ, των τραπεζών και της οικονοµίας· πρέπει επίσης να 

αποτελεί την Ευρώπη της γνώσης». 

Η ∆ιακήρυξη της Σορβόννης εστιάστηκε: 

� Στην προοδευτική σύγκλιση του συνόλου πλαισίου των τίτλων 

σπουδών και των κύκλων σε έναν ανοικτό ευρωπαϊκό χώρο 

ανώτατης εκπαίδευσης.  

� Σε κοινό σύστηµα τίτλων σπουδών: το Μπάτσελορ (Bachelor's 

degree) σε προπτυχιακό επίπεδο και το Μάστερ και το διδακτορικό 

(Master's and doctoral degree) σε µεταπτυχιακό επίπεδο.  

� Στην ενίσχυση και διευκόλυνση της κινητικότητας σπουδαστών και 

διδασκόντων (οι σπουδαστές θα πρέπει να φοιτούν τουλάχιστον 

ένα εξάµηνο σπουδών στο εξωτερικό).   Άρση των εµποδίων για 

                                                           
46 Σύµβαση της Λισαβόνας για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση 
στην ευρωπαϊκή περιοχή, 11 Απριλίου 1997 
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την κινητικότητα και προώθηση της αναγνωρισιµότητας των τίτλων 

σπουδών και των ακαδηµαϊκών προσόντων.47  

Ένα χρόνο αργότερα η διακήρυξη της Μπολόνιας (Declaration of  

Bologna) της 19ης Ιουνίου 1999 υπογράφεται από 30 ευρωπαϊκές χώρες, εκ 

των οποίων τα 15 τότε κράτη µέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Γερµανία, ∆ανία, 

Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω 

Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο) καθώς και τα δέκα κράτη 

που εντάχθηκαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 (Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, 

Ουγγαρία, Λιθουανία, Λεττονία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία , Σλοβακία). Τη 

διακήρυξη έχουν επίσης υπογράψει η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετική 

Συνοµοσπονδία. Επίσης η Βουλγαρία και η Ρουµανία, που εντάχθηκαν στην 

ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2007, έχουν υπογράψει τη διακήρυξη. Το Καζακστάν 

προσχώρησε στη διαδικασία της Μπολόνιας το Μάρτιο του 2010. 

Σήµερα σαράντα επτά χώρες συµµετέχουν στη διαδικασία της 

Μπολόνιας, καθώς έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις και διαδικασίες 

προσχώρησής τους. Οι χώρες που αποτελούν µέρη της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής σύµβασης,  η οποία υπογράφτηκε στις 19 ∆εκεµβρίου 1954 υπό 

την αιγίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης, είναι επιλέξιµες για να γίνουν µέλη 

του ΕΧΤΕ (Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης), εφόσον 

διακηρύξουν την πρόθεσή τους να εφαρµόσουν το στόχο της διαδικασίας της 

Μπολόνιας στο σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσής τους. Οι αιτήσεις 

προσχώρησής τους πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τον 

τρόπο µε τον οποίο θα εφαρµόσουν τις εν λόγω αρχές και στόχους. 

Η διακήρυξη της Μπολόνιας σήµανε την έναρξη της οµώνυµης 

διαδικασίας. Βασίζεται σε έξι δράσεις:  

• ένα σύστηµα ακαδηµαϊκών τίτλων οι οποίοι εύκολα αναγνωρίζονται 

και συγκρίνονται. Περιλαµβάνει την εφαρµογή ενός κοινού 

συµπληρώµατος διπλώµατος µε σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας· 

                                                           
47 ∆ιακήρυξη της Σορβόνης, 25 Μαΐου 1998 
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• ένα σύστηµα που θεµελιώνεται βασικά σε δύο κύκλους: τον πρώτο 

κύκλο σπουδών που εστιάζεται στην αγορά εργασίας µε διάρκεια 

τουλάχιστον 3 ετών και το δεύτερο κύκλο σπουδών (Master), στον 

οποίο αποκτούν πρόσβαση µόνον οι απόφοιτοι του πρώτου κύκλου· 

• ένα σύστηµα σώρευσης και µεταφοράς µονάδων, το οποίο 

χρησιµοποιείται στο πλαίσιο των ανταλλαγών Erasmus· 

• την κινητικότητα των σπουδαστών, των διδασκόντων και των 

ερευνητών: την εξάλειψη όλων των φραγµών στην ελευθερία 

κυκλοφορίας· 

• τη συνεργασία σε θέµατα εξασφάλισης της ποιότητας· 

• την ευρωπαϊκή διάσταση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση: την αύξηση 

του αριθµού των διδακτικών ενοτήτων και των µαθηµάτων και των 

κλάδων των οποίων το περιεχόµενο, ο προσανατολισµός ή η 

οργάνωση χαρακτηρίζονται από µια ευρωπαϊκή διάσταση.48 

Η διακήρυξη της Μπολόνιας είναι µία εκούσια δέσµευση κάθε 

υπογράφουσας χώρας να µεταρρυθµίσει το εκπαιδευτικό της σύστηµα. Η εν 

λόγω δέσµευση δεν επιβάλλεται στις εθνικές κυβερνήσεις ή τα πανεπιστήµια, 

είναι εθελοντική. Όσον αφορά τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 

το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αναφέρει ότι η Ένωση «συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, 

ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, 

υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τη δράση τους».49 

Ωστόσο, τα κράτη µέλη παραµένουν εξ ολοκλήρου αρµόδια για το 

περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους 

συστήµατος, καθώς και για την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία. Η 

δράση της Ένωσης έχει ως στόχο: 

                                                           
48 ∆ιακήρυξη της Μπολόνια, 19 Ιουνίου 1999 
49 «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»,  

 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30.03.2010 
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• να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, ιδίως µέσω της 

διδασκαλίας και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών µελών· 

• να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων, µεταξύ άλλων 

και ενθαρρύνοντας την ακαδηµαϊκή αναγνώριση διπλωµάτων και 

περιόδων σπουδών· 

• να προωθεί τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων· 

• να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα 

κοινά προβλήµατα των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών 

µελών.50 

 

Πεπεισµένοι οι υπουργοί ότι η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης απαιτεί σταθερή υποστήριξη, παρακολούθηση και 

προσαρµογή στις συνεχώς εξελισσόµενες ανάγκες, αποφάσισαν να 

συναντηθούν σε δυο χρόνια στην Πράγα για να πιστοποιήσουν την πρόοδο 

που θα είχε επιτευχθεί και τα βήµατα που θα έπρεπε να παρθούν στη 

συνέχεια.51 

Για να καταλάβουµε καλύτερα την διαδικασία θα πρέπει πρώτα να 

εξετάσουµε το λόγο ύπαρξης της. Στο εσωτερικό της Ευρώπης είναι ολοένα 

και πιο κατανοητό ότι υπάρχει µεγάλη ανοµοιογένεια που εµποδίζει τη 

συνεργασία στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης εξαιτίας κυρίως του 

τρόπου ανάπτυξης των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών – µελών. 

Αυτό έχει ως συνέπεια η δηµιουργία ενός ενιαίου χώρου εκπαίδευσης  να 

συνεπάγεται και τη δηµιουργία βασικών κανόνων οι οποίοι θα βασίζονται σε 

κοινές αντιλήψεις. Πρόκειται για ένα ζητούµενο που απαιτεί µεγάλη 

προσπάθεια διότι αφορά τα εθνικά συστήµατα εκπαίδευσης που ακόµα και 

σήµερα αποτελούν ένα ταµπού για τα κράτη – µέλη. 

∆ύο θέµατα που προκύπτουν από τη ∆ιακήρυξη της Μπολόνια είναι 

από τη µία το πανεπιστήµιο και η αυτονοµία του και από την άλλη ο αριθµός 

                                                           
50 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_el.htm  
51  http://www.bologna-bergen2005.no/ στις 25.02.2011 
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συµµετεχόντων σε αυτή. Όσον αφορά το πρώτο, στο κείµενο της Μπολόνια, 

στο οποίο συµµετείχαν και εκπρόσωποι πανεπιστηµίων, αναφέρεται ότι τα 

ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη ανταποκρίθηκαν στην 

πρόκληση και έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στην δηµιουργία του ΕΧΑΕ, 

ακολουθώντας της αρχές που διατυπώθηκαν το 1988 στη Magna Carta 

Universitarium. Το σηµείο αυτό είναι καθοριστικό καθώς η αυτονοµία των 

πανεπιστηµίων εγγυάται την ικανότητα των συστηµάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης και έρευνας να προσαρµόζονται στις συνεχείς εξελίξεις και τις 

προσµονές της κοινωνίας. Το πανεπιστήµιο λοιπόν από την πλευρά του 

επιβεβαιώνει την ανεξάρτητη παρουσία του η ύπαρξη της οποίας δεν µπορεί 

να τεθεί υπό αµφισβήτηση.  

Όσον αφορά το δεύτερο θέµα για τον αριθµό των συµµετεχόντων στη 

∆ιακήρυξη της Μπολόνια προκύπτει ένα πρόβληµα. Είναι µια ενωσιακή 

πολιτική ή απλώς µια ευρωπαϊκή πολιτική; Και στη δεύτερη περίπτωση ποια 

ακριβώς είναι τα ευρωπαϊκά όρια; Αυτή τη στιγµή 47 χώρες συµµετέχουν στην 

∆ιακήρυξη της Μπολόνια και όπως είναι κατανοητό δεν είναι όλες κράτη – 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέπεια αυτού, πλέον δεν είναι µια υπόθεση 

αποκλειστικά της ΕΕ ακόµα και αν αυτή παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Χώρες 

όπως το Καζακστάν έχουν υπογράψει την ∆ιακήρυξη, πράγµα που οδηγεί 

στην εξίσωση των πτυχίων αυτής της χώρας µε άλλα αναγνωρισµένα 

ευρωπαϊκά πανεπιστήµια ίσως διεθνούς κύρους; 52 

Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι οι ιδέες που εµφανίζονται στις δύο 

∆ιακηρύξεις (Σορβόννης και Μπολόνια) δεν είναι καινούργιες. Πέραν αυτού η 

∆ιακήρυξη της Σορβόννης είναι προϊόν της συνάντησης τεσσάρων χωρών 

(Γαλλία, Ιταλία, Γερµανία, Μ. Βρετανία) η οποία χαρακτηρίστηκε ως κίνηση 

ηγεµονικού χαρακτήρα που αποσκοπούσε στη δηµιουργία ενός 

                                                           
52 Σταµέλος Γ.. Βασιλόπουλος Α., «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική. Συγκρότηση, Θεµατολογία, 
Μεθοδολογία υλοποίησης, Επιδράσεις στην ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση», εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα, 2004, σελ 76-81 
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∆ιευθυντηρίου που θα καθόριζε τις εξελίξεις στο χώρο της Ευρωπαϊκής 

ανώτατης εκπαίδευσης.53 

Η ∆ιακήρυξη της Σορβόννης φαίνεται να έχει ως µοναδικό στόχο τον 

οικονοµικό κόσµο. Από την άλλη η ∆ιακήρυξη της Μπολόνια ασχολείται µε 

έννοιες όπως η δηµοκρατία, η ειρήνη, η κοινωνική και προσωπική πρόοδος 

(παρ. 2 &3) έχοντας όµως πάλι σαν κυρίαρχο στοιχείο την οικονοµία. Όταν το 

πανεπιστήµιο εκλαµβάνεται ως όργανο ικανοποίησης των αναγκών της 

αγοράς όµως κινδυνεύει να χάσει την ελευθερία του στους τοµείς έρευνα και 

διδασκαλία.  

Ένα άλλο σηµείο που προκαλεί σκέψεις είναι η προτεινόµενη δοµή του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Η δοµή αυτή δεν λαµβάνει υπόψη της την Ιατρική 

σχολή και προκαλεί σύγχυση στις σχολές του Πολυτεχνείου. Έτσι για 

παράδειγµα στην αγορά εργασίας της Ευρώπης θα υπάρχουν µηχανικοί των 

τριών και των πέντε ετών σπουδών που θα διεκδικούν τα ίδια επαγγελµατικά 

δικαιώµατα. Σύγχυση που ήδη υπάρχει στην Ελλάδα µε τη σύγκρουση ΑΕΙ 

και ΤΕΙ.  

Το πολύ σφιχτό χρονοδιάγραµµα µε τις ανά διετία συναντήσεις 

φαίνεται να δίνει µία δυναµική στην ∆ιακήρυξη αλλά ενέχει και ο κίνδυνος η 

εναρµόνιση να καταλήξει σε οµοιοµορφία. Η πλειονότητα των χωρών που 

έχουν προβεί σε αλλαγές του εκπαιδευτικού τους συστήµατος ακολουθούν το 

µοντέλο «3 – 5 – 8». Η Ελλάδα προς το παρόν δεν ακολουθεί το παραπάνω 

σχήµα. Αυτό σχετίζεται κυρίως µε τον ανταγωνισµό ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η παγίωση 

του παραπάνω σχήµατος θα δηµιουργούσε πολλά προβλήµατα αφού θα 

υποβάθµιζε τα πτυχία των πανεπιστηµίων εφόσον οι τετραετής σπουδές θα 

εξισώνονταν µε τις τριετής των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών αλλά και των 

ελληνικών ΤΕΙ.  

 

                                                           
53 Κλαδής ∆., «Η ∆ιακήρυξη της Μπολόνια και η πορεία από την Μπολόνια στην Πράγα» Κλαδής, 
Αθήνα, ∆εκέµβριος 2000,  σελ 8 
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Ανακοινωθέν της Πράγας (19ης Μαΐου 2001)  
 

∆υο χρόνια µετά την ∆ιακήρυξη της Μπολόνια, οι αρµόδιοι για την 

ανώτατη εκπαίδευση υπουργοί 33 Ευρωπαϊκών χωρών, που είχαν 

προσυπογράψει τη ∆ιακήρυξη, συναντήθηκαν στην Πράγα στις 19 Μαΐου 

2001 για την παρακολούθηση της διαδικασίας Μπολόνια και για να θέσουν τις 

κατευθύνσεις και προτεραιότητες στα επόµενα χρόνια. 

 Στην «Ανακοίνωση της Πράγας»54 οι υπουργοί  

� επιβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους στους στόχους της ∆ιακήρυξης της 

Μπολόνια  

� αποτίµησαν την ενεργό συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πανεπιστηµίων (European University Association : EUA) και της 

Εθνικών Ενώσεων Φοιτητών (National Unions of Students in Europe 

: ESIB)  

� σηµείωσαν την εποικοδοµητική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Κοµισιόν)  

� σχολίασαν την παραπέρα πρόοδο σε σχέση µε τους διάφορους 

στόχους της ∆ιακήρυξης της Μπολόνια  

� τόνισαν ως σηµαντικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης:  

� τη ∆ια Βίου Μάθηση (lifelong learning)  

� τη συµµετοχή των φοιτητών  

� την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης σ’ όλο τον 

κόσµο, συµπεριλαµβανοµένης και της διασυνοριακής 

εκπαίδευσης (transnational education)  

Οι υπουργοί αποφάσισαν η επόµενη συνάντηση παρακολούθησης της 

∆ιαδικασίας Μπολόνια να γίνει το 2003 στο Βερολίνο για να εξετάσουν την 

πρόοδό της και να θέσουν τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες για τις 

                                                           
54 Ανακοίνωση της Πράγας, 19 Μαΐου 2001 
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επόµενες φάσεις της διαδικασίας προς τον «Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης». 

 

Ανακοινωθέν του Βερολίνου (19ης Σεπτεµβρίου 2003)  
 

Στη συνάντησή τους στο Βερολίνο τον Σεπτέµβριο 2003 οι υπουργοί, 

όρισαν τρεις ενδιάµεσες προτεραιότητες για τα επόµενα δύο χρόνια: τη 

διασφάλιση ποιότητας, το σύστηµα δύο κύκλων σπουδών και την αναγνώριση 

τίτλων σπουδών και περιόδων σπουδών.   Στην Ανακοίνωση του Βερολίνου, 

ορίστηκαν εξειδικευµένοι στόχοι για κάθε µία από αυτές τις δράσεις. 

 

∆ιασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance) 

Οι υπουργοί συµφώνησαν ότι τα εθνικά συστήµατα διασφάλισης 

ποιότητας, µέχρι το 2005, θα πρέπει να περιλαµβάνουν:  

� Καθορισµό αρµοδιοτήτων των ιδρυµάτων και των φορέων που θα 

εµπλακούν.  

� Αξιολόγηση (evaluation) των προγραµµάτων ή ιδρυµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένης της εσωτερικής αξιολόγησης, της 

εξωτερική κρίσης (review), της συµµετοχής των σπουδαστών και 

της δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων.  

� Σύστηµα πιστωτικών µονάδων (accreditation) πιστοποίησης 

(certification) ή συµβατές µ’ αυτά διαδικασίες.  

� ∆ιεθνή συµµετοχή και συνεργασία – ∆ιαδικτύωση.  

   

Το σύστηµα των δύο κύκλων σπουδών  

 Οι Υπουργοί δεσµεύτηκαν µέχρι το 2005 να αρχίσει η υλοποίηση του 

συστήµατος και υπογράµµισαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.   Θεωρούν 

σηµαντική την κατανόηση και αποδοχή των νέων προσόντων (qualifications) 

µέσω της ενίσχυσης του διαλόγου στο εσωτερικό των ιδρυµάτων και µεταξύ 

ιδρυµάτων και εργοδοτών. 
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 Οι Υπουργοί ενθαρρύνουν τα κράτη µέλη να αναπτύξουν πλαίσιο 

συγκρίσιµων και συµβατών προσόντων για τα συστήµατα ανώτατης 

εκπαίδευσης.   Αναζητούν τη δυνατότητα περιγραφής τους µε όρους φόρτου 

εργασίας, επίπεδο, αποτελέσµατα µάθησης, δεξιότητες (competences) και 

προφίλ.     

 

Προώθηση της κινητικότητας 

 Τα θεµέλια της δηµιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης είναι η κινητικότητα των σπουδαστών, των ακαδηµαϊκών και 

των διοικητικών, σε όλα τα πεδία: πολιτιστικό, πολιτικό, κοινωνικό και 

οικονοµικό.   ∆ιαπιστώνουν ότι οι σχετικοί δείκτες κινητικότητας αυξάνονται. 

 Επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να κάνουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια άρσης των εµποδίων στην κινητικότητα µέσα στον Ευρωπαϊκό 

Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και ειδικότερα να λάβουν όλα τα αναγκαία 

µέτρα µεταφοράς εθνικών (σπουδαστικών) δανείων και υποτροφιών. 

 

 ∆ηµιουργία Συστήµατος Πιστωτικών Μονάδων (Credits) 

 Οι Υπουργοί τόνισαν πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος του 

«Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων» («European 

Credit Transfer System»: ECTS) στη διευκόλυνση της κινητικότητας των 

σπουδαστών και την ανάπτυξη διεθνούς προγράµµατος σπουδών 

(curriculum). 

 Σηµείωσαν επίσης την επέκτασή του ως βάση για τα εθνικά συστήµατα 

πιστωτικών µονάδων και ενθαρρύνουν την περαιτέρω πρόοδο µε στόχο τη 

χρήση του συστήµατος αυτού όχι µόνο για τη µεταφορά αλλά και για τη 

συλλογή (accumulation) πιστωτικών µονάδων. 

 

Αναγνώριση τίτλων σπουδών:  προσαρµογή συστήµατος εύκολα 

αναγνώσιµων και συµβατών τίτλων σπουδών 
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 Οι Υπουργοί υπογράµµισαν τη σηµασία της Συνθήκης Αναγνώρισης 

της Λισαβόνας (Lisbon Recognition Convention), η οποία θα πρέπει να 

επικυρωθεί από όλες τις χώρες που συµµετέχουν στη Μπολόνια, και καλούν 

τα δίκτυα ENIC (European Network of Information Centres)  και NARIC 

(National Academic Recognition Information Centres) µαζί µε τους αρµόδιους 

Εθνικούς Φορείς να επεκτείνουν περαιτέρω την υλοποίηση της Συνθήκης. 

 Στόχος είναι κάθε σπουδαστής που αποφοιτά από το 2005 και µετά να 

παίρνει αυτόµατα και δωρεάν το Συµπλήρωµα ∆ιπλώµατος (Diploma 

Supplement).   Θα εκδίδεται σε µία από τις ευρέως οµιλούµενες Ευρωπαϊκές 

γλώσσες. 

 

Ανώτατη Εκπαίδευση Ιδρύµατα και Σπουδαστές 

 Οι Υπουργοί καλωσορίζουν τις δεσµεύσεις των ιδρυµάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και των σπουδαστών στη ∆ιαδικασία Μπολόνια και 

αναγνωρίζουν ότι, προοπτικά, µε την ενεργό συµµετοχή όλων των εταίρων 

της ∆ιαδικασίας θα εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη επιτυχία της. 

 

Προβολή της Ευρωπαϊκής ∆ιάστασης της ανώτατης εκπαίδευσης 

 Οι Υπουργοί σηµειώνουν ότι, µετά την πρόσκληση της Πράγας, 

αναπτύχθηκαν επιπλέον ενότητες (modules), µαθήµατα (courses) και 

προγράµµατα σπουδών (curricula) µε Ευρωπαϊκό περιεχόµενο, κατεύθυνση  

ή οργάνωση.  Σηµειώνουν τις πρωτοβουλίες ιδρυµάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης διαφόρων χωρών να αντλήσουν ακαδηµαϊκούς πόρους και 

πολιτιστικές παραδόσεις ώστε να αναπτύξουν ολοκληρωµένα προγράµµατα 

και κοινά πτυχία στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύκλο. 

 

Προβολή της ελκυστικότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Οι Υπουργοί συµφώνησαν ότι πρέπει να ενισχυθούν η ελκυστικότητα 

και η ανοικτότητα της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.  Επιβεβαίωσαν 
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την απόφασή τους να αναπτύξουν περαιτέρω προγράµµατα σπουδών µε 

υποτροφίες για σπουδαστές από τρίτες χώρες. 

Ενθαρρύνουν τη συνεργασία µε χώρες απ’ όλο τον κόσµο µε σεµινάρια 

και συνέδρια για τη Μπολόνια σε εκπροσώπους αυτών των χωρών. 

 

∆ια Βίου Μάθηση (LifeLong Learning) 

 Οι Υπουργοί υπογράµµισαν τη σηµαντική συµβολή της ανώτατης 

εκπαίδευσης στο να γίνει πραγµατικότητα η ∆ια Βίου Μάθηση.  Παίρνουν 

µέτρα για να ευθυγραµµιστούν οι πολιτικές τους ώστε να υλοποιηθεί αυτός ο 

στόχος και ζητούν από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και όλους τους 

εµπλεκοµένους να ενισχύσουν τις ευκαιρίες για τη δια βίου µάθηση.  

Οι Υπουργοί επίσης καλούν όσους εργάζονται στα πλαίσια 

πιστοποίησης προσόντων για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης 

να λάβουν υπόψη τους την ευρεία επιλογή ευέλικτων διαδροµών µάθησης, 

ευκαιριών και τεχνικών και να κάνουν κατάλληλη χρήση του συστήµατος 

πιστωτικών µονάδων (ECTS).   

 

 Ο τρίτος κύκλος 

 Οι Υπουργοί έχοντας συνείδηση της ανάγκης προώθησης στενότερων 

δεσµών µεταξύ ΕΧΑΕ (EHEA) και ΕΧΕ (ERA) στην Ευρώπη της Γνώσης, και 

της σηµασίας της έρευνας ως αναπόσπαστης ενότητας της ανώτατης 

εκπαίδευσης σ’ όλη την  Ευρώπη, θεώρησαν απαραίτητο να πάνε πέρα από 

τη σηµερινή εστίαση στους δύο κύριους κύκλους της ανώτατης εκπαίδευσης 

και να συµπεριλάβουν το διδακτορικό επίπεδο ως το τρίτο επίπεδο της 

∆ιαδικασίας Μπολόνια και να προωθήσουν στενότερους δεσµούς µεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ, European Higher 

Education Area: EHEA) και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ, 

European Research Area: ERA).  Αυτό προσέθεσε µια δέκατη δράση στη 

∆ιαδικασία Μπολόνια: 
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∆ιδακτορικές Σπουδές και συνέργια µεταξύ EHEA και ERA.  

 Τόνισαν τη σηµασία της έρευνας και της εκπαίδευσης στην έρευνα 

καθώς και την προώθηση της διεπιστηµονικότητας µε τη διατήρηση και 

βελτίωση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και την προαγωγή της 

ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης πιο γενικά.   Οι 

Υπουργοί ζήτησαν µεγαλύτερη κινητικότητα στο διδακτορικό και 

µεταδιδακτορικό επίπεδο και ενθάρρυναν τα ιδρύµατα να αυξήσουν τη 

συνεργασία µεταξύ τους στις διδακτορικές σπουδές και την εκπαίδευση νέων 

ερευνητών. 

 Οι υπουργοί επιφόρτισαν την Επιτροπή Παρακολούθησης (Follow-up 

Group) µε τη διοργάνωση ενός stocktaking process εγκαίρως για τη 

συνάντησή τους το 2005 και να αναλάβει να προετοιµάσει λεπτοµερείς 

αναφορές για την πρόοδο και την εφαρµογή των ενδιάµεσων προτεραιοτήτων 

που έθεσαν γιαυτή την περίοδο. 

  Με χρονικό όριο το 2010, θα πραγµατοποιηθεί ενδιάµεση αποτύπωση 

της πορείας µε αξιόπιστα στοιχεία και θα ληφθούν διορθωτικά µέτρα, αν 

χρειαστεί.   Σχετική αναφορά θα κατατεθεί στην Σύνοδο του 2005 (Bergen) για 

την πρόοδο στα θέµατα προτεραιότητας: διασφάλιση ποιότητας, σύστηµα δύο 

κύκλων, αναγνώριση τίτλων σπουδών και διάρκειας σπουδών. 

 Οι χώρες που συµµετέχουν θα επιτρέψουν την πρόσβαση στις 

απαραίτητες πληροφορίες για τη µελέτη των στοιχείων της ανώτατης 

εκπαίδευσης σε σχέση µε τους στόχους της διαδικασίας της Μπολόνια.55    

 

Ανακοινωθέν του Μπέργκεν (19ης -20ης Μαΐου 2005)  

Στο ανακοινωθέν του Μπέργκεν διαπιστώνεται η επίτευξη σηµαντικής 

προόδου όσον αφορά τους στόχους της Μπολόνιας. Οι υπουργοί επιθυµούν 

την επίτευξη προόδου µε ορίζοντα το 2007, όσον αφορά: 
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• την εφαρµογή των σηµείων αναφοράς και των γραµµών 

προσανατολισµού για την εξασφάλιση της ποιότητας, όπως 

προτείνει η έκθεση της ENQA (Ευρωπαϊκή Ένωση Εξασφάλισης της 

Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση)· 

• την εφαρµογή των εθνικών πλαισίων προσόντων· 

• την έκδοση και την αναγνώριση των κοινών τίτλων, 

συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων διδακτορικών σπουδών· 

• τη δηµιουργία ευκαιριών για ευέλικτα δροµολόγια κατάρτισης εντός 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένης της ύπαρξης 

ρυθµίσεων για την επικύρωση των κεκτηµένων.56 

 

Ανακοινωθέν του Λονδίνου (18ης Μαΐου 2007)  

Το χρονικό διάστηµα µεταξύ 2005 και 2007 σηµειώθηκε συνολικά 

ικανοποιητική πρόοδος ως προς τον ΕΧΤΕ (Ευρωπαϊκός Χώρος 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης). Εντούτοις, εξακολουθούν να υφίστανται αρκετές 

προκλήσεις. Πρέπει τώρα να δοθεί έµφαση: 

• στην προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών και του 

προσωπικού, καθώς και στην ανάπτυξη µέτρων για την 

αξιολόγηση αυτής της κινητικότητας· 

• στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των εθνικών 

στρατηγικών όσον αφορά την κοινωνική διάσταση στην 

εκπαίδευση· 

• στην ανάπτυξη δεικτών και δεδοµένων για την προσµέτρηση της 

προόδου της κινητικότητας και της κοινωνικής διάστασης· 

• στη διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση της απασχολησιµότητας 

που συνδέεται µε το σύστηµα απόκτησης πτυχίου σε τρεις κύκλους 

και τη δια βίου µάθηση· 

• στη βελτίωση της διάδοσης πληροφοριών σχετικά µε τον ΕΧΤΕ 

καθώς και της αναγνώρισής του παγκοσµίως· 
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• στο να συνεχίσει να γίνεται απολογισµός της προόδου όσον αφορά 

την πορεία προς τον ΕΧΤΕ, και να αναλύεται ποιοτικά ο 

απολογισµός αυτός.57 

 

Ανακοινωθέν της Λουβαίν/Λουβαίν λα Νέβ (28ης -29ης Απριλίου 2009)  

Το ανακοινωθέν αυτό διαπίστωσε ότι έχει σηµειωθεί πρόοδος όσον 

αφορά τη διαδικασία της Μπολόνιας και ότι ο ΕΧΤΕ έχει αναπτυχθεί 

ικανοποιητικά από την εποχή της διακήρυξης της Μπολόνιας το 1999. 

Παρόλα αυτά, κάποιοι στόχοι αποµένει ακόµη να επιτευχθούν πλήρως και να 

εφαρµοστούν σωστά σε ευρωπαϊκό, εθνικό και θεσµικό επίπεδο. Συνεπώς, το 

ανακοινωθέν σηµείωσε ότι η διαδικασία της Μπολόνιας θα συνεχιστεί πέραν 

του 2010 µε τις ακόλουθες προτεραιότητες για τη νέα δεκαετία: 

• παροχή ίσων ευκαιριών σε εκπαίδευση ποιότητας – η συµµετοχή 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση πρέπει να διευρυνθεί· ιδίως πρέπει να 

δηµιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συµµετάσχουν 

σπουδαστές από υποεκπροσωπούµενες οµάδες· 

• αύξηση της συµµετοχής στη δια βίου µάθηση – πρέπει να 

εξασφαλιστεί η προσβασιµότητα και η ποιότητα καθώς και η 

διαφάνεια των πληροφοριών για τη δια βίου µάθηση. Οι σχετικές 

πολιτικές πρέπει να εφαρµόζονται από κοινού µε τα εθνικά πλαίσια 

προσόντων και µέσα από ισχυρές συµπράξεις όλων των 

ενδιαφεροµένων· 

• προώθηση απασχολησιµότητας – οι ενδιαφερόµενοι φορείς πρέπει 

να συνεργαστούν προκειµένου να αναβαθµίσουν τα αρχικά 

επαγγελµατικά προσόντα και να παρέχουν ανανεωµένο 

εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, καθώς και να βελτιώσουν την 

παροχή, την ποιότητα της και την πρόσβαση σε καθοδήγηση για 

θέµατα επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και απασχόλησης. Επιπλέον, 

η τακτική της τοποθέτησης σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
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προγραµµάτων σπουδών και η µαθητεία σε επιχειρήσεις πρέπει να 

ενθαρρυνθούν περισσότερο· 

• ανάπτυξη µαθησιακών αποτελεσµάτων και αποστολών διδασκαλίας 

έχοντας στο επίκεντρο τον σπουδαστή – το σηµείο αυτό αναφέρεται 

στη δηµιουργία διεθνών σηµείων αναφοράς για διάφορους 

θεµατικούς τοµείς και στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας 

στα προγράµµατα σπουδών· 

• αλληλοσύνδεση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτοµίας – 

η απόκτηση ερευνητικών δεξιοτήτων πρέπει να αναπτυχθεί 

περαιτέρω, η έρευνα πρέπει να ενσωµατώνεται καλύτερα στα 

διδακτορικά προγράµµατα και η επαγγελµατική σταδιοδροµία των 

πρωτόπειρων ερευνητών πρέπει να καταστεί πιο ελκυστική· 

• άνοιγµα ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε διεθνή πλαίσια – 

τα ευρωπαϊκά ιδρύµατα πρέπει να διεθνοποιούν περισσότερο τις 

δραστηριότητές τους και να συνάπτουν συνεργασίες σε παγκόσµιο 

επίπεδο· 

• αύξηση ευκαιριών για κινητικότητα, και ποιότητα της κινητικότητας – 

µέχρι το 2020, το 20 % των αποφοίτων πρέπει να έχουν φοιτήσει ή 

να έχουν πραγµατοποιήσει περίοδο πρακτικής εκπαίδευσης στο 

εξωτερικό· 

• βελτίωση της συλλογής δεδοµένων – πρέπει να συλλέγονται τα 

δεδοµένα σχετικά µε την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

προόδου που έχει σηµειωθεί όσον αφορά τους στόχους της 

διαδικασίας της Μπολόνιας· 

• ανάπτυξη πολυδιάστατων µέσων για τη διαφάνεια – προκειµένου να 

συλλεχθούν ενδελεχείς πληροφορίες για τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και τα προγράµµατά τους, πρέπει να αναπτυχθούν 

µέσα για τη διαφάνεια, σε συνεργασία µε φορείς κρίσιµης σηµασίας. 

Τα µέσα αυτά πρέπει να βασίζονται σε συγκρίσιµα δεδοµένα και 

κατάλληλους δείκτες, καθώς και να λαµβάνουν υπόψη τις αρχές 

διασφάλισης της ποιότητας και αναγνώρισης της διαδικασίας της 

Μπολόνιας· 
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• εξασφάλιση χρηµατοδότησης – πρέπει να αναβρεθούν νέες και 

ποικίλες λύσεις χρηµατοδότησης προκειµένου να συµπληρώσουν τη 

δηµόσια χρηµατοδότηση.58 

 

∆ιακήρυξη Βουδαπέστης-Βιέννης (12ης Μαρτίου 2010)  

Η διακήρυξη αυτή σηµατοδότησε το πέρας της πρώτης δεκαετίας της 

διαδικασίας της Μπολόνιας και σήµανε επισήµως την έναρξη του ευρωπαϊκού 

χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ), όπως αυτός είχε προβλεφθεί στη 

διακήρυξη της Μπολόνια του 1999. Με τη διακήρυξη αυτή οι υπουργοί: 

• καλωσορίζουν το Καζακστάν ως 47η συµµετέχουσα χώρα του 

ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· 

• υπογραµµίζουν την ιδιαίτερη φύση της διαδικασίας της Μπολόνιας, 

π.χ. µία µοναδική µορφή σύµπραξης µεταξύ των δηµόσιων αρχών, 

των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, των σπουδαστών και του 

προσωπικού µε τους εργοδότες, τους οργανισµούς διασφάλισης της 

ποιότητας, τις διεθνείς οργανώσεις και τα ευρωπαϊκά θεσµικά 

όργανα· 

• τόνισαν ότι η διαδικασία της Μπολόνιας και ο ευρωπαϊκός χώρος 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που προέκυψε από αυτή τη διαδικασία, 

όντας πρωτόγνωρα παραδείγµατα περιφερειακής, διασυνοριακής 

συνεργασίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κέντρισαν σε µεγάλο 

βαθµό το ενδιαφέρον σε άλλα µέρη του κόσµου και προσέδωσαν 

στην ευρωπαϊκή τριτοβάθµια εκπαίδευση µία πιο αναγνωρίσιµη 

θέση στον παγκόσµιο χάρτη. Οι υπουργοί δήλωσαν επίσης ότι 

προσβλέπουν στην εντατικοποίηση του πολιτικού τους διαλόγου και 

στη συνεργασία µε εταίρους σε όλο τον κόσµο· 

• έλαβαν γνώση των πορισµάτων διαφόρων εκθέσεων, οι οποίες 

διαπίστωναν ότι ορισµένες από τις γραµµές δράσης της Μπολόνιας 

έχουν εφαρµοστεί σε βαθµούς που ποικίλουν, και παραδέχτηκαν ότι 
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πρόσφατες διαµαρτυρίες σε ορισµένες χώρες έδειξαν ότι οι στόχοι 

και οι µεταρρυθµίσεις της Μπολόνιας δεν έχουν ακόµη εφαρµοστεί 

και εξηγηθεί όπως πρέπει. Οι υπουργοί υποσχέθηκαν να ακούσουν 

τις επικριτικές φωνές του προσωπικού και των σπουδαστών· 

• επανέλαβαν τη δέσµευσή τους στην πλήρη και σωστή εφαρµογή 

των συµφωνηµένων στόχων και στο θεµατολόγιο για την επόµενη 

δεκαετία που προσδιορίστηκε από το ανακοινωθέν της 

Λουβαίν/Λουβαίν λα Νέβ. 

Επιπλέον, οι υπουργοί υπογράµµισαν τα ακόλουθα θέµατα: 

• η ακαδηµαϊκή ελευθερία καθώς και αυτονοµία και υποχρέωση 

λογοδοσίας από τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ως αρχές 

του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· 

• ο κρίσιµος ρόλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας- θεσµικοί ιθύνοντες, 

διδάσκοντες, ερευνητές, διοικητικό προσωπικό και σπουδαστές- 

ώστε να γίνει πραγµατικότητα ο ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης· 

• η τριτοβάθµια εκπαίδευση ως δηµόσια ευθύνη, π.χ. θα πρέπει να 

διατεθούν στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οι απαραίτητοι 

πόροι δυνάµει πλαισίου που να έχουν θεσπίσει και να επιβλέπουν οι 

δηµόσιες αρχές· 

• η ανάγκη να καταβληθούν αυξανόµενες προσπάθειες όσον αφορά 

την κοινωνική διάσταση προκειµένου να παρέχονται ίσες ευκαιρίες 

σε ποιοτική εκπαίδευση, προσδίδοντας ιδιαιτέρως σηµασία σε 

υποεκπροσωπούµενες οµάδες. 

Οι αρµόδιοι υπουργοί για θέµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συµφώνησαν 

να συναντηθούν και πάλι στο Βουκουρέστι στις 26-27 Απριλίου 2012. 59 
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Κεφάλαιο 4ο 
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων για τη διά βίου 
µάθηση – ΕΠΕΠ (European Qualification System – EQF) 

Ιστορικό της ανάπτυξης του ΕΠΕΠ60 

Το ΕΠΕΠ είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς το οποίο 

συνδέει τα συστήµατα επαγγελµατικών προσόντων των χωρών, 

λειτουργώντας ως µηχανισµός µετατροπής για την ευκολότερη ανάγνωση και 

κατανόηση των επαγγελµατικών προσόντων σε διαφορετικές χώρες και 

συστήµατα στην Ευρώπη. Έχει δύο βασικούς στόχους: την προώθηση της 

κινητικότητας των πολιτών από χώρα σε χώρα, και τη διευκόλυνση της διά 

βίου µάθησής τους. 

Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελµατικών Προσόντων 

ξεκίνησε το 2004, ως απάντηση στα αιτήµατα των κρατών µελών, των 

κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφεροµένων για ένα κοινό σηµείο 

αναφοράς προς ενίσχυση της διαφάνειας των επαγγελµατικών προσόντων. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την υποστήριξη µιας Οµάδας Εµπειρογνωµόνων 

του ΕΠΕΠ, κατάρτισε ένα σχέδιο προτείνοντας ένα πλαίσιο 8 επιπέδων µε 

βάση τα µαθησιακά αποτελέσµατα, στόχος του οποίου ήταν η διευκόλυνση 

της διαφάνειας και φορητότητας των επαγγελµατικών προσόντων και η 

υποστήριξη της διά βίου µάθησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιοποίησε το 

έγγραφο αυτό για διαβούλευση σε όλη την Ευρώπη, το δεύτερο εξάµηνο του 

2005. Η ανταπόκριση στη διαβούλευση κατέδειξε την ευρύτατη υποστήριξη 

των Ευρωπαίων ενδιαφεροµένων για την πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ζητώντας παράλληλα και µια σειρά διευκρινίσεων και 

απλοποιήσεων. Σε ανταπόκριση προς αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

τροποποίησε την πρόταση, βασιζόµενη στις προτάσεις των 

εµπειρογνωµόνων από τις 32 χώρες που συµµετείχαν, καθώς και των 

ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων. Στη συνέχεια, το αναθεωρηµένο κείµενο 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πρόταση στις 6 Σεπτεµβρίου 

του 2006. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο διαπραγµατεύτηκαν 
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µε επιτυχία την πρόταση κατά τη διάρκεια του 2007, καταλήγοντας στην 

επίσηµη υιοθέτηση του ΕΠΕΠ το Φεβρουάριο του 2008. Το 2010 ορίζεται ως 

την προτεινόµενη ηµεροµηνία-στόχος για το συσχετισµό των εθνικών 

συστηµάτων επαγγελµατικών προσόντων των επιµέρους χωρών µε το ΕΠΕΠ, 

και το 2012 για την εξασφάλιση από τις χώρες ότι τα επιµέρους πιστοποιητικά 

επαγγελµατικών προσόντων φέρουν αναφορά στο αντίστοιχο επίπεδο του 

ΕΠΕΠ. 

Το ΕΠΕΠ θα συσχετίσει τα εθνικά συστήµατα και πλαίσια 

επαγγελµατικών προσόντων των διαφόρων χωρών µε ένα κοινό ευρωπαϊκό 

σύστηµα αναφοράς - τα οκτώ επίπεδα αναφοράς του ΕΠΕΠ61. Τα επίπεδα 

καλύπτουν όλο το εύρος των επαγγελµατικών προσόντων, από τα βασικά 

(Επίπεδο 1, π.χ. σχολικά απολυτήρια) έως τα προχωρηµένα (Επίπεδο 8, π.χ. 

∆ιδακτορικά) επίπεδα. Ως µέσο για την προώθηση της διά βίου µάθησης, το 

ΕΠΕΠ περικλείει όλα τα επίπεδα επαγγελµατικών προσόντων που 

αποκτώνται στη γενική, επαγγελµατική αλλά και ακαδηµαϊκή εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Επιπλέον, το πλαίσιο καλύπτει τα επαγγελµατικά προσόντα που 

απονέµονται στην αρχική και συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Τα οκτώ επίπεδα αναφοράς περιγράφονται σε σχέση µε τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα. Το ΕΠΕΠ αναγνωρίζει ότι τα συστήµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στην Ευρώπη διαφέρουν τόσο πολύ µεταξύ τους που η 

µετατόπιση του βάρους στα µαθησιακά αποτελέσµατα είναι απαραίτητη για τη 

σύγκριση και συνεργασία µεταξύ χωρών και ιδρυµάτων. Στο ΕΠΕΠ, ένα 

µαθησιακό αποτέλεσµα ορίζεται ως µια διατύπωση όλων αυτών που ο 

εκπαιδευόµενος γνωρίζει, κατανοεί και µπορεί να κάνει µετά την ολοκλήρωση 

µιας διαδικασίας εκµάθησης. Κατά συνέπεια, δίνεται έµφαση στα 

αποτελέσµατα της µάθησης και όχι στις εισροές, όπως η διάρκεια των 

σπουδών.  

                                                           
61 Το ΕΠΕΠ περιγράφει τα επίπεδα επαγγελµατικών προσόντων σε ότι αφορά τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα. Η απονοµή επαγγελµατικών προσόντων θα παραµείνει αρµοδιότητα των εθνικών 
φορέων επαγγελµατικών προσόντων. 
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Οι κύριοι στόχοι του EQF αφορούν στα εξής62:  

- Στην εδραίωση ενός κοινού συστήµατος αναφοράς µεταξύ των 

εκπαιδευτών και των εκπαιδευόµενων  

- Στη λειτουργία ως «µηχανισµού µετάφρασης» ώστε να επιτρέπεται η 

κατηγοριοποίηση και η σύγκριση των µαθησιακών αποτελεσµάτων 

µεταξύ των διαφόρων χωρών  

- Στη λειτουργία ως ενός κοινού συστήµατος αναφοράς για την διασφάλιση 

της ποιότητας και της ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης  

- Στην παροχή ενός σηµείου αναφοράς για την ανάπτυξη επαγγελµατικών 

προσόντων ανά τοµέα  

- Στη λειτουργία ως µέσου για να επιτευχθεί η αλλαγή, σε ευρωπαϊκό, 

εθνικό και τοµεακό επίπεδο, από την άποψη των ευρωπαϊκών 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης  

Τα µαθησιακά αποτελέσµατα κατανέµονται σε τρεις κατηγορίες - 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Αυτό σηµαίνει ότι τα επαγγελµατικά 

προσόντα – σε διαφορετικούς συνδυασµούς – περιλαµβάνουν µεγάλο εύρος 

µαθησιακών αποτελεσµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της θεωρητικής γνώσης, 

των πρακτικών και τεχνικών δεξιοτήτων και των κοινωνικών ικανοτήτων, όπου 

η ικανότητα της συνεργασίας µε άλλους παίζει ζωτικό ρόλο. Τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα αποτελούν δήλωση αυτών που ο εκπαιδευόµενος αναµένεται 

να γνωρίζει, να κατανοεί και να είναι ικανός να κάνει µετά την λήξη της 

περιόδου µάθησης.  

Εν κατακλείδι τα µαθησιακά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν:  

- Γνώσεις,  

                                                           
62 Βλ. Institute for Entrepreneurship Development, Μεθοδολογία Αντιστοίχησης των Προσόντων µε το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων, Ιανουάριος 2009. σελ. 4-5 
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- ∆εξιότητες και  

- Ικανότητες  

Ως γνώσεις νοείται το αποτέλεσµα της αφοµοίωσης πληροφοριών 

µέσω της µάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώµα θετικών στοιχείων, αρχών, 

θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται µε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής. Στο 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων, οι γνώσεις 

χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και αντικειµενικές.  

Ως δεξιότητες νοείται η ικανότητα εφαρµογής γνώσεων και αξιοποίησης 

τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβληµάτων. 

Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων, οι δεξιότητες 

περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δηµιουργικής 

σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση 

µεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων).  

Ως ικανότητες νοείται η αποδεδειγµένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και µεθοδολογικών δυνατοτήτων 

σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδής και στην επαγγελµατική ή/και προσωπική 

ανάπτυξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων, η 

περιγραφή ως προς τις ικανότητες αφορά την υπευθυνότητα και την 

αυτονοµία.  

Ο πίνακας που ακολουθεί εµφανίζει τους τρεις διαφορετικούς τύπους 

των µαθησιακών αποτελεσµάτων που περιγράφονται παραπάνω, ξεκινώντας 

από το χαµηλότερο επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων έως το υψηλότερο 

επίπεδο (επίπεδο 1 έως 8).63   

                                                           
63 http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_el.pdf  
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  ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Επίπεδα  

Στο ΕΠΕΠ, οι γνώσεις 
περιγράφονται ως 
θεωρητικές ή/και 
αντικειµενικές 

Στο ΕΠΕΠ, οι δεξιότητες περιγράφονται ως 
γνωστικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και 
δηµιουργικής σκέψης) και πρακτικές 
(αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και 
τη χρήση µεθόδων, υλικών, εργαλείων και 
οργάνων). 

Στο ΕΠΕΠ, η περιγραφή ως προς τις 
ικανότητες αφορά την υπευθυνότητα και την 
αυτονοµία. 

1 

Τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα 
που 
αντιστοιχούν 
στο επίπεδο 1 
είναι τα εξής: 

βασικές  γενικές γνώσεις 
βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την 
εκτέλεση απλών εργασιών  

εργασία ή σπουδή υπό άµεση επίβλεψη σε 
δοµηµένο πλαίσιο 

2 

Τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα 
που 
αντιστοιχούν 
στο επίπεδο 2 
είναι τα εξής: 

βασικές αντικειµενικές 
γνώσεις ενός πεδίου 
εργασίας ή σπουδής 

βασικές γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες 
που απαιτούνται για την αξιοποίηση 
σχετικών πληροφοριών µε σκοπό την 
εκτέλεση εργασιών και την επίλυση 
συνήθων προβληµάτων µε τη χρήση 
απλών κανόνων και εργαλείων 

εργασία ή σπουδή υπό επίβλεψη και µε 
κάποια αυτονοµία 

3 

Τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα 
που 
αντιστοιχούν 
στο επίπεδο 3 
είναι τα εξής: 

γνώση αντικειµενικών 
στοιχείων, αρχών, 
διαδικασιών και γενικών 
εννοιών σε ένα πεδίο 
εργασίας ή σπουδής 

φάσµα γνωστικών και πρακτικών 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
εκτέλεση εργασιών και την επίλυση 
προβληµάτων µε επιλογή και εφαρµογή 
βασικών µεθόδων, εργαλείων, υλικών και 
πληροφοριών 

� ανάληψη ευθύνης για την εκπλήρωση 
καθηκόντων στην εργασία ή στη σπουδή 

� προσαρµογή της προσωπικής 
συµπεριφοράς στις περιστάσεις κατά την 
επίλυση προβληµάτων 

4 

Τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα 
που 
αντιστοιχούν 
στο επίπεδο 4 
είναι τα εξής: 

Αντικειµενικές και 
θεωρητικές γνώσεις 
γενικού φάσµατος σε ένα 
πεδίο εργασίας ή 
σπουδής 

φάσµα γνωστικών και πρακτικών 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριµένα 
προβλήµατα σε ένα πεδίο εργασίας ή 
σπουδής 
 

� άσκηση αυτοδιαχείρισης βάσει 
κατευθύνσεων σε περιβάλλοντα εργασίας 
ή σπουδής που είναι συνήθως 
προβλέψιµα, αλλά υπόκεινται σε αλλαγές 

� επίβλεψη της συνήθους εργασίας άλλων 
ατόµων, αναλαµβάνοντας κάποια ευθύνη 
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 για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των 
δραστηριοτήτων εργασίας ή σπουδής 

5* 

Τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα 
που 
αντιστοιχούν 
στο επίπεδο 5* 
είναι τα εξής: 

ευρείες, εξειδικευµένες, 
αντικειµενικές και 
θεωρητικές γνώσεις σε 
ένα πεδίο εργασίας ή 
σπουδής και επίγνωση 
των ορίων των γνώσεων 
αυτών 

ευρύ φάσµα γνωστικών και πρακτικών 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
εξεύρεση δηµιουργικών λύσεων σε 
αφηρηµένα προβλήµατα 
 

� άσκηση διαχείρισης και επίβλεψης στο 
πλαίσιο δραστηριοτήτων εργασίας ή 
σπουδής όπου συµβαίνουν απρόβλεπτες 
αλλαγές 

� αξιολόγηση και ανάπτυξη της 
προσωπικής απόδοσης και της 
απόδοσης άλλων ατόµων 

6** 

Τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα 
που 
αντιστοιχούν 
στο επίπεδο 
6** είναι τα 
εξής: 

προχωρηµένες γνώσεις 
σε ένα πεδίο εργασίας ή 
σπουδής, οι οποίες 
συνεπάγονται κριτική 
κατανόηση θεωριών και 
αρχών 

προχωρηµένες δεξιότητες, απόδειξη 
δεξιοτεχνίας και καινοτοµίας, που 
απαιτούνται για την επίλυση σύνθετων και 
απρόβλεπτων προβληµάτων σε 
εξειδικευµένο πεδίο εργασίας ή σπουδής 
 

� διαχείριση σύνθετων τεχνικών ή 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ή 
σχεδίων εργασίας, µε ανάληψη ευθύνης 
για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα 
περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής 

� ανάληψη ευθύνης για τη διαχείριση της 
επαγγελµατικής ανάπτυξης ατόµων και 
οµάδων 

7*** 

Τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα 
που 
αντιστοιχούν 
στο επίπεδο 
7*** είναι τα 
εξής: 

� πολύ εξειδικευµένες 
γνώσεις, µερικές από 
τις οποίες είναι γνώσεις 
αιχµής σε ένα πεδίο 
εργασίας ή σπουδής, 
ως βάση για 
πρωτότυπη σκέψη 
ή/και έρευνα 

� κριτική επίγνωση των 
ζητηµάτων γνώσης σε 
ένα πεδίο και στη 
διασύνδεσή του µε 
διαφορετικά πεδία  

εξειδικευµένες δεξιότητες επίλυσης 
προβληµάτων, οι οποίες απαιτούνται στην 
έρευνα ή/και στην καινοτοµία προκειµένου 
να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και 
διαδικασίες και να ενσωµατωθούν γνώσεις 
από διαφορετικά πεδία 
 

� διαχείριση και µετασχηµατισµός σε 
περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που 
είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν 
νέες στρατηγικές προσεγγίσεις 

� ανάληψη ευθύνης για τη συνεισφορά στις 
επαγγελµατικές γνώσεις και πρακτικές 
ή/και για την αξιολόγηση της στρατηγικής 
απόδοσης οµάδων 

8**** Τα µαθησιακά γνώσεις στα πλέον  οι πλέον προχωρηµένες και εξειδικευµένες επίδειξη ουσιαστικού κύρους, καινοτοµίας, 
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αποτελέσµατα 
που 
αντιστοιχούν 
στο επίπεδο 
8**** είναι τα 
εξής: 

προχωρηµένα όρια ενός 
πεδίου εργασίας ή 
σπουδής και στη 
διασύνδεσή του µε άλλα 
πεδία 

δεξιότητες και τεχνικές, 
συµπεριλαµβανοµένης της σύνθεσης και 
της αξιολόγησης, που απαιτούνται για την 
επίλυση κρίσιµων προβληµάτων στην 
έρευνα ή/ και στην καινοτοµία και για τη 
διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισµό των 
υφιστάµενων γνώσεων ή της υφιστάµενης 
επαγγελµατικής πρακτικής 
 

αυτονοµίας, επιστηµονικής και 
επαγγελµατικής ακεραιότητας και σταθερής 
προσήλωσης στη διαµόρφωση νέων ιδεών ή 
διαδικασιών στην πρωτοπορία πλαισίων 
εργασίας ή σπουδής, συµπεριλαµβανοµένης 
της έρευνας 

 

Πίνακας  2:  Περιγραφικοί δείκτες που ορίζουν τα επίπεδα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων (ΕΠΕΠ)   
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* Ο περιγραφικός δείκτης για τον σύντοµο κύκλο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

(στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου ή συνδεδεµένος µε αυτόν), ο οποίος 

διαµορφώθηκε από την κοινή πρωτοβουλία για την ποιότητα στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της Μπολόνια, αντιστοιχεί στα µαθησιακά αποτελέσµατα για το 

επίπεδο 5 του ΕΠΕΠ. 

** Ο περιγραφικός δείκτης για τον πρώτο κύκλο του Πλαισίου 

Επαγγελµατικών Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, που συµφωνήθηκε από τους αρµόδιους για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση υπουργούς κατά τη σύνοδό τους στο Μπέργκεν τον Μάιο του 

2005, στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια, αντιστοιχεί στα µαθησιακά 

αποτελέσµατα για το επίπεδο 6 του ΕΠΕΠ. 

*** Ο περιγραφικός δείκτης για τον δεύτερο κύκλο του Πλαισίου 

Επαγγελµατικών Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, που συµφωνήθηκε από τους αρµόδιους για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση υπουργούς κατά τη σύνοδό τους στο Μπέργκεν τον Μάιο του 

2005, στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια, αντιστοιχεί στα µαθησιακά 

αποτελέσµατα για το επίπεδο 7 του ΕΠΕΠ. 

**** Ο περιγραφικός δείκτης για τον τρίτο κύκλο του Πλαισίου 

Επαγγελµατικών Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, που συµφωνήθηκε από τους αρµόδιους για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση υπουργούς κατά τη σύνοδό τους στο Μπέργκεν τον Μάιο του 

2005, στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια, αντιστοιχεί στα µαθησιακά 

αποτελέσµατα για το επίπεδο 8 του ΕΠΕΠ. 
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Τα οφέλη του  ΕΠΕΠ για την  Ευρώπη 

Η Σύσταση θα θεσπίσει ένα κοινό ευρωπαϊκό σηµείο αναφοράς το 

οποίο θα συσχετίζει τα διαφορετικά εθνικά συστήµατα επαγγελµατικών 

προσόντων διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία µεταξύ τους. Κατά συνέπεια, 

θα δηµιουργηθεί ένα δίκτυο ανεξάρτητων αλλά συσχετισµένων και αµοιβαία 

κατανοητών συστηµάτων επαγγελµατικών προσόντων. 

Χρησιµοποιώντας τα µαθησιακά αποτελέσµατα ως κοινό σηµείο 

αναφοράς, το Πλαίσιο θα διευκολύνει τη σύγκριση και τη µεταφορά 

επαγγελµατικών προσόντων στις επιµέρους χώρες, τα συστήµατα και τα 

ιδρύµατα, και εποµένως θα αφορά µεγάλο εύρος χρηστών σε ευρωπαϊκό 

αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποφασίσει να αναπτύξουν 

Εθνικά Πλαίσια Επαγγελµατικών Προσόντων που αντανακλούν και απαντούν 

στο ΕΠΕΠ. Οι εξελίξεις αυτές είναι σηµαντικές προκειµένου να διασφαλιστεί 

ότι η διαδικασία συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεµελιώνεται σωστά και 

σε εθνικό επίπεδο. Η γρήγορη ανάπτυξη των ΕθΠΕΠ από το 2004 

αποδεικνύει την ανάγκη για αυξηµένη διαφάνεια και συγκρισιµότητα των 

επαγγελµατικών προσόντων σε όλα τα επίπεδα, και αποδεικνύει ότι οι 

βασικές αρχές του ΕΠΕΠ είναι σε µεγάλο βαθµό κοινές για όλους. Αυτή η 

στενότερη σχέση µεταξύ των συστηµάτων επαγγελµατικών προσόντων των 

χωρών θα έχει πολλούς αποδέκτες: 

• Το ΕΠΕΠ θα υποστηρίξει την αυξηµένη κινητικότητα εκπαιδευοµένων και 

εργαζοµένων. Θα διευκολύνει τους εκπαιδευόµενους στην περιγραφή του 

ευρύτερου επιπέδου ικανοτήτων τους σε εργοδότες από άλλες χώρες. Θα 

βοηθήσει τους εργοδότες να ερµηνεύουν τα επαγγελµατικά προσόντα των 

υποψηφίων και κατά συνέπεια θα υποστηρίξει την κινητικότητα της αγοράς 

εργασίας στην Ευρώπη. Σε πολύ πρακτικό επίπεδο, από το 2012 όλα τα νέα 

επαγγελµατικά προσόντα θα φέρουν αναφορά στο αντίστοιχο επίπεδο του 

ΕΠΕΠ. Έτσι, το ΕΠΕΠ θα συµπληρώσει και θα ενισχύσει τα υφιστάµενα 

ευρωπαϊκά µέσα κινητικότητας, όπως τα Europass, Erasmus και ECTS. 
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• Το ΕΠΕΠ θα ευνοήσει τα άτοµα ενισχύοντας την πρόσβαση και τη 

συµµετοχή στη διά βίου µάθηση. Θεσπίζοντας ένα κοινό σηµείο αναφοράς, το 

ΕΠΕΠ θα υποδεικνύει τις δυνατότητες συνδυασµού µαθησιακών 

αποτελεσµάτων από διαφορετικό περιβάλλον, π.χ. τις επίσηµες σπουδές ή 

την εργασία, και από διαφορετικές χώρες, και συνεπώς θα συµβάλλει στην 

κατάργηση των εµποδίων ανάµεσα στην εκπαίδευση και τους παρόχους 

κατάρτισης, π.χ. ανάµεσα στην ανώτατη εκπαίδευση και την επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, που ενδέχεται να λειτουργούν αποµονωµένα η µία 

από την άλλη. Αυτό θα ενισχύσει την πρόοδο, ώστε οι εκπαιδευόµενοι, για 

παράδειγµα να µην επαναλαµβάνουν τη µάθησή τους. 

• Το ΕΠΕΠ µπορεί να υποστηρίξει άτοµα µε εκτενή εµπειρία από την εργασία 

τους ή από άλλα πεδία δραστηριότητας, διευκολύνοντας την επικύρωση της 

ανεπίσηµης και άτυπης µάθησης. Η εστίαση στα µαθησιακά αποτελέσµατα θα 

διευκολύνει την αξιολόγηση του εάν τα µαθησιακά αποτελέσµατα που 

αποκτούνται σε τέτοια πλαίσια είναι ισότιµα σε περιεχόµενο και σχετικότητα µε 

τα επίσηµα επαγγελµατικά προσόντα. 

• Το ΕΠΕΠ θα υποστηρίξει επιµέρους χρήστες καθώς και παρόχους 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενισχύοντας τη διαφάνεια των επαγγελµατικών 

προσόντων που απονέµονται εκτός των εθνικών συστηµάτων, π.χ. από 

κλάδους και πολυεθνικές εταιρίες. Η υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου 

αναφοράς που βασίζεται στα µαθησιακά αποτελέσµατα θα διευκολύνει τη 

σύγκριση και τη (δυνητική) διασύνδεση των παραδοσιακών επαγγελµατικών 

προσόντων που απονέµονται από τις εθνικές αρχές και των επαγγελµατικών 

προσόντων που απονέµονται από άλλους ενδιαφερόµενους. Έτσι, το ΕΠΕΠ 

θα βοηθήσει τους κλάδους και τα άτοµα να εκµεταλλευθούν αυτή την 

αυξανόµενη διεθνοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων. Το ΕΠΕΠ είναι 

ένας φιλόδοξος και ευρύς µηχανισµός που αφορά τα συστήµατα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, την αγορά εργασίας, τη βιοµηχανία και το εµπόριο, αλλά και 

τους πολίτες.  
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Κοινές αρχές για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση64 

Κατά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, η 

διασφάλιση της ποιότητας - που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η 

υπευθυνότητα και η βελτίωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης - πρέπει να επιδιωχθεί σύµφωνα 

µε τις ακόλουθες αρχές: 

• Οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τη διασφάλιση ποιότητας πρέπει να 

είναι το έρεισµα όλων των βαθµίδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων. 

• Η διασφάλιση ποιότητας πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

εσωτερικής διοίκησης των ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

• Η διασφάλιση ποιότητας πρέπει να περιλαµβάνει τακτική αξιολόγηση των 

ιδρυµάτων, των προγραµµάτων τους ή των συστηµάτων τους για τη 

διασφάλιση ποιότητας, από εξωτερικούς φορείς ή οργανισµούς 

παρακολούθησης. – Οι εξωτερικοί φορείς ή οργανισµοί παρακολούθησης 

που ασχολούνται µε τη διασφάλιση ποιότητας πρέπει να υπόκεινται σε 

τακτική επιθεώρηση. 

• Η διασφάλιση ποιότητας πρέπει να περιλαµβάνει τις πτυχές του πλαισίου 

αναφοράς, των εισροών, της διεργασίας και των παραγοµένων, ενώ 

παράλληλα θα δίνει έµφαση στα παραγόµενα και στα µαθησιακά 

αποτελέσµατα. 

• Τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας πρέπει να περιλαµβάνουν τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

� σαφείς και µετρήσιµους στόχους και πρότυπα, 

� κατευθύνσεις εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής των 

ενδιαφερόµενων µερών, 

� κατάλληλους πόρους, 

                                                           
64 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά µε τη 
θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων για τη διά βίου µάθηση, 2008/C 111/01 
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� συνεπείς µεθόδους αξιολόγησης, οι οποίες να συνδυάζουν την 

αυτοαξιολόγηση µε την εξωτερική επιθεώρηση, 

� µηχανισµούς και διαδικασίες ανατροφοδότησης για βελτίωση, 

� δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων από 

µεγάλο αριθµό ατόµων. 

• Οι πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ποιότητας σε διεθνές, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο πρέπει να συντονίζονται προκειµένου να 

εξασφαλίζεται η γενική επισκόπηση, η συνοχή, η συνεργία και η 

πολυδιάστατη συστηµική ανάλυση. 

• Η διασφάλιση ποιότητας πρέπει να αποτελεί συνεργατική διαδικασία σε 

όλο το φάσµα των βαθµίδων και των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, µε τη συµµετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόµενων σε 

κάθε κράτος µέλος και σε ολόκληρη την Κοινότητα. 

• Οι προσανατολισµοί που δίνονται σε κοινοτικό επίπεδο για τη διασφάλιση 

ποιότητας µπορούν να αποτελέσουν σηµεία αναφοράς για τις 

αξιολογήσεις και τη µάθηση µέσω οµοτίµων. 

 

Επιµέρους στοιχεία του ΕΠΕΠ65 

Πρωταρχικοί χρήστες του ΕΠΕΠ θα είναι οι αρµόδιοι φορείς για τα 

εθνικά ή και κλαδικά συστήµατα και πλαίσια επαγγελµατικών προσόντων. 

Εφόσον συνδέσουν τα αντίστοιχα συστήµατά τους µε το ΕΠΕΠ, το ΕΠΕΠ θα 

βοηθήσει τα άτοµα, τους εργοδότες και τους παρόχους εκπαίδευσης και 

κατάρτισης να συγκρίνουν επιµέρους επαγγελµατικά προσόντα από 

διαφορετικές χώρες και συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Το ΕΠΕΠ είναι ένα εθελοντικό πλαίσιο, αλλά το 2010 ήταν η 

προτεινόµενη ηµεροµηνία - στόχος για το συσχετισµό των εθνικών 

συστηµάτων επαγγελµατικών προσόντων των χωρών µε το ΕΠΕΠ, µε τη 

συσχέτιση των επιπέδων επαγγελµατικών προσόντων τους µε τα επίπεδα του 

                                                           
65 http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_el.pdf   
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ΕΠΕΠ και, όπου απαιτείται, µε την ανάπτυξη εθνικών πλαισίων 

επαγγελµατικών προσόντων σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική. 

Το 2012 είναι η ηµεροµηνία - στόχος για να διασφαλιστεί από τις χώρες ότι τα 

επιµέρους πιστοποιητικά επαγγελµατικών προσόντων φέρουν αναφορά στο 

αντίστοιχο επίπεδο του ΕΠΕΠ. 

Η σχέση του ΕΠΕΠ µε το Europass66 είναι ότι το δεύτερο εισήγαγε ένα 

χαρτοφυλάκιο εγγράφων που µπορούν να χρησιµοποιούν τα άτοµα για να 

περιγράφουν τα επαγγελµατικά προσόντα και τις ικανότητές τους. Ωστόσο, το 

Europass δε συγκρίνει επίπεδα επαγγελµατικών προσόντων. Στο µέλλον, όλα 

τα σχετικά έγγραφα του Europass, και ειδικότερα το συµπλήρωµα 

διπλώµατος Europass και το συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass, θα 

πρέπει να περιέχουν σαφή αναφορά στο αντίστοιχο επίπεδο του ΕΠΕΠ. 

Τέλος το ΕΠΕΠ είναι πλήρως συµβατό µε το πλαίσιο επαγγελµατικών 

προσόντων για την Ανώτατη Εκπαίδευση που θέσπισε η ∆ιαδικασία της 

Μπολόνια, η οποία θα αναλυθεί αργότερα. Ειδικότερα, οι περιγραφικοί δείκτες 

του ΕΠΕΠ στα επίπεδα 5-8 αναφέρονται στους περιγραφικούς δείκτες της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης που συµφωνήθηκαν στα πλαίσια της ∆ιαδικασίας της 

Μπολόνια. Ωστόσο, η διατύπωση των περιγραφικών δεικτών επιπέδων του 

ΕΠΕΠ διαφέρει από τους περιγραφικούς δείκτες επιπέδων της Μπολόνια, οι 

οποίοι αναπτύχθηκαν ειδικά για τις ανάγκες της Ανώτατης Εκπαίδευσης γιατί, 

ως πλαίσιο δια βίου µάθησης, το ΕΠΕΠ αφορά και την επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση (EEK) και το περιβάλλον εργασίας, ακόµη και στα 

υψηλότερα επίπεδα. 

 

ECTS67 

Ένα επιµέρους πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι το ECTS (European 

Credit Transfer System). Είναι ένα φοιτητο-κεντρικό σύστηµα για τη 

                                                           
66 http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=el_GR  
67 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/key_el.pdf  
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συσσώρευση και µεταφορά πιστωτικών µονάδων, βασιζόµενο στη διαφάνεια 

των µαθησιακών αποτελεσµάτων και των διαδικασιών µάθησης. Αποσκοπεί 

στη διευκόλυνση του προγραµµατισµού, της παράδοσης, της αξιολόγησης, 

της αναγνώρισης και της επικύρωσης τίτλων σπουδών και ενοτήτων 

µάθησης, καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών. Το ECTS 

χρησιµοποιείται ευρέως στην τυπική τριτοβάθµια εκπαίδευση και µπορεί να 

εφαρµοστεί σε άλλες δραστηριότητες διά βίου µάθησης. 

 

Πιστωτικές µονάδες ECTS 

Οι πιστωτικές µονάδες ECTS βασίζονται στο φόρτο εργασίας που 

χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναµενόµενα µαθησιακά 

αποτελέσµατα. Τα µαθησιακά αποτελέσµατα περιγράφουν τι αναµένεται να 

ξέρει ο διδασκόµενος, να καταλαβαίνει και να είναι ικανός να κάνει µετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας µάθησης. Συνδέονται µε δείκτες 

περιγραφής επιπέδων στο ευρωπαϊκό και στα εθνικά πλαίσια τίτλων 

σπουδών. 

Ο φόρτος εργασίας δηλώνει το χρόνο που χρειάζονται κανονικά οι 

φοιτητές για να ολοκληρώσουν όλες τις µαθησιακές δραστηριότητες (όπως 

είναι η παρακολούθηση παραδόσεων, τα σεµινάρια, οι εργασίες, η πρακτική 

άσκηση, η µελέτη και οι εξετάσεις) που απαιτούνται για την επίτευξη των 

αναµενόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων. 60 πιστωτικές µονάδες ECTS 

αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ολόκληρου έτους τυπικής 

µάθησης πλήρους φοίτησης (ακαδηµαϊκό έτος) και τα συναφή µαθησιακά 

αποτελέσµατα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φόρτος εργασίας κυµαίνεται 

από 1.500 έως 1.800 ώρες ενός ακαδηµαϊκού έτους, όπου µία πιστωτική 

µονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. 

 

Η Χρήση των πιστωτικών µονάδων ECTS  

Οι πιστωτικές µονάδες κατανέµονται σε τίτλους σπουδών ή 

προγράµµατα σπουδών, όπως επίσης και στις εκπαιδευτικές συνιστώσες 
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τους (ενότητες σπουδών, µαθήµατα, συγγραφή εργασιών, τοποθέτηση σε 

θέσεις εργασίας και εργαστηριακή εργασία). Ο αριθµός των πιστωτικών 

µονάδων που αποδίδονται σε κάθε συνιστώσα βασίζεται στη βαρύτητά της 

από την άποψη του φόρτου εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές ώστε να 

επιτύχουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα σε πλαίσιο τυπικής εκπαίδευσης. 

Οι πιστωτικές µονάδες απονέµονται στους φοιτητές (πλήρους ή 

µερικής φοίτησης) µετά την ολοκλήρωση των µαθησιακών δραστηριοτήτων 

που απαιτούνται από ένα τυπικό πρόγραµµα σπουδών ή από µία µόνο 

εκπαιδευτική συνιστώσα και την επιτυχή αξιολόγηση των µαθησιακών 

αποτελεσµάτων που επιτεύχθηκαν. Οι πιστωτικές µονάδες µπορούν να 

συσσωρεύονται µε σκοπό την απόκτηση τίτλων σπουδών, όπως αποφασίζει 

το ίδρυµα που χορηγεί τον τίτλο. Εάν οι φοιτητές έχουν επιτύχει µαθησιακά 

αποτελέσµατα σε άλλα πλαίσια µάθησης ή σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια 

(τυπική, µη τυπική ή άτυπη µάθηση), οι συναφείς πιστωτικές µονάδες 

µπορούν να χορηγηθούν µετά από επιτυχή αξιολόγηση, επικύρωση ή 

αναγνώριση των µαθησιακών αυτών αποτελεσµάτων. 

Οι πιστωτικές µονάδες που χορηγούνται στο πλαίσιο ενός 

προγράµµατος µπορούν να µεταφερθούν σε άλλο πρόγραµµα, που 

προσφέρει το ίδιο ή διαφορετικό ίδρυµα. Η µεταφορά αυτή µπορεί να γίνει 

µόνον εάν το ίδρυµα που χορηγεί τον τίτλο σπουδών αναγνωρίζει τις 

πιστωτικές µονάδες και τα συνδεόµενα µε αυτές µαθησιακά αποτελέσµατα. Τα 

ιδρύµατα-εταίροι πρέπει να συµφωνούν εκ των προτέρων για την αναγνώριση 

περιόδων σπουδών στο εξωτερικό. Η µεταφορά και η συσσώρευση 

πιστωτικών µονάδων διευκολύνονται µε τη χρήση των βασικών εγγράφων του 

ECTS (κατάλογος µαθηµάτων, έντυπο αίτησης φοιτητή, συµφωνία µάθησης, 

πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας), καθώς και µε το Παράρτηµα 

∆ιπλώµατος. 
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Ενδεχόµενες Επιπτώσεις του ECTS 

∆ιάφοροι είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν κατά τη διαδικασία 

εφαρµογής του ECTS. Ένας από αυτούς είναι η χρησιµοθηρική οπτική των 

σπουδών. Το πανεπιστήµιο µπορεί να µην είναι αποκοµµένο και ξένο στον 

κόσµο της εργασίας, η αποστολή του όµως είναι η δηµιουργία και η εκµάθηση 

ενός τρόπου σκέψης, του επιστηµονικού. Η κάθε επιστήµη µπορεί να 

κατευθύνει σε διάφορους επαγγελµατικούς χώρους, δεν περιορίζει όµως σε 

ένα επάγγελµα.  

Ένας επιπλέον κίνδυνος είναι η ασύνδετη και τυχαία συσσώρευση 

διδακτικών µονάδων, που θα οδηγούσε στην εκµηδένιση του νοήµατος ενός 

αποκτηµένου πτυχίου και τον περιορισµό της αναγνωρισιµότητάς του στην 

αγορά εργασίας.68 

Κλείνοντας να αναφέρουµε ότι το ECTS βασίζεται σε δύο αρχές, την 

αρχή της ατοµικής ευθύνης και την αρχή  του εξατοµικευµένου ρυθµού 

εκπαίδευσης. Είναι όµως βάσιµα τα παραπάνω σε ένα µαζικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, όπως είναι π.χ. το ελληνικό;  

 

                                                           
68 Σταµέλος Γ.. Βασιλόπουλος Α., «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική. Συγκρότηση, Θεµατολογία, 
Μεθοδολογία υλόποίησης, Επιδράσεις στην ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση», εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα, 2004, σελ 132-133 
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Κεφάλαιο 5ο 

Μαθησιακή Κινητικότητα - «Η Πράσινη βίβλος»  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε (08/07/09) την πράσινη βίβλο69 µε 

τίτλο «Προώθηση της µαθησιακής κινητικότητας των νέων», µε σκοπό την 

έναρξη δηµόσιας συζήτησης σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο προώθησης της 

δυνατότητας των νέων στην Ευρώπη να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές τους µε τη µετάβασή τους στο εξωτερικό70. Η παραµονή σε µια 

άλλη χώρα για σπουδές, µάθηση, απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας ή για 

εθελοντισµό αποτελεί έναν από τους κύριους τρόπους µε τους οποίους οι νέοι 

µπορούν να ενισχύσουν την απασχολησιµότητά τους και την προσωπική τους 

εξέλιξη. 

  

Η Ισχύουσα κατάσταση της µαθησιακής κινητικότητας  

Η ΕΕ έχει µακρά προϊστορία στην υποστήριξη της µαθησιακής 

κινητικότητας, µέσω διαφόρων προγραµµάτων και πρωτοβουλιών. Για 

παράδειγµα, το πρόγραµµα Erasmus, στα 20 χρόνια της ύπαρξής του, έχει 

υποστηρίξει 2 εκατοµµύρια σπουδαστές που πραγµατοποίησαν µέρος των 

σπουδών τους ή εργάστηκαν ως µαθητευόµενοι στο εξωτερικό. Η υποστήριξη 

όµως της ΕΕ καλύπτει ένα πολύ µεγαλύτερο φάσµα τοµέων, όπου 

περιλαµβάνονται η τριτοβάθµια εκπαίδευση και οι επιχειρήσεις, η έρευνα, η 

επαγγελµατική εκπαίδευση και οι µαθητείες, η δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι 

ανταλλαγές νέων και ο εθελοντισµός, ο πολιτιστικός τοµέας, οι νέοι 

επιχειρηµατίες και η κοινωνία των πολιτών. 

 Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη µιας 

σειράς εργαλείων για να καταστεί πιο εύκολη για τους νέους η µετάβαση στο 

εξωτερικό µε σκοπό τη µάθηση, Συµπεριλαµβανοµένων του Europass και του 

                                                           
69 Πράσινη Βίβλος, Προώθηση της µαθησιακής κινητικότητας των νέων, COM(2009) 329 τελικό, 
Βρυξέλλες, 8.7.2009 
70 Η συγκεκριµένη πράσινη βίβλος ασχολείται µόνο µε την µαθησιακή κινητικότητα και όχι µε την 
κινητικότητα στην αγορά εργασίας 
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ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και ακαδηµαϊκών µονάδων (ECTS) για 

την τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 Συνολικά, τα υπάρχοντα προγράµµατα κινητικότητας, τα εργαλεία και 

οι πρωτοβουλίες απευθύνονται σε νέους Ευρωπαίους σε ένα µεγάλο φάσµα 

καταστάσεων και πλαισίων. Ωστόσο, η µετάβαση στο εξωτερικό εξακολουθεί 

να αποτελεί την εξαίρεση αντί τον κανόνα και είναι πιο εύκολα προσιτή σε 

ορισµένες οµάδες, όπως οι σπουδαστές, έναντι άλλων, όπως οι ασκούµενοι ή 

οι µαθητευόµενοι. Το 2006, περίπου 310.000 νέοι µετακινήθηκαν στο 

εξωτερικό µε την υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Αυτό αντιστοιχεί 

µόνο στο 0,3% της ηλικιακής οµάδας 16-29 ετών στην ΕΕ, γεγονός που 

δείχνει ότι µπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα σε αυτόν τον τοµέα.71 

 

Η αυξανόµενη σπουδαιότητα της µαθησιακής κινητικότητας 

Η µαθησιακή κινητικότητα, δηλαδή η διακρατική κινητικότητα µε σκοπό 

την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους µε 

τον οποίο ένα άτοµο, ιδίως οι νέοι, µπορεί να ενισχύσει τη µελλοντική του 

απασχολησιµότητα και την προσωπική του εξέλιξη. Οι µελέτες επιβεβαιώνουν 

ότι η µαθησιακή κινητικότητα προσθέτει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αφού οι 

σπουδαστές έχουν πρόσβαση σε νέες γνώσεις και αναπτύσσουν νέες 

γλωσσικές δεξιότητες και διαπολιτισµικές ικανότητες. Επιπλέον, οι εργοδότες 

αναγνωρίζουν και εκτιµούν αυτά τα πλεονεκτήµατα. Οι Ευρωπαίοι που 

µετακινούνται ως σπουδαστές είναι πιθανότερο να µετακινούνται και ως 

εργαζόµενοι, αργότερα στη ζωή τους. Η µαθησιακή κινητικότητα διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στο να καταστούν τα συστήµατα αλλά και τα ιδρύµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο ανοιχτά, πιο ευρωπαϊκά και διεθνή, µε 

µεγαλύτερη πρόσβαση και αποτελεσµατικότητα. Μπορεί επίσης να αυξήσει 

την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να συµβάλει στην ανάπτυξη µιας 

                                                           
71 Πράσινη Βίβλος, Προώθηση της µαθησιακής κινητικότητας των νέων, COM(2009) 329 τελικό, 
Βρυξέλλες, 8.7.2009, σελ 5 
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κοινωνίας έντασης γνώσης, βοηθώντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής της Λισαβόνας για µεγέθυνση και απασχόληση. 

Στο πλαίσιο της σηµερινής διεθνούς οικονοµικής κρίσης, η Επιτροπή 

έχει επισηµάνει ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι 

αποφασιστικής σηµασίας. Έχει επίσης υπογραµµίσει ότι, αν και αποτελεί 

πειρασµό η διοχέτευση πόρων σε άλλες ενέργειες, ακριβώς σε εποχές 

οικονοµικών δυσκολιών πρέπει να εξασφαλίζεται η επένδυση σε γνώσεις και 

δεξιότητες72. Εποµένως, η κινητικότητα των εκπαιδευοµένων πρέπει να 

καταστεί µέρος της ανανεωµένης προσπάθειας για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων και της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτοµεί και να 

ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο. Μπορεί επίσης να συµβάλλει στο 

ξεπέρασµα του παραδόξου της µη κινητικότητας, όπου, ακόµη και σήµερα σε 

περίοδο σοβαρής κρίσης, εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας 

σε ορισµένες χώρες και κλάδους, λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων. 

Η µαθησιακή κινητικότητα έχει και άλλα θετικά στοιχεία. Μπορεί, π.χ., 

να συµβάλει στην καταπολέµηση των κινδύνων του αποµονωτισµού, του 

προστατευτισµού και της ξενοφοβίας, που προκύπτουν σε περίοδο 

οικονοµικής κρίσης. Μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη µιας βαθύτερης 

συνειδητοποίησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ιδιότητας του πολίτη 

µεταξύ των νέων. Επιταχύνει επίσης τη διάδοση της γνώσης, κάτι που 

αποτελεί βασικό στοιχείο για το µέλλον της Ευρώπης που θα βασίζεται στη 

γνώση.  

Αντί να αποτελεί την εξαίρεση, όπως συµβαίνει σήµερα, η µαθησιακή 

κινητικότητα πρέπει να καταστεί ένα φυσικό χαρακτηριστικό των Ευρωπαίων 

και µια δυνατότητα ανοιχτή σε όλους τους νέους στην Ευρώπη. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην εξασφάλιση της µελλοντικής 

ανταγωνιστικότητας και της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

                                                           
72 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Ένα σχέδιο ανάκαµψης της οικονοµίας,  
COM(2008) 800, τελικό, Βρυξέλλες 26.11.2008, σελ. 15. 
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Oι βάσεις των πολιτικών παιδείας και εκπαίδευσης 

Το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ δηλώνει ότι η 

Ένωση συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας 

τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας 

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. Η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο: 

- να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, µέσω ιδίως της 

εκµάθησης και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών µελών, 

- να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, µεταξύ άλλων και 

µέσω της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης διπλωµάτων και περιόδων σπουδών, 

- να προωθεί τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 

- να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά 

προβλήµατα των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών µελών, 

- να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και οργανωτών 

κοινωνικοµορφωτικών δραστηριοτήτων, και να ενθαρρύνει τη συµµετοχή των 

νέων στο δηµοκρατικό βίο της Ευρώπης, 

- να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. 

- να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισµού, προάγοντας την 

δικαιότητα και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναµετρήσεων και τη 

συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων για τον αθλητισµό φορέων, καθώς και 

προστατεύοντας τη σωµατική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών, ιδίως των 

νεότερων µεταξύ τους. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 166 της ΣΛΕΕ, η Ένωση εφαρµόζει πολιτική 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και συµπληρώνει τις δράσεις 
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των κρατών µελών, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των 

κρατών µελών για το περιεχόµενο και την οργάνωση της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης. Η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο: 

- να διευκολύνει την προσαρµογή στις µεταλλαγές της βιοµηχανίας, ιδίως 

µέσω της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και του επαγγελµατικού 

αναπροσανατολισµού, 

- να βελτιώνει την αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, 

για να διευκολύνεται η επαγγελµατική ένταξη και επανένταξη στην αγορά της 

εργασίας, 

- να διευκολύνει την πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και την 

ενίσχυση της κινητικότητας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευοµένων και 

ιδίως των νέων, 

- να τονώνει τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και 

επιχειρήσεων στον τοµέα της κατάρτισης, 

- να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά 

προβλήµατα των συστηµάτων κατάρτισης των κρατών µελών. 

Προκειµένου να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων των άρθρων 

165 και 166, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, αποφασίζοντας 

σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία και µετά από διαβούλευση µε 

την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και µε την Επιτροπή των 

Περιφερειών, θεσπίζουν δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρµονίζουν τις 

νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών. Το Συµβούλιο, 

µετά από πρόταση της Επιτροπής, διατυπώνει συστάσεις. Ένας διαδικτυακός 

τόπος συγκεντρώνει τα µέτρα που λαµβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

για να προωθήσουν την εκµάθηση γλωσσών και τη γλωσσική ποικιλοµορφία. 

Η Επιτροπή προωθεί ένα στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία73. Είναι 

                                                           
73 Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μελέτη προγνώσεων για 
τον αντίκτυπο στην καθολική υπηρεσία από την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ταχυδροµικών υπηρεσιών το 2009, COM(2005) 596 τελικό, Βρυξέλλες, 18.10.2006 
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προφανές ότι η ΕΕ, όχι µόνο σέβεται την πολιτισµική ποικιλία των κρατών 

µελών της, αλλά την ενθαρρύνει. 

Στη βάση της συνεργασίας στο πεδίο της παιδείας υπάρχει η συλλογή 

και διάδοση πληροφοριών πάνω στα προγράµµατα και τα σχέδια των 

διάφορων οργανισµών ανώτερης εκπαίδευσης στα κράτη µέλη. Ένα δίκτυο 

πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Kοινότητα, υπό το όνοµα 

EURYDICE, είναι στη διάθεση αυτών που έχουν διάφορες αρµοδιότητες στο 

πεδίο της εκπαίδευσης, όπως είναι τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, οι εθνικές 

αρχές και οι υπεύθυνοι για την ανώτερη εκπαίδευση στα κράτη µέλη74. Το 

δίκτυο EURYDICE είναι το κύριο µέσο παροχής πληροφοριών για τις δοµές, 

τα συστήµατα και τις εξελίξεις στο πεδίο της εκπαίδευσης σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δίκτυο επιτρέπει την αµοιβαία ανταλλαγή 

εµπεριστατωµένων πληροφοριών, συγκριτικών µελετών, εκθέσεων και 

ερευνών πάνω σε θέµατα κοινής προτεραιότητας, τα οποία καθορίζονται, 

µεταξύ άλλων, από την Εκπαιδευτική Επιτροπή και τη συµβουλευτική 

επιτροπή για την επαγγελµατική κατάρτιση75. Ένα κοινό πλαίσιο για τη 

συστηµατική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και της διά βίου µάθησης είναι η βάση για τις πολιτικές 

αποφάσεις σε αυτόν τον τοµέα76. 

Μια απόφαση του Συµβουλίου αποσκοπεί στο να ευνοήσει την 

κινητικότητα και την ευελιξία στην αγορά εργασίας της Ευρώπης, 

βελτιώνοντας τη διαφάνεια και διευκολύνοντας την αµοιβαία αναγνώριση των 

διπλωµάτων, των επαγγελµατικών προσόντων και των ικανοτήτων. Αυτό θα 

επιτευχθεί µε την καθιέρωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός ενιαίου πλαισίου 

                                                           
74 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεµβρίου 1992 σχετικά µε το δίκτυο εκπαιδευτικών 
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Eurydice) (92/C 336/06) 
75 2004/223/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2004, για θέσπιση του καταστατικού 
της συµβουλευτικής επιτροπής για την επαγγελµατική κατάρτιση 
76 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2008 σχετικά µε την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά 
βίου µάθηση 
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µε προσωπικό χαρακτήρα, του λεγόµενου "Europass"77, το οποίο θα έχει τη 

µορφή δοµηµένου χαρτοφυλακίου όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα 

προϋπάρχοντα αλλά διαφορετικά έγγραφα: "Europass – ευρωπαϊκό 

βιογραφικό", "Europass - Κινητικότητα" (για τις περιόδους µαθητείας σε άλλες 

χώρες), "Europass – συµπλήρωµα διπλώµατος" (για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση), " Europass – συµπλήρωµα πιστοποιητικού" (για την 

επαγγελµατική κατάρτιση), " Europass – διαβατήριο γλωσσών" (για τις 

γλωσσικές ικανότητες).  

 

Προγράµµατα παιδείας και κατάρτισης της ΕΕ 

 Είκοσι χρόνια µετά την εκκίνηση του πρωτοποριακού προγράµµατος 

Erasmus, το 1987, η ΕΚ/ΕΕ θέσπισε το «πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της 

δια βίου µάθησης»78, το οποίο επιδιώκει την ανάπτυξη και ενίσχυση των 

ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ένωση79. Ο βασικός στόχος του 

προγράµµατος είναι να καταστήσει τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης παγκόσµιο σηµείο αναφοράς ως προς την ποιότητα σύµφωνα µε 

τη στρατηγική της Λισαβόνας, συµβάλλοντας συγχρόνως στην ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προηγµένης κοινωνίας της γνώσης, µε βιώσιµη 

οικονοµική ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και 

µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Μια σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου στοχεύει να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τις εθνικές 

µεταρρυθµίσεις παρέχοντας, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα 

                                                           
77 Απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης 
∆εκεµβρίου 2004, σχετικά µε το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών 
προσόντων και ικανοτήτων (Europass) 
78 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm στις 14.02.2011 
79 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
15ης Νοεµβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα της διά βίου µάθησης 
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πλαίσιο των βασικών ειδικοτήτων που κάθε Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να 

έχει προκειµένου να ευηµερήσει στη βασισµένη στη γνώση κοινωνία80. 

Το πρόγραµµα δράσης χωρίζεται σε έξι υποπρογράµµατα, από τα 

οποία τα τέσσερα είναι τοµεακά. Όλα τα προγράµµατα έχουν την ίδια δοµή και 

καλύπτουν τόσο τις ανάγκες διδασκαλίας και µάθησης των συµµετεχόντων 

όσο και τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς που παρέχουν ή διευκολύνουν την 

εκπαίδευση σε κάθε τοµέα. Η κινητικότητα, οι γλώσσες και οι νέες τεχνολογίες 

περιλαµβάνονται σε όλες τις ενέργειες. 

Το πρόγραµµα Comenius81 αφορά την προσχολική και τη σχολική 

εκπαίδευση έως το τέλος της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τα 

ιδρύµατα και τους οργανισµούς που παρέχουν την εκπαίδευση αυτή. Οι δύο 

ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι εξής: να αναπτυχθεί στους νέους και 

στο εκπαιδευτικό προσωπικό η κατανόηση της ποικιλοµορφίας των 

ευρωπαϊκών πολιτισµών και γλωσσών και της αξίας της· και να βοηθηθούν οι 

νέοι ώστε να αποκτήσουν τις βασικές ζωτικές δεξιότητες και ικανότητες που 

είναι απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, για τη µελλοντική τους 

απασχόληση και για να γίνουν ενεργοί πολίτες. Το Comenius θα ενισχύσει 

κατά την επταετή περίοδο εφαρµογής του τις διασχολικές δραστηριότητες 

τουλάχιστον τριών εκατοµµυρίων µαθητών. 

Το πρόγραµµα Erasmus82 αφορά την επίσηµη τριτοβάθµια εκπαίδευση 

και επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση σε τριτοβάθµιο επίπεδο, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια του κύκλου σπουδών, περιλαµβανοµένου του 

διδακτορικού. Σε σχέση µε τα προηγούµενα προγράµµατα, η επαγγελµατική 

εκπαίδευση σε τριτοβάθµιο επίπεδο υπάγεται στο πρόγραµµα Erasmus και 

όχι πλέον στο πρόγραµµα Leonardo da Vinci. Οι δύο ειδικοί στόχοι του 

προγράµµατος Erasmus είναι: η υποστήριξη της επίτευξης του ευρωπαϊκού 

χώρου της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· και η ενίσχυση της συµβολής της 
                                                           
80 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 , σχετικά µε 
τις βασικές ικανότητες της δια βίου µάθησης 
81 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm στις 9.2.2011 
82 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm στις 9.2.2011 
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τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της προχωρηµένης επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης στη διαδικασία της καινοτοµίας. Το παράλληλο πρόγραµµα 

Erasmus Mundus (2009-2013) στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας στην 

ευρωπαϊκή τριτοβάθµια εκπαίδευση και στην προώθηση της διαπολιτισµικής 

κατανόησης µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες83. 

Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci84  αφορά την επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση εκτός του τριτοβάθµιου επιπέδου. Οι ειδικοί στόχοι 

του προγράµµατος είναι: η υποστήριξη των συµµετεχόντων σε 

δραστηριότητες κατάρτισης για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την 

απασχολησιµότητα και τη συµµετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· η 

υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτοµιών· και η ενίσχυση της 

ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και 

της κινητικότητας. Το Leonardo προβλέπεται να συµµετάσχει κάθε χρόνο στην 

τοποθέτηση 80.000 ατόµων σε επιχειρήσεις. 

Το πρόγραµµα Grundtvig85 καλύπτει όλες τις µορφές εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Οι στόχοι του είναι: η αντιµετώπιση της πρόκλησης που δηµιουργεί 

η γήρανση του πληθυσµού στην Ευρώπη για την εκπαίδευση· και η συνδροµή 

στην παροχή δυνατοτήτων στους ενηλίκους για τη βελτίωση των γνώσεων και 

των ικανοτήτων τους. Το Grundtvig θα ενισχύει κάθε χρόνο την κινητικότητα 

7.000 ενηλίκων που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευσή τους. 

Το εγκάρσιο πρόγραµµα86 καλύπτει κυρίως δραστηριότητες που 

ξεπερνούν τα όρια των τοµεακών προγραµµάτων. Αυτό το πρόγραµµα 

περιλαµβάνει τις ακόλουθες τέσσερις βασικές δραστηριότητες στον τοµέα της 

                                                           
83 Απόφαση αριθ. 1298/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης 
∆εκεµβρίου 2008 , σχετικά µε τη θέσπιση του προγράµµατος δράσης Erasmus Mundus 2009-2013 για 
την ενίσχυση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισµικής 
κατανόησης µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 
84 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm στις 9.2.2011 
85 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm στις 9.2.2011 
86 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
15ης Νοεµβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα της διά βίου µάθησης 
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διά βίου µάθησης: τη συνεργασία και καινοτοµία στον τοµέα των πολιτικών· 

την προώθηση της εκµάθησης γλωσσών· την ανάπτυξη καινοτόµου 

περιεχοµένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών µεθόδων και πρακτικής µε βάση τις 

τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)· και τη διάδοση και 

αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται 

στο πλαίσιο του προγράµµατος ή προηγούµενων σχετικών προγραµµάτων 

καθώς και ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

Το πρόγραµµα Jean Monnet87 αφορά ειδικά τα ζητήµατα ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης του ακαδηµαϊκού τοµέα και την υποστήριξη στα ιδρύµατα και 

στις ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραµµα αυτό καλύπτει τρεις 

βασικές δραστηριότητες: τη δράση Jean Monnet, στην οποία µπορούν να 

συµµετέχουν επίσης ιδρύµατα από τρίτες χώρες ·τις λειτουργικές 

επιχορηγήσεις σε καθορισµένα ιδρύµατα τα οποία επιδιώκουν ένα στόχο 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ·και τις λειτουργικές επιχορηγήσεις για την 

υποστήριξη άλλων ευρωπαϊκών ιδρυµάτων και ενώσεων στους τοµείς της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Τα ιδρύµατα, τα οποία καθορίζει η απόφαση 

1720/2006 είναι το Κολέγιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό 

Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του 

Μάαστριχτ, η Ευρωπαϊκή Ακαδηµία ∆ικαίου της Trier, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης Ειδικών Αναγκών του Middelfart και το 

∆ιεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκής Κατάρτισης της Νίκαιας (CIFE). Τουλάχιστον το 

65% του προϋπολογισµού του προγράµµατος Jean Monnet αφιερώνεται σε 

αυτές τις επιχορηγήσεις. 

Τα προγράµµατα για την εκπαίδευση της ΕΕ έχουν στόχο την 

υλοποίηση των νοµικών διατάξεων της. Η Εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης 

χαρακτηρίζεται από στοιχεία αναπροσαρµογής, εµβάθυνσης, διεύρυνσης και 

µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας88. Τα προγράµµατα αυτά λιγότερο ή 

                                                           
87 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm στις 9.2.2011 
88 Γρόλλιος ∆. Γιώργος, «Ιδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική, Λόγος και Πράξη των 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων για την Εκπαίδευση», Gutenberg, Αθήνα, 1999, σελ 13 
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περισσότερο πρωτότυπα αποτελούν σε µεγάλο βαθµό την ουσία της δράσης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης89. 

Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραµµα δράσης στον τοµέα 

της διά βίου µάθησης υποστηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες90:  

• την κινητικότητα των προσώπων στο πλαίσιο της διά βίου 

µάθησης,  

• τις διµερείς και πολυµερείς εταιρικές σχέσεις,  

• τα µονοµερή, εθνικά ή πολυµερή σχέδια, συµπεριλαµβανοµένων 

εκείνων που αποσκοπούν στην προώθηση της ποιότητας των 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µέσω της διακρατικής 

µεταφοράς καινοτοµίας,  

• τα πολυµερή δίκτυα·  

• τις µελέτες και µεταρρυθµίσεις των πολιτικών και των συστηµάτων 

στον τοµέα της διά βίου µάθησης καθώς και των συνισταµένων 

τους·  

• την παροχή λειτουργικών επιχορηγήσεων για την υποστήριξη 

ορισµένων λειτουργικών και διοικητικών δαπανών των ιδρυµάτων 

και ενώσεων·  

• τα συνοδευτικά µέτρα, δηλαδή τις άλλες πρωτοβουλίες που 

αποσκοπούν στην προαγωγή των στόχων του προγράµµατος·  

• τις προπαρασκευαστικά µέτρα για τις δραστηριότητες αυτές·  

• τις δράσεις για την αύξηση της ενηµέρωσης για το πρόγραµµα 

καθώς και για την παρακολούθηση και αξιολόγησή του. 

Η συµµετοχή στο πρόγραµµα της διά βίου µάθησης είναι ανοικτή όχι 

µόνο για τα κράτη µέλη αλλά και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης 

Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), τα µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (ΕΟΧ) (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), την Ελβετική 
                                                           
89 Σιάκαρης Κωνσταντίνος, «Από την ΕΟΚ στην ΕΕ, Η αδύνατη Εκπαιδευτική Πολιτική»,  Gutenberg, 
Αθήνα, 2006, σελ. 39 

90 http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/13/04/02/?all=1 στις 14.02.2011 
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Συνοµοσπονδία καθώς τις χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην 

ΕΕ και τις εν δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, σύµφωνα µε 

τους κανόνες και τις συµφωνίες που διέπουν τη συµµετοχή τους στα 

ευρωπαϊκά προγράµµατα. Η διαχείριση του προγράµµατος γίνεται από κοινού 

από την Επιτροπή και τα εθνικά γραφεία. Στο πλαίσιο αυτό, τα εθνικά γραφεία 

µπορούν να εξασφαλίσουν την επιλογή ορισµένων τύπων σχεδίων, 

κινητικότητας προσώπων, διµερών και πολυµερών εταιρικών σχέσεων ή 

µονοµερών και εθνικών σχεδίων. 

Οι δικαιούχοι του προγράµµατος της διά βίου µάθησης είναι:  

- µαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευόµενοι και ενήλικοι διδασκόµενοι·  

- κάθε κατηγορία εκπαιδευτικού προσωπικού·  

- άτοµα από την αγορά εργασίας·  

- ιδρύµατα και οργανισµοί που υποβάλλουν προσφορές στο πλαίσιο 

του προγράµµατος·  

- άτοµα και οργανισµοί αρµόδιοι για τα εκπαιδευτικά συστήµατα και τις 

εκπαιδευτικές πολιτικές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·  

- επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις τους σε όλα τα 

επίπεδα, περιλαµβανοµένων των επαγγελµατικών οργανώσεων και 

των εµπορικών και βιοµηχανικών επιµελητηρίων·  

- φορείς που παρέχουν υπηρεσίες προσανατολισµού, συµβουλευτικής 

και πληροφόρησης·  

- ενώσεις συµµετεχόντων, γονείς ή εκπαιδευτικοί·  

- ερευνητικά κέντρα και οργανισµοί·  
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- µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, οργανισµοί εθελοντικών 

δραστηριοτήτων και µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).91  

Το πρόγραµµα «Νεολαία εν δράση», για την περίοδο 2007-2013, έχει 

πέντε γενικούς στόχους, οι οποίοι είναι συµπληρωµατικοί των άλλων 

δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως κατάρτιση, πολιτισµός, αθλητισµός ή 

απασχόληση92. Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι: (α) η προώθηση 

της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων 

πολιτών ειδικότερα· (β) η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας 

µεταξύ των νέων, ιδίως µε σκοπό να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· (γ) η ενίσχυση της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των 

νέων σε διάφορες χώρες· (δ) η βελτίωση της ποιότητας των συστηµάτων που 

υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των νέων και ανάπτυξη των δυνατοτήτων 

των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τοµέα της νεολαίας· και (ε) 

η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας. Το 

πρόγραµµα υποστηρίζει σχέδια µικρής κλίµακας µε ενεργό συµµετοχή των 

νέων. Τα σχέδια αυτά µπορεί να είναι τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή 

συµπεριλαµβανοµένων παρόµοιων σχεδίων διαφόρων συµµετεχουσών 

χωρών που έχουν δικτυωθεί. Το πρόγραµµα είναι ανοιχτό στα κράτη µέλη της 

ΕΕ και της ΕΖΕΣ, στις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες και στις χώρες 

των ∆υτικών Βαλκανίων καθώς και στην Ελβετία µε την επιφύλαξη 

υπογραφής διµερούς συµφωνίας και στις τρίτες χώρες (ή χώρες εταίρους) 

που έχουν υπογράψει συµφωνίες συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας µε 

την ΕΕ. 

Το πρόγραµµα «Νεολαία εν ∆ράσει» προβλέπει πέντε δράσεις που 

έχουν σκοπό την υλοποίηση των γενικών και ειδικών του στόχων93. 

                                                           
91 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11082_el.htm 
στις 9.2.2011 
92 Απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης 
Νοεµβρίου 2006 για τη θέσπιση του προγράµµατος «Νεολαία εν δράσει» για την περίοδο 2007-2013 
93 Απόφαση Αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης 
Νοεµβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα της διά βίου µάθησης 
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1.       Η δράση «Νεολαία για την Ευρώπη» αποβλέπει κυρίως στην 

ενίσχυση των ανταλλαγών µεταξύ νέων µέσα στην προοπτική αύξησης 

της κινητικότητάς τους ενδυναµώνοντας την αίσθησή τους ότι είναι 

Ευρωπαίοι πολίτες. 

2.       Η δράση «ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία» αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της συµµετοχής των νέων σε διάφορες µορφές εθελοντικών 

δραστηριοτήτων, εντός και εκτός της ΕΕ, στο πλαίσιο της προοπτικής 

για ανάπτυξη της αλληλεγγύης µεταξύ των νέων, της προαγωγής της 

ενεργού συµµετοχής τους ως πολιτών και της αύξησης της αµοιβαίας 

κατανόησής τους94. 

3.       Η δράση «Νεολαία στον κόσµο» συµβάλλει στην ανάπτυξη της 

αµοιβαίας κατανόησης και στην ενεργό δέσµευση σε ένα πνεύµα 

ανοίγµατος στον κόσµο. 

4.       Η δράση «Συστήµατα Υποστήριξης των Νέων»95 υποστηρίζει: 

οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µη 

κυβερνητικές οργανώσεις που επιδιώκουν στόχους γενικού 

ευρωπαϊκού συµφέροντος και το ευρωπαϊκό φόρουµ νεολαίας και τις 

δραστηριότητές του. 

5.       Η δράση «Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον τοµέα 

της Νεολαίας» αποσκοπεί στη διοργάνωση ενός οργανωµένου 

διαλόγου µεταξύ των διαφόρων παραγόντων του κόσµου της νεολαίας. 

Ένα ειδικό πρόγραµµα συνεργασίας µε τρίτες χώρες σε θέµατα 

παιδείας, κατάρτισης και νεολαίας είναι το πρόγραµµα ∆ιευρωπαϊκής 

κινητικότητας για πανεπιστηµιακές σπουδές (TEMPUS)96. Το Tempus IV) 

(2007-2013) υποστηρίζει τον εκσυγχρονισµό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

και δηµιουργεί ένα πεδίο συνεργασίας στις χώρες που περιβάλλουν την ΕΕ. 
                                                           
94 http://ec.europa.eu/youth/youth-in-actionprogramme/doc82_en.htm  στις 14.02.2011 
95 http://www.ycni.org/euro_international/action_4.html στις 14.02.2011 
96 http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php στις 14.02.2011 
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Καθιερωµένο το 1990 µετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, το 

πρόγραµµα καλύπτει τώρα 27 χώρες στα δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική 

Ευρώπη και την κεντρική Ασία, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Το 

Tempus IV χρηµατοδοτεί δύο τύπους δράσεων:  

(α) Κοινά προγράµµατα βασισµένα σε πολύπλευρες συνεργασίες 

µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεων, υπουργείων, µη 

κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων οργανώσεων που λειτουργούν στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση στην ΕΕ και στις συνεργαζόµενες χώρες. Αυτές οι 

συνεργασίες στοχεύουν στο να αναπτύξουν, να εκσυγχρονίσουν και να 

διαδώσουν νέα προγράµµατα σπουδών, µεθόδους ή εκπαιδευτική ύλη, να 

προωθήσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης, και να εκσυγχρονίσουν τη 

διαχείριση και τη διακυβέρνηση των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· και  

(β) διαρθρωτικά µέτρα, που συµβάλλουν στην ανάπτυξη και τη 

µεταρρύθµιση των ιδρυµάτων και των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

στις συνεργαζόµενες χώρες, για να βελτιώσουν την ποιότητα και να αυξήσουν 

τη σύγκλισή τους µε τις εξελίξεις στην ΕΕ97.  

 

 

                                                           
97 Παρουσίαση αυτών των προγραµµάτων βλ. σε Ν. Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: Οικονοµία, ∆ίκαιο, 
Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθηνα, 2011, σελ. 248-251, 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην προσπάθεια να παρουσιάσει κανείς µια εικόνα της εξέλιξης των 

ενεργειών ως προς την εκπαίδευση, όπως αυτή αποτυπώνεται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και να προσδιορίσει βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής 

εκπαιδευτικής στρατηγικής που επηρεάζουν και την εθνική εκπαιδευτική 

πολιτική, διαπιστώνει ότι η εκπαίδευση προσαρµόζεται στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης οικονοµίας και οι στόχοι της διαµορφώνονται µε βάση τις νέες 

προκλήσεις που εµφανίζονται. Η ανάπτυξη της οικονοµίας αυξητικά έχει 

επηρεάσει τόσο τον τοµέα παραγωγής όσο και τον τοµέα παροχής 

υπηρεσιών λόγω των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και µε την 

ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς απαιτείται εργατικό δυναµικό 

ανωτέρου επιπέδου, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων98. 

Κατά τη σύνοδο της Λισαβόνας το 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

αναγνώρισε ότι η Ένωση βρίσκεται αντιµέτωπη µε νέες προκλήσεις και 

µεγάλες ποιοτικές αλλαγές όσον αφορά τη σύνδεση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις ανάγκες της αγοράς και τις 

οικονοµικές µεταβολές σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο προβληµατισµός ως προς 

ένα εκσυγχρονισµένο στρατηγικό πλαίσιο για τη συνεργασία των κρατών – 

µελών στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως βασικούς τοµείς για 

την απασχόληση και την ανάπτυξη οδήγησε στην οριοθέτηση των εργασιών 

και δράσεων της Ένωσης µε καθορισµένο σχεδιασµό ως το 2010 και ορίζοντα 

επέκτασης και µετά το 2010. Ο γρήγορος και επιταχυνόµενος ρυθµός των 

αλλαγών καθόρισε τον στρατηγικό στόχο της Ένωσης να γίνει η 

ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, 

ικανή για βιώσιµη ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 

και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. 

 Στην έκθεση της Επιτροπής «Η πραγµάτωση µιας ευρωπαϊκής 

περιοχής δια βίου µάθησης» τον Νοέµβριο του 2001 έγιναν πιο συγκεκριµένοι 

οι στόχοι της δια βίου εκπαίδευσης, προσδιορίζοντας ότι η εκπαίδευση δεν 
                                                           
98 Παγκάκης Λ. Γρηγόρης, «Νεοελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική», Εκδόσεις Σάκουλα, Αθήνα, 2006, σελ. 
209 
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περιορίζεται σε συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια, αλλά αποτελεί ένα κοινωνικό 

φαινόµενο που εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου, όπως 

φαίνεται και στο 1ο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Επιπλέον αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα για την οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη 

µιας χώρας. Ο σηµαντικός ρόλος της εκπαίδευσης φαίνεται και από το 

γεγονός ότι όσο πιο ποιοτική και αποτελεσµατική είναι η εκπαίδευση, τόσο πιο 

ανταγωνιστική είναι η χώρα διεθνώς, επειδή η κοινωνική πολιτική της 

επιτρέπει να υπερισχύει των άλλων χωρών. 

Η εκπαιδευτική πολιτική κάθε κράτους – µέλους της Ένωσης αποτελεί 

αρµοδιότητα εθνική, όπως διαφαίνεται και στο 2ο Κεφάλαιο. Αυτό ορίζεται 

άλλωστε από το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όπου ρητά αναγνωρίζεται ο απόλυτος έλεγχος του κράτους στο 

εθνικό σύστηµα παιδείας. Οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών – µελών 

συνέρχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέµατα εκπαίδευσης. Καλούνται να 

διαχειριστούν θέµατα εκπαίδευσης που προωθούν τους ευρωπαϊκούς 

στόχους και τις δεσµεύσεις της Ευρώπης και ταυτόχρονα να λαµβάνουν 

υπόψη τους τις εθνικές πολιτικές δράσεις σε θέµατα παιδείας. Οφείλουν κατ’ 

επέκταση να τηρούν µια ισορροπία ανάµεσα στις ενέργειες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την εκπαίδευση και των εθνικών τους πολιτικών. Ενώ σε εθνικό 

επίπεδο υπάρχει αυτονοµία όσον αφορά τα θέµατα εκπαίδευσης στο πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τηρούνται οι όροι που υπαγορεύει η 

συνθήκη συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εφαρµογή λοιπόν µιας κοινή 

πολιτικής στο εκπαιδευτικό σύστηµα είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα καθότι τα 

κράτη – µέλη δίνουν διαφορετική βαρύτητα σε κάθε θέµα ανάλογα µε τις 

προκλήσεις και τις ανάγκες που αντιµετωπίζει η κάθε χώρα. 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια και οι 

επερχόµενες αλλαγές κατέστησαν αναγκαία τη δια βίου µάθηση για την 

ανάπτυξη κάθε χώρας σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Όλες οι πολιτικές 

της ευρωπαϊκής ένωσης σε σχέση µε την παιδεία συνδέονται έµµεσα ή άµεσα 

µε τη δια βίου µάθηση (Κεφάλαιο 1ο). Ο στόχος εστιάζεται στη συνεργασία 

των κρατών – µελών στους τοµείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως 
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βασικούς τοµείς για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Κάθε εκπαιδευτικός 

προγραµµατισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να στοχεύει στην 

καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την αύξηση της 

απασχολησιµότητας. Πιο συγκεκριµένα βλέποντας τους στρατηγικούς 

στόχους των εκπαιδευτικών συστηµάτων που τέθηκαν από τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας διαπιστώνεται µια βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη σύνδεση 

της εκπαίδευσης σχεδόν αποκλειστικά µε την εργασία.  

Σε µία τέτοια προοπτική ο µαθητής ωθείται µέσα από το ίδιο το 

εκπαιδευτικό σύστηµα από τη σχολική κιόλας ηλικία στην οικειοποίηση της 

λογικής να µαθαίνει ό ,τι του είναι χρήσιµο για τη µελλοντική του εργασία. 

Αποδεκτή πλέον είναι µόνο η καλλιέργεια των επιστηµών που προσφέρει 

άµεση χρηστική γνώση, η οποία χρηστική γνώση υποστηρίζεται ότι συµβάλει 

στην ανάπτυξη της υποκειµενικότητας. Το πρόβληµα όµως έγκειται στο 

γεγονός ότι η γνώση αντικαθίσταται από τις χρηστικές πληροφορίες και είναι 

µια πραγµατικότητα που ενισχύεται από συγκεκριµένες δράσεις πολιτικών 

αποφάσεων που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή συνεργασία. Γενικότερα, η 

παιδεία κινδυνεύει όταν προσδιορίζεται µόνο µε την προσφορά ή ζήτηση 

εργασίας, διότι συνδέεται άµεσα µε το κέρδος και αποσπάται από το βασικό 

της καθήκον, την προώθηση των βασικών πανανθρώπινων αξιών99. 

Ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει είναι αυτό της εφαρµογής της 

εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλα τα κράτη – µέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς 

να επιβάλει τις εκπαιδευτικές πολιτικές, επηρεάζει σηµαντικά τις ενέργειες 

κάθε κράτους – µέλους στην εκπαίδευση. Προκειµένου τα κράτη – µέλη να 

ανταποκριθούν στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και συνθήκες που 

δηµιουργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθούν την ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική πολιτική υποστηρίζοντας δράσεις όπως η αναγνώριση τίτλων 

σπουδών, η κινητικότητα, η συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων κτλ 

(Κεφάλαιο 4ο & 5ο). Με αυτόν τον τρόπο κάθε κράτος – µέλος εντάσσει στους 
                                                           
99 Νικολάου Σουζάνα - Μαρία, «Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και οι 

ενέργειες  της Ελλάδας (2000 – 2008)», Gutenberg, Αθήνα, 2008, σελ. 154 - 155 
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δικούς του ιδιαίτερους στόχους και τους ευρωπαϊκούς, γιατί έτσι µπορεί να 

κάνει χρήση των ευκαιριών και των παροχών που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ώστε στο τέλος να εξυπηρετήσει τους εθνικούς του στόχους. 

Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της εκπαίδευσης 

αποσκοπούν κυρίως στο να καταστήσουν τους πολίτες ικανούς να 

ανταπεξέλθουν στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία, την κοινωνική 

συνοχή, την απασχολησιµότητα και την ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία της 

γνώσης.  

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του συµβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 

σχετικά µε το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2020 θέτονται οι εξής τέσσερις στόχοι100: 

1. Η υλοποίηση της δια βίου µάθησης και κινητικότητας που λόγω 

των προκλήσεων που θέτουν οι δηµογραφικές αλλαγές και η τακτική 

ανάγκη ενηµέρωσης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων ανάλογα µε τις 

µεταβαλλόµενες οικονοµικές και κοινωνικές περιστάσεις, απαιτούνται 

διά βίου προσέγγιση της µάθησης καθώς και συστήµατα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης ικανότερα να ανταποκρίνονται στις αλλαγές και πλέον 

ανοικτά στον ευρύτερο κόσµο. Θα πρέπει να αναληφθούν ενέργειες για 

να εξασφαλιστούν τόσο η εκπόνηση εθνικών πλαισίων προσόντων τα 

οποία να βασίζονται σε χρήσιµα αποτελέσµατα µάθησης όσο και η 

σύνδεσή τους µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων, 

η δηµιουργία πλέον ευέλικτων οδών µάθησης - στις οποίες 

περιλαµβάνονται η καλύτερη µετάβαση µεταξύ των διαφόρων τοµέων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, το µεγαλύτερο άνοιγµα προς τη µη τυπική 

και την άτυπη µάθηση, και µεγαλύτερη διαφάνεια και αναγνώριση της 

µαθησιακών αποτελεσµάτων. Πρέπει επίσης να καταβληθούν 

περαιτέρω προσπάθειες για να προαχθεί η εκπαίδευση των ενηλίκων, 

να βελτιωθεί η ποιότητα των συστηµάτων καθοδήγησης και να καταστεί 

ελκυστικότερη η µάθηση. Ως ουσιώδες στοιχείο της διά βίου µάθησης 
                                                           
100  Συµπεράσµατα του συµβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά µε ένα στρατηγικό πλαίσιο για την 
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») 
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και ως σηµαντικό µέσο για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας και 

της προσαρµοστικότητας των ατόµων είναι η µαθησιακή κινητικότητα 

και η κινητικότητα των διδασκόντων και των εκπαιδευτών τους που θα 

πρέπει να διευρυνθούν σταδιακά έτσι ώστε οι περίοδοι µάθησης στο 

εξωτερικό - τόσο στην Ευρώπη όσο και στον ευρύτερο κόσµο - να 

καταστούν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. 

2. Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης έχει ζωτική σηµασία για την επιτυχία 

της Ευρώπης και την ενίσχυση της απασχολησιµότητας. Η κυριότερη 

πρόκληση έγκειται στην εξασφάλιση της απόκτησης βασικών 

ικανοτήτων από όλους. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός κατά βιώσιµο 

τρόπο, πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην αύξηση του 

επιπέδου βασικών δεξιοτήτων, όπως ο γραµµατισµός και ο 

αριθµητισµός, µε τη βελτίωση της ελκυστικότητας των µαθηµατικών, 

των άλλων θετικών επιστηµών και της τεχνολογίας, καθώς και στη 

βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων. Ταυτόχρονα, πρέπει να 

εξασφαλιστεί διδασκαλία υψηλής ποιότητας, να παρασχεθεί κατάλληλη 

αρχική εκπαίδευση των διδασκόντων, συνεχής επαγγελµατική 

ανάπτυξη στους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτές, και να καταστεί η 

διδασκαλία ελκυστική επιλογή σταδιοδροµίας. Είναι επίσης σηµαντικό 

να βελτιωθούν η διοίκηση και η ηγεσία των ιδρυµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και να διαµορφωθούν αποτελεσµατικά συστήµατα 

εξασφάλισης της ποιότητας. Η υψηλή ποιότητα θα επιτευχθεί µόνο µε 

την αποτελεσµατική και βιώσιµη χρήση των πόρων - τόσο δηµόσιων 

όσο και ιδιωτικών, ανάλογα µε την περίπτωση - και µέσω της 

προαγωγής της βάσει αποδεικτικών στοιχείων πολιτικής και πρακτικής 

στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

3. Η προαγωγή της ισοτιµίας, της κοινωνικής συνοχής και της 

ενεργού συµµετοχής στα κοινά που θα πρέπει να παρέχει σε όλους 

τους πολίτες, ανεξαρτήτως προσωπικών, κοινωνικών ή οικονοµικών 

περιστάσεων, τη δυνατότητα να αποκτούν, να ενηµερώνουν και να 
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αναπτύσσουν, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, τόσο δεξιότητες 

σχετιζόµενες µε συγκεκριµένη απασχόληση όσο και τις βασικές 

ικανότητες που απαιτούνται για την απασχολησιµότητά τους και να 

υποστηρίζει την περαιτέρω µάθηση, την ενεργό συµµετοχή στα κοινά 

και το διαπολιτισµικό διάλογο. Τα εκπαιδευτικά µειονεκτήµατα θα 

πρέπει να αντιµετωπιστούν µε την παροχή υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευσης και στοχοθετηµένης στήριξης στα µικρά παιδιά, καθώς και 

µε την προώθηση εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισµούς. Στόχος των 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να είναι να 

εξασφαλισθεί ότι όλοι οι εκπαιδευόµενοι, περιλαµβανοµένων όσων 

προέρχονται από µειονεκτικό περιβάλλον, όσων έχουν ειδικές ανάγκες 

και των µεταναστών, θα ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους, µεταξύ 

άλλων - ανάλογα µε την περίπτωση - µέσω σχολείων δεύτερης 

ευκαιρίας και της παροχής πιο εξατοµικευµένης εκπαίδευσης. Η 

εκπαίδευση θα πρέπει να προάγει τις διαπολιτισµικές ικανότητες, τις 

δηµοκρατικές αξίες, και το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και 

του περιβάλλοντος καθώς και να καταπολεµά όλες τις µορφές 

διακρίσεων, παρέχοντας σε όλους τους νέους τη δυνατότητα θετικής 

αλληλεπίδρασης µε τους οµηλίκους τους µε διαφορετικές πολιτιστικές 

καταβολές. 

4. Η ενίσχυση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας καθώς και 

του επιχειρηµατικού πνεύµατος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Η δηµιουργικότητα, πέρα από το ότι προσφέρει 

προσωπική ολοκλήρωση, αποτελεί σηµαντική πηγή καινοτοµίας η 

οποία, µε τη σειρά της, αναγνωρίζεται ως µία από τις βασικές 

κινητήριες δυνάµεις της αειφόρου οικονοµικής ανάπτυξης. Η 

δηµιουργικότητα και η καινοτοµία έχουν ζωτική σηµασία γα την 

ανάπτυξη επιχειρήσεων και για τη δυνατότητα της Ευρώπης να 

ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο. Ένα πρώτο µέληµα είναι να 

προαχθεί η απόκτηση, από όλους τους πολίτες, εγκάρσιων βασικών 

ικανοτήτων, όπως η ψηφιακή ικανότητα, οι µεταγνωστικές ικανότητες, 

το πνεύµα πρωτοβουλίας και το επιχειρηµατικό πνεύµα, και η 
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πολιτιστική συνείδηση. Ένα δεύτερο µέληµα είναι να εξασφαλισθεί ένα 

πλήρως λειτουργικό τρίγωνο εκπαίδευσης - έρευνας - καινοτοµίας. Η 

σύµπραξη µε τον επιχειρηµατικό κόσµο και µε διάφορα επίπεδα και 

τοµείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας µπορεί να συµβάλει στην 

εξασφάλιση καλύτερης εστίασης στις δεξιότητες και τις ικανότητες που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας καθώς και στην υποστήριξη της 

καινοτοµίας και του επιχειρηµατικού πνεύµατος σε όλες τις µορφές της 

µάθησης. Θα πρέπει να προαχθούν ευρύτερες µαθησιακές κοινότητες, 

που θα περιλαµβάνουν εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και 

άλλους ενδιαφεροµένους, ώστε να δηµιουργηθεί ένα κλίµα που να 

ευνοεί τη δηµιουργικότητα και να συγκεραστούν καλύτερα οι 

επαγγελµατικές και οι κοινωνικές ανάγκες, καθώς και η ατοµική 

ευηµερία. 

 
 Το διάδοχο 10ετές στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία 

στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης «ΕΚ 2020» παρουσιάζει το 

όραµα για την εκπαιδευτική πολιτική έως το 2020. Αποτελεί ένα εξαιρετικά 

φιλόδοξο σχέδιο και οι συνθήκες εν µέσω των οποίων θα κληθούν όλοι οι 

φορείς να το  υλοποιήσουν δεν είναι οι ιδανικότερες αν λάβουµε υπόψη την 

οικονοµική κρίση και τις πιέσεις στα δηµοσιονοµικά των κρατών µελών που 

επηρεάζουν όλους τους τοµείς πολιτικής, µέσα σε αυτούς και την εκπαίδευση. 

Μετά από δεκαετή εµπειρία στην υλοποίηση ως επί το πλείστον 

παραπλήσιων στόχων - αλλά πιο προσανατολισµένων, προσαρµοσµένων 

στις νέες προκλήσεις - µε αυτούς που περιλαµβάνονται στο νέο στρατηγικό 

πλαίσιο, θεωρητικά αναµενόταν ότι η "ΕΚ 2020" θα στηριζόταν σε µια 

ενδελεχή αξιολόγηση των κύριων αδυναµιών της  υλοποίησης του 

προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» στα πλαίσια της 

Στρατηγικής της Λισαβόνας και θα συνοδευόταν από συγκεκριµένες και 

στοχευµένες προτάσεις για το µηχανισµό υλοποίησης των στόχων που θέτει 

για την επόµενη δεκαετία. Το µόνο που µένει στην προκειµένη περίπτωση 

είναι να περιµένουµε να δούµε αν όντως τα κράτη – µέλη θα καταφέρουν να 
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πετύχουν τους παραπάνω στόχους που έχουν τεθεί και αν η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ελέγξει µε έγκυρο τρόπο την υλοποίηση της «ΕΚ 2020». 
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