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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ορισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα παρατηρείται μια συστηματική 

κινητικότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο σχετικά με την προοπτική ενοποίησης των 

ευρωπαϊκών χωρών. Οι ενέργειες των ισχυρών της γηραιάς ηπείρου ήταν 

ποικίλες και συνάμα καθοριστικές για το μέλλον της. Η προσδοκία για μια 

ενοποίηση τύπου Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ενώ φαινόταν εφικτή (π.χ. από τον 

Χίτλερ), αποδείχτηκε ανέφικτη για διάφορους κοινωνικοπολιτικούς και 

οικονομικούς λόγους. 

Η ιδέα βέβαια μιας ενωμένης και ισχυρής ευρωπαϊκής ένωσης δεν είναι 

καινούρια αλλά τη συναντάμε σε πολλούς φιλοσόφους όπως τον Γκαίτε, τον 

Νίτσε κ.α.  Έτσι η ιδέα της ευρωπαϊκής ένωσης από ένα μεταφυσικό μόρφωμα 

εξελίχθηκε σε μια οικονομική συμμαχία ορισμένων κρατών (Γαλλία, Ιταλία, 

Δυτική Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο) με την ονομασία 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΧΒ) στις 18 Απριλίου 1951. 

Στη συνέχεια αυτή η κοινότητα διεύρυνε τους οικονομικούς της ορίζοντες 

ιδρύοντας την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) στις 25 Μαρτίου 1957. 

Την ίδια μέρα υπογράφηκε και η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (EURATOM). Κρίσιμη χρονιά καθίσταται το 

1967 όπου και οι τρεις ευρωπαϊκές κοινότητες: ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και ΕΚΑΕ 

ενοποιήθηκαν σε μία. Από το 1973 αρχίζει η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής ένωσης 

και στις 28 Μαΐου 1979 η Ελλάδα προσχώρησε στον νέο αυτό ευρωπαϊκό 

σχηματισμό. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πάροδο των χρόνων, με τη συνθήκη αρχικά 

του Μάαστριχ (7 Φεβρουαρίου 1992) και κατόπιν του Άμστερνταμ και της 

Νίκαιας, απέκτησε πολιτική και κοινωνική διάσταση (αφού με τις αποφάσεις 

της πλέον επηρεάζει όλα τα έθνη που υπάγονται σε αυτή) με τη θέσπιση κοινής 

εξωτερικής πολιτικής-ασφάλειας, τη θέσπιση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, την 

καθιέρωση της αρχής της επικουρικότητας, με τη συνεργασία, των μελών 

χωρών, στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων κ.α. Ένας 

από τους νέους τομείς πολιτικής που καθιερώθηκε (με τη συνθήκη του 
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Μάαστριχ) ήταν η εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση. Με λίγα λόγια η 

Ευρωπαϊκή ένωση, θεσμικά πλέον, επεμβαίνει, σεβόμενη φυσικά τις 

ιδιαιτερότητες και την αυτοτέλεια της κάθε χώρας, και πολλές φορές καθορίζει 

(ή προσπαθεί να τροχοδρομήσει προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις) την 

εκπαιδευτική πολιτική, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική 

πρόοδο. 

 

Ορισμός Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Η διαδικασία της οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει την διεύρυνση των κοινοτικών 

αρμοδιοτήτων, σε τομείς που παραδοσιακά ανήκουν στο εθνικό 

κράτος. Η εκπαιδευτική πολιτική στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία 

έχει συνδεθεί με έννοιες όπως η απασχολησιμότητα, η οικονομική ανάπτυξη, 

και η ευρωπαϊκή διάσταση. Έτσι η Κοινότητα έχει αναπτύξει μια πολιτική στον 

τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο από τη μία 

να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό που είναι 

αποτέλεσμα του 

αποκλεισμού από την εκπαιδευτική διαδικασία, και από την άλλη να βελτιώσει 

τους δείκτες της απασχολησιμότητας και να αυξήσει την δυνατότητα 

προσαρμογής των ευρωπαίων πολιτών στις απαιτήσεις της οικονομίας της 

γνώσης 

Η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί εσωτερική υπόθεση των κρατών 

μελών σύμφωνα με τις συνθήκες της ευρωπαϊκής κοινότητας. Συγκεκριμένα στο 

άρθρο 149 της συνθήκης ευρωπαϊκής κοινότητας αναφέρονται τα εξής: 

1. Η κοινότητα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ποιοτικής 

εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας την συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών και, εφόσον είναι απαραίτητο, υποστηρίζοντας ή 

συμπληρώνοντας την δράση τους, πλήρως σεβόμενη την ευθύνη 

των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας, την 

οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και την πολιτιστική 

και γλωσσική ποικιλία. 
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2. Η κοινοτική δράση θα αποβλέπει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

διάστασης της εκπαίδευσης ιδιαίτερα δια μέσου της διδασκαλίας 

και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών μελών, στην 

ενθάρρυνση της κινητικότητας των φοιτητών και εκπαιδευτικών, 

με την παρακίνηση, μεταξύ των άλλων, της ακαδημαϊκής 

αναγνώρισης των πτυχίων και των περιόδων σπουδών, στην 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων στην ανάπτυξη των ανταλλαγών πληροφοριών και 

εμπειριών σε θέματα κοινά στα εκπαιδευτικά συστήματα των 

κρατών μελών, στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης των 

ανταλλαγών νέων και των ανταλλαγών εκπαιδευτικών, στην 

ανάπτυξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.   

 

Παράγοντες 

Η Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική στην εξελικτική της πορεία από τις 

απαρχές της μέχρι και σήμερα, ακολούθησε σχετικά αργούς ρυθμούς, σε σχέση 

πάντοτε με ευρωπαϊκές πολιτικές σε άλλους τομείς όπως ο αγροτικός ή ο 

οικονομικός . 

Αυτή η βραδύτητα οφείλεται τόσο στο χαρακτήρα της παιδείας, ο οποίος 

είναι ευαίσθητος, εθνοκεντρικός, επιδεκτικός διαφόρων ιδεολογικών, 

φιλοσοφικών φορτίσεων, όσο και στην απροθυμία των κρατών μελών, 

ορισμένες φορές, να δεχτούν με δεσμευτικό τρόπο κατευθυντήριες γραμμές σε 

ένα παραδοσιακό τομέα άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι το 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

Επιπρόσθετα, στο χώρο της παιδείας αντανακλώνται με ευκρίνεια αλλά 

και με σφοδρότητα οι αντιθέσεις ή αντινομίες που υφίστανται ανάμεσα σε 

διαφορετικές κοινωνικοπαιδαγωγικές ιδεολογίες και συναφείς προσδοκίες τόσο 

της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και του κοινωνικού συνόλου μιας χώρας. 

Μετά την επίτευξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης από τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δρομολογούνται με εντατικότερους 
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ρυθμούς οι εξελίξεις στον τομέα της παιδείας ο οποίος αναντίρρητα έχει 

προσελκύσει εδώ και πολύ καιρό το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. 

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 

ανάπτυξη της στη θέση που παλιά κατείχε η ενέργεια. Οι επιπτώσεις των 

εξελίξεων στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο και η διεθνοποίηση της 

οικονομίας1. 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο αναλύονται οι εκπαιδευτικές ευρωπαϊκές 

πολιτικές που διέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα της Αγγλίας, Γαλλίας, 

Σουηδίας και Ελλάδας τα οποία και θα αναλυθούν στην παρούσα μελέτη .Η 

επιλογή των χωρών έγινε, αρχικά, με βάση την διαφορετικότητα στο κοινωνικό 

και οικονομικό επίπεδο των χωρών αυτών, αλλά και το επίπεδο ανάπτυξης που 

αυτές έχουν παρουσιάσει ως τώρα χρονικά .Είναι εμφανές ότι η Αγγλία είχε 

πρώτη αναπτύξει τον τομέα της παιδεία, όταν οι υπόλοιπες χώρες 

βρισκόντουσαν σε περιόδους πολέμων. Η Γαλλία ακολουθεί, ενώ η Ελλάδα 

έρχεται τελευταία εκ των τεσσάρων δικαιολογώντας την θέση της και την 

ύστερη ανάπτυξη της γενικά, έχοντας υποστεί σκληρούς πολέμους, χρόνια 

κατοχής και πολιτικές αναταράξεις . 

Ακόμα η επιλογή των χωρών οφείλεται στην θέση στον ευρωπαϊκό 

χώρο, έτσι επιλέχθηκε η Αγγλία για την δυτική, η Γαλλία για την κεντρική ,η 

Σουηδία για την βόρεια και η Ελλάδα για την νότια Ευρώπη . 

  

                                                           
1 Παπαδάκης Ε. Νίκος, «Εκπαιδευτική Πολιτική, Η εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική 

πολιτική(;)», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003, σελ. 211 - 212 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Εκπαιδευτικές Ευρωπαϊκές Πολιτικές 

Η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί εσωτερική υπόθεση των κρατών 

μελών σύμφωνα με τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συγκεκριμένα 

στο άρθρο 149 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναφέρονται τα 

εξής2:  

1. Η κοινότητα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης, 

ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και, 

εφόσον είναι απαραίτητο, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη 

δράση τους, πλήρως σεβόμενη την ευθύνη των κρατών μελών για το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας, την οργάνωση των εκπαιδευτικών 

συστημάτων και την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλία.  

2. Η κοινοτική δράση θα αποβλέπει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

διάστασης της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα δια μέσου της διδασκαλίας και 

της διάδοσης των γλωσσών των κρατών μελών, στην ενθάρρυνση 

της κινητικότητας των φοιτητών και εκπαιδευτικών, με την 

παρακίνηση, μεταξύ των άλλων, της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των 

πτυχίων και των περιόδων σπουδών, στην προώθηση της 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ανάπτυξη 

των ανταλλαγών πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα κοινά στα 

εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, στην ενθάρρυνση της 

ανάπτυξης των ανταλλαγών νέων και των ανταλλαγών 

εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, χωρίς να παραβιασθεί ο εθνικός χαρακτήρας 

της εκπαιδευτικής πολιτικής, μια σειρά από εξελίξεις - αργού ρυθμού στην αρχή 

                                                           
2 Γκόβαρης Χ., Ρουσσλακης I. 2008. Πολιτικές στην εκπαίδευση. Αθήνα, Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο. 
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και με ταχύτητα χιονοστιβάδας τελευταία - μετατρέπουν την Ε.Ε. σε κυρίαρχο 

παράγοντα των εκπαιδευτικών πολιτικών3. 

Οι βασικότερες από αυτές τις εξελίξεις είναι:  

Η Magna Charta των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (Μπολόνια, 18 

Σεπτεμβρίου 1988)  

Το 1986 το πανεπιστήμιο της Μπολόνια απεύθυνε μια πρόταση στα 

παλαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, με σκοπό την υπογραφή μιας magna 

charta των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Μια οκταμελής επιτροπή υπέβαλε ένα 

σχέδιο, το οποίο υπογράφηκε από τους εκπροσώπους όλων των πανεπιστημίων 

που συγκεντρώθηκαν στην Μπολόνια το 1988.  

Η Magna Charta καθόρισε τους άξονες της εκπαίδευσης στην Ευρώπη, 

δηλαδή:  

1. Συνεργασία των Ευρωπαίων σε ένα περιβάλλον όλο και πιο 

διεθνές και μεταβαλλόμενο.  

2. Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί επένδυση για το πολιτιστικό, 

κοινωνικό και οικονομικό μέλλον της Ευρώπης.  

3. Ο επαρκής εφοδιασμός του εκπαιδευτικού προσωπικού.  

4. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων.  

5. Η πολιτική ισοτιμίας τίτλων.  

6. Η ανάληψη δράσης από τα ευρωπαϊκά κράτη και τους 

υπερεθνικούς οργανισμούς.  

Η Διακήρυξη της Σορβόννης (25 Μαΐου 1998)  

Με την ευκαιρία της 800ης επετείου του Πανεπιστημίου του Παρισιού, 

οι αρμόδιοι υπουργοί για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας, 

Γαλλίας, Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσαν στις 25 Μαΐου 1998 τη 

«Διακήρυξη της Σορβόννης». Η διακήρυξη αυτή στόχευε στην εναρμόνιση των 

ευρωπαϊκών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη δημιουργία ενός 

ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης που θα αποτελέσει το κλειδί 

                                                           
3 Ανδρικοπούλου Ε. Καυκάλας Γ. 2000. Ο νέος Ευρωπαϊκός χώρος. Αθήνα, Εκδόσεις 

Θεμέλιο. 
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για την προώθηση της κινητικότητας (mobility) και της απασχολησιμότητας 

(employability) των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και για τη συνολική ανάπτυξη 

της Ευρωπαϊκής ηπείρου.  

Η Διακήρυξη της Μπολόνια για την Ανώτατη Εκπαίδευση (19 

Ιουνίου 1999)  

Η διακήρυξη της Σορβόννης οδήγησε σε μια νέα πράξη, τη διακήρυξη 

της Μπολόνια. Σε αυτή την πράξη συμμετείχαν Υπουργοί Παιδείας όλα τα μέλη 

της Ε.Ε. (15 χώρες) άλλα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από τα μελλοντικά 

μέλη, από συνδεδεμένες χώρες, χώρες υποψήφιες για έναρξη 

διαπραγματεύσεων.  

Στις επιδιώξεις των ευρωπαϊκών κρατών περιλαμβάνονται οι 

προσπάθειες για «διασφάλιση καλύτερης συμβατότητας και πληρέστερης 

συγκρισιμότητας των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης». Επίσης τονίζεται 

πως πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα «ο στόχος της βελτίωσης της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης». Οι 

υπογράφοντες τη διακήρυξη δήλωσαν πως στόχευαν σε ένα Ευρωπαϊκό 

σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης που θα ασκεί σε ολόκληρο τον κόσμο έλξη 

ανάλογη με αυτήν που ασκούν οι πολιτισμικές και επιστημονικές παραδόσεις.  

Στη Διακήρυξη της Μπολόνια προωθήθηκαν οι εξής επιμέρους δράσεις 

- στόχοι που σύμφωνα με τη διακήρυξη αποτελούν υποχρεώσεις των κρατών 

μελών που θα πρέπει να επιτευχθούν μέσα στην πρώτη δεκαετία του 21ου 

αιώνα. Οι στόχοι αυτοί θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας για τη διαμόρφωση 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και για την προώθηση του 

Ευρωπαϊκού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον κόσμο:  

 Υιοθέτηση ενός συστήματος τίτλων σπουδών (προπτυχιακός, 

μεταπτυχιακός / διδακτορικός) που θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι και 

συγκρίσιμοι.  

 Υιοθέτηση ενός συστήματος σπουδών που θα στηρίζεται σε δύο 

κύκλους, ένα προπτυχιακό (τουλάχιστον τριετή) και ένα μεταπτυχιακό 

(που να οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και/ή Διδακτορικό).  
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 Καθιέρωση ενός κοινού συστήματος διδακτικών μονάδων (ανάλογου με 

το εφαρμοζόμενο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών 

μονάδων/ECTS).  

 Προώθηση της κινητικότητας με ξεπέρασμα των εμποδίων για την 

ελεύθερη διακίνηση φοιτητών, διδασκόντων, ερευνητών και διοικητικού 

προσωπικού.  

 Προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στη διασφάλιση της ποιότητας 

(με στόχο την ανάπτυξη συγκρίσιμων κριτηρίων και μεθοδολογιών).  

 Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην ανώτατη εκπαίδευση (σε 

σχέση με προγράμματα σπουδών, συνεργασία, κινητικότητα, άσκηση, 

κατάρτιση, επιμόρφωση και έρευνα).  

Με το ανακοινωθέν της Πράγας της 19ης Μαΐου 2001 προστέθηκαν οι 

ακόλουθες δράσεις στη διαδικασία της Μπολόνιας:  

 Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση (με στόχο την αντιμετώπιση της 

οικονομικής ανταγωνιστικότητας)  

 Η συμμετοχή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 

σπουδαστών στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

 Η ενίσχυση της ελκυστικότητας του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης μεταξύ των σπουδαστών τόσο της Ευρώπης όσο και από 

άλλα μέρη του κόσμου. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (23 - 24 Μαρτίου 2000)  

Στο έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο της Λισσαβόνας θεσπίστηκε η 

λεγόμενη «στρατηγική της Λισσαβόνας» με σκοπό να καταστεί η EE η πιο 

ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο και να επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους 

απασχόλησης πριν το 2010: «Η Ευρώπη πρέπει 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».  

Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες, τον οικονομικό, τον 

κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό πυλώνα. Ο οικονομικός πυλώνας «πρέπει να 
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προετοιμάσει τη μετάβαση προς μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της 

γνώσης. Στον πυλώνα αυτό δίνεται έμφαση στην ανάγκη για συνεχή 

προσαρμογή στις εξελίξεις της κοινωνίας της πληροφορίας και στις προσπάθειες 

για συναίνεση στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης».  

Οι εξελίξεις που ανησύχησαν τους ηγέτες της EE ήταν δύο: η 

παγκοσμιοποίηση και η έκρηξη των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ). Κύριοι ανταγωνιστές της EE θεωρούνται οι Η.Π.Α., η 

Ιαπωνία, η Ν. Κορέα, η Κίνα, η Ινδία. Η στρατηγική της Λισσαβόνας στόχευε 

στην πλήρη ανάδειξη του οικονομικού αναπτυξιακού δυναμικού, εφοδιάζοντας 

την EE με αξιόπιστους και συγκρίσιμους μεταξύ των κρατών μελών δείκτες, 

ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα.  

Ευρωπαϊκή Έκθεση του Μαΐου 2000, για τα συστήματα σχολικής 

εκπαίδευσης: 16 Δείκτες .  

Το πρώτο ευρωπαϊκό έγγραφο που αναφέρεται στη σύγκλιση ή 

προσέγγιση των εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης για τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκρίθηκε το 2001. Προηγήθηκε μια καθοριστική 

εργασία, η οποία είχε το χαρακτήρα της επιλογής και καταγραφής δεικτών 

ποιότητας, με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει αξιολόγηση και σύγκριση των 

ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων.  

Η Ευρωπαϊκή έκθεση του Μαΐου 2000, η «έκθεση για την ποιότητα της 

σχολικής εκπαίδευσης», περιλαμβάνει δεκαέξι (16) δείκτες ποιότητας, οι οποίοι 

αναφέρονται σε τέσσερα επίπεδα - τομείς. Οι δείκτες αυτοί επιλέχθηκαν από την 

ομάδα εργασίας «Δείκτες ποιότητας» που συστήθηκε έχοντας ως κύριο στόχο 

να συμφωνηθεί μια σειρά δεικτών σε θέματα ποιότητας της σχολικής 

εκπαίδευσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της αξιολόγησης των συστημάτων σε 

εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, ο καθορισμός και η χρήση των δεικτών ποιότητας 

επιτρέπουν τη σύγκριση στοιχείων ως προς τη λειτουργία της εκπαίδευσης 

ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης.  

Τα τέσσερα επίπεδα και οι δεκαέξι δείκτες είναι οι εξής :  

1° επίπεδο: «Επιδόσεις σε Μαθήματα». Δείκτες:  
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 Αναγνωστικές ικανότητες  

 Μαθηματικά  

 Θετικές επιστήμες  

 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας  

 Ξένες Γλώσσες  

 Ικανότητα μάθησης (learning to learn»)  

 Αγωγή του πολίτη.  

2° επίπεδο: «Επιτυχία και μετάβαση». Δείκτες:  

 Ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου  

 Ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  

 Συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  

3° επίπεδο: «Παρακολούθηση της σχολικής εκπαίδευσης». Δείκτες:  

 Αξιολόγηση και οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης  

 Συμμετοχή των γονέων  

4° επίπεδο: «Πόροι και δομές». Δείκτες:  

 Εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών  

 Ποσοστά συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση  

 Αριθμός μαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή  

 Εκπαιδευτική δαπάνη ανά μαθητή.  

Το Συμβούλιο ενέκρινε στις 12 Φεβρουαρίου 2001 την έκθεση για τους 

συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Πρόκειται για το πρώτο έγγραφο που σκιαγραφεί μια συνολική και 

συνεπή προσέγγιση των εθνικών πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, με 

τρεις στόχους:  

I. βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των 

συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  
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II. Η προσφορά της δυνατότητας πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση 

και κατάρτιση καθ' όλη τη διάρκεια του βίου.  

III. Άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον 

κόσμο.  

Η 4η Διάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εκπαίδευσης (Ρουμανία, 

Ιούνιος 2000)  

Το τελικό ανακοινωθέν αυτής της διάσκεψης έχει ως θέμα την 

ισχυροποίηση του κοινού ευρωπαϊκού οίκου της εκπαίδευσης.  

Ανάμεσα στα συμπεράσματα της διάσκεψης ήταν:  

 Ο ρόλος της εκπαίδευσης, που τόσο στην κοινωνική όσο και στην 

οικονομική ανάπτυξη υποδηλώνει πως η εκπαίδευση πρέπει να 

αντιμετωπίζεται, με οικονομικούς όρους, σαν επένδυση.  

 Η ανάγκη της προετοιμασίας των πολιτών να ζήσουν και να 

εργαστούν σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση, η οποία είναι 

απαραίτητα μια κοινωνία μάθησης και μας καλεί σε μια 

στρατηγική δια βίου μάθησης, η οποία εξασφαλίζει δυνατότητες 

μάθησης σε διαφορετικά κοινά. Αυτή η στρατηγική συνεπάγεται 

ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα σχολεία πρέπει να 

προετοιμαστούν να εξυπηρετήσουν διαφορετικά κοινά (όλες τις 

ηλικίες, όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης κλπ.) και να 

συνεργαστούν με άλλους παράγοντες (κέντρα κατάρτισης, 

επιχειρήσεις, τοπικές αρχές, δίκτυα οργανώσεων κλπ.).  

 Η επιτυχία των σχολείων, η οποία απαιτεί ένα κατάλληλο και 

σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό, ηγεσία και σχέδιο ανάπτυξης.  

 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης ώστε να εκπληρώσει τόσο νέους 

όσο και παραδοσιακούς ρόλους και δεν πρέπει να κρύψει την 

αναγκαιότητα της διατήρησης όσο και της ενδυνάμωσης της 

ποιότητας της εκπαίδευσης σαν μια εγγύηση της κοινωνικής 

συνοχής.  

 Οι Υπουργοί παιδείας υπογραμμίζουν τη σημασία της 

ενδυνάμωσης της ποιοτικής πληροφοριακής βάσης, της 
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μέτρησης και της παρακολούθησης της ικανότητας του 

εκπαιδευτικού συστήματος να επιτυγχάνει τους κοινωνικούς, 

οικονομικούς και πολιτιστικούς στόχους του.  

 Η ευρωπαϊκή έκθεση για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης 

συνιστά το πρώτο βήμα του ευρωπαϊκού επιπέδου αναγνώρισης 

ποιοτικών δεικτών, υποστηρικτικών της ενδυνάμωσης του 

κοινού ευρωπαϊκού χώρου της εκπαίδευσης.  

 Η Επιτροπή καλείται να συνεχίσει το έργο της στο χώρο των 

ποιοτικών δεικτών και να παρουσιάσει στους Υπουργούς 

περισσότερο λεπτομερείς προτάσεις σε δυνατές μελλοντικές 

πρωτοβουλίες.  

Η Σύνοδος της Πράγας (Μάιος 2001).  

Στο Ανακοινωθέν της Πράγας οι Υπουργοί Παιδείας:  

 Επιβεβαίωσαν τις δεσμεύσεις τους στους στόχους της 

Διακήρυξης της Μπολόνια, τονίζοντας επίσης ότι η ανώτατη 

εκπαίδευση είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να έχει δημόσια 

υποστήριξη.  

 Εξέφρασαν την επιδοκιμασία τους για την ενεργό συμμετοχή της 

Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) και του φορέα των 

Εθνικών Ενώσεων Φοιτητών της Ευρώπης (ESIB).  

 Επεσήμαναν την εποικοδομητική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  

 Έκαναν προτάσεις για την περαιτέρω πορεία των έξι δράσεων 

της Διακήρυξης της Μπολόνια (αναγνωρίσιμα πτυχία, δύο 

κύκλοι σπουδών, κοινό σύστημα διδακτικών μονάδων, 

κινητικότητα, διασφάλιση της ποιότητας).  

 Τόνισαν τη σημασία για τον Ευρωπαϊκό Xώρο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης της δια βίου εκπαίδευσης και της ενεργής 

συμμετοχής των φοιτητών ως μελών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας.  

 Προώθησαν την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και σε άλλα μέρη 
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του κόσμου (με στόχο την ανάπτυξη μιας διεθνικής 

εκπαίδευσης).  

Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση (Νοέμβριος 2002)  

Κριτήρια αναφοράς αποτελούν συγκεκριμένοι στόχοι, η πρόοδος στους 

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

i. επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση,  

ii. πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου,  

iii. απόφοιτοι θετικών επιστημών και τεχνολογικών σπουδών,  

iv. αποφοίτηση από την ανώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, 

v. βασικά εφόδια,  

vi. συμμετοχή στη δια βίου μάθηση.  

Τέθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια αναφοράς, με όριο το 2010:  

 Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τουλάχιστον στο 

ήμισυ το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το 

σχολείο.  

 Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν μειώσει τουλάχιστον στο 

ήμισυ το ποσοστό της διαφοράς εκπροσώπησης των δύο φύλων 

σε ό,τι αφορά τους απόφοιτους των μαθηματικών, των φυσικών 

επιστημών, της τεχνολογία.  

 Ο μέσος όρος ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που θα έχουν 

ολοκληρώσει τουλάχιστον την ανώτερη βαθμίδα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα φτάσει ή και θα υπερβεί το 80%.  

 Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλή επίδοση 

στην ικανότητα ανάγνωσης και στις ικανότητες στα μαθηματικά 

και στις θετικές επιστήμες θα έχει μειωθεί τουλάχιστον στο 

ήμισυ σε κάθε κράτος μέλος, σε σχέση με το 2000.  

 Το μέσο επίπεδο στην EE για τη συμμετοχή στη δια βίου μάθηση 

πρέπει να είναι το 15% τουλάχιστον του ενήλικου πληθυσμού σε 
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ηλικία εργασίας, σε καμία χώρα το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να 

είναι μικρότερο του 10 %.  

Η Σύνοδος του Βερολίνου (2003)  

Το Ανακοινωθέν του Βερολίνου προσδιόρισε τις επιμέρους διαδικασίες 

για κάθε μια από τις τρεις αυτές δράσεις:  

1. Διασφάλιση της ποιότητας  

Τονίστηκε η ανάγκη για την ανάπτυξη κοινών κριτηρίων και μεθόδων και 

συμφωνήθηκε ότι ως το 2005 τα Εθνικά Συστήματα Διασφάλισης και 

Αξιολόγησης της Ποιότητας θα συμπεριλαμβάνουν:  

α.   Προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των φορέων και των ιδρυμάτων 

που εμπλέκονται στη διαδικασία.  

β.   Αξιολόγηση προγραμμάτων ή ιδρυμάτων, που θα περιλαμβάνει 

εσωτερική αξιολόγηση, εξωτερική επισκόπηση, συμμετοχή των 

φοιτητών στη διαδικασία, και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.  

γ.   Σύστημα αναγνώρισης, πιστοποίησης ή συμβατών διαδικασιών, 

διεθνή συνεργασία και συμμετοχή σε δίκτυα.  

2. Σύστημα δύο κύκλων σπουδών  

α.   Διάρθρωση δύο κύκλων σπουδών (προπτυχιακός και 

μεταπτυχιακός) και εισαγωγή τρίτου κύκλου σπουδών (διδακτορικές 

σπουδές).  

β.   Πτυχία του πρώτου κύκλου σπουδών δίνουν πρόσβαση σε 

προγράμματα του δευτέρου. Πτυχία του δευτέρου δίνουν πρόσβαση σε 

διδακτορικές σπουδές.  

3. Αvαγνωρισιμότητα των τίτλων σπουδών και περιόδων σπουδών  

α.   Διαφάνεια και αναγνωρισιμότητα μεταξύ των προγραμμάτων 

σπουδών των ευρωπαϊκών χωρών, έτσι ώστε να διευθετηθεί το θέμα 

της αναγνώρισης των σπουδών και πτυχίων κάθε χώρας.  
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β.   Επιτάχυνση εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς 

Διδακτικών Μονάδων (ECTS) όχι μόνο για τη μεταφορά αλλά και το 

συνυπολογισμό (accumulation) μονάδων, που θα οδηγούν στη λήψη 

κοινού πτυχίου.  

γ.   Θεσμοθέτηση του Συμπληρώματος Διπλώματος (Diploma 

Supplement) που θα αποτελεί αναλυτική παρουσίαση του 

προγράμματος σπουδών που οδηγεί στο συγκεκριμένο πτυχίο. Στους 

φοιτητές που θα αποφοιτούν από το 2005 και μετά θα πρέπει να 

παρέχεται δωρεάν το Συμπλήρωμα Διπλώματος.  

δ.   Δέσμευση όλων των χωρών να επικυρώσουν τη Σύμβαση της 

Λισσαβόνας για την Αναγνώριση (Lisbon Recognition Convention).  

Επίσης συνεχίζονται οι παρακάτω δράσεις:  

 Κινητικότητα, με αύξηση του αριθμού φοιτητών και με την 

οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των 

εθνικών φορέων χρηματοδότησης.  

 Ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες για την 

ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

 Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της ανώτατης 

εκπαίδευσης, με την οργάνωση κοινών προγραμμάτων σπουδών 

και δικτύων συνεργασίας που μπορεί να οδηγούν και σε κοινά 

πτυχία.  

 Προβολή της ελκυστικότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης με διεθνείς συνεργασίες, προσέλκυση 

ξένων φοιτητών (και από χώρες του τρίτου κόσμου) και 

σύμπραξη με κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους.  

 Δια βίου μάθηση, με την ενεργό συμμετοχή των ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης.  

 Συνεργασία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης με 

τον Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ώστε να υποστηριχθεί και να 

προωθηθεί με τον καλύτερο τρόπο η Ευρώπη της Γνώσης.  

 Παρακολούθηση και αποτίμηση των ενεργειών κάθε χώρας για 

την εφαρμογή της Πορείας της Μπολόνια, που θα παρουσιαστεί 
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στη Σύνοδο του 2005, και κυρίως για τους τρεις άμεσους 

στόχους, δηλαδή: τη διασφάλιση της ποιότητας, τις σπουδές δύο 

κύκλων, και την αναγνώριση πτυχίων και περιόδων σπουδών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4 

 

2.0 Ιστορικό πλαίσιο : The Great Debate . 

«Στην Αγγλία, όπως και στη Γαλλία, η δεκαετία του ’80 είδε έντονες 

διεργασίες και επισφραγίστηκε με σημαντικά νομοθετήματα για την 

εκπαίδευση. Με συμβολική αφετηρία την ομιλία του Βρετανού πρωθυπουργού 

του Εργατικού Κόμματος, κ. Callaghan, στρ κολλέγιο Ruskin το 1976, ξεκίνησε 

μια γενικευμένη δημόσια συζήτηση – the Great Debate – για την αγγλική 

παιδεία. H συζήτηση αυτή αντανακλούσε ένα γενικότερο κλίμα ανησυχίας, 

ακόμα και αμφισβήτησης, για το επίπεδο και την ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και συνοδεύτηκε από πλήθος δημοσιεύσεων, από επίσημους και 

άλλους φορείς, για τα αίτια και τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων 

της εκπαίδευσης. Χωρίς υπερβολή η «Μεγάλη Συζήτηση» μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα εξαιρετικά πολιτισμένο «πεδίο μάχης». 

Με αυτά τα δεδομένα η συντηρητική κυβέρνηση προώθησε την επόμενη 

δεκαετία τα νομοθετήματα του 1986 και του 1988 (Education Reform Act). Το 

τελευταίο ορίζει για πρώτη φορά στην Αγγλία ένα Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών 

για την υποχρεωτική εκπαίδευση (The National Curriculum 5-16) και ιδρύει το 

Εθνικό Συμβούλιο Προγραμμάτων (National Curriculum Council). 

Αvαγvωρίζovτας ότι ένα καθορισμένο πρόγραμμα «ήταν διαμετρικά 

αντίθετο με την αγγλική παράδοση (Whitty, 1990: 18)», και λαμβάνοντας 

υπόψη τη φορτισμένη πολιτική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία θεσπίστηκε το 

Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών, αξίζει να δούμε πιο διεξοδικά τα υπέρ και τα κατά 

του προγράμματος επιχειρήματα. 

H παράδοση της ευρείας ελευθερίας στη διαμόρφωση των 

προγραμμάτων - τόσο σε σχέση με τις επιλογές των μαθητών όσο και σε σχέση 

με τις τοπικές δικαιοδοσίες - θεωρήθηκε ότι οδηγούσε πολλούς νέους να 

                                                           
4 Lockyer. A. Crick B. & Annette J., 2003. Education for democratic citizenship. Great 
Britain, Ofsted 
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ακολουθούν ακατάλληλα ή μη-ισορροπημένα προγράμματα, καθώς και ότι 

καθιστούσε δύσκολη τη μετακίνηση των μαθητών από το ένα σχολείο στο άλλο. 

Για παράδειγμα, προκαλούσε ανησυχία το γεγονός ότι, από το σύνολο των νέων 

που αποφοιτούσαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υποχρεωτική ή μη-

υποχρεωτική), έδιναν απολυτήριες εξετάσεις μόνο το 25% στις θετικές 

επιστήμες και το 33% στην ιστορία. Γινόταν, λοιπόν, λόγος για την ανάγκη ενός 

εθνικού προγράμματος που θα προσέφερε «εύρος, ισορροπία και συνοχή» στις 

σπουδές των νέων, που θα προσέφερε, δηλαδή, μια γενική παιδεία και μόρφωση, 

η πρόσβαση στην οποία θεωρήθηκε βασικό δικαίωμα των μαθητών (curriculum 

as entitlement). 

Μια άλλη πτυχή των επιχειρημάτων υπέρ του Εθνικού Προγράμματος 

Σπουδών ήταν η αντίληψη ότι τα περισσότερα προγράμματα έπασχαν, διότι 

ήταν ξεκομμένα από τις κοινωνικές πραγματικότητες των νέων και δεν τους 

προετοίμαζαν επαρκώς για συμμετοχή στη ζωή των ενηλίκων και στην 

επαγγελματική απασχόληση5. Από τα βασικά κίνητρα για την κατάρτιση 

εθνικού προγράμματος ήταν η σύνδεση του σχολικού προγράμματος με τις 

εξελισσόμενες οικονομικές ανάγκες της κοινωνίας. Κατά τους επικριτές, όμως, 

του εθνικού προγράμματος «η έμφαση στην οικονομική παραγωγικότητα και 

στην ανταγωνιστικότητα αντικατοπτρίζουν μια μετατόπιση από τη λειτουργία 

της εκπαίδευσης ως κοινωνικής υπηρεσίας σε μια οπτική, όπου η παροχή της 

εκπαίδευσης δικαιολογείται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, ως εθνική 

επένδυση»6. 

Η θέση της συντηρητικής κυβέρνησης ήταν ότι το επίπεδο σπουδών ήταν 

χαμηλό ή τουλάχιστον ανεπαρκές ως προς τις ανάγκες της σημερινής εποχής για 

παράδειγμα, μεγάλος αριθμός αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν 

λειτουργικά αναλφάβητοι. Το κύριο επιχείρημα που προβλήθηκε για την 

υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος ήταν η βελτίωση του επιπέδου και των 

προτύπων της εκπαίδευσης - «the raising of standards» και ως πλέον 

αποτελεσματικό μέσον για την άμεση επίτευξη του σκοπού αυτού θεωρήθηκε 

το κοινό εθνικό πρόγραμμα κορμού με σαφείς στόχους και επιδιώξεις. 

                                                           
5 Kirk, 1986:29 
6 Kelly 1990:52 
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Ειδικότερα: 

«Το Εθνικό Πρόγραμμα θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς σαφείς 

στόχους για τη διδασκαλία. στα παιδιά, αναγνωρίσιμους στόχους σε σχέση με 

τη μάθηση, στους γονείς, ακριβείς και προσιτές πληροφορίες για το τι 

προσδοκάται να γνωρίζουν τα παιδιά τους, αν κατανοούν και αν μπορούν να 

πράξουν, καθώς και για το τι ακριβώς κατακτούν (ΝCC, 1989)». 

Είναι όμως σαφές ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελούσε μέρος 

ενός ευρύτερου νομοθετήματος, που επεδίωκε τη μεταβίβαση του έλεγχου του 

εκπαιδευτικού συστήματος από τους «παραγωγούς» της, δηλαδή από τους 

εκπαιδευτικούς και τις Τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές (Local Education 

Authorities), προς την κεντρική εξουσία, γεγονός που προκαλούσε την 

αντίδραση των εκπαιδευτικών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, πέραν από τη μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων για το σχολικό πρόγραμμα προς το κέντρα, με την ίδρυση του 

Εθνικού Συμβουλίου Προγραμμάτων, είναι σημαντικό ότι το εθνικό πρόγραμμα 

συνδέθηκε άμεσα με την αξιολόγηση - σε σημείο μάλιστα που αρκετοί 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι καθοδηγείται από την αξιολόγηση (assessment led). 

Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος του Εθνικού Προγράμματος Σπουδών του 1989 

αφιερώνεται στον προσδιορισμό αναλυτικής κατάστασης μαθησιακών 

επιτευγμάτων (statements of attainment), τα οποία θα αποτελέσουν το 

αντικείμενο τεσσάρων εθνικών αξιολογήσεων (στις ηλικίες 7, 11, 14 και 16 

ετών). Σημειώνεται ότι το κάθε σχολικό συμβούλιο υποχρεώνεται να διατυπώνει 

ετήσια έκθεση, που απευθύνεται στους γονείς, στην οποία περιγράφει πώς 

εφαρμόζει το σχολείο το εθνικό πρόγραμμα, καθώς και ποια είναι τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων, ενώ ορισμένα στοιχεία των εθνικών 

αξιολογήσεων δημοσιεύονται κατά σχολείο. 

Το εθνικό σύστημα αξιολόγησης αποτελεί το επίμαχο σημείο του 

Εθνικού Προγράμματος με αρκετούς εκπαιδευτικούς να υποστηρίζου ότι 

στοχεύει κυρίως στον υπηρεσιακό έλεγχο. Και ήδη από το πρώτο έτος 

εφαρμογής του άρχισε να περιορίζεται η έκτασή του, ειδικά στην πρώτη βαθμίδα 

της εκπαίδευσης7  

                                                           
7 Weston 1991: 45 
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Αντιθέτως, τουλάχιστον η ιδέα του Εθνικού Προγράμματος, μετά τα 

πρώτα χρόνια της σταδιακής εφαρμογής του, φαίνεται να έχει γίνει πλέον 

αποδεκτή και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από το ευρύτερο κοινό8. 

Βέβαια, η προσπάθεια για βελτίωση και ανάπτυξη του προγράμματος 

συνεχίζεται, στο πλαίσιο της νέας Αρχής Σχολικών Προγραμμάτων και 

Αξιολόγησης (SCAA)»9. 

 

2.1Αρμόδιοι φορείς ,οργάνωση ,έγκριση10 

Η Εκπαίδευση στην Αγγλία έχει αποκεντρωτικό χαρακτήρα. Η ευθύνη 

για τις διαφορετικές πτυχές της κατανέμεται ανάμεσα στην κεντρική 

κυβέρνηση, στις τοπικές αρχές (Local Education Authorities, LEAs11), στις 

εκκλησίες και σε άλλους εθελοντικούς οργανισμούς, στα διοικητικά συμβούλια 

εκπαιδευτικών οργανισμών και στον κλάδο των εκπαιδευτικών. Ωστόσο η 

γενική ευθύνη για την Εκπαίδευση στην Αγγλία εναπόκειται στον Υπουργό 

Παιδείας (Secretary of State for Education and Skills). Υπεύθυνο για την 

Εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη «δια βίου μάθηση» στην Αγγλία είναι το 

DfES (Department for Education and Skills, Τμήμα για την Εκπαίδευση και τις 

Δεξιότητες), το οποίο δημιουργήθηκε το 2001 στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Στόχοι του DfES είναι: 

 Να διασφαλισθεί το ότι όλοι οι νέοι στην ηλικία των 16 ετών θα 

έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική Εκπαίδευση κατέχοντας τις 

δεξιότητες, τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα που θα 

εξασφαλίζουν την ασφαλή θεμελίωση της «δια βίου μάθησης», 

της εργασίας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του 

πολίτη.  

                                                           
8 Davies and Hall 1991:57, HMI 1991, NCC and SEAC, 1993:5 
9 http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/2_programata-spoudon-

Engl_France_Spain_.htm Κωστάκη Αναστασία Πάρεδρος του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου 
10 Λεβογιάννη Σταυρούλα-Εκπαιδευτικά Συστήματα στο χώρο και στο χρόνο 
11 Ως «τοπική αρχή Εκπαίδευσης» (local education authority, LEA), μέχρι πρότινος 

χαρακτηριζόταν η λειτουργία των τοπικών αρχών αναφορικά με την Εκπαίδευση. Αν 
και ο όρος «LEA» χρησιμοποιείται ακόμη ευρέως και συναντάται ακόμη στην 
εκπαιδευτική νομοθεσία, τώρα πλέον η κυβερνητική πολιτική οδηγεί στη μη 
χρησιμοποίησή του 
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 Να αναπτυχθεί σε όλους η αντίληψη για τη «δια βίου μάθηση» 

με στόχο την αναβάθμιση της ζωής τους, τη βελτίωση των 

προσόντων τους που τους καθιστούν κατάλληλους για πρόσληψη 

σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς και την ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα στην οικονομία της χώρας.  

 Να στηριχθούν οι άνεργοι κατά την αναζήτηση εργασίας.  

Η Q.C.A. (Qualifications and Curriculum Authority, Αρχή για τους 

Τίτλους Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα) είναι μια δημόσια υπηρεσία 

που υποστηρίζεται από το DfES (συμβουλεύοντάς το, παράλληλα, σχετικά με 

το αναλυτικό πρόγραμμα, την αξιολόγηση και τους τίτλους σπουδών στα 

σχολεία, στα κολέγια και στους χώρους εργασίας). Διοικείται από ένα 

συμβούλιο τα μέλη του οποίου διορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και 

ρυθμίζεται σε καθημερινή βάση από μια εκτελεστική ομάδα. Η Q.C.A. 

οργανώνει το δημόσιο σύστημα εξετάσεων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των αρχαρίων και της κοινωνίας και είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, 

την παράδοση και τη διοίκηση των, υψηλής ποιότητας, εθνικών πιστοποιήσεων 

τίτλων σπουδών. Αναπτύσσει το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο 

καθορίζει τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες στις οποίες τα παιδιά και 

οι νέοι έχουν δικαίωμα και το θέτει υπό εξέταση, για να αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα και η σχετικότητα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

αρχαρίων και της κοινωνίας. 

Οι επιτροπές που χορηγούν τους τίτλους υποβάλλουν τα προγράμματα 

των κύκλων σπουδών προς έγκριση στη Q.C.A.. Ο αντίστοιχος φορέας για την 

Ουαλία είναι η Αρχή για τους Τίτλους Σπουδών, το Αναλυτικό Πρόγραμμα και 

την Αξιολόγηση της Ουαλίας (Qualifications, Curriculum and Assessment 

Authority For Wales, ACCAC). Από τον Απρίλιο του 2001 ένας νέος φορέας 

είναι επίσης υπεύθυνος για την Εκπαίδευση και την κατάρτιση των μαθητών 

ηλικίας άνω των 16 ετών: το Συμβούλιο για την Μάθηση και τις Δεξιότητες στην 

Αγγλία (Learning and Skills Council for England, LSC) και το Εθνικό 

Συμβούλιο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση της Ουαλίας που είναι 

γνωστό ως Εθνικό Συμβούλιο ELWa (National Council For Education and 

Training in Wales). To LSC εργάζεται μέσω ενός δικτύου στο οποίο 
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συμμετέχουν 47 τοπικά Συμβούλια για τη Μάθηση και τις Δεξιότητες. Το 

Γραφείο για τις Προδιαγραφές στην Εκπαίδευση (Office for Standards in 

Education-OFSTED) είναι υπεύθυνο για την εποπτεία της παρεχόμενης 

Εκπαίδευσης στα σχολεία και τα κολέγια της ανώτερης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης12. 

 

2.2 Εκπαιδευτικά Στάδια  

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αγγλία είναι χωρισμένο σε τέσσερις 

φάσεις για τους μαθητές ηλικίας έως 18 ετών ,οι οποίες είναι οι εξής : 

 Πρώτη φάση: Προσχολική και νηπιακή (pre-compulsory) ,για  

μαθητές έως 5 ετών . 

 

 Δεύτερη φάση: Πρωτοβάθμια (primary) ,για μαθητές ηλικίας   

5–7 ετών. 

 

 Τρίτη φάση: Κατώτερη δευτεροβάθμια (lower secondary) ,για 

μαθητές ηλικίας 11 – 16 ετών . 

 

 Τέταρτη φάση: Ανώτερη δευτεροβάθμια (upper secondary), για 

μαθητές ηλικίας 16 – 18 ετών  

 

  

                                                           
12 Duggen S. 1936 .A student’s textbook in the history of education .London ,EnLarged 

editions . 



 27 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Το Αγγλικό & Ουαλικό - Εκπαιδευτικό Σύστημα 

 

 
 

 

 

2.2.1 Πρώτη φάση : Προσχολική και νηπιακή Εκπαίδευση . 

 

Ο Νόμος Σχολικών Προτύπων και Πλαισίου (The School Standards and 

Framework Act) του 1998 προσδιόρισε την προ-υποχρεωτική Εκπαίδευση ως 

«την πλήρη ή μερικής απασχόλησης Εκπαίδευση που είναι κατάλληλη για 

παιδιά που δεν έχουν φτάσει στην υποχρεωτική σχολική ηλικία». Προσφέρεται 

κυρίως σε νηπιαγωγεία (nursery schools) και σε αντίστοιχα τμήματα δημοτικών 

σχολείων, ενώ σε αυτή δε γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2000, η περίοδος της σχολικής Εκπαίδευσης από την 

ηλικία των τριών ετών έως και το τέλος της φοίτησης σε μια τάξη υποδοχής 

(reception class) δημοτικού σχολείου (συνήθως στην ηλικία των 5 ετών), είναι 

γνωστή ως «Θεμελιώδες Στάδιο» (foundation stage). 
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2.2.2 Δεύτερη φάση : Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Η Υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει στο Δημοτικό Σχολείο (primary 

school) (ή σε σχολείο ειδικών αναγκών). Η εκπαίδευση στο Δημοτικό διαρκεί 

τα δύο πρώτα Στάδια και μέχρι την ηλικία των 11. Τα παιδιά πρέπει να αρχίσουν 

την υποχρεωτική εκπαίδευση σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες ορίζονται 

από τη Γραμματεία της Εθνικής Συνέλευσης της Ουαλίας και συνήθως είναι οι 

31 Αυγούστου, 31 Δεκεμβρίου και 31 Μαρτίου. Μόλις το παιδί φτάσει στην 

ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πρέπει να αρχίσει το σχολείο με την έναρξη 

της νέας εκπαιδευτικής περιόδου. 

 

Τα περισσότερα παιδία αρχίζουν το σχολείο μεταξύ των τεσσάρων και 

πέντε ετών. Το Δημοτικό Σχολείο παρέχει ένα ισόρροπο και πολύπλευρο 

πρόγραμμα μαθημάτων, κατάλληλο για την παιδική ηλικία και ικανότητα, 

καθώς για κάποια ειδική ανάγκη που μπορεί να έχει ένα παιδί. 

 

Ο Εκπαιδευτικός Νόμος του 2002 ορίζει ως ισόρροπο και πολύπλευρο 

το πρόγραμμα που προάγει την πνευματική, ηθική, ψυχική και σωματική 

ανάπτυξη των μαθητών στο σχολείο και την κοινωνία. Επίσης προετοιμάζει τους 

μαθητές για τις προοπτικές, ευθύνες και εμπειρίες για τη συνέχεια της ζωής τους. 

Κατά τα πρώτα χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δε διδάσκονται 

ειδικευμένα αντικείμενα και έμφαση δίδεται στην ικανότητα γραφής - 

ανάγνωσης και μαθηματικών. Τα Σχολεία ειδικών αναγκών (Special needs 

schools) απευθύνονται σε παιδιά που μειονεκτούν διανοητικά ή σωματικά και 

δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο σχολείο και τα 

προετοιμάζουν για την αγορά εργασίας13. 

 

2.2.3 Τρίτη και τέταρτη φάση : 

Κατώτερη και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

                                                           
13  http://www.dynot.net/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=78 
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Τα σχολεία της αγγλικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι γενικά 

γνωστά ως secondary schools, με τη συντριπτική πλειοψηφία τους να ανήκει 

στην κατηγορία των comprehensive schools7. Σε κάποιες περιοχές της Αγγλίας, 

ωστόσο, υπάρχουν σχολεία που επιλέγουν όλους τους μαθητές τους βάσει των 

δυνατοτήτων τους, χαρακτηρίζονται σαν «εκλεκτικά» και είναι ευρέως γνωστά 

με τον όρο grammar schools. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Σχολικών 

Προτύπων και Πλαισίου (School Standards and Framework Act) του 1998, οι 

γονείς μπορούν να απαιτήσουν τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για να 

καθορίσουν εάν ένα συγκεκριμένο grammar school ή ένα σύνολο τέτοιων 

σχολείων θα πρέπει να διατηρήσει τους υφιστάμενους κανόνες εισαγωγής 

μαθητών ή όχι. Ως αποτέλεσμα προηγούμενης κυβερνητικής νομοθεσίας κάποια 

σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν αυτήν την περίοδο μια 

μειονότητα μαθητών βάσει δυνατοτήτων τους, μια διαδικασία γνωστή ως 

«μερική επιλογή» (partial selection). Ο Νόμος Σχολικών Προτύπων και 

Πλαισίου του 1998, αποτρέπει σχολεία τέτοιου είδους από το να επεκτείνουν τη 

λειτουργία των διαδικασιών επιλογής.  

«Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αγγλία και στην Ουαλία διαιρείται 

σε δύο Στάδια (Key Stages). Το Στάδιο 3 είναι για τις ηλικίες 11 έως 14 ετών 

και το Στάδιο 4 για τις ηλικίες 14 έως 16 ετών.  

Όλα τα δημόσια σχολεία στην Αγγλία και την Ουαλία πρέπει να 

παρέχουν γενική εκπαίδευση στους μαθητές όπως ορίζεται στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Μαθημάτων. Το Εθνικό Πρόγραμμα αποτελεί το πλαίσιο το οποίο 

τα σχολεία πρέπει να ενσωματώσουν στο πρόγραμμά τους και καθορίζει τη 

διδακτέα ύλη, χωρίς ωστόσο να ορίζει τη διάρκεια διδασκαλίας του κάθε 

μαθήματος. 

Στην Αγγλία, το Στάδιο 4 παρουσιάζει μια μείωση στον αριθμό των 

υποχρεωτικών μαθημάτων και οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να λάβουν 

εκπαίδευση σχετιζόμενη με την εργασία. Στην Ουαλία, το Στάδιο 4 απαιτεί όλοι 

οι μαθητές να ακολουθούν ένα πλαίσιο εκπαίδευσης συναφούς με την εργασία, 

εγκεκριμένο από την Εθνοσυνέλευση της Ουαλίας. 
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Οι μαθητές φοιτούν για την απόκτηση του Γενικού Πιστοποιητικού 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (General Certificate of Secondary Education - 

GCSE) στο τέλος του Σταδίου 4 (16 χρονών). Οι εξετάσεις για το 

πιστοποιητικό  GCSE διεξάγονται για κάθε μάθημα και βαθμολογούνται από 

ανεξάρτητες εξεταστικές επιτροπές. Οι μαθητές συνήθως εξετάζονται σε έως 10 

διαφορετικά μαθήματα περιλαμβανομένων των Μαθηματικών και της Αγγλικής 

Γλώσσας. Οι εξετάσεις βαθμολογούνται με τους βαθμούς A*, A, B, C, D, E, F, 

και G, με το A* να είναι ο μεγαλύτερος βαθμός. Οι μαθητές που δεν 

επιτυγχάνουν το βαθμό G καταχωρούνται ως U (unclassified) και δεν παίρνουν 

πιστοποιητικό. Ο βαθμός του GCSE απονέμεται βάσει της πορείας του μαθητή 

στα μαθήματα τα τελευταία δύο χρόνια μαζί με τις εξετάσεις. Το ποσοστό 

βαθμολογίας διαφέρει από μάθημα σε μάθημα. Πρόσφατα προστέθηκε η 

δυνατότητα να λαμβάνονται πιστοποιητικά σε οκτώ επαγγελματικά αντικείμενα 

(εφαρμοσμένες τέχνες, επιχειρήσεις, εφαρμοσμένη μηχανική, υγεία και 

κοινωνική περίθαλψη, εφαρμοσμένη πληροφορική, ψυχαγωγία και τουρισμός, 

βιομηχανία και εφαρμοσμένες επιστήμες). Νέα επαγγελματικά αντικείμενα 

εξετάζονται και μπορεί να προστεθούν στο μέλλον. Το Επαγγελματικό 

πιστοποιητικό (Vocational GCSE) είναι ισότιμο με δύο (γενικά/ακαδημαϊκά) 

πιστοποιητικά από άποψη ζήτησης. 

Για αυτή την περίοδο των σπουδών υπάρχει ένας αριθμός διαφορετικών 

τύπων σχολείων: μονοτάξια σχολεία, λύκεια, ειδικευμένες σχολές, αστικά 

κολλέγια τεχνολογιών και ακαδημίες. 

Το πιο συνηθισμένο από αυτά είναι μακράν το μονοτάξιο σχολείο 

(comprehensive school), το οποίο παρακολουθεί το 90% των μαθητών. Το 

σχολείο αυτό δεν είναι επιλεκτικό και δέχεται μαθητές ανεξαρτήτως των 

ικανοτήτων τους. 

Τα Λύκεια (Grammar schools) κάνουν επιλογή των μαθητών ανάλογα 

με τις ικανότητές τους. Στην Αγγλία υπάρχουν 164 τέτοια σχολεία και οι 

υποψήφιοι συνήθως δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις. 

Τα ειδικευμένα σχολεία (Specialist schools) ειδικεύονται σε ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ παράλληλα παρέχουν στους μαθητές το Εθνικό 
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Πρόγραμμα Μαθημάτων και μία ευρεία και ισόρροπη εκπαίδευση. Τα 

αντικείμενα των σχολείων αυτών είναι 10: τέχνες, επιχειρήσεις, μηχανολογία, 

ανθρωπιστικές σπουδές (ιστορία, γεωγραφία ή Αγγλικά), γλώσσες, μαθηματικά 

και πληροφορική, μουσική, επιστήμες, αθλητισμός και τεχνολογία. Τα σχολεία 

μπορούν να συνδυάζουν δύο οποιαδήποτε από τα αντικείμενα αυτά και πρέπει 

να ανανεώνουν την ειδικότητά τους κάθε τέσσερα χρόνια. Μπορούν επίσης να 

επιλέγουν μέχρι το 10% των μαθητών τους και πρέπει να έχουν κάποια 

εξωτερική χρηματοδότηση. Περισσότερα από τα μισά σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης λειτουργούν ως ειδικευμένα σχολεία. Το πρόγραμμα των σχολείων 

αυτών εφαρμόζεται μόνο στην Αγγλία.  

Τα Αστικά Κολλέγια Τεχνολογιών (City technology colleges και city 

technology colleges for the technology of arts) υπάρχουν μόνο στην Αγγλία και 

είναι ανεξάρτητα σχολεία με δημόσια χρηματοδότηση. Τα σχολεία αυτά 

ανήκουν και διοικούνται από επιτρόπους ή αναδόχους, οι οποίοι πρέπει να 

κάνουν μια σημαντική εισφορά στο σχολείο. Πρέπει να βρίσκονται σε αστικές 

περιοχές, να μη χρεώνουν δίδακτρα, να παρέχουν εκπαίδευση στους μαθητές 

της περιοχής ανεξαρτήτως επιπέδου και να παρέχουν ένα ευρύ πρόγραμμα 

μαθημάτων με έμφαση στις επιστήμες και τις τεχνολογίες ή την εφαρμογή των 

τεχνολογιών στις τέχνες. 

Οι Ακαδημίες (Academies) ιδρύονται από αναδόχους επιχειρηματικών, 

κοινωνικών ή εθελοντικών ομάδων που συνεργάζονται με φορείς της τοπικής 

κοινωνίας. Οι Ακαδημίες πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτούσες περιοχές, να 

παρέχουν εκπαίδευση σε μαθητές της περιοχής διαφορετικών ικανοτήτων, να 

παρέχουν ένα ευρύ και ισόρροπο πρόγραμμα μαθημάτων και να μη χρεώνουν 

δίδακτρα. 

Μία επιλογή επίσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα ιδιωτικά 

σχολεία, τα οποία συνήθως είναι γνωστά ως ανεξάρτητα σχολεία. Τα σχολεία 

αυτά ιδρύονται από ιδιώτες και τα μεγαλύτερα έσοδα τους προέρχονται από τα 

δίδακτρα που χρεώνουν. Μερικά επίσης λαμβάνουν δωρεές και ενισχύσεις από 

δωρητές. 



 
32 

Σε μερικές περιοχές εφαρμόζεται διαφορετικό σύστημα από αυτό του 

συνδυασμού του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου σχολείου. Σύμφωνα με 

αυτό το σύστημα οι μαθητές αφήνουν το πρώτο σχολείο σε ηλικία οκτώ ή εννέα 

ετών για να παρακολουθήσουν το επόμενο (middle) μέχρι την ηλικία των 

δώδεκα ή δεκατριών και στη συνέχεια να πάνε σε ανώτερο (upper) σχολείο. 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Επιλογή Σχολείου14 

Σε γενικές γραμμές οι γονείς έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την 

προτίμησή τους ως προς το σε ποιο σχολείο θα ήθελαν να φοιτήσει το παιδί τους, 

ωστόσο η εισαγωγή του εξαρτάται από τον αριθμό παιδιών που υποβάλλουν 

αίτηση για τις προσφερόμενες θέσεις, από τα κριτήρια εισαγωγής του κάθε 

σχολείου και από τον συνολικό αριθμό προσφερόμενων θέσεων.  

Η πολιτική που ακολουθεί κάθε σχολείο για την επιλογή των μαθητών 

του κατοχυρώνεται από την αρμόδια αρχή, η οποία είναι είτε ο τοπικός φορέας, 

είτε το σχολικό διοικητικό σώμα (το τελευταίο εξαρτάται από τον τύπο του 

σχολείου). Αυτή η πολιτική πρέπει να περιέχει καθορισμένες πληροφορίες, 

παραδείγματος χάριν, ο αριθμός των μαθητών που θα γίνουν δεκτοί στο σχολείο 

και πρέπει να εξηγεί τον τρόπο διάθεσης των θέσεων, αν τυχόν υπάρξουν 

περισσότερες αιτήσεις από όσες μπορούν να ικανοποιηθούν. Τα περισσότερα 

από τα επιδοτούμενα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι μη 

επιλεκτικά, ενώ όσα εξειδικεύονται σε κάποιον τομέα μπορεί να δεχθούν ένα 

ποσοστό μαθητών βάσει της κλίσης τους σε αυτόν. Τα αστικά τεχνολογικά 

κολέγια δέχονται τους μαθητές τους με γνώμονα το φυσικό ταλέντο τους στις 

επιστήμες ή στην τεχνολογία, αλλά επίσης επιλέγουν μαθητές αναλογικά 

προκειμένου να αντιπροσωπεύεται ποικιλία δυνατοτήτων των παιδιών για την 

περιοχή που εξυπηρετεί το κολέγιο. Τα grammar schools, όπως ήδη έχει 

αναφερθεί, επιλέγουν τους μαθητές τους βάσει των ικανοτήτων τους και γενικά 

κάθε σχολείο τέτοιου είδους διεξάγει δικές του εισαγωγικές εξετάσεις»15.  

                                                           
14 Λεβογιάννη Σταυρούλα-Εκπαιδευτικά Συστήματα στο χώρο και στο χρόνο 
15 http://www.dynot.net/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=78 
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Εκθέσεις προόδου μαθητών16. 

Σε συμφωνία με τους Εκπαιδευτικούς Κανονισμούς του 2005 το 

διοικητικό σώμα οποιουδήποτε επιδοτούμενου σχολείου έχει την υποχρέωση να 

τηρεί εκπαιδευτικά αρχεία για όλους τους εγγεγραμμένους μαθητές του και να 

παρέχει αντίγραφα των αρχείων του στους μαθητές ή στους γονείς τους μετά 

από γραπτή τους αίτηση. Το σχολικά διοικητικά σώματα είναι υπεύθυνα για το 

ότι όλοι οι γονείς των μαθητών στα Βασικά Στάδια 3 και 4 θα λάβουν μια γραπτή 

έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις του παιδιού τους τουλάχιστον μια φορά κατά 

τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι Κανονισμοί ορίζουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις των εκθέσεων των μαθητών:  

 Μια (συνοπτική) περιγραφή της προόδου του μαθητή σε κάθε μάθημα και 

δραστηριότητα που θεωρούνται τμήμα του σχολικού προγράμματος 

σπουδών (συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής Εκπαίδευσης). 

 Τα αποτελέσματα από οποιεσδήποτε δημόσιες εξετάσεις συμμετείχε ο 

μαθητής. 

 Ενημέρωση πάνω στη γενική πρόοδο του μαθητή.  

 Πρόσκληση των γονέων για τη συζήτηση της έκθεσης με έναν δάσκαλο στο 

σχολείο.  

 Πληροφόρηση για τυχόν απουσίες του μαθητή.  

Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι μαθητές 

μπορούν να συνεχίσουν στην ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που διαρκεί 

2 χρόνια και παρέχεται:  

 Στα secondary schools. 

 Στα κολέγια Έκτης τάξης (sixth form colleges). 

 Στα κολέγια συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (further education 

colleges). 

 Στα τριτοβάθμια κολέγια (tertiary colleges).  

Οι μαθητές στη μετα-υποχρεωτική Εκπαίδευση μπορούν να 

παρακολουθήσουν μαθήματα γενικής παιδείας, επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή 

                                                           
16 Ομοίως με 14 
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ένα συνδυασμό και των δύο. Γενική παιδεία προσφέρεται στα secondary schools 

και στα κολέγια έκτης τάξης. Το κολέγιο συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης παρείχε 

μέχρι πρότινος κυρίως επαγγελματική Εκπαίδευση, αν και αρκετά κολέγια τώρα 

παρέχουν και γενική Εκπαίδευση. Το τριτοβάθμιο κολέγιο συνδυάζει τις 

λειτουργίες ενός κολεγίου συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και ενός κολεγίου έκτης 

τάξης και προσφέρει μια πλήρη σειρά μαθημάτων γενικής και επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης.  

 

Επικοινωνία ανάμεσα στις διάφορες φάσεις της αγγλικής εκπαίδευσης17 

Στην Αγγλία οι Εκπαιδευτικοί Κανονισμοί (Σχολικά Αρχεία) του 1989 

απαιτούν από τα σχολεία να τηρούν ένα σχολικό αρχείο των μαθητών τους που 

να καλύπτει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, άλλες δεξιότητες και δυνατότητες 

και την πρόοδο τους στο σχολείο (Eurydice, 2006). Άλλο υλικό, όπως 

λεπτομέρειες της σχολικής παρακολούθησης και των απουσιών ή του 

οικογενειακού τους υποβάθρου μπορούν επίσης να καταγραφούν, εάν κάτι 

τέτοιο κριθεί αναγκαίο και σκόπιμο. Το σχολικό αρχείο και το πρόσθετο υλικό 

διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό αρχείο, το οποίο κατά τη μεταφορά ενός μαθητή 

σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα τον ακολουθεί.  

Από το σχολικό έτος του 1999/2000, τέθηκε σε εφαρμογή ένα σύστημα 

μοναδικών αριθμών μαθητών (Unique Pupil Numbers, UPNs) στα αγγλικά 

maintained schools. Τα UPNs διευκολύνουν την καταγραφή της προόδου των 

μαθητών εντός του σχολικού συστήματος. Προορίζονται να προσφέρουν 

καλύτερες πληροφορίες στα σχολεία, στις τοπικές αρχές και στην κεντρική 

κυβέρνηση για τις αποδόσεις των μαθητών τους και για τους παράγοντες που τις 

επηρεάζουν.  

2.3 Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα . 

Το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα (National Curriculum) καθορίζει ένα 

σαφές και πλήρες νομικό δικαίωμα μάθησης για όλους τους μαθητές ηλικίας έως 

                                                           
17 Ομοίως με 14 
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και 16 ετών. Προσδιορίζει το περιεχόμενο των μαθημάτων που θα διδαχθούν 

και θέτει στόχους επίτευξης για την μάθηση. Καθορίζει επίσης τον τρόπο 

αξιολόγησης και αναφοράς της απόδοσης των μαθητών. Ένα αποτελεσματικό 

Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα δίνει στους δασκάλους, στους μαθητές, στους 

γονείς, στους εργοδότες και στην ευρύτερη κοινότητα μια σαφή και κοινή 

κατανόηση των δεξιοτήτων και της γνώσης που οι νέοι θα κερδίσουν στο 

σχολείο (National Curriculum online, 2006a).  

Το αγγλικό σχολικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει όλη την 

εκπαίδευση και τις εμπειρίες που κάθε σχολείο προγραμματίζει για τους μαθητές 

του και το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ένα σημαντικό στοιχείο του. 

Έγκειται σε κάθε σχολικό ίδρυμα να διαμορφώσει το δικό του πρόγραμμα 

σπουδών συναρτήσει των συνθηκών και των εξειδικευμένων αναγκών του 

(National Curriculum online, 2006b). Σε γενικές γραμμές το Εθνικό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα ισχύει για όλους τους μαθητές ηλικίας 5-16 ετών των κρατικά 

επιδοτούμενων σχολείων (INCA, 2007d). Εντούτοις, ο Υπουργός Παιδείας 

μπορεί να διατάξει τη μετατροπή και τη μη εφαρμογή του για ορισμένους 

μαθητές, σε ορισμένα σχολεία και υπό ορισμένες συνθήκες. Μπορεί, 

παραδείγματος χάρη, να επιτραπεί η μερική τροποποίηση, ακόμη και η μη 

εφαρμογή του θεσμοθετημένου Αναλυτικού Προγράμματος για μεμονωμένους 

σπουδαστές με ειδικές ικανότητες18. 

Στόχοι του αγγλικού σχολικού προγράμματος 

Στόχος 1: Το σχολικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να αποβλέπει στο να 

παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές προκειμένου να μάθουν και να 

επιτύχουν.  

                                                           
18 Όρος που χρησιμοποιείται για να εκφράσει τις απαιτήσεις παιδιών με δυσκολίες σε 

μια από τις ακόλουθες περιοχές: στη μάθηση, στη συμπεριφορά, στη συναισθηματική, 
κοινωνική ή φυσική ανάπτυξη, οι οποίες είτε επηρεάζουν την εκπαιδευτική τους 
πρόοδο, είτε απαιτούν πρόνοια διαφορετική από τη συνήθη. Στην Αγγλία και στην 
Ουαλία, αν κριθεί ότι ένα παιδί χρήζει επιπλέον φροντίδας και πρόνοιας από αυτή που 
προσφέρεται κανονικά, οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές υποχρεούνται να συντάξουν 
μια επίσημη έκθεση όπου να 26 περιγράφονται οι ανάγκες του παιδιού και να 
προτείνονται τρόποι ικανοποίησής του. Το παιδί πλέον αποκτά τον χαρακτηρισμό 

'statemented'. 
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Στόχος 2: Το σχολικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να αποσκοπεί στο να 

προωθεί την πνευματική, ηθική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των 

μαθητών και να προετοιμάζει  

όλους τους μαθητές για τις ευκαιρίες, τις ευθύνες και την εμπειρία της ζωής.  

Αυτοί οι δύο στόχοι ενισχύουν ο ένας τον άλλον. Η προσωπική ανάπτυξη 

των μαθητών, πνευματικά, ηθικά, κοινωνικά και πολιτιστικά, διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στη δυνατότητά τους να μάθουν και να επιτύχουν.  

Οι τέσσερις κύριοι σκοποί του αγγλικού Εθνικού Αναλυτικού 

Προγράμματος  

i. Να προασπίζει δικαιώματα.  

Να εξασφαλίζει σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το κοινωνικό 

τους υπόβαθρο, τον πολιτισμό, τη φυλή, το φύλο και τυχόν διαφορές στις 

ικανότητες δικαίωμα πρόσβασης σε διάφορους μαθησιακούς τομείς 

προκειμένου να αναπτύξουν τη γνώση, την κατανόηση, τις δεξιότητες και τις 

τοποθετήσεις που είναι απαραίτητες για την αυτοεκπλήρωση και την εξέλιξη 

τους σε ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες.  

ii. Να καθιερώνει πρότυπα.  

Να καθιστά σαφείς τις προσδοκίες για μάθηση και επίτευξη στους 

μαθητές, στους γονείς, στους δασκάλους, στους κυβερνήτες, στους εργοδότες 

και στο κοινό και να καθιερώνει εθνικά πρότυπα για την απόδοση όλων των 

μαθητών στα μαθήματα που περιλαμβάνει. Αυτά τα πρότυπα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να θέσουν στόχους για βελτίωση, να εκτιμήσουν την 

πρόοδο προς την πλήρωση των εν λόγω στόχων και να συγκρίνουν την απόδοση 

μεταξύ των ατόμων, των ομάδων και των σχολείων.  

iii. Να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού εθνικού πλαισίου, 

που να προωθεί τη συνέχεια του προγράμματος σπουδών και να 

είναι αρκετά εύκαμπτο για να εξασφαλίσει την πρόοδο των 

μαθητών. Επίσης να διευκολύνει τη μετάβαση των μαθητών 
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μεταξύ των σχολείων και των φάσεων Εκπαίδευσης και να 

αποτελέσει τη βάση για τη δια βίου μάθηση.  

iv. Να προωθεί την κατανόηση από το κοινό.  

Να ενισχύει την κατανόηση του έργου των σχολείων και των 

επιτευγμάτων της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και να παρέχει κοινή βάση για 

συζητήσεις εκπαιδευτικών ζητημάτων μεταξύ κοινών και εξειδικευμένων 

ομάδων, συμπεριλαμβανομένων μαθητών, γονέων, δασκάλων, κυβερνητών και 

εργοδοτών.  

Βασικές δεξιότητες (Key Skills)  

Έξι περιοχές δεξιοτήτων περιγράφονται ως Βασικές. Κατέχουν 

σημαντική θέση στο αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς θεωρούνται 

απαραίτητες για την επιτυχία στην εργασία, στην Εκπαίδευση και στη ζωή. 

Αυτές οι βασικές δεξιότητες ενσωματώνονται στο Εθνικό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα και είναι οι ακόλουθες:  

o Επικοινωνία  

Περιλαμβάνει δεξιότητες στην ομιλία, στην ακρόαση, στην ανάγνωση 

και στη γραφή. Οι δεξιότητες στην ομιλία και στην ακρόαση περιλαμβάνουν τη 

ικανότητα του να μιλά κάποιος αποτελεσματικά σε διαφορετικά ακροατήρια, το 

να ακούει, να καταλαβαίνει και να αποκρίνεται κατάλληλα σε άλλους, αλλά και 

να συμμετέχει αποτελεσματικά σε συζητήσεις. Οι δεξιότητες στην ανάγνωση 

και τη γραφή περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ανάγνωσης με ευφράδεια μιας 

σειράς λογοτεχνικών και μη κειμένων και την κριτική απεικόνιση του τι έχει 

αναγνωσθεί. Ευκαιρίες για ανάπτυξη αυτής της βασικής δεξιότητας παρέχονται 

μέσω της Αγγλικής γλώσσας και με τη χρήση της από τους μαθητές μέσα στο 

πρόγραμμα σπουδών.  

o Συνδέεται με την ανάπτυξη μιας σειράς διανοητικών δεξιοτήτων 

υπολογισμού και τη δυνατότητα εφαρμογής τους μέσα σε ποικίλα 

πλαίσια. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της 

κατανόησης και της χρήσης της μαθηματικής γλώσσας σχετικά με 



 
38 

τους αριθμούς και τους υπολογισμούς προκειμένου να υποβληθούν 

σε επεξεργασία τα στοιχεία, να λυθούν τα όλο και περισσότερο 

σύνθετα προβλήματα και να ερμηνευθεί ο συλλογισμός που έλαβε 

χώρα. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν 

υπολογιστικές δεξιότητες σε προβλήματα και σε άλλα μαθήματα του 

Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος, αλλά και σε πραγματικές 

καταστάσεις. Οι ευκαιρίες για αυτήν την βασική ικανότητα 

προσφέρονται ρητά στα μαθηματικά.  

o Τεχνολογία πληροφοριών . 

Η βασική δεξιότητα της τεχνολογίας πληροφοριών περιλαμβάνει την 

ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών πληροφορίας και εργαλείων ICT19 για την 

εύρεση, ανάλυση, ερμηνεία, εκτίμηση και παρουσίαση πληροφοριών για πλήθος 

σκοπών. 

o Εργασία με άλλους . 

Περιλαμβάνει την ικανότητα συμμετοχής σε συζητήσεις τόσο σε μικρές 

ομάδες, όσο και μέσα στην τάξη και τη συνεργασία με άλλους για την κοινή 

αντιμετώπιση μιας πρόκλησης, κάτι που προσφέρουν όλα τα μαθήματα.  

o Βελτίωση προσωπικής μάθησης και απόδοσης .  

Εμπεριέχει την αυτοκριτική των μαθητών πάνω στην εργασία τους και 

στο τι έχουν μάθει και τον προσδιορισμό τρόπων για τη βελτίωση της 

προσωπικής μάθησης και επίδοσης. Όλα τα μαθήματα προσφέρουν ευκαιρίες 

στους μαθητές να ελέγξουν την εργασία τους και να βελτιώσουν τη μάθησή 

τους. 

o Επίλυση προβλημάτων . 

Αφορά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στρατηγικών που θα 

βοηθήσουν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα 

                                                           
19 Information and communication Technology (Τεχνολογία πληροφορίας και 

επικοινωνίας) 
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που θα αντιμετωπίσουν τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, όσο και 

στην υπόλοιπη ζωή τους.  

Βασικά στοιχεία του αγγλικού Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος είναι:  

 

o Τέσσερα Βασικά Στάδια (key stages) μάθησης και αξιολόγησης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Εκπαιδευτικές Φάσεις, ηλικίες μαθητών, Βασικά Στάδια και Έτη Αγγλικής Εκπαίδευσης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΗΛΙΚΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΒΑΣΙΚΑ 

ΣΤΑΔΙΑ 

ΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προ-υποχρεωτική 

Εκπαίδευση 

3-5 ετών Θεμελιώδες Στάδιο 
 

Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

5-7 ετών Βασικό Στάδιο 1 Έτη 1 και 2 

7-11 ετών Βασικό Στάδιο 2 Έτη 3,4,5 και 6 

Κατώτερη 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση-- 

11-14 ετών Βασικό Στάδιο 3 Έτη 7,8,και 9 

14-16 ετών Βασικό Στάδιο 4 Έτη 10 και 11 

Ανώτερη 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

16-18 ετών 
 

Έτη 12 και 13 

 

Ο Εκπαιδευτικός Νόμος του 2002 δημιούργησε μια νομοθετική διάκριση 

μεταξύ των Βασικών Σταδίων 1 έως 3 και του Βασικού Σταδίου 4 της 

υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.  

o Τα μαθήματα κορμού (core subjects) και τα μαθήματα επιλογής 

(foundation subjects) Στα μαθήματα κορμού ανήκουν τα αγγλικά, τα 

μαθηματικά και η επιστήμη και η παρακολούθησή τους είναι 
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υποχρεωτική. Η ειδική αντιμετώπιση που έχουν τα μαθήματα αυτά 

οφείλεται στο ότι η επάρκεια στη γλώσσα, στις μαθηματικές γνώσεις 

και στις επιστημονικές μεθόδους θεωρείται καθοριστική τόσο για τα 

υπόλοιπα μαθήματα του σχολικού προγράμματος όσο και για τη 

μετέπειτα ενήλικη ζωή. Το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών στην 

Αγγλία αποτελείται από το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα και τη 

θρησκευτική εκπαίδευση που, ωστόσο, δεν προορίζονται να 

αποτελούν ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών.  

Από τον Αύγουστο του 2000, οι μαθητές αναμένεται να ακολουθήσουν 

ένα μη θεσμοθετημένο πρόγραμμα προσωπικής και κοινωνικής αγωγής καθώς 

και αγωγής υγείας (PSHE20) . 

 

2.4 Δομή λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης . 

Στην Αγγλία και την Ουαλία, η μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση 

παρέχεται στα λεγόμενα sixth form σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για τη φοίτηση στα σχολεία αυτά δεν υπάρχουν επίσημες τυπικές προϋποθέσεις, 

καθώς τα σχολεία θέτουν τις δικές τους προϋποθέσεις εισαγωγής. 

Η φοίτηση οδηγεί στο Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Ανώτερου 

Επιπέδου (General Certificate of Education Advanced-level examinations - GCE 

A-levels) και αποτελεί την κύρια οδό για την Ανώτερη Εκπαίδευση. Η δομή του 

πιστοποιητικού GCE A levels αναθεωρήθηκε πρόσφατα και είχε ως αποτέλεσμα 

το νέο σύστημα AS/A2. Για να αποκτήσουν το πλήρες A level, οι μαθητές 

πρέπει να συμπληρώσουν τρία AS units (advanced subsidiary) και τρία A2 units. 

Τον πρώτο χρόνο της μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι μαθητές 

μπορούν να επιλέξουν μέχρι πέντε αντικείμενα, στα οποία δίνουν εξετάσεις. 

Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους οι μαθητές μπορούν είτε να επιλέξουν 

το αντικείμενο μόνο σε ανώτερο επίπεδο (AS) και να λάβουν αναγνωρισμένο 

                                                           
20 Personal Social Health Education 
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τίτλο σπουδών ή να συνεχίσουν στο επόμενο έτος (A2), του οποίου η επιτυχής 

ολοκλήρωση οδηγεί στο A level. 

Τα πιστοποιητικά A levels καλύπτουν περίπου 80 αντικείμενα εκ των 

οποίων τα 14 είναι Επαγγελματικά (VCEs - Vocational Certificate of 

Education). 

Τα πιστοποιητικά GCE A-level και GCE AS βαθμολογούνται στην 

κλίμακα A ως E. Η βαθμολογία U δηλώνει απόρριψη. 

Τα Επαγγελματικά Πιστοποιητικά VCE έχουν επίσης αναμορφωθεί και 

έχουν την ίδια δομή με τα AS/A2. Οι τίτλοι σπουδών ονομάζονται GCE A levels 

σε εφαρμοσμένα αντικείμενα και διακρίνονται σε τέσσερις τύπους: 

Advanced Subsidiary General Certificate of Education. Προϋποθέτει τρία AS 

units και βαθμολογείται A-E. 

Advanced Subsidiary General Certificate of Education (double award). 

Προϋποθέτει έξι AS units και βαθμολογείται AA, AB-EE. 

Advanced General Certificate of Education. Συνήθως προϋποθέτει τρία 

AS units και τρία A2 units και βαθμολογείται A-E. 

Advanced General Certificate of Education (double award). 

Προϋποθέτει έξι AS units και έξι A2 units και βαθμολογείται AA, AB-EE. 

Ένας επίσης τίτλος σπουδών είναι το Advanced Extension Awards 

(AEA) ο οποίος δίδεται από το 2002 και είναι διαθέσιμος σε μαθητές που 

αναμένεται να βαθμολογηθούν με Α. Ο τίτλος AEA κατά την τρέχουσα περίοδο 

είναι διαθέσιμος σε 19 αντικείμενα και αποτελεί μία εκ των προϋποθέσεων για 

την είσοδο στο πανεπιστήμιο. 

Η πλήρους ωραρίου και μερικού ωραρίου μετα-υποχρεωτική 

εκπαίδευση παρέχεται επίσης στα κολλέγια μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

και στα sixth form κολλέγια. 
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2.5 Χρηματοδότηση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης . 

To Συμβούλιο Χρηματοδότησης της Αγγλικής Ανώτερης Εκπαίδευσης 

(HEFCE21) είναι ένας μη κυβερνητικός δημόσιος οργανισμός του Υπουργείου 

Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων (προηγουμένως το Υπουργείο 

Καινοτομίας, Πανεπιστημίων και Δεξιοτήτων) στο Ηνωμένο Βασίλειο, που 

είναι υπεύθυνο για τη διανομή των χρηματοδοτήσεων στα Πανεπιστήμια και 

Κολέγια Ανώτερης και Περαιτέρω  Εκπαίδευσης στην Αγγλία από το 1992. 

Το 2012-13 HEFCE θα διαθέσει £ 5,3 δισεκατομμύρια στα δημόσια 

ταμεία από τη βρετανική κυβέρνηση για τα πανεπιστήμια και τα κολέγια στην 

Αγγλία προκειμένου να υποστηριχθεί η παροχή υψηλής ποιότητας στην 

εκπαίδευση, την έρευνα και των συναφών δραστηριοτήτων .Το HEFCE μόνο 

χρηματοδοτεί τα ιδρύματα  και δεν δίνει δάνεια ή υποτροφίες στους φοιτητές. 

Βοηθά επίσης να αναπτυχθεί και να εφαρμοσθεί ανώτερη εκπαιδευτική 

πολιτική, με βάση την έρευνα και τη διαβούλευση22. 

Άλλες πηγές χρηματοδότησης περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις για την 

έρευνα και συμβάσεις που συνάπτονται από τα ερευνητικά συμβούλια, τα 

δίδακτρα που καταβάλλονται από τους φοιτητές του εξωτερικού και (από το 

1998) τη συμβολή στην υλοποίηση των διδάκτρων που καταβάλλουν οι μαθητές 

στο σπίτι, διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, προμηθευτές της έρευνας από 

εμπορικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις, δωρεές, καθώς και υπηρεσίες 

συνεδρίων.  

Τον Ιανουάριο του 2003, η κυβέρνηση εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο, τις 

ρυθμίσεις, τα σχέδιά της για τη μεταρρύθμιση και τις επενδύσεις στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει προτάσεις για αλλαγές 

στο σύστημα χρηματοδότησης των φοιτητών. Το 2003-04 η κυβέρνηση θέσπισε 

νομοθεσία για τη στήριξη των προτάσεων του εγγράφου.  

                                                           
21 The Higher Education Funding Council for England (HEFCE) - Συμβούλιο 

Χρηματοδότησης Αγγλικής Ανώτερης Εκπαίδευσης. 
22 http://en.wikipedia.org/wiki/HEFCE 
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Όπως όλα τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι αυτόνομα ιδρύματα, τα διοικητικά όργανά τους είναι 

υπεύθυνα για όλες τις δαπάνες και την οικονομική διαχείριση.  

Δίδακτρα χρεώνονται από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Από το 1998-99, οι νέοι προπτυχιακοί φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υποχρεώνονται να 

υπόκεινται έλεγχο των πόρων τους για τη συμμετοχή τους στα έξοδα των 

διδάκτρων τους. Πολλοί μαθητές, ωστόσο, είναι επιλέξιμοι μέσω υποτροφιών 

για στήριξη για να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν το κόστος των εν λόγω τελών. 

Το ποσό της στήριξης, είναι ανάλογο με το εισόδημα το δικό τους ή των γονέων 

τους.  

Από το 1999/2000 οι υποτροφίες, τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους 

πολλοί μαθητές, αντικαταστάθηκαν από τα δάνεια, μέρος των οποίων 

υπόκεινται σε έλεγχο πόρων. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι ότι τα δάνεια θα 

πρέπει να παρέχονται στους φοιτητές με ευνοϊκούς όρους, που απαιτούν οι 

δανειολήπτες να επιστρέψουν, σε πραγματικούς όρους, σε γενικές γραμμές το 

ίδιο ποσό με εκείνο που δανείστηκαν. Το ποσοστό της επιστροφής εξαρτάται 

από το επίπεδο των εισοδημάτων του δανειολήπτη μετά την αποφοίτηση. Πιο 

πρόσφατα, η Εθνική Συνέλευση της Ουαλίας επανεισήγαγε επιχορηγήσεις σε 

σπουδαστές στην Ουαλία. Επιχορηγήσεις από τη Μαθητική Συνέλευση 

εισήχθησαν από τον Σεπτέμβριο του 2002 για τους φοιτητές από οικογένειες με 

χαμηλό εισόδημα. Η χρηματοδοτική στήριξη για τα εγκεκριμένα προγράμματα 

των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας μπορεί να είναι διαθέσιμη με τη 

μορφή υποτροφιών ή βραβείων. Τα βραβεία είναι διαθέσιμα από την έρευνα 

Συμβουλίων, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Έρευνας Διοικητικού 

Συμβουλίου ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Υπουργείο Παιδείας και 

Δεξιοτήτων (DfES). Οι σπουδαστές που συμμετέχουν σε μεταπτυχιακές 

σπουδές οδηγούνται στην απονομή του καταρτισμένου καθηγητή Status και 

είναι επιλέξιμοι για οικονομική ενίσχυση με τον ίδιο τρόπο όπως και οι 

προπτυχιακοί φοιτητές.  
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2.6 Αξιολόγηση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης . 

Υπάρχουν διάφορα συστήματα για την αξιολόγηση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για την 

αξιολόγηση της ποιότητας της έρευνας.  

Η αποστολή της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (QAA23) είναι «η διασφάλιση των αναγκαίων προτύπων και η 

βελτίωση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου ». 

Ιδρύθηκε το 1997 με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και προσωπικού από τον 

πρώην  Συμβούλιο Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα τμήματα 

αξιολόγησης της ποιότητας των HEFCE και HEFCW24, αυτό το ανεξάρτητο 

γραφείο εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι τίτλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK) είναι ένα υγιές πρότυπο. Προστατεύει το δημόσιο 

συμφέρον ελέγχοντας πώς τα πανεπιστήμια και τα κολέγια να διατηρήσει 

ακαδημαϊκά πρότυπα και την ποιότητα τους. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από 

μια σειρά καθοδήγησης που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με τον τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κύριος μεταξύ των οποίων είναι ο κωδικός του 

Ηνωμένου Βασιλείου Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ο κώδικας 

Ποιότητας). 

Το QAA  είναι επιφορτισμένο με την παροχή συμβουλών στο Ιδιωτικό 

Συμβούλιο κατά τις  οποίες τα ιδρύματα θα έχουν την δυνατότητα να απονέμουν 

πτυχίο και καθώς θα έχουν και το δικαίωμα να ονομάζονται πανεπιστήμιο. Από 

το 2011 το QAA έχει οριστεί από την Βρετανική Υπηρεσία Συνόρων (UKBA) 

να διεξάγει εκπαιδευτική εποπτεία στους  παρόχους  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

ώστε να μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόκτησης  'highly trusted sponsor'25 

status σύμφωνα με τους κανονισμούς UKBA Tier 4.  

                                                           
23 Quality Assurance Agency 
24 The Higher Education Funding Council for England (HEFCE) - Συμβούλιο 

Χρηματοδότησης Ουαλικής Ανώτερης Εκπαίδευσης. 
25 Οι highly trusted sponsors έχουν δικαίωμα να προσλαμβάνουν ξένους φοιτητές στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. 
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Το QAA ρυθμίζει επίσης την Πρόσβαση σε Δίπλωμα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης , ένα προσόν που επιτρέπει στα άτομα χωρίς Α-επίπεδο 

εκπαίδευσης  ή κάποιο ισοδύναμο να εισέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Η αποστολή του QAA είναι η διασφάλιση των αναγκαίων προτύπων και 

η βελτίωση της ποιότητας κάτι που επιτυγχάνεται με τέσσερις στρατηγικούς 

στόχους, που μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

 Να εντοπίζονται οι ανάγκες  των μαθητών και να αποτιμώνται 

από τους ίδιους. 

 Η διασφάλιση των προτύπων σε ένα διαρκώς αυξανόμενο και 

διαφοροποιούμενο τομέα. 

 Να επιφέρουν βελτιώσεις. 

 Και η βελτίωση της βρετανικής κοινής γνώμης για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

 «Η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μπορεί να ελεγχθεί από το 

Γραφείο Προτύπων στην Εκπαίδευση (Ofsted26) στην Αγγλία και από Estyn27 

στην Ουαλία. Οι επιθεωρήσεις εστιάζονται σε τρεις τομείς:  

1. Στην ποιότητα της διδασκαλίας των εκπαιδευόμενων σύμφωνα με τους 

εθνικούς κανόνες για την ανάθεση του καταρτισμένου καθηγητή Status 

(QTS).  

2. Στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευομένων.  

3. Στην επιλογή και ποιότητα της πρόσληψης ασκουμένων.  

Οι διάφορες πτυχές του κάθε τομέα βαθμολογούνται από μια τεσσάρων 

σημείων κλίμακα28».  

 

                                                           
26 Office for Standards in Education 
27 To γραφείο Επιθεώρηση για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ουαλία. 
28 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-

England:Overview 
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2.7 Διαρκής Εκπαίδευση29 

Η εκπαίδευση των ενηλίκων ασχολείται με τις πολιτικές, τα 

προγράμματα και τα προσόντα που απευθύνονται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους 

πάνω από την ηλικία των 19 εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .Περιλαμβάνει 

τόσο τυπική όσο και  άτυπη μάθηση. Όσον αφορά την τυπική μάθηση, ένα ευρύ 

φάσμα τόσο στα γενικά όσο και στα επαγγελματικά προσόντα είναι διαθέσιμο . 

Η εκπαίδευση των ενηλίκων καλύπτει τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες: 

1. Ικανότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική ζωη. 

2. Γενικά προγράμματα  

3. Επαγγελματικά προγράμματα 

4. Προγράμματα βασιζόμενα σε συγκεκριμένα επαγγέλματα 

«Το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων (BIS) 

είναι υπεύθυνο για την  γενική κατεύθυνση της πολιτικής του τομέα μάθησης 

και δεξιοτήτων ενηλίκων στην Αγγλία. Στο ευρύτερο πεδίο της πολιτικής του 

Υπουργείου περιλαμβάνονται οι δεξιότητες, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η 

καινοτομία και η επιστήμη, οι επιχειρήσεις και το εμπόριο .Επικεφαλής του 

υπουργείου είναι ο γραμματέας Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων. Ο 

γραμματέας επικουρείται από πέντε υπουργούς, εκ των οποίων ένας είναι, ο  

αρμόδιος υπουργός για τη μετεκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση 

(από κοινού με το Υπουργείο Παιδείας) που είναι υπεύθυνος για τους 

ακόλουθους τομείς : την περαιτέρω εκπαίδευση, τις δεξιότητες των ενηλίκων, 

τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Ικανοτήτων (SFA), τη δια βίου μάθηση, την 

άτυπη μάθηση ενηλίκων, την βρετανική Επιτροπή για την Απασχόληση και 

δεξιοτήτων»30. 

  

                                                           
29 Labaree, 2006. Education, markets and the public good. United Kingdom, 
Leroutledge edition. 
30https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-

England:Adult_Education_and_Training 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

3.1 Αρμόδιοι φορείς, οργάνωση, έγκριση. 

Παραδοσιακά η εκπαίδευση31 στη Γαλλία έχει κοσμικό χαρακτήρα και 

είναι εξαιρετικά συγκεντρωτική. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για τον 

καθορισμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσω του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, το οποίο περιλαμβάνει τις γενικές επιθεωρήσεις, 

το υπουργικό γραφείο, το γραφείου του ανώτερου υπαλλήλου της άμυνας, δέκα 

σημαντικές διευθύνσεις, καθώς και μια αντιπροσωπεία. 

Οι διευθύνσεις του υπουργείου είναι κατανεμημένες σε συγκεκριμένους 

τομείς αρμοδιότητας στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Όσον αφορά το 

σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης, εκτός από την αντιπροσωπία για τις διεθνείς 

σχέσεις και τη συνεργασία (DRIC32 ), δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς 

και η διεύθυνση νομικών υποθέσεων (DAJ33 ), η διεύθυνση επικοινωνίας 

(DICOM34 ) και η διεύθυνση σχεδιασμού και ανάπτυξης (DPD35).  

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας είναι επικουρούμενος από έναν 

αναπληρωτή υπουργό για την επαγγελματική κατάρτιση. Το Υπουργείο 

Γεωργίας και Αλιείας είναι υπεύθυνο για τη γεωργική εκπαίδευση. Το 

Υπουργείο Απασχόλησης και Αλληλεγγύης παίζει σημαντικό ρόλο στην 

επαγγελματική κατάρτιση και τέλος το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού 

και το Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας συμβάλλουν στην οργάνωση 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους νέους.  

                                                           
31 Το εκπαιδευτικό σύστημα απευθύνεται για περισσότερο από το 80% των παιδιών 
σχολικής ηλικίας 
32 Delegation aux Relations Internationales et a la Cooperation (Defense Research 
Information Center) 
33 Direction des affaires juridiques (Διεύθυνση Νομικών Θεμάτων (Υπουργείο 
Παιδείας)) 
34 Digital Imaging and Communications in Medicine 
35 Department of Professional Development 



 48 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα όργανα : 

 Το διοικητικό συμβούλιο (Conseil d'administration), που 

αποτελείται από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, τη διοίκηση και 

το προσωπικό του ιδρύματος, τους γονείς και τους μαθητές.  

 Τη μόνιμη επιτροπή (Commission permanente) και το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο (Conseil de discipline).  

  Την κλάση του Συμβουλίου (Conseil de classe), η οποία συνεδριάζει 

τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο - διδασκαλικής ομάδας μέσα στον 

κύκλο του οποίου ο ρόλος είναι να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ 

των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του σχολικού 

σχεδίου και να εξασφαλίσουν στη συνέχεια και την αξιολόγηση των 

εργασιών των μαθητών.  

Για διοικητικούς σκοπούς, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία 

έχουν τεθεί υπό τον άμεσο έλεγχο των δήμων, που τα δημιουργεί και 

διαχειρίζεται τους προϋπολογισμούς τους. Οι αποφάσεις που επηρεάζουν αυτά 

τα σχολεία γίνονται ως εκ τούτου από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ωστόσο, στο μέτρο που το κράτος είναι υπεύθυνο για τις νέες θέσεις και την 

απασχόληση των καθηγητών, η απόφαση για τη δημιουργία ενός νέου σχολείου 

ή τάξης δεν μπορεί να παράγει αποτελέσματα χωρίς την έγκριση του 

εκπροσώπου του κράτους: το νομάρχη του νομού. Η δύναμη έτσι, στην 

πραγματικότητα, κατανέμεται μεταξύ του κράτους και των τοπικών αρχών.  

Τα κολέγια και τα λύκεια (γενικά, τεχνολογικά, επαγγελματικά) είναι 

τοπικά δημόσια σχολεία με νομική ευθύνη αλλά οικονομική αυτονομία. Ο 

νομάρχης ορίζει τα σχολεία της κάθε περιοχής.  

Τα πανεπιστήμια στη Γαλλία διαθέτουν διοικητική, οικονομική και 

ακαδημαϊκή αυτονομία. Το γαλλικό κράτος ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές 

και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ επιβλέπει την πρόσληψη, την κατάρτιση 

και τη διαχείριση του προσωπικού. Ακόμη, θεσπίζει το καταστατικό και τους 

κανόνες λειτουργίας για τα θεσμικά όργανα και τους παρέχει την αναγκαία 

διδασκαλία και τις διοικητικές θέσεις. Μια ακόμη αρμοδιότητα του Υπουργού 
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Παιδείας είναι ο καθορισμός των ημερομηνιών των σχολικών διακοπών στη 

μητροπολιτική Γαλλία.  

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας επικουρείται από διάφορα 

συμβουλευτικά όργανα των οποίων ο ρόλος είναι να παρέχουν πληροφορίες, να 

διατυπώνουν προτάσεις ή να δίνουν συμβουλές.  

Τα κύρια συμβουλευτικά όργανα είναι οι εξής:  

o Το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Conseil superieur de 

l'education), με 95 μέλη, που εκπροσωπούν το προσωπικό της 

δημόσιας εκπαίδευσης (48 μέλη), τους χρήστες - γονείς, μαθητές 

και φοιτητές (19 μέλη) και τις τοπικές αρχές, τις ενώσεις για 

εξωσχολικές δραστηριότητες, καθώς και τις εκπαιδευτικές 

ομάδες συμφερόντων (28 μέλη). Το Συμβούλιο αυτό παρέχει 

συμβουλές για όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα (όπως είναι οι 

στόχοι, η λειτουργία, οι κανονισμοί, κ.λπ.).  

o Το Συμβουλίου για το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών (Conseil des 

εθνικά προγράμματα - CNP). Δημιουργήθηκε από το νόμο-

πλαίσιο του Ιουλίου 1989. Το Συμβούλιο συμβουλεύει και 

υποβάλλει προτάσεις (με τους αρμόδιους υπουργούς) για τη 

γενική αντίληψη της παιδείας, τους σημαντικούς στόχους που 

πρέπει να επιτευχθούν, την προσαρμογή των προγραμμάτων 

σπουδών και τους θεματικούς τομείς για την επίτευξη των 

στόχων αυτών, καθώς και την προσαρμογή τους στην εξέλιξη 

των γνώσεων.  

Κοινές επιτροπές αποτελούνται από ίσο αριθμό εκπροσώπων της 

διοίκησης και του προσωπικού. Περιλαμβάνουν την κοινή Τεχνική Επιτροπή 

(CTP), την Εθνική Κοινή Διοικητική Επιτροπή (CAPN) και την επαγγελματική 

συμβουλευτική επιτροπή.  

Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχει το Εθνικό 

Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Conseil national de 

l'enseignement superieur et de la recherche NESER), το οποίο αποτελείται από 
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61 μέλη, που εκπροσωπούν το προσωπικό (29), τους φοιτητές (11) και τις κύριες 

εθνικές εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, επιστημονικές, οικονομικές και κοινωνικές 

ομάδες συμφερόντων (21). Αυτό παρέχει συμβουλές προς τον Υπουργό για τις 

βασικές κατευθύνσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: το μεταρρυθμιστικό 

σχέδιο, τους τύπους της εκπαίδευσης, την κατανομή της χρηματοδότησης 

μεταξύ των θεσμικών οργάνων, κ.λπ.  

Υπάρχουν οκτώ περαιτέρω εθνικά δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα που 

παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την άμεση ευθύνη του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας:  

 το Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας (INRP),  

 το Εθνικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης ( CNDP),  

 το Εθνικό Κέντρο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (CNED),  

 το Εθνικό Κέντρο του Πανεπιστημίου και της Σχολής Ζωής (CNOUS),  

 η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για Σπουδές και Επαγγέλματα 

(ONISEP), 

 το Κέντρο Μελετών και Έρευνας για Προσόντα (CEREQ), 

 το Διεθνές Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών (CIER), και 

 η Ένωση των ομίλων της Δημόσιας Αγοράς (UGAP). 

 

3.2 Εκπαιδευτικές φάσεις36 . 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας για τους μαθητές ηλικίας 2 έως 19 

ετών είναι χωρισμένο σε τρεις φάσεις:  

1. Πρώτη φάση: Προ-υποχρεωτική εκπαίδευση, για μαθητές ηλικίας έως 6 

ετών.  

2. Δεύτερη φάση: Πρωτοβάθμια-υποχρεωτική εκπαίδευση, για μαθητές 

ηλικίας από 6 έως 16 ετών.  

                                                           
36 Apartian S. Bertin N. 2005. C'est clair! Editions Trait d'union. 
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3.  Τρίτη φάση: Μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια, για μαθητές ηλικίας 

16 έως 18 ετών.  

 

3.2.1 Πρώτη φάση :Προ-υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Η μακρά παράδοση της Γαλλίας στην προ-υποχρεωτική εκπαίδευση 

δικαιολογεί το ποσοστό των παιδιών37 που συμμετέχουν σε αυτή.  

Η μαθητεία στη Γαλλία είναι υποχρεωτική από την ηλικία των 6, το 

πρώτο έτος του δημοτικού σχολείου. Πολλοί γονείς ωστόσο στέλνουν τα παιδιά 

τους νωρίτερα , περίπου από την ηλικία των 3 σε νηπιαγωγεία (maternelle) ,τα 

οποία είναι συνήθως συνδεδεμένα με το δημοτικό σχολείο ενός δήμου. Μερικοί 

γονείς στέλνουν τα παιδία ακόμα νωρίτερα στην ηλικία των 2 ετών σε 

βρεφονηπιακούς σταθμούς  (pe-maternelle). Στο τελευταίο έτος του 

νηπιαγωγείου, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, οι μαθητές εισάγονται στην ανάγνωση. 

Μετά το νηπιαγωγείο, οι μαθητές εισάγονται στο δημοτικό σχολείο. Στο 

πρώτο έτος (cours préparatoire) μαθαίνουν γραφή και να αναπτύσσουν τις 

αναγνωστικές τους δεξιότητες. Παρόμοια με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, οι 

μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν συνήθως ένα μόνο δάσκαλο38 (ή 

ίσως και δύο) που διδάσκει το πλήρες πρόγραμμα σπουδών, αναφέροντας 

ενδεικτικά τα γαλλικά, τα μαθηματικά, τις επιστήμες και ανθρωπιστικές 

επιστήμες 39.  

  

                                                           
37 To 99,9% των παιδιών ηλικίας τριών ετών και άνω φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 
38 Η γαλλική λέξη για έναν δάσκαλο στο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 

maître ή αν πρόκειται για γυναίκα maîtresse ( παλαιότερα ονομαζόταν instituteur, ή 
institutrice). 
39Πηγή  http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_France 

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_France
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3.2.2 Δεύτερη φάση :Πρωτοβάθμια –υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Στη Γαλλία, η αρίθμηση των τάξεων στα σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης γίνεται αντίστροφα από τον έκτο ως τον τελικό χρόνο όπως 

εξηγείται παρακάτω: 

 έκτη (sixième) αναφέρεται σε μαθητές ηλικίας 11 ετών 

 πέμπτη (cinquième) αναφέρεται σε μαθητές ηλικίας 12 ετών 

 τετάρτη (quatrième) αναφέρεται σε μαθητές ηλικίας 13 ετών 

 τρίτη (troisième) αναφέρεται σε μαθητές ηλικίας 14 ετών 

 δεύτερη (seconde) αναφέρεται σε μαθητές ηλικίας 15 ετών 

 πρώτη (première) αναφέρεται σε μαθητές ηλικίας 16 ετών 

 τελική (terminale) αναφέρεται σε μαθητές ηλικίας 17 ετών 

Μετά την προσχολική εκπαίδευση οι μαθητές εισάγονται υποχρεωτικά 

στα δημοτικά σχολεία (ecole elementaire) σε ηλικία έξι ετών και ακολουθούν το 

βασικό κύκλο μάθησης που ξεκινάει από το ανώτερο τμήμα του νηπιαγωγείου 

και συνεχίζει κατά τα δυο πρώτα έτη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα τρία 

επόμενα έτη προετοιμάζουν τους μαθητές για την εισαγωγή τους στα κολέγια.  

Η διδασκαλία στα κολέγια χωρίζεται σε τρεις κύκλους40:  

1. Τον κύκλο προσαρμογής. 5η και 4η τάξη. Διευκολύνει τη μετάβαση 

από το δημοτικό σχολείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

2. Τον κεντρικό κύκλο. 3η τάξη. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

διευρύνουν τις γνώσεις αλλά και τις δεξιότητές τους.  

3. Τον κύκλο καθοδήγησης. 2η και 1η τάξη. Συμπληρώνει τις γνώσεις 

των μαθητών και τους προετοιμάζει για την μετάβασή τους στο 

λύκειο.  

Μέχρι την ηλικία των δεκαέξι ετών οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει το 

βασικό αυτό σχολείο, εφόσον δεν έχει επαναληθφεί κάποιος χρόνος. Το ωράριο 

                                                           
40 http://www.circe.be/content/view/51/283/lang,gr/ 
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που ακολουθούν οι μαθητές στο σχολείο είναι πλήρες, ώστε να ικανοποιήσουν 

τις απαιτήσεις τους.  

3.2.3 Τρίτη φάση :Μετα-υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Το baccalauréat (επίσης γνωστή ως bac) αποκτάται από τους μαθητές ,στο τέλος 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο 

πανεπιστήμιο. 

Το πτυχίο baccalauréat χωρίζεται σε τρεις βασικές  κατηγορίες: 

 το baccalauréat général (γενικό baccalauréat ) 

 το baccalauréat professionnel (επαγγελματικό baccalaureate) 

 το baccalauréat technologique (τεχνολογικό baccalaureate) 

Πολλοί μαθητές επιλέγουν το général baccalauréat το οποίο 

προσανατολίζεται κυρίως σε θεωρητικές κατευθύνσεις και χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες μελέτης, που ονομάζονται σε séries . Η Série Scientifique (S-

επιστημονική) ασχολείται με τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά, η série 

économique et sociale (ES-κοινωνικό-οικονομικάά) με την οικονομία, τις 

κοινωνικές επιστήμες και τα μαθηματικά, και η Serie littéraire (L) 

επικεντρώνεται στη γαλλική, ξένες γλώσσες, ιστορία φιλοσοφία -γεωγραφία και 

τις τέχνες (ως επιλογή). Ωστόσο, οι séries δεν είναι ακριβώς ειδικότητες και 

κάθε κάτοχος bac έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σε οποιοδήποτε δημόσιο 

πανεπιστήμιο, αν αυτό ισχύει και για το θέμα που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση . Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει τη σειρά L δεν έχουν αρκετή 

επιστημονική γνώση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους και επομένως δεν 

μπορούν να πετύχουν σε πανεπιστήμια επιστημονικών πεδίων, για αυτόν τον 

λόγο συνδυασμοί των baccalauréats και των πανεπιστημιακών μαθημάτων είναι 

πολύ σπάνιες. 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Επιλογή Σχολείου 

Στη Γαλλία η εισαγωγή των μαθητών στα σχολεία γίνεται με βάση την 

περιοχή κατοικίας της οικογένειας του μαθητή. Αυτή είναι η πολιτική που 

ακολουθείται γενικότερα σύμφωνα με τις αρμόδιες, αφού τα σχολικά ιδρύματα 
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είναι αρκετά σε αριθμό ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της κάθε περιοχής41 . Ο 

μέγιστος αριθμός των μαθητών που γίνονται δεκτοί στα σχολεία είναι 

προκαθορισμένος.  

 

Εκθέσεις προόδου μαθητών  

Η κατάσταση του κάθε παιδιού αξιολογείται από το Συμβούλιο των 

Καθηγητών του κύκλου, σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά από αίτημα των 

γονέων. Η γραπτή πρόταση αποστέλλεται στους γονείς, οι οποίοι μπορεί να την 

αποδεχθούν ή να την αμφισβητήσουν με την προσφυγή σε μια ανώτερη αρχή (η 

οποία λαμβάνει την τελική απόφαση).  

Κάθε παιδί έχει ένα βιβλίο έκθεση (Livret scolaire), το οποίο εμφανίζεται 

τακτικά στους γονείς και αποτελεί μια μέθοδο επικοινωνίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και της οικογένειας. Αυτό το βιβλίο έκθεση αναφέρει τα 

αποτελέσματα της περιοδικής αξιολόγησης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από το μαθητή. Ενημερώνει τους γονείς για τις 

προτάσεις του Συμβουλίου των Καθηγητών του κύκλου που αφορά την 

προώθηση του παιδιού σε μια ανώτερη τάξη ή κύκλο και των τελικών 

αποφάσεων που λαμβάνονται.  

Οι επαφές και οι συναντήσεις με τους δασκάλους της τάξης και ιδιαίτερα 

με τον κύριο δάσκαλο και σύμβουλο προσανατολισμού είναι συχνές ή όποτε οι 

γονείς το ζητήσουν.  

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές καλούνται να κάνουν 

ανεξάρτητη και γραπτή εργασία στο σπίτι και στην τάξη. Το Συμβούλιο 

Καθηγητών καθορίζει τη σημασία του και ρυθμίζει τη διάρκεια αυτών των 

αποστολών. Στην τάξη, οι μαθητές λαμβάνουν επίκαιρες δοκιμές. Οι οικογένειες 

ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των παιδιών τους μέσω μιας έκθεσης αλλά 

και με συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς.  

                                                           
41 Εξαιρούνται οι δυσπρόσιτες περιοχές ,οι οποίες βρίσκονται εκτός των αστικών 

κέντρων 
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Επικοινωνία ανάμεσα στις διάφορες φάσεις της Γαλλικής 

εκπαίδευσης  

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί στη Γαλλία απαιτούν να τηρούνται αρχεία 

για τους μαθητές, όπως και στην πλειοψηφία των χωρών. Τα αρχεία καλύπτουν 

τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών, το σύνολο των απουσιών τους, αλλά 

και σημαντικά στοιχεία του οικογενειακού τους υποβάθρου.  

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν υλικό διαθέσιμο για τους εκπαιδευτικούς που 

ακολουθούν την πορεία των σπουδών του μαθητή.42 

  

3.3 Εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα. 

Το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα καθορίζει ένα σαφές και πλήρες νομικό 

δικαίωμα μάθησης για όλους τους μαθητές ηλικίας έως και 16 ετών. 

Προσδιορίζει το περιεχόμενο των μαθημάτων που θα διδαχτούν και θέτει 

στόχους επίτευξης για τη μάθηση, όπως συμβαίνει και στην πλειοψηφία των 

χωρών. Ακόμη, αποτελεί το σωστό εγχειρίδιο για δασκάλους, μαθητές, γονείς, 

εργοδότες αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα 

πλήρους και ορθότερης αξιοποίησης των δεξιοτήτων και των γνώσεων που οι 

νέοι αποκτούν στο σχολείο.  

Το γαλλικό σχολικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει όλη την 

εκπαίδευση και τις εμπειρίες που κάθε σχολείο προγραμματίζει για τους μαθητές 

του και το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ένα σημαντικό στοιχείο του. 

Έγκειται σε κάθε σχολικό ίδρυμα να διαμορφώσει το δικό του πρόγραμμα 

σπουδών συναρτήσει των συνθηκών και των εξειδικευμένων αναγκών του. 

Ωστόσο, ο στόχος είναι κοινός.  

Στόχοι του γαλλικού σχολικού προγράμματος 

Οι στόχοι του γαλλικού σχολικού προγράμματος είναι οι μαθητές να 

αποκτήσουν βασικές γλωσσικές ικανότητες και βασικές επικοινωνιακές 

                                                           
42 Πηγή http://en.wikipedia.org/wiki/Baccalaur%C3%A9at 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baccalaur%C3%A9at
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δεξιότητες, αλλά και να αναπτύξουν κίνητρα για τη διαμόρφωση κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης και καλλιέργειας γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Βασικές δεξιότητες : 

1. Η χρήση των πηγών και της πληροφορίας.  

Είναι η βασική δεξιότητα της τεχνολογίας των πληροφοριών για την 

εύρεση, ανάλυση, ερμηνεία, εκτίμηση και παρουσίαση πληροφοριών για πλήθος 

σκοπών.  

2. Οι διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας.  

Περιλαμβάνει δεξιότητες στην ομιλία, στην ακρόαση, στην ανάγνωση 

και στη γραφή. Μέσω αυτών κάποιος μπορεί να μιλά αποτελεσματικά, να 

ακούει, να καταλαβαίνει, να ανταποκρίνεται κατάλληλα και να συμμετέχει σε 

συζητήσεις.  

3. Ο χειρισμός των συστημάτων και της τεχνολογίας.  

Αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων που βοηθούν τους μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία που τους παρέχετε, αλλά και που συνεχώς 

ανανεώνεται και εξελίσσεται.  

Σε γενικές γραμμές το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα ισχύει για όλους 

τους μαθητές ηλικίας από 5 έως 16 ετών των κρατικά επιδοτούμενων σχολείων. 

Εντούτοις, ο Υπουργός Παιδείας μπορεί να διατάξει τη μετατροπή και τη μη 

εφαρμογή του για ορισμένους μαθητές, σε ορισμένα σχολεία και υπό ορισμένες 

συνθήκες. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να επιτραπεί η μερική τροποποίηση, 

ακόμη και η μη εφαρμογή του θεσμοθετημένου Αναλυτικού Προγράμματος για 

μεμονωμένους σπουδαστές με ειδικές ικανότητες.43 

 

                                                           

43 Λεβογιάννη Σταυρούλα-Εκπαιδευτικά Συστήματα στο χώρο και στο χρόνο  
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3.4 Δομή λειτουργίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλία οργανώνεται σε τρία επίπεδα  που 

αντιστοιχούν σε εκείνα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών ,παρέχοντας διεθνή 

κινητικότητα: 

 Licence and Licence Professionnelle (άδεια και άδεια ειδίκευσης) 

Πρώτον, τα προγράμματα bachelor παρουσιάζονται μέσα από τους 

κύριους κλάδους του αντικειμένου τους, την  δομή και το μήκος τους και τα 

διάφορα στάδια ή επίπεδα στα οποία μπορούν να διαιρεθούν σε σχέση με τα 

εθνικά πλαίσια προσόντων. Είναι, επίσης, λεπτομερείς απαιτήσεις εισαγωγής , 

το πρόγραμμα σπουδών, οι μέθοδοι διδασκαλίας, η εξέλιξη των μαθητών, η 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των 

φοιτητών. 

Δεύτερον, σύντομοι κύκλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  ,που 

είναι παρόμοια με τα προγράμματα bachelor και ακολουθούν τις ίδιες γραμμές: 

κλάδοι σπουδών, προϋποθέσεις εισαγωγής , πρόγραμμα σπουδών,  μεθόδους 

διδασκαλίας, πρόοδο των μαθητών, απασχολησιμότητα των αποφοίτων, 

αξιολόγηση και  πιστοποίηση των φοιτητών. 

Τρίτον, εξ αποστάσεως μάθηση, ανοιχτά πανεπιστήμια κλπ. 

 Master 

Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζονται μέσα από τους κύριους κλάδους 

του αντικειμένου τους, τη κανονική δομή και το μήκος τους. Είναι, επίσης, 

λεπτομερείς απαιτήσεις εισαγωγής, το πρόγραμμα σπουδών, οι μεθόδους 

διδασκαλίας, η εξέλιξη των μαθητών, η απασχολησιμότητα των αποφοίτων, η 

αξιολόγηση και η πιστοποίηση των φοιτητών.Doctorat (Doctorate) 

Η οργάνωση των διδακτορικών σπουδών παρουσιάζεται μέσα από τους 

κύριους κλάδους της μελέτης, με την ομαδοποίησή τους σε κατηγορίες, όπως οι 

ανθρωπιστικές επιστήμες και οι τέχνες, η επιστήμη, τα μαθηματικά και η 

πληροφορική, η υγεία και η πρόνοια, οι κοινωνικές επιστήμες, επιχειρήσεις και 

δίκαιο, κλπ., καθώς και από το μήκος κάθε κλάδου σε έτη και τα διάφορα στάδια  

στα οποία μπορεί να χωρίζεται.44  

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλία χωρίζεται σε Grandes Ecoles 

(ιδιωτικά πανεπιστήμια) και σε δημόσια πανεπιστήμια. Τα Grandes Ecoles 

δέχονται αποφοίτους Baccalauréat με 2 χρόνια περαιτέρω σπουδών  (ή μερικές 

                                                           
44 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Higher_Education 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Higher_Education
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φορές μόνο με Baccalauréat), ενώ όλα τα πανεπιστήμια δέχονται κατόχους  

απολυτηρίου.45 

 

3.5 Χρηματοδότηση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία χρηματοδοτούνται 

από την κεντρική κυβέρνηση στο κομμάτι κάλυψης των μισθών του διδακτικού, 

διοικητικού και καθοδηγητικού προσωπικού. Για τις επενδύσεις και τις 

λειτουργικές δαπάνες υπεύθυνες είναι οι τοπικές αρχές, ενώ για ιδιαίτερα 

μεγάλες επενδύσεις συνεισφέρουν οι περιφέρειες και το ίδιο το κράτος.  

Για τους φοιτητές, τα τέλη για τη φοίτηση σε δημόσια ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση46 

από τον αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση υπουργό. Οι ξένοι φοιτητές 

που προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να 

καταβάλλουν αυτά τα δίδακτρα, εκτός κι αν είναι φοιτητές ERASMUS ή έχουν 

λάβει κάποια υποτροφία.  

Οι Γάλλοι, αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να 

λάβουν δυο ειδών υποτροφίες. Είτε αποκλειστικά βάση κοινωνικών κριτηρίων, 

είτε σε συνδυασμό με τις επιδόσεις τους.  

Για το πρώτο είδος, γίνεται έλεγχος των οικογενειακών εισοδημάτων ή 

των εισοδημάτων των ίδιων των φοιτητών. Προϋπόθεση για τη λήψη της 

υποτροφίας είναι κατά την υποβολή της αίτηση ο φοιτητής να είναι κάτω από 

26 ετών. Σε περίπτωση που οι επιδόσεις τους δεν είναι ικανοποιητικές και 

χρειαστεί να επαναλάβουν κάποιο έτος χάνουν το δικαίωμα λήψης της 

υποτροφίας.  

                                                           
45 http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_France 
46 Μπορούν, ωστόσο, να επιλεχθούν για οικονομική ενίσχυση, βάση κοινωνικών και 

οικονομικών κριτηρίων. 
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Οι πανεπιστημιακές υποτροφίες χορηγούνται με προοπτική την 

παρακολούθηση από τον εκάστοτε φοιτητή ενός τρίτου κύκλου (DESS47) , 

DEA48 και Διδακτορικού).  

 

3.6 Αξιολόγηση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Με δεδομένο ότι στην Ευρώπη η κοινωνία χρηματοδοτεί τα 

Πανεπιστήμια σε ποσοστό που φθάνει το 90% της χρηματοδότησης είναι 

προφανές ότι τα Πανεπιστήμια, αλλά και τα λοιπά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στο σύνολο τους, είναι υποχρεωμένα να εξηγούν στην κοινωνία 

τις δραστηριότητές τους ώστε η κοινωνία να πείθεται ότι τα χρήματα που 

προσφέρει διατίθενται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταυτόχρονα, οι 

φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης που παρέχουν 

τα Ιδρύματα αυτά.  

Η Γαλλία είναι από τις πρωτοπόρες χώρες, που γύρω στα 1985 ίδρυσαν 

Εθνικά Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο 

κύριος προσανατολισμός της αξιολόγησης είναι η ευθύνη απέναντι στην 

κοινωνία.  

Υπάρχουν οκτώ τύποι αξιολόγησης ή πιστοποίησης. Η αξιολόγηση 

θέματος, προγράμματος και ιδρύματος, η πιστοποίηση προγράμματος και 

ιδρύματος, ο έλεγχος μηχανισμού διασφάλισης και ποιότητας στο ίδρυμα, και η 

συγκριτική αξιολόγηση θέματος και προγράμματος. Γενικά, οι περισσότερες 

επιτροπές χρησιμοποιούν περισσότερους από ένα τύπο αξιολόγησης.  

Η αξιολόγηση χωρίζεται σε εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική 

θεωρείται πιο σημαντική και είναι προαπαιτούμενη για τους περισσότερους 

τύπος αξιολόγησης και πιστοποίησης. Η ομάδα αξιολόγησης αποτελείται από 

μέλη της Διοίκησης και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η εξωτερική 

αξιολόγηση γίνεται από Εθνικές Επιτροπές (Comite national devaluation CNE, 

                                                           
47 Diplome d’ etudes superieures specialisees – Πτυχίο ανώτατων ειδικευμένων 

σπουδών 
48 Diplome d’ etudes approfondies  – Πτυχίο εμπεριστατωμένων σπουδών. 
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Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης), στις οποίες συμμετέχουν διακεκριμένοι 

επαγγελματίες. Οι εκθέσεις της αξιολόγησης δημοσιεύονται. Πριν γίνει η 

δημοσίευση τα ιδρύματα συμβουλεύονται βάση των αποτελεσμάτων.  

Η τελική πρόκληση για την διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση στην Ευρώπη συνίσταται στην δημιουργία διαδικασιών διαφάνειας 

ανταλλαγής καλών πρακτικών και ικανού αριθμού κοινών κριτηρίων που θα 

επιτρέψουν την αμοιβαία αναγνώριση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.49 

 

3.7 Διαρκής εκπαίδευση50 

Η εκπαίδευση των ενηλίκων έχει πολλές πτυχές. Πρώτον, παρέχει 

περαιτέρω κατάρτιση, κυρίως επαγγελματικής φύσης, η οποία διανέμεται στους 

εργαζομένους εντός ενός σαφώς καθορισμένου νομικού πλαισίου. Επιπλέον, 

υπάρχουν όλες οι άλλες ανοιχτές μορφές μελέτης για τους ενήλικες.  

Η εκπαίδευση παρέχεται από διάφορες αρχές και οργανώσεις που είναι 

συχνά σε ανταγωνισμό μεταξύ τους ή και συνεργάζονται, όπως :  

 Υπουργεία.  

 Τοπικές και περιφερειακές αρχές.  

 Επιχειρήσεις και οργανισμούς.  

 Προξενικά επιμελητήρια.  

Η πλειονότητα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα οι οργανισμοί που εμπλέκονται στην εκπαίδευση 

των ενηλίκων είναι το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την 

περαιτέρω εκπαίδευση των ενηλίκων που συνδέονται με κάποιο γεωργικό 

λύκειο. Ακόμη, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και το Υπουργείο 

                                                           
49 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Administration_a
nd_Governance_at_Central_and/or_Regional_Level#Department_of_Education.2C_Y
outh_and_Associative_Life 
50 Συλλογικό έργο ,2007 .4th international conference on open and distant learning 
forms of democracy in education :Open access and distant education .Πρακτικά 

συνεδρίου .Αθήνα ,Εκδόσεις Προπομπός . 



 61 

Απασχόλησης και Αλληλεγγύης είναι υπεύθυνα για τη συνεχή κατάρτιση των 

απασχολουμένων τους. Μάλιστα το Υπουργείο Απασχόλησης και Αλληλεγγύης 

εφαρμόζει την πολιτική αυτή, γι' αυτό δημιούργησε το 1997 την Γενική 

Αντιπροσωπεία για την Απασχόληση και την Κατάρτιση (CFPPA), το 1967 την 

Εθνική Υπηρεσία Εργασίας (ANPE), Εθνική Ένωση για την επαγγελματική 

κατάρτιση των ενηλίκων (AFPA) και το Κέντρο Μελετών και Ερευνών για τα 

επαγγελματικά προσόντα (CEREQ).  

Μεγάλη προσοχή δίνεται για τη βοήθεια ευαίσθητων ομάδων, όπως 

μεταναστών, νέων ανέργων, μακροχρόνιων ανέργων και αναλφάβητων.  

Τα κύρια όργανα για τη Δια Βίου Μάθηση είναι:  

 Η κοινή επιτροπή για την επαγγελματική κατάρτιση, CPNFP (comite 

paritaire national pour la professionnelle σχηματισμό).  

 H εθνική κοινή επιτροπή για την απασχόληση, CPNE (προμήθεια 

paritaire nationale de l'emploi).  

 H περιφερειακή διεπαγγελματική κοινή επιτροπή για την 

απασχόληση, COPIRE (commission paritaire interprofessionnelle 

regionale de l'emploi).  

 To διαπιστευμένο κοινό ταμείο-φορέα συλλογής, OPCA (organisme 

paritaire collecteur agree).  

 Η ένωση για τη διαχείριση των κονδυλίων εναλλασσόμενης 

κατάρτισης, AGEFAL (ένωση pour la gestion des fonds des 

formations en alternance).  

 Η κοινή επιτροπή για θέματα που αφορούν την προσωπική 

εκπαιδευτική άδεια, COPACIF (comite paritaire pour les liees 

questions au conge individuel de formation).  

Ο ρόλος αυτών των διαφόρων οργάνων είναι η προώθηση της 

επαγγελματικής κατάρτισης και της πολιτικής για την απασχόληση στο πλαίσιο 

των αντίστοιχων τομέων τους, σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό, οικονομικό και 

επιχειρηματικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

 

4.1 Αρμόδιοι φορείς, οργάνωση, έγκριση  

Η Εθνική Υπηρεσία για την Εκπαίδευση είναι η κεντρική διοικητική 

αρχή για το σύστημα δημόσιων σχολείων, για τα δημόσια οργανωμένα 

νηπιαγωγεία και για την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Η Εθνική Υπηρεσία για την Εκπαίδευση είναι υπό την ηγεσία του 

Γενικού Διευθυντή και προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποδοχή από 

την κοινωνία, η κυβέρνηση έχει διορίσει ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο. 

Σκοπός και ρόλος  

Η Εθνική νομοθετική συνέλευση της Σουηδίας51 και η Κυβέρνηση 

εξέθεσε τους στόχους και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προσχολική και 

σχολική αγωγή μέσω, μεταξύ άλλων, του νόμου για την εκπαίδευση και τα 

προγράμματα σπουδών. Η αποστολή της Εθνικής Υπηρεσίας για την 

Εκπαίδευση είναι να εργαστεί ενεργά για την επίτευξη των στόχων. 

Οι δήμοι και τα ανεξάρτητα σχολεία είναι οι κύριοι διοργανωτές στο 

σχολικό σύστημα, κατανέμοντας τους πόρους και οργανώνοντας  

δραστηριότητες, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι. 

Η Εθνική Υπηρεσία για την Εκπαίδευση της Σουηδίας εποπτεύει, 

υποστηρίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το σχολείο, προκειμένου να βελτιωθεί 

η ποιότητα και τα αποτελέσματα. Όλοι οι μαθητές έχουν το δικαίωμα σε 

ισοδύναμη εκπαίδευση. 

                                                           
51 Riksdag είναι η εθνική νομοθετική συνέλευση της Σουηδίας.Το ρίκσταγκ αποτελείται 

από 349 μέλη (Σουηδικά: riksdagsledamöter), οι οποίοι εκλέγονται σε αναλογική βάση 

για την εξυπηρέτηση ορισμένης θητείας τεσσάρων ετών. 
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Το εκπαιδευτικό σύστημα εστιάζει στους κύριους οργανωτές του 

σχολείου, σχολικούς επικεφαλείς, διευθυντές σχολείων καθώς και στους 

εκπαιδευτικούς της προσχολικής, σχολικής και διαφόρων μορφών της 

υποχρεωτικής και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης και 

στην εκπαίδευση ενηλίκων .Μερικές φορές οι μαθητές και οι γονείς είναι ο 

κύριος στόχος(target group) του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Η αποστολή της Εθνικής Υπηρεσίας για την Εκπαίδευση μπορεί να 

συνοψιστεί ως εξής: 

 κατάρτιση σαφών στόχων και απαιτήσεων γνώσης. 

 παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη των νηπιαγωγείων και 

σχολείων. 

 ανάπτυξη και διάδοση νέας γνώσης προς όφελος των ομάδων-

στόχων. 

 επικοινωνία για τη βελτίωση. 

 

Πώς λειτουργεί η Εθνικής Υπηρεσίας για την Εκπαίδευση για ένα 

καλύτερο σχολείο; 

Εθνικοί στόχοι και έγγραφα καθοδήγησης.  

Έχουν δημιουργηθεί πλαίσια και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το 

πώς η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται, επιπρόσθετα αυτή ενισχύεται με τη 

βοήθεια των προγραμμάτων σπουδών και με σχέδια θεματικών ενοτήτων, 

απαιτήσεις γνώσεων και με την διεξαγωγή διαγωνισμάτων, καθώς και με γενικές 

κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία υπό το φως των εν 

εξελίξει μεταρρυθμίσεων της προσχολικής ηλικίας, της υποχρεωτικής και 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την εκπαίδευση των 

ενηλίκων. Σημαντικές πρωτοβουλίες λαμβάνονται επίσης, για την παροχή 

υποστήριξης για την εφαρμογή των νέων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες καλύπτουν 

συνέδρια, web-based πληροφορίες, και διάφορα είδη πληροφοριακού υλικού. 
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Εθνική αξιολόγησης  γνώσεως . 

Η Εθνικής Υπηρεσίας για την Εκπαίδευση είναι υπεύθυνη για το εθνικό 

σύστημα για την αξιολόγηση των γνώσεων. Μαζί με τα πανεπιστήμια και τα 

πανεπιστημιακά κολέγια, έχουν αναπτυχθεί εθνικές εξετάσεις και οδηγοί 

αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να διασφαλιστεί  ότι οι 

μαθητές  θα αξιολογηθούν όπως πρέπει. 

 

Αξιολόγηση  

Γίνεται χρήση σε βάθος μελετών και αναλύσεως, η Εθνική Υπηρεσία για 

την Εκπαίδευση αξιολογεί την εκπαίδευση για τον εντοπισμό και την ανάδειξη 

των περιοχών όπου η εθνική ανάπτυξη είναι απαραίτητη. Αναλύονται αιτίες των 

διακυμάνσεων επίτευξης στόχου μεταξύ των διαφόρων σχολικών διοργανωτών 

και σχολείων. Ο Οργανισμός52 λαμβάνει μέρος σε διεθνείς μελέτες για τη 

συγκριτική αξιολόγηση του σουηδικού συστήματος εκπαίδευσης ώστε αυτό να 

συγκριθεί με το αντίστοιχο άλλων χωρών. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τα 

αποτελέσματα χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, όπως εκθέσεις και 

επισκοπήσεις(overviews) γνώσης. 

 

Επακόλουθα  

Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τις στατιστικές στο σχολικό σύστημα 

και την φροντίδα των παιδιών. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια συνολική εικόνα 

της εκπαίδευσης και υλικό για την παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό 

και τοπικό επίπεδο. Κάθε χρόνο, η Εθνική Υπηρεσία για την Εκπαίδευση 

συλλέγει στοιχεία σχετικά με τα παιδιά, τους μαθητές, το προσωπικό του 

σχολείου, το κόστος και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης. Τα στοιχεία 

παρουσιάζονται σε μορφή στατιστικών κατά είδος δραστηριοτήτων και 

σχολείων. Αυτό συμβάλλει σε συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων κύριων 

διοργανωτών και των ειδών δραστηριοτήτων. 

                                                           
52 SKOLVERKET - Εθνική Υπηρεσία για την Εκπαίδευση της Σουηδίας 
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Ανάπτυξη εθνικού σχολείου.  

Ο Οργανισμός παρέχει υποστήριξη σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία και 

στους κύριους διοργανωτές για την ανάπτυξή τους. Η υποστήριξη που παρέχεται 

είναι εθνική κατά προτεραιότητα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει γενικές 

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, οι οποίες δικαιολογούνται από λόγους ελλείψεις 

και προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί μέσω των διαφόρων εθνικών και 

διεθνών μελετών, όπως στα μαθηματικά, στη γλώσσα, και στις δεξιότητες 

ανάγνωσης και γραφής. Μπορεί επίσης να ασχοληθεί με άλλα θέματα, όπως η 

ηθική παρενόχληση και ο εκφοβισμός, η ισότητα των φύλων, των μειονοτικών 

γλωσσών και η θέση των νεοαφιχθέντων μαθητών στη Σουηδία. 

Η ανάπτυξη ικανοτήτων είναι επίσης ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς 

του οργανισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το Εθνικό Πρόγραμμα 

Κατάρτισης Ηγεσίας και της πρωτοβουλίας για την επαγγελματική κατάρτιση 

των συμπληρωματικών νηπιαγωγών και δασκάλων. 

Συνέδρια, υποστήριξη, καθώς και web-based υποστήριξη είναι κοινά 

έντυπα για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη. Υπάρχει επίσης, η διάδοση της 

γνώσης σχετικά με την έρευνα και τη γνώση με βάση τις μεθόδους, καθώς και 

την εμπειρία που έχουν σημασία για τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς. 

Ο Οργανισμός είναι επίσης υπεύθυνος για τη διανομή και την 

αξιολόγηση των κρατικών επιχορηγήσεων για την τόνωση της επίτευξης των 

στόχων και τη διασφάλιση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης. 

 

Επιθεώρηση - ευθύνη ενός ξεχωριστού οργανισμού.  

Η Σουηδική Σχολική Επιθεώρηση έχει εποπτική ευθύνη για 

νηπιαγωγεία, σχολεία και την εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτό σημαίνει ότι ο 

Οργανισμός ελέγχει ότι οι δήμοι ή τα ανεξάρτητα σχολεία συμμορφώνονται με 

τη νομοθεσία και άλλες διατάξεις που ισχύουν για τις δραστηριότητές τους. Ο 

στόχος είναι η καλή εκπαίδευση σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Επιπλέον, η 

Σχολική Επιθεώρηση είναι υπεύθυνη για την έγκριση των αιτήσεων και των 

επιχορηγήσεων των ανεξάρτητων σχολείων. 
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Το Γραφείο του Παιδιού (Office of the Child) και ο Σχολικός 

Αντιπρόσωπος Μαθητή (School Student Representative) είναι επίσης ένα μέρος 

της Σχολικής Επιθεώρησης. 

 

4.2 Εκπαιδευτικές φάσεις 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας για μαθητές ηλικίας 6 -20 είναι 

χωρισμένο σε 3 φάσεις : 

1. Πρώτη φάση : Προ-υποχρεωτική εκπαίδευση, για μαθητές ηλικίας   

6 ετών. 

2. Δεύτερη φάση: Πρωτοβάθμια-υποχρεωτική εκπαίδευση, για μαθητές 

ηλικίας από 7 έως 16 ετών.  

3. Τρίτη φάση: Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για μαθητές 

ηλικίας 16 έως 20 ετών.  

 

4.2.1 Πρώτη φάση :Προ-υποχρεωτική  εκπαίδευση. 

Η προσχολική εκπαίδευση κατά το σουηδικό σύστημα  θέτει τα θεμέλια 

για το πρώτο μέρος της μάθησης των παιδιών η οποία θα συνεχιστεί για το 

υπόλοιπο της ζωής τους. 

Τα παιδιά  εκπαιδεύονται με ποιοτικές παιδαγωγικές δραστηριότητες. Η 

προσχολική εκπαίδευση  είναι ευχάριστη, ασφαλής και πλούσια στην παροχή 

ευκαιριών μάθησης για όλα τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα της 

μάθησης μέσα από το παιχνίδι, τη δημιουργία και την εξερεύνηση - από μόνοι 

τους, σε ομάδες και μαζί με τους ενήλικες. 

Η προσχολική εκπαίδευση είναι μια ξεχωριστή μορφή του σχολείου και 

οι δραστηριότητές του θεωρούνται ως εκπαίδευση και διδασκαλία. Η 

διδασκαλία λαμβάνει χώρα υπό την εποπτεία των νηπιαγωγών, αλλά μπορεί 

επίσης να υπάρχει κι άλλο προσωπικό για την προώθηση της ανάπτυξης και της 

μάθησης του παιδιού. 
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Το προσωπικό στα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης προωθεί 

παιδαγωγικές δραστηριότητες που επιτρέπουν στα παιδιά να δημιουργήσουν, να 

μάθουν και να εξερευνήσουν. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, μέσα από το 

παιχνίδι, σε συνεργασία με τους άλλους, τη ζωγραφική, την κατασκευή και το 

τραγούδι. Η δημιουργία ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς 

είναι ένα σημαντικό έργο της προσχολικής ηλικίας. 

Από την ηλικία των 6 ετών τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ξεκινήσουν 

στην προσχολική τάξη. Η προσχολική τάξη είναι μια μορφή σχολείου από μόνη 

της με σημαντικά στοιχεία της δημιουργικής εργασίας και του παιχνιδιού. 

Η προσχολική τάξη είναι μια μορφή εθελοντικού σχολείου, το οποίο η 

πλειοψηφία των εξάχρονων στη Σουηδία παρακολουθούν. Οι δήμοι 

υποχρεούνται να προσφέρουν και να οργανώνουν προσχολική τάξη. 

 

4.2.2 Δεύτερη φάση :Πρωτοβάθμια  υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση, ή η υποχρεωτική εκπαίδευση για 

μαθησιακές δυσκολίες ή το ειδικό σχολείο είναι υποχρεωτική στη Σουηδία. Η 

υποχρεωτική εκπαίδευση και η υποχρεωτική εκπαίδευση για μαθησιακές 

δυσκολίες αποτελείται από εννέα χρόνια φοίτησης. Το Ειδικό σχολείο 

αποτελείται από 10 χρόνια εκπαίδευσης. Κάθε σχολικός χρόνος  χωρίζεται σε 

δύο περιόδους, την φθινοπωρινή και την ανοιξιάτικη. 

Η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που 

κατοικούν στη Σουηδία. Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο από το 

φθινόπωρο του έτους που θα φθάσουν στην ηλικία των 7 ετών, και ο βασικός 

κανόνας είναι ότι η υποχρεωτική σχολική φοίτηση παύει στο τέλος του το εαρινό 

εξάμηνο στο 9ο έτος (10ο έτος στο ειδικό σχολείο). 

Στη Σουηδία τα περισσότερα παιδιά αρχίζουν το πρώτο έτος τους στο 

σχολείο στη διάρκεια του φθινοπώρου, όταν φθάσουν στην ηλικία των 7. Είναι 

επίσης πιθανό τα παιδιά να αρχίσουν όταν φθάσουν στην ηλικία των 6 ετών και 

σε ειδικές περιπτώσεις 8 ετών. 
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Υποχρεωτικά σχολεία (compulsory school) 

Το υποχρεωτικό σχολείο μπορεί να είναι είτε δημοτικό ή ανεξάρτητο. Η 

πλειοψηφία των υποχρεωτικών σχολείων στη Σουηδία διοικούνται από τον δήμο 

και στις περισσότερες περιπτώσεις οι μαθητές φοιτούν σε δημοτικό σχολείο 

κοντά στο σπίτι τους. 

Κάθε δημοτικό σχολείο μπορεί να αναπτύξει το δικό του προφίλ, έχοντας 

διαφορετικούς προσανατολισμούς, όπως Montessori, μαθήματα Αγγλικών ή 

πολιτιστικό και αθλητικό προφίλ. 

Τα ανεξάρτητα υποχρεωτικά σχολεία είναι ανοιχτά σε όλους και η 

εκπαίδευση θα πρέπει να αντιστοιχεί με εκείνη που προβλέπεται στα δημοτικά 

υποχρεωτική σχολεία. 

Τα ανεξάρτητα υποχρεωτικά σχολεία έχουν  διοργανωτή / ιδιοκτήτη σε 

σύγκριση με τα δημοτικά σχολεία. Ο διοργανωτής μπορεί να είναι μια εταιρεία, 

ένα ίδρυμα ή ένωση. 

Τα ανεξάρτητα σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης έχουν εγκριθεί και 

ελέγχονται από τη Σουηδική Σχολική Επιθεώρηση. 

 

Αξιολόγηση μαθητών  

Οι μαθητές βαθμολογούνται κατά τα έτη 8 και 9. Μια νέα κλίμακα 

ταξινόμησης AF έχει εισαχθεί αρχής γενομένης από το σχολικό έτος 2011/2012. 

Στο 8ο έτος, ένας βαθμός δίνεται στο τέλος του φθινοπώρου και της άνοιξης. 

Στο 9ο έτος, ένας  βαθμός δίνεται στο τέλος της περιόδου του φθινοπώρου και 

ο τελικός βαθμός δίνεται στο τέλος του χρόνου την άνοιξη. Ο τελικός βαθμός 

είναι η βάση για την εισαγωγή στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι 

μαθητές που παρακολούθησαν το 9ο έτος στο σχολικό έτος 2011/2012 ήταν η 

τελευταία ομάδα που έλαβε βαθμό με βάση την προηγούμενη βαθμολογική 

κλίμακα (Pass, Pass with distinction, Pass with special distinction). 

Η κλίμακα βαθμολόγησης έχει έξι επίπεδα Α, Β, C, D, Ε και F. Ένας 

μαθητής με βαθμό από A-E προάγεται ,ενώ με βαθμό F μένει στάσιμος . Αν ο 
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μαθητής συχνά απουσίαζε και ένας συγκεκριμένος βαθμός δεν μπορεί να 

συναφθεί, καθώς δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν οι γνώσεις του μαθητή, 

τότε το σύμβολο (-) εισάγεται στον βαθμό. Ωστόσο, ο βαθμός F και (-) δεν  

χρησιμοποιούνται για την υποχρεωτική εκπαίδευση για μαθησιακές δυσκολίες, 

ούτε σε ισοδύναμο ανώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο της. 

 

Ανάπτυξη διαλόγου (πλάγια) 

Τουλάχιστον μία φορά , ο μαθητής, ο δάσκαλος και κηδεμόνας του 

μαθητή συναντιούνται για να συζητήσουν την πρόοδο στο σχολείο και πώς ο 

μαθητής αισθάνεται. Αυτό ονομάζεται ανάπτυξη του διαλόγου. Ο διάλογος θα 

πρέπει να δώσει μια σφαιρική εικόνα για την εκπαίδευση του μαθητή καθώς και 

για την κοινωνική του εξέλιξη. 

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η συζήτηση μπορεί να καλύψει το πώς 

το σχολείο μπορεί να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την εξέλιξη του μαθητή. Ο 

διάλογος δίνει στον μαθητή και τον κηδεμόνα τη δυνατότητα να επηρεάσουν 

και να αναλάβουν την ευθύνη για την εκπαίδευση του μαθητή. 

Στο πλαίσιο του διαλόγου της ανάπτυξης, ένα ατομικό σχέδιο ανάπτυξης 

καταρτίζεται και να τεκμηριώνεται γραπτώς. Το ατομικό σχέδιο ανάπτυξης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει γραπτές εκτιμήσεις 

 

4.2.3 Τρίτη φάση: Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Οι νέοι στη Σουηδία που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση έχουν δικαίωμα σε μια τριετή ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχει μια καλή βάση για την 

επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και για περαιτέρω σπουδές, όπως επίσης 

και για την προσωπική εξέλιξη και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική 

ζωή. 
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Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καλύπτεται από την ανώτερα 

δευτεροβάθμια σχολεία, και τα ανώτερα δευτεροβάθμια σχολεία για μαθησιακές 

δυσκολίες. Τα τελευταία προορίζονται για τους νέους με μαθησιακές δυσκολίες. 

Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από διαφορετικούς 

τύπους προγραμμάτων: 

 18 εθνικά προγράμματα τριετούς διάρκειας το καθένα, χωριζόμενα 

σε ανώτερης δευτεροβάθμιας θέματα, σε θέματα κοινά σε ένα 

πρόγραμμα, κατευθύνσεις, προγράμματα ειδίκευσης και μια 

διπλωματική εργασία. 

 

 Πέντε εισαγωγικά προγράμματα για τους μαθητές που δεν είναι 

επιλέξιμοι για ένα εθνικό πρόγραμμα. 

 

 Εκπαίδευση που αποκλίνει από την εθνική δομή των προγραμμάτων, 

ειδικές παραλλαγές, προγράμματα που βασίζονται σε εθνικές 

κατατακτήριες  και σε εθνικώς εγκεκριμένα αθλητικά προγράμματα 

(NIU). 

 

Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι δωρεάν και δεν είναι 

υποχρεωτική, οι νέοι μπορούν να την επιλέξουν μετά την ολοκλήρωση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελείται 

από εθνικά προγράμματα, εισαγωγικά προγράμματα και προγράμματα που 

διαφέρουν από την εθνική δομή του προγράμματος. 

Κάθε εθνικό ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρόγραμμα 

καλύπτει: 

Εννέα  ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θέματα –τα  αγγλικά, την 

ιστορία, τη φυσική αγωγή και υγεία, μαθηματικά, επιστήμες, κοινωνικές μελέτες, 

σουηδικά ή σουηδικά ως δεύτερη γλώσσα και τη θρησκεία. Στο πρόγραμμα 

Φυσικής επιστήμης, οι μελέτες της επιστήμης αντικαθίστανται από το πρόγραμμα 

συγκεκριμένων θεμάτων, δηλαδή τη βιολογία, τη φυσική, τη χημεία κτλ. Στο 
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πρόγραμμα Τεχνολογίας, οι μελέτες της επιστήμης αντικαθίστανται από το 

πρόγραμμα συγκεκριμένων θεμάτων, δηλαδή τη φυσική και τη χημεία. 

Τα διάφορα προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας μπορεί να είναι 

είτε επαγγελματικά προγράμματα, ή προγράμματα προετοιμασίας για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί επίσης να θεωρηθεί 

ως ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε μαθητεία. 

Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι για τους νέους μεταξύ 16 

και 20 ετών. Μετά την ηλικία των 20 ετών, είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν 

τα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολεία ενηλίκων ή τα ειδικής 

εκπαίδευσης σχολεία για τους ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες (särvux). 

Οι μαθητές που έχουν λάβει βαθμό ικανοποιητικό(Pass ή πλέον πάνω 

από F) στα σουηδικά ή σουηδικά ως δεύτερη γλώσσα, τα αγγλικά και τα 

μαθηματικά καθώς και με τα 5 άλλα μαθήματα είναι επιλέξιμοι για το 

πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης. Οι μαθητές που έχουν λάβει βαθμό 

ικανοποιητικό (Pass ή πλέον πάνω από F) στα σουηδικά ή σουηδικά ως δεύτερη 

γλώσσα, τα αγγλικά και τα μαθηματικά καθώς και 9 άλλα μαθήματα είναι 

επιλέξιμοι για ένα πρόγραμμα προετοιμασίας για ακόμα ανώτερη εκπαίδευση. 

Για τους φοιτητές που δεν είναι επιλέξιμοι για ένα εθνικό πρόγραμμα 

υπάρχουν πέντε εισαγωγικά προγράμματα. Κανένα από τα εισαγωγικά 

προγράμματα δεν παρέχει ένα δίπλωμα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

αλλά η ιδέα είναι ότι οι μαθητές θα πρέπει να οδηγηθούν είτε σε κάποιο εθνικό 

πρόγραμμα ή στην εργασία . 

 

Αξιολόγηση μαθητών 

Το ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείο έχει έξι βαθμίδες 

κατάταξης από το Α έως F με πέντε βαθμούς προαγωγής (Pass) και ένα μη 

προαγωγής (non-Pass).Υπάρχει ενισχυμένη σαφήνεια στην κλίμακα 

ταξινόμησης και τις απαιτήσεις γνώσης που οδηγεί σε σαφείς πληροφορίες και 

σε μια δίκαιη και ισορροπημένη αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών. 
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Υπάρχουν εθνικές απαιτήσεις για γνώση κατηγορίας Ε, C και Α. Οι 

απαιτήσεις γνώσεων περιέχουν μια περιγραφή του τι απαιτείται για μια 

δεδομένη τάξη. Αν δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για τον προσδιορισμό των 

γνώσεων ενός μαθητή λόγω των παρατεταμένων απουσιών, μια παύλα (-) 

αντικαθιστά τον βαθμό. Το σχολείο πρέπει να είναι σε θέση να λογοδοτήσει για 

τα μέτρα που έλαβε σε σχέση με τις απουσίες. 

Οι βαθμοί απονέμονται με βάση τους στόχους και τις απαιτήσεις 

γνώσεων που αναφέρονται στα προγράμματα σπουδών. 

Ένας δάσκαλος κατά την βαθμολόγηση δεν συγκρίνει τις επιδόσεις ενός 

μαθητή με τους άλλους στην τάξη, αλλά εκτιμά πόσο καλά κάθε φοιτητής έχει 

επιτύχει τους στόχους του μαθήματος. Ο δάσκαλος, επίσης είναι σε θέση να 

ενημερώσει τον μαθητή για τους λόγους που συνετέλεσαν στην βαθμολόγηση 

του . 

 

4.3 Εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα . 

Όλοι οι δήμοι υποχρεούνται από το νόμο να παρέχουν σε όλους τους 

μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, την ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Ο νόμος περί Παιδείας αποφασίστηκε από το Riksdag. Περιέχει τις 

γενικές διατάξεις για όλες τις μορφές εκπαίδευσης και καλύπτει θέματα σχετικά 

με τα δικαιώματα των μαθητών στην εκπαίδευση. 

Το διάταγμα περί ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποφασίστηκε 

από την κυβέρνηση και είναι πιο λεπτομερές από το νόμο. 

Το πρόγραμμα σπουδών έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση. 

Αναφέρει τα καθήκοντα, τους γενικούς στόχους και τις αξίες που πρέπει να 

διέπουν τη διδασκαλία της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 

πρόγραμμα σπουδών για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την 

εκπαίδευση ενηλίκων χωρίζεται στις εξής κύριους τομείς 
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 γνώση 

 Πρότυπα και αξίες 

 Ευθύνη των φοιτητών και την επιρροή 

 επιλογές Εκπαίδευσης 

 Αξιολόγηση και βαθμούς 

 Η ευθύνη των διευθυντών σχολείων 

 

Επί του παρόντος το πρόγραμμα σπουδών για τις μη υποχρεωτικές 

μορφές σχολείου βρίσκεται υπό εξέταση  

Το Riksdag αποφασίζει για το ποια προγράμματα και ποιά θεμελιώδη 

μαθήματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν. 

Η κυβέρνηση καθορίζει τους στόχους του διπλώματος για κάθε εθνικό 

πρόγραμμα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι στόχοι του 

διπλώματος καθορίζουν τον σκοπό και τον στόχο της εκπαίδευσης. 

Η Εθνική Υπηρεσία για την Εκπαίδευση αποφασίζει σχετικά με τα 

αναλυτικά θέματα των μαθημάτων. Τα προγράμματα σπουδών καθορίζουν τους 

στόχους και τον πυρήνα του περιεχομένου για τη διδασκαλία σε κάθε μάθημα. 

 

4.4 Δομή, λειτουργία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα σουηδικά πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά κολέγια προσφέρουν 

πολλά προγράμματα σπουδών και μονοθεματικά μαθήματα. 

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε τρία επίπεδα : 

1. Βασικό επίπεδο (τρία χρόνια) 

2. Προχωρημένο επίπεδο (ένα έως δύο έτη) 

3. Επίπεδο έρευνας (δύο έως τεσσάρων ετών) 

Το πεδίο εφαρμογής ενός μαθήματος ή ενός προγράμματος κατάρτισης 

συνυπολογίζεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση . Ένα πλήρες εξάμηνο σπουδών 

αντιστοιχεί σε 30 τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτικές μονάδες. Ένα πλήρες 
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ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει 60 τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδακτικές 

μονάδες. 

Το σύνολο της εκπαίδευσης στο κολέγιο διαμορφώνεται από τα 

μαθήματα. Ένα μάθημα καλύπτει συνήθως μεταξύ 7,5 και 30 ανώτερης 

εκπαίδευσης διδακτικές μονάδες . 

Υπάρχουν πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά κολέγια σε περισσότερες 

από 20 πόλεις σε όλη τη χώρα. Για να εισαχθούν, οι φοιτητές πρέπει να πληρούν 

βασικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας. Υπάρχουν επίσης συχνά ειδικές απαιτήσεις 

επιλεξιμότητας, ανάλογα με την πορεία του προγράμματος σπουδών για την 

οποία έχουν κάνει αίτηση. 

Η βασική επιλεξιμότητα μπορεί να αποκτηθεί  μέσω: 

 ενός απολυτηρίου από ένα εθνικό ή ειδικά σχεδιασμένο 

πρόγραμμα στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη 

χαμηλότερη βαθμολογία  σε μαθήματα που ισοδυναμούν με 

το 90 τοις εκατό αυτού που απαιτείται για ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα 

 Απολυτήριο ανώτερης δευτεροβάθμιας για τους ενήλικες με 

τη χαμηλότερη βαθμολογία  σε μαθήματα καλύπτουν 

τουλάχιστον το 90 τοις εκατό αυτού που απαιτείται για ένα 

απολυτήριο 

 πιστοποιητικό βασικών προσόντων από το Λαογραφικό 

σχολείο (Folk School) υψηλής εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη 

ικανότητα σε όλα τα βασικά μαθήματα 

 ολοκλήρωση ξένων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

σχολείων που παρέχει τα προσόντα για πανεπιστημιακές 

σπουδές στη χώρα όπου η εκπαίδευση είναι πλήρως 

συνδυασμένη με τις προβλεπόμενες ικανότητες στα αγγλικά 

και σουηδικά  

 ή μέσω βαθμών που συλλέγονται από τα ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευση σχολεία για ενήλικους με τον 

χαμηλότερο βαθμό (Pass) σε μαθήματα που καλύπτουν το 90 
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τις εκατό από αυτό που χρειάζεται για να αποκτήσεις 

πιστοποιητικό φοίτησης σε ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σχολείο . 

 απολυτήριο από ένα ελάχιστο 2 χρόνων εκπαίδευση / ειδικό 

μάθημα από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 απολυτήρια 2 ή 3 από την ανώτερη εκπαίδευση για ενήλικες 

ή 

 Πιστοποιητικό ικανότητας από το λαϊκό γυμνάσιο για 

γενικότερη ικανότητα . 

 

 

Αξιολόγηση φοιτητών  

Τα πανεπιστήμια και τα κολέγια μπορούν να χρησιμοποιούν 

οποιουσδήποτε βαθμούς θέλουν. Μια κοινή κλίμακα είναι: 

 Απέτυχε (U) 

 Πέρασε (G) 

 Πέρασε με διάκριση (VG) 

Για την πίστωση για ένα υποχρεωτικό μάθημα κάποιος πρέπει να έχει 

περάσει σε όλα τα επιμέρους μαθήματα. 

Προκειμένου ένα πρόγραμμα να οδηγήσει στην απόκτηση ενός 

διπλώματος, απαιτείται ένας συγκεκριμένος αριθμός διδακτικών μονάδων οι 

οποίες προέρχονται από μια προκαθορισμένη βασική περιοχή με κάποια 

συγκεκριμένη σε βάθος μελέτη. Συχνά απαιτείται μια ανεξάρτητη εργασία 

(project). 

Οι γενικές εξετάσεις είναι διαθέσιμες 

 Βασικό επίπεδο: 

 Πτυχίο ΑΕΙ (τριτοβάθμια εκπαίδευση 120 διδακτικές μονάδες) 

 Πτυχίο Bachelor (τριτοβάθμια εκπαίδευση180 διδακτικές μονάδες) 

 

 Προχωρημένο επίπεδο: 
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 Πτυχίο master (τριτοβάθμια εκπαίδευση 60 διδακτικές μονάδες) 

 Πτυχίο master (τριτοβάθμια εκπαίδευση 120 διδακτικές μονάδες) 

 

 Επίπεδο της έρευνας: 

 Βαθμός Licentiate (τριτοβάθμια εκπαίδευση 120 διδακτικές μονάδες) 

 Πτυχίο doctora (τριτοβάθμια εκπαίδευση 240 διδακτικές μονάδες) 

 

Υπάρχουν επίσης μια σειρά των επαγγελματικών πτυχίων 

Τα πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά κολέγια έχουν τρία βασικά 

καθήκοντα: Πρόκειται για την εκπαίδευση, την έρευνα, και την αλληλεπίδραση 

με την κοινωνία. 

Εκπαίδευση 

Εκτός από τις γνώσεις και τις δεξιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης 

περιλαμβάνονται  επίσης: 

 η δυνατότητα να κάνουν ανεξάρτητη και κριτική αξιολόγηση 

 η ικανότητα για να προσδιορίσει ανεξάρτητα, να διατυπώνει και 

να λύσει τα προβλήματα και 

 η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των αλλαγών 

 

Έρευνα 

Η έρευνα που γίνεται στα πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά κολέγια 

είναι ελεύθερη έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι ερευνητές μπορούν να  

επιλέξουν ποια θέματα επιθυμούν. Οι ερευνητές, επίσης, μπορούν  να επιλέξουν 

τις μεθόδους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν και είναι ελεύθεροι να 

αποφασίσουν πώς τα αποτελέσματα θα πρέπει να δημοσιεύονται. 

Η αλληλεπίδραση με την κοινωνία 

Το τρίτο έργο των πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών σχολών είναι να 

αλληλεπιδρά με την κοινωνία και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το έργο 
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τους. Εκτός από αυτό, είναι να προωθήσει την ισότητα, την κατανόηση των 

διεθνών σχέσεων και της αειφόρου ανάπτυξης. 

Στη Σουηδία, το Riksdag (Κοινοβούλιο) και η κυβέρνηση έχει τη 

συνολική ευθύνη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα. Αποφασίζουν 

για τους κανόνες που θα ισχύουν για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 

καθορίζονται οι στόχοι και οι κατευθυντήριες γραμμές και η κατανομή των 

πόρων. 

Τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά κολέγια έχουν μεγάλη 

ελευθερία κινήσεων εντός του κανονιστικού πλαισίου που καθορίζεται από την 

κυβέρνηση και Riksdag. Τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά κολέγια είναι 

ελεύθερα να αποφασίσουν πώς θα οργανώσουν την εργασία τους, να 

χρησιμοποιούν τους πόρους τους και να οργανώσουν τις σπουδές τους. 

 

Η δομή των επαγγελματικών προσόντων 

4.5 Χρηματοδότηση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης . 

Το σουηδικό σύστημα  χρηματοδότησης των φοιτητών έχει σχεδιαστεί 

έτσι ώστε η τριτοβάθμια εκπαίδευση να είναι προσιτή σε όλους εκείνους που 

μπορούν να επωφεληθούν από αυτή ανεξάρτητα από το κοινωνικό-οικονομικό 

υπόβαθρο .Τα δίδακτρα σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Σουηδία 
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είναι δωρεάν  για τους Σουηδούς μαθητές και για τους φοιτητές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Ελβετία, η 

χρηματοδότηση των φοιτητών αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης 

και το κόστος του υλικού μελέτης. 

Όλοι κάτω από την ηλικία των 54 ετών έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 

αίτηση για τη χρηματοδότηση των φοιτητών κατ 'ανώτατο όριο  240 εβδομάδες. 

Η φοιτητική χρηματοδότηση περιλαμβάνει επιχορήγηση και ένα δάνειο. Το 

φοιτητικό δάνειο πρέπει να εξοφληθεί σε μηνιαία βάση πριν από όταν ο λήπτης 

του δανείου φθάσει την ηλικία των εξήντα ετών. Το ύψος της μηνιαίας 

καταβολής καθορίζεται από το μέγεθος του χρέους και το επιτόκιο. Το ποσό 

προσαρμόζεται επίσης στο εισόδημα του δικαιούχου και την ικανότητα 

πληρωμής. 

Χρηματοδότηση για φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες χώρες 

Οι Σουηδοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για 

χρηματοδότηση, εφόσον το επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος ή το σύνολο 

των σπουδών τους σε μια άλλη χώρα. Για τη χρηματοδότηση που θα χορηγηθεί, 

το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό θα πρέπει να αναγνωρίζεται 

από το Högskoleverket (Σουηδική Εθνική Υπηρεσία για την Ανώτατη 

Εκπαίδευση). 

Το ποσό του δανείου  μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον προορισμό 

του φοιτητή. Ωστόσο, οι όροι αποπληρωμής είναι ίδιοι όπως για την φοίτηση 

στην Σουηδία. Επιπλέον χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη για τα δίδακτρα, 

ασφάλιστρα και τα έξοδα ταξιδίου. 

Το 2009, τα έσοδα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) 

ανήλθαν σε 52,1 δισεκατομμύρια .Το 45 τοις εκατό αυτού του ποσού διατέθηκε 

για τον πρώτο και τον δεύτερο κύκλο σπουδών και λίγο πάνω από το μισό (του 

συνολικού ποσού) για προγράμματα τρίτου κύκλου και σε ερευνητικά 

προγράμματα. Το 88% της χρηματοδότησης για τις εργασίες των ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προέρχεται από το δημόσιο ταμείο. Το υπόλοιπο 

προέρχεται από ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και οικονομικά 

έσοδα. 
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Η κυβέρνηση εκδίδει συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε ετήσια 

βάση λεπτομερώς διασαφηνίζοντας τις  υποχρεώσεις των ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Χρηματοδότηση για το πρώτο και το δεύτερο κύκλο μαθημάτων και 

προγραμμάτων  

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων για τον πρώτο (προπτυχιακό) και 

δεύτερο κύκλο («Masters) μαθημάτων και  σπουδών είναι με βάση τον αριθμό 

των πλήρως απασχολούμενων φοιτητών καθώς και αντίστοιχη της ετήσιας 

απόδοσης τους .Το ποσό της χρηματοδότησης ποικίλλει ανάλογα με τον 

πειθαρχικό τομέα (disciplinary domain). Υπάρχει επίσης ένα ανώτατο όριο 

χρηματοδότησης που περιορίζει το μέγεθος της χρηματοδότησης που ένα ΑΕΙ 

μπορεί να λάβει. 

 

Χρηματοδότηση για προγράμματα τρίτου κύκλου και  έρευνας.  

Μια δημόσια υπηρεσία (the public service agreements) αναλαμβάνει να 

κατανέμει  την χρηματοδότηση μεταξύ των πειθαρχικών τομέων, καθώς και το 

ποσό που πρέπει να διατεθεί στο τρίτο κύκλο σπουδών και την έρευνα. Παρά το 

γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό της άμεσης χρηματοδότησης της κυβέρνησης 

πηγαίνει προς την κατεύθυνση της έρευνας, η χρηματοδότηση αυτή αυξάνεται 

συνεχώς εμμέσως από την κυβέρνηση καθώς και από εξωτερικούς, 

συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων, τοπικής αυτοδιοίκησης, επαρχιακά 

συμβούλια και τον ιδιωτικό τομέα. 

 

4.6 Αξιολόγηση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Είναι καθήκον της σουηδικής εθνικής υπηρεσίας για την ανώτατη 

εκπαίδευση να αξιολογεί την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .Το έργο 

αυτό περιλαμβάνει : 
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 Αξιολόγηση θεματικών περιοχών (κυρίως στους τομείς της 

μελέτης) και τα προγράμματα σπουδών 

 Εγγύηση της ποιότητας του Πτυχίου και των παρεχόμενων 

γνώσεων 

 

Σκοπός της διασφάλισης της ποιότητας 

 Οι φοιτητές να έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν το πρόγραμμα 

σπουδών να είναι υψηλού επιπέδου. 

 Οι εργοδότες στο δημόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό τομέα  έχουν 

ανάγκη για άρτια εκπαιδευμένο αποφοίτους. 

 Το ευρύ κοινό να έχει το δικαίωμα να είναι βέβαιο ότι τα υψηλά 

επίπεδα της φορολογίας επιφέρουν  υψηλά επίπεδα μόρφωσης. 

 Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η σουηδική τριτοβάθμια 

εκπαίδευση πρέπει να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

5.1 Αρμόδιοι φορείς, οργάνωση, έγκριση. 

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί βασικό στόχο του κράτους, 

παρέχοντας ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή, ενώ προάγει 

την εθνική και θρησκευτική συνείδηση διαπαιδαγωγώντας ελεύθερους και 

υπεύθυνους πολίτες. 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διέπεται από εθνικούς νόμους53 και 

νομοθετικές πράξεις54. Η γενική ευθύνη για την εκπαίδευση ανήκει στο 

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η διοίκηση 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ασκείται από :  

 Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού55. Είναι υπεύθυνο για την εθνική πολιτική της 

εκπαίδευσης. Ορίζει, αξιολογεί και δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε 

να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες. Συντονίζει και αξιολογεί 

τις περιφερειακές υπηρεσίες και παρέχει οικονομική στήριξη για 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

 

 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο56. Είναι υπεύθυνο για τη διατύπωση 

κατευθυντήριων γραμμών, την κατάρτιση των ωρολογίων και 

αναλυτικών προγραμμάτων, την έγκριση και την παραγγελία των 

σχολικών βιβλίων, την εφαρμογή του επαγγελματικού 

προσανατολισμού, την εισαγωγή καινοτομιών και νέων μεθόδων 

διδασκαλίας, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλπ.  

 

                                                           
53 Νόμοι που ψηφίζονται στη Βουλή 
54 Διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. 
55 http://www.minedu.gov.gr/ 
56 http://www.pi-schools.gr/pi_history/ 

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.pi-schools.gr/pi_history/
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 Τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων57. Είναι ένας αυτοδιοικούμενος 

οργανισμός υπεύθυνος για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των 

σχολικών κτιρίων.  

 Τον Οργανισμό Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ)58. Είναι ένας 

αυτοδιοικούμενος οργανισμός υπεύθυνος για την έκδοση των 

σχολικών και άλλων εκπαιδευτικών βιβλίων, αλλά και τη διανομή 

τους στα σχολεία.  

 Τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΟΕΕΚ)59. Είναι ένας αυτοδιοικούμενος φορέας, που σκοπό έχει την 

οργάνωση και τη διοίκηση των κρατικών Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΙΕΚ).  

 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)60. Είναι ο εθνικός 

αυτοδιοικούμενος φορέας για τη διαχείριση του προγράμματος 

«Σωκράτης»61.  

 Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 

και Πληροφόρησης (ΔΟΟΤΑΠ)62 Είναι αυτοδιοικούμενο ΝΠΔΔ63, 

αρμοδιότητα του οποίου είναι να αναγνωρίζει πτυχία ξένων 

πανεπιστημίων βρίσκοντας αντιστοιχία στην ειδικότητα στα 

ελληνικά.  

 Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ)64. Είναι αυτοδιοικούμενο 

ΝΠΙΔ65, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του ΥΠΈ.Π.Θ. και ιδρύει 

φοιτητικές και μαθητικές εστίες και κέντρα, προωθεί πολιτιστικές 

οργανώσεις, εκδρομές και άλλα ειδικά προγράμματα της Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς.  

                                                           
57 www.osk.gr/ 
58 www.oedb.gr:8080/portal 
59 www.oeek.gr/index2.html 
60www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/IKY/istor_anad.ht
ml 
61 Το Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα της εκπαίδευσης που εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1995 για να 
αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης στον τομέα αυτό. 
(http://www.moec.gov.cy/programs/socrates_web/socrates.htm) 
62 http://www.doatap.gr/gr/index.php 
63 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
64 http://www.ein.gr/ 
65 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
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 Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ)66. Είναι αυτοδιοικούμενο 

ΝΠΙΔ σκοπός του οποίου είναι η προαγωγή της έρευνας σε θέματα 

που αφορούν την εκπαίδευση, την οργάνωση της εκπαίδευσης, τις 

μεθόδους διδασκαλίας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση 

και την εκπόνηση μελετών.  

 Τον Οργανισμό Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ)67. 

Είναι ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από τον Υπουργό. Έργο του είναι ο 

σχεδιασμός, η υλοποίηση και η πιστοποίηση των διαφόρων μορφών 

και τύπων επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Η Διοίκηση γίνεται σε περιφερειακό αλλά και νομαρχιακό επίπεδο. Σε 

περιφερειακό επίπεδο οι Διευθύνσεις υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ σε νομαρχιακό στα γραφεία Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.68 

 

5.2 Εκπαιδευτικές φάσεις. 

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας για τους μαθητές ηλικίας από 2,5 έως 18 

είναι χωρισμένο σε τρεις φάσεις : 

  

o Πρώτη φάση : Προσχολική εκπαίδευση, για μαθητές ηλικίας 

2,5 έως 6 ετών.  

o Δεύτερη φάση : Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για μαθητές 

ηλικίας από 6 έως 12 ετών.  

o Τρίτη φάση : Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρώτος κύκλος, 

για μαθητές ηλικίας από 12 έως 15 ετών.  

o Τέταρτη φάση : Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεύτερος 

κύκλος, για μαθητές ηλικίας από 16 έως 18 ετών.  

                                                           
66 http://www.kee.gr/html/intro_main.php 
67 http://www.oepek.gr/info_gr.html 
68 Λεβογιάννη Σταυρούλα Εκπαιδευτικά Συστήματα στο Χώρο και στο Χρόνο 
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5.2.1 Πρώτη φάση: Προσχολική εκπαίδευση. 

 

Η σχολική ζωή των μαθητών μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 

2,5 ετών (προσχολική εκπαίδευση) σε ιδρύματα (ιδιωτικά και δημόσια) που 

ονομάζονται Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί. Ορισμένοι Παιδικοί Σταθμοί 

διαθέτουν και Νηπιακά Τμήματα που λειτουργούν παράλληλα με τα 

Νηπιαγωγεία.  

Η φοίτηση στα Νηπιαγωγεία  διαρκεί ένα με δύο χρόνια, από την ηλικία 

των τεσσάρων μέχρι των έξι ετών και αποτελεί στάδιο προετοιμασίας που 

συμβάλει στην ένταξη των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο. Τα Νηπιαγωγεία 

λειτουργούν είτε ανεξάρτητα είτε συστεγασμένα με Δημοτικά Σχολεία. Η 

πλειονότητα των Νηπιαγωγεία είναι δημόσια και η φοίτηση είναι δωρεάν. Στην 

Ελλάδα έχει επίσης θεσμοθετηθεί η λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 

με διευρυμένο ωράριο δημιουργικής απασχόλησης (8 ώρες ημερησίως).69 

 

5.2.2. Δεύτερη φάση:  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ISCED 1) παρέχεται στα Δημοτικά 

Σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά. Δημόσια Δημοτικά Σχολεία υπάρχουν σε όλη 

την Ελλάδα ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Σε αυτά η φοίτηση 

και τα βιβλία είναι δωρεάν. Το Δημοτικό Σχολείο ανήκει στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση και στόχο έχει την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη πνευματική 

και σωματική ανάπτυξη των μαθητών. Η φοίτηση στο Δημοτικό διαρκεί έξι 

χρόνια (που αντιστοιχούν σε έξι τάξεις), από την ηλικία των 6 μέχρι 12 ετών. 

Επίσης λειτουργούν Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με διευρυμένο ωράριο 

λειτουργίας και εμπλουτισμένο αναλυτικό πρόγραμμα. 

Παράλληλα λειτουργούν Ειδικά Σχολεία και Τάξεις Ένταξης για παιδιά 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και Σχολεία Διαπολιτισμικής 

                                                           
69 http://www.dynot.net/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=79 
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Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών ομάδων με 

κοινωνικές, πολιτισμικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. 

Η φοίτηση στο Δημοτικό ολοκληρώνεται με το πέρας της έκτης τάξης, 

οπότε και εκδίδεται τίτλος σπουδών, ο οποίος διαβιβάζεται υπηρεσιακά σε 

Γυμνάσιο της περιοχής, προκειμένου οι μαθητές να συνεχίσουν εκεί τη φοίτησή 

τους.70 

 

5.2.3 Τρίτη φάση: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση .Πρώτος κύκλος. 

 

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται σε δύο κύκλους: 

την υποχρεωτική (κατώτερη) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη μετα-

υποχρεωτική (ανώτερη) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Η Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ISCED 2) παρέχεται στο 

Γυμνάσιο. Η φοίτηση στο Γυμνάσιο διαρκεί τρία χρόνια και απευθύνεται σε 

μαθητές ηλικίας 12-15 ετών. Η εκπαίδευση που παρέχεται έχει ως στόχο να 

προωθήσει την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών με βάση τις δυνατότητες που 

έχουν στην ηλικία αυτή και τις απαιτήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν 

στη ζωή. 

Η αξιολόγηση στο Γυμνάσιο προκύπτει από την καθημερινή προφορική 

εξέταση και τη συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, τις 

ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες, τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες 

και τέλος, τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο τέλος του σχολικού 

έτους. Στο τέλος του έτους οι μαθητές που δε συμπληρώνουν βαθμό προαγωγής 

σε κάποια μαθήματα παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση το 

Σεπτέμβριο. Οι απόφοιτοι Γυμνασίου λαμβάνουν Απολυτήριο Τίτλο ο οποίος 

τους παρέχει τη δυνατότητα ένταξης στην ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

 

 

                                                           
70 http://www.dynot.net/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=79 
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5.2.4 Τέταρτη φάση: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση .Δεύτερος 

κύκλος. 

Η μετα-υποχρεωτική (ανώτερη) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ISCED 3), 

σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 1997, περιλαμβάνει δύο τύπους σχολείων: τα 

Ενιαία Λύκεια και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Η διάρκεια 

φοίτησης στα Ενιαία Λύκεια είναι τριετής και στα Τεχνικά Επαγγελματικά 

Εκπαιδευτήρια διετής (α κύκλος σπουδών) ή τριετής (β κύκλος σπουδών), ενώ 

δεν αποκλείονται αμοιβαίες μετακινήσεις από τον ένα τύπο σχολείου στον άλλο. 

Εκτός από τα ημερήσια Γυμνάσια, Λύκεια και ΤΕΕ λειτουργούν επίσης και 

Εσπερινά. 

Η ανάπτυξη και η έγκριση των προγραμμάτων γίνεται από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, το οποίο και εποπτεύει τα περισσότερα από αυτά. 

Ορισμένα ΤΕΕ εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας, Γεωργίας και 

Ανάπτυξης, και παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση σε ειδικότητες 

αντίστοιχες των συγκεκριμένων Υπουργείων. Στην Ελλάδα λειτουργούν επίσης 

και ιδιωτικά ΤΕΕ. 

Παράλληλα με τα κοινά σχολεία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λειτουργούν και Ειδικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 

Γυμνάσια και Λύκεια για ειδικές ομάδες μαθητών. Συγκεκριμένα λειτουργούν 

διαπολιτισμικά σχολεία για αλλοδαπούς και παλυννοστούντες, μειονοτικά 

σχολεία για μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και 

αυτοτελή ειδικά σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Επίσης στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν ισότιμα προς τα άλλα, σχολεία 

«Πειραματικά» (συνεργασία με Πανεπιστήμια), «Μουσικά» (με έμφαση στη 

μουσική), «Εκκλησιαστικά» (με έμφαση στη θρησκευτική παιδεία) και 

«Αθλητικά» (με έμφαση στον αθλητισμό).  

Στα δημόσια σχολεία της υποχρεωτικής και μετα-υποχρεωτικής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση είναι δωρεάν και τα βιβλία 

διανέμονται δωρεάν από την πολιτεία. 

Στη μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνονται 

και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν 



 

87 

επίσημη αλλά αδιαβάθμιτη εκπαίδευση (ISCED 4). Τα ιδρύματα αυτά 

χαρακτηρίζονται αδιαβάθμιτα γιατί δέχονται αποφοίτους τόσο του Γυμνασίου 

όσο και του Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν.  

Σε σύγκριση με τα ΤΕΕ, τα μαθήματα των ΙΕΚ είναι 

προσανατολισμένα στην αγορά εργασίας και είναι σχεδιασμένα με τη 

συνεργασία της πολιτείας, των εργοδοτών και των εργαζομένων. Οι 

καταρτιζόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους 

δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις τελικές εξετάσεις πιστοποίησης για 

την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης.71 

http://www.dynot.net/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=79 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Επιλογή Σχολείου  

Σε γενικές γραμμές οι γονείς έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το σχολείο 

στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους. Ωστόσο, η εισαγωγή του 

εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν σε αυτό το σχολείο, από τις 

προσφερόμενες θέσεις και άλλα κριτήρια.  

Η πολιτική που ακολουθείται γενικότερα σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές 

είναι ο κάθε μαθητής να ανήκει σε κάποιο σχολείο ανάλογα με την περιοχή 

κατοικίας του, αφού τα σχολικά ιδρύματα είναι πολλά σε αριθμό ώστε να 

καλύπτουν τις ανάγκες της κάθε περιοχής72. Ο μέγιστος αριθμός των μαθητών 

που γίνονται δεκτοί στα σχολεία είναι προκαθορισμένος. 

Στα ειδικά σχολεία (μουσικά, αθλητικά κλπ.) οι μαθητές γίνονται 

αποδεκτοί ύστερα από ειδικές εξετάσεις, βάση των ικανοτήτων αλλά και της 

κλίσης τους στα επιπλέον μαθήματα που προσφέρονται. Έτσι τέτοιου είδους 

σχολεία διεξάγουν δικές τους εισαγωγικές εξετάσεις. 

 

                                                           
71 http://www.dynot.net/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=79 
72 Εξαιρούνται δυσπρόσιτες περιοχές, οι οποίες βρίσκονται εκτός των αστικών 
κέντρων. 
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Εκθέσεις προόδου μαθητών  

Σε συμφωνία με τους Εκπαιδευτικούς Κανονισμούς το διοικητικό σώμα 

οποιουδήποτε σχολείου έχει την υποχρέωση να τηρεί εκπαιδευτικά αρχεία για 

όλους τους εγγεγραμμένους μαθητές του και να παρέχει αντίγραφα των αρχείων 

του στους μαθητές ή στους γονείς τους. Το σχολικά διοικητικά σώματα είναι 

υπεύθυνα για το ότι όλοι οι γονείς των μαθητών θα λάβουν μια αναλυτική 

βαθμολογία σχετικά με τις επιδόσεις του παιδιού τους τουλάχιστον δυο με τρεις 

φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (Δεκέμβριο, Μάρτιο, Ιούνιο για το 

δημοτικό και το γυμνάσιο. Φεβρουάριο και Ιούνιο για το Λύκειο). Στη 

βαθμολογία αυτή (έλεγχος μαθητών) γνωστοποιούνται στους γονείς και 

κηδεμόνες των μαθητών :  

1. Η πρόοδος του μαθητή σε κάθε μάθημα και δραστηριότητα.  

2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε. 

3. Οι απουσίες του μαθητή.  

 

Επικοινωνία ανάμεσα στις διάφορες φάσεις της ελληνικής 

Εκπαίδευσης 

 

Στην Ελλάδα οι Εκπαιδευτικοί Κανονισμοί, όπως και σε άλλες χώρες, 

απαιτούν τα σχολεία να κρατούν αρχεία για τους μαθητών τους. Τα αρχεία 

αφορούν τόσο τις επιδόσεις τους, όσο και τις απουσίες τους, αλλά και 

λεπτομέρειες για το οικογενειακό του υπόβαθρο εάν είναι αναγκαίο. Το υλικό 

αυτό ακολουθεί το μαθητή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα επόμενα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα φοιτήσει.  

 

 

5.3 Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα καθορίζει ένα σαφές και πλήρες 

νομικό δικαίωμα μάθησης για όλους τους μαθητές έως και 16 ετών. 

Προσδιορίζει τη διδακτέα ύλη στα σχολεία, ενώ θέτει και τους στόχους 

επίτευξης για τη μάθηση. Καθορίζει επίσης, τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές 

θα αξιολογούνται και τον τρόπο αναφοράς της απόδοσής τους. Τα αναλυτικά 
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προγράμματα δοκιμάζονται, αξιολογούνται και αναθεωρούνται συνεχώς, 

σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα των γνώσεων, τις κοινωνικές ανάγκες και 

την πρόοδο των επιστημών.  

 

Στόχοι του ελληνικού σχολικού προγράμματος73 

 

Κύριος στόχος του σχολικού προγράμματος είναι αφενός η αφομοίωση 

του περιεχομένου του και αφετέρου η ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής 

σκέψης από μέρους των μαθητών. 

 

Ακόμη, το σχολικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να αποβλέπει στο να 

παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές προκειμένου να μάθουν και να 

επιτύχουν και να αποσκοπεί στο να προωθεί την πνευματική, ηθική, κοινωνική 

και πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών και να προετοιμάζει όλους τους μαθητές 

για τις ευκαιρίες, τις ευθύνες και την εμπειρία της ζωής. 

 

Αυτοί οι στόχοι ενισχύουν ο ένας τον άλλον. Η προσωπική ανάπτυξη 

των μαθητών, πνευματικά, ηθικά, κοινωνικά και πολιτιστικά, διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στη δυνατότητά τους να μάθουν και να επιτύχουν.  

 

Βασικές δεξιότητες  

 

Οι βασικές δεξιότητες που προωθούνται μέσω του αναλυτικού 

προγράμματος είναι: 

 Η χρήση των πηγών και της πληροφορίας. 

Είναι η βασική δεξιότητα της τεχνολογίας των πληροφοριών για την 

εύρεση, ανάλυση, ερμηνεία, εκτίμηση και παρουσίαση πληροφοριών 

για πλήθος σκοπών. 

 Οι διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας. 

                                                           
73 Marples R. Ιούλιος 2003. Οι σκοποί της εκπαίδευσης. [μτφρ Παναγιώτα Σ. 

Χατζηπαντελή]. Αθήνα, Μεταίχμιο Επιστήμες.  
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Περιλαμβάνει δεξιότητες στην ομιλία, στην ακρόαση, στην 

ανάγνωση και στη γραφή. Μέσω αυτών κάποιος μπορεί να μιλά 

αποτελεσματικά, να ακούει, να καταλαβαίνει, να ανταποκρίνεται 

κατάλληλα και να συμμετέχει σε συζητήσεις. 

 Ο χειρισμός των συστημάτων και της τεχνολογίας 

Αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων που βοηθούν τους μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία που τους παρέχετε, αλλά και που 

συνεχώς ανανεώνεται και εξελίσσεται.  

 

Ωστόσο, μεγαλύτερη βάση δίνεται στις νοητικές ικανότητες των 

μαθητών. Στην ανάγκη καλλιέργειας της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης, 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την επίλυση προβλημάτων, τη 

λήψη αποφάσεων αλλά και για την προσαρμογή των νέων σε διαρκώς 

εξελισσόμενα εργασιακά περιβάλλοντα και τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές 

συνθήκες. 

 

Βασικά στοιχεία του ελληνικού Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος  

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου εκπονείται από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και χρησιμοποιείται ως οδηγός για την επιτέλεση του 

εκπαιδευτικού έργου. Ακόμη, στην περίπτωση του νηπιαγωγείου υπάρχει και το 

Βιβλίο των Δραστηριοτήτων μέσα στο οποίο περιέχονται λεπτομερείς οδηγίες 

και πρακτικές υποδείξεις για την οργάνωση και την ορθή διεξαγωγή της κάθε 

διδασκαλίας. Έτσι τα νήπια συμμετέχουν πιο ενεργά στην οικοδόμηση της 

πολύπλευρης ανάπτυξής τους με την καθοδήγηση του νηπιαγωγού. Με τη 

δημιουργία καταστάσεων προβληματισμού το νήπιο ενθαρρύνεται να 

προβλέπει, να ερευνά, να πειραματίζεται, να συγκρίνει, να αποκαλύπτει σχέσεις, 

να ταξινομεί, να αναπτύσσεται νοητικά, οικοδομώντας συγχρόνως και τους 

απαραίτητους μηχανισμούς για τη κατάκτηση της γνώσης. 

 



 

91 

Το αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου είναι εμπλουτισμένο 

με υποχρεωτικά μαθήματα74 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο είναι 

επίσης υπεύθυνο για τη διανομή των σχολικών βιβλίων. 

 

Υπάρχει, επίσης, πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους 

αδύναμους στη γλώσσα και τα μαθηματικά μαθητές, ενώ υπάρχει και ειδικό 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το ολοήμερο δημοτικό σχολείο. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα του γυμνασίου είναι ίδιο για όλους τους 

μαθητές και είναι λίγο πιο εμπλουτισμένο από αυτό του δημοτικού σχολείου75. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι υπεύθυνο και για το αναλυτικό πρόγραμμα 

του γυμνασίου αλλά και τα σχολικά βιβλία. Για τη διδασκαλία 

χρησιμοποιούνται σύγχρονα αλλά και παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας. Σε όλα 

τα γυμνάσια λειτουργεί ειδικό εργαστήριο πληροφορικής. Ακόμη, το Π.Ι. 

παρέχει Σχολικούς Συμβούλους για κάθε ειδικότητα.  

 

Η πρώτη τάξη του λυκείου θεωρείται τάξη προσανατολισμού και οι 

μαθητές διδάσκονται γενικά μαθήματα, αλλά και μαθήματα επιλογής. Στη 

Δευτέρα και Τρίτη τάξη του λυκείου τα μαθήματα χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες :  

 Μαθήματα γενικής παιδείας 

 Μαθήματα κατευθύνσεων. 

 Μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης. 

 Μαθήματα θετικής κατεύθυνσης. 

 Μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης. 

 Μαθήματα επιλογής. 

Στα προγράμματα των Μουσικών και Εκκλησιαστικών Ενιαίων λυκείων 

προστίθενται μαθήματα μουσικής παιδείας και θεολογικής παιδείας αντίστοιχα. 

Στα TEE διδάσκονται γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας ανά 

τομέα. Ο αριθμός του κάθε τομέα εξαρτάται από τις τοπικές 

                                                           
74 Διδάσκονται νεοελληνική γλώσσα, μαθηματικά, θρησκευτικά, ιστορία, κοινωνική και 
πολιτική αγωγή, μελέτη περιβάλλοντος, γεωγραφία, φυσική και αισθητική αγωγή, 
μουσική αλλά και έως δυο ξένες γλώσσες έως το τέλος του δημοτικού σχολείου. 
75 Διδάσκονται επιπλέον η αρχαία ελληνική γραμματεία, φυσικό-χημεία, βιολογία, 
πληροφορική, τεχνολογία, οικιακή οικονομία, επαγγελματικός προσανατολισμός. 
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κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αλλά και τις ανάγκες και τον αριθμό και τις 

προτιμήσεις των μαθητών. Για τα εσπερινά TEE ισχύει το ίδιο πρόγραμμα, τα 

ίδια μαθήματα σε αντιστοιχία αλλά είναι μικρότερο. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα για τα ΙΕΚ υποχρεώνει τους καταρτιζόμενους 

να παρακολουθούν θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα, ενώ 

ανάλογα με την ειδικότητα πραγματοποιείται πρακτική άσκηση σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας. 

Στις Σχολές Μαθητείας γίνεται παράλληλα η κατάρτιση με μαθήματα 

στην τάξη, με την πρακτική άσκηση στον εργοδότη. Τα μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών είναι υποχρεωτικά.  

 

5.4 Δομή της λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ISCED 5) παρέχεται σε δύο παράλληλους 

τομείς: τον πανεπιστημιακό τομέα και τον ανώτατο τεχνολογικό τομέα. Η 

διάρκεια σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 8-12 εξάμηνα. Η 

εισαγωγή των φοιτητών εξαρτάται από την επίδοσή τους στις εξετάσεις που 

γίνονται σε εθνικό επίπεδο στη Γ΄ τάξη Λυκείου. Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

επίσης υλοποιούνται προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (ISCED 6). 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση έχει ως 

αποστολή την υψηλή θεωρητική και σφαιρική  κατάρτιση του μελλοντικού 

επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 

ανήκουν τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και η Ανώτατη Σχολή Καλών 

Τεχνών. 

Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση: Η Ανώτατη Τεχνολογική 

Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), έχει 

ως ρόλο να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας και στην πρόοδο της επιστήμης 

και της εφαρμοσμένης έρευνας. Οι σπουδές στα ΤΕΙ σε σύγκριση με αυτές στα 

Πανεπιστήμια έχουν περισσότερο εφαρμοσμένο χαρακτήρα, καθώς η 

εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη στην αφομοίωση και μεταφορά των 

δεδομένων της επιστήμης στην παραγωγική διαδικασία. Στην Ανώτατη 
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Τεχνολογική Εκπαίδευση υπάγεται επίσης η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). 

Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνονται ακόμη το Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ορισμένες μη-πανεπιστημιακές Σχολές για τις οποίες 

ισχύει ειδικό σύστημα εισαγωγής και η διάρκεια τους είναι δύο έως τέσσερα 

χρόνια. Οι απόφοιτοι των σχολών αυτών μπορούν να εργαστούν ως 

επαγγελματίες στο αντικείμενο της ειδικότητά τους, ή να συνεχίσουν τις 

σπουδές μέσω εξετάσεων σε αντίστοιχες σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) αποτελεί τη βάση της 

ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο βασικός στόχος του είναι να 

προσφέρει περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε ένα ευρύ φάσμα 

ενδιαφερομένων και ηλικιακών ομάδων με βάση την αντίληψη ότι η μόρφωση 

είναι δικαίωμα όλων σε όλη τη διάρκεια της ζωής. 

Ανώτερη Εκπαίδευση (μη πανεπιστημιακή): Στην Ανώτερη βαθμίδα 

Εκπαίδευσης υπάγονται διάφορες σχολές που παρέχουν επαγγελματική 

ειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν στη θρησκεία, στην τέχνη, 

στον τουρισμό, στο ναυτικό, στο στρατό και στη δημόσια τάξη. Πιο 

συγκεκριμένα στη βαθμίδα αυτή περιλαμβάνονται οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές 

Σχολές, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και 

Δραματικής Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι 

Ανώτερες Σχολές Υπαξιωματικών του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και οι 

Σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας.76 

 

5.5 Χρηματοδότηση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Σε πολλές χώρες στον κόσμο, όπως και στην Ελλάδα, η τριτοβάθμια 

εκπαίδευση χρηματοδοτείται κυρίως από κρατικούς πόρους, μέσω του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ακόμη 

και στον τομέα της μισθοδοσίας, οι συναλλαγές γίνονται από το κράτος. Τα 

                                                           
76 http://www.dynot.net/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=79 
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ακαδημαϊκά θέματα, όπως είναι λογικό, αφορούν τη διοίκηση των ιδρυμάτων. 

Οι στρατηγικές και οι κατευθύνσεις, ωστόσο, αφορούν το κράτους, το οποίο τα 

χρηματοδοτεί αλλά και τα ελέγχει. 

 

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.) παρέχουν 

δωρεάν σπουδές και συγγράμματα στους σπουδαστές τους και υπό ορισμένες 

συνθήκες σίτιση και στέγαση. Η σίτιση παρέχεται ανάλογα την προσωπική και 

οικογενειακή οικονομική κατάσταση του κάθε σπουδαστή. Ακόμη, παρέχουν 

μειωμένο εισιτήριο για τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Όλα γίνονται με 

γραφειοκρατικές πρακτικές. Μόνο οι σπουδαστές μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών τμημάτων καταβάλουν δίδακτρα. 

 

Ένα μέσον βοήθειας για τους φοιτητές είναι οι υποτροφίες, οι οποίες 

βοηθούν οικονομικά τους φοιτητές και χορηγούνται είτε σε προπτυχιακό είτε σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο και αφορά σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η 

χορήγηση της υποτροφίας γίνεται ύστερα από αίτηση του σπουδαστή στον 

αρμόδιο φορέα ανάλογα με το είδος της και το ποσόν της υποτροφίας 

μεταβάλλεται και αυτό ανάλογα. Οι σπουδαστές είναι πιθανό να λάβουν κάποια 

υποτροφία εφόσον είναι άριστοι. 

 

Τις υποτροφίες τις χορηγεί είτε το κράτος μέσω του ΥΠΑΙΘΠΑ. είτε 

ιδιωτικά και μη ιδρύματα ως βραβεία προς τους σπουδαστές.  

 

5.6 Αξιολόγηση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευση77. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τεύχος Α) η αξιολόγηση των 

ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε δυο στάδια. 

1. Το πρώτο στάδιο αφορά στην αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου 

από τις ίδιες τις ακαδημαϊκές μονάδες των ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την 

αποστολή τους. 

                                                           
77 Πανάρετος I. Ιανουάριος 1996. Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα αξιολόγησης της 

τριτοβάθμιας 
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2. Σε δεύτερο στάδιο ακολουθεί η αξιολόγηση του επιτελούμενου 

έργου από επιτροπή που αποτελείται από ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες, η οποία λαμβάνει υπόψη και τα αποτελέσματα του 

πρώτου σταδίου.  

 

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα έτη και εξετάζεται η 

υλοποίηση των πορισμάτων της προηγούμενης αξιολόγησης και κυρίως η 

εφαρμογή των προτάσεων- υποδείξεων της επιτροπής. 

 

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουν εάν οι αδυναμίες και οι αποκλίσεις που 

επισημάνθηκαν κατά την προηγούμενη αξιολόγηση αντιμετωπίστηκαν και αν η 

ποιότητα της έρευνας και της διδασκαλίας βελτιώθηκαν. 

 

Στην αξιολόγηση συμμετέχουν τόσο τα μέλη του διδακτικού και 

ερευνητικού προσωπικού όσο και οι σπουδαστές σύμφωνα με τις διαδικασίες78 

και τις διατάξεις που προβλέπονται από τους αντίστοιχους νόμους. Η «Μονάδα 

Διασφάλισης Ποιότητας» είναι το υπεύθυνο όργανο για το συντονισμό και την 

υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης σε κάθε ίδρυμα.  

 

Το κάθε ίδρυμα αξιολογείται ως προς : 

 

1. Την ποιότητα του ερευνητικού έργου. 

2. Την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών.  

3. Την ποιότητα άλλων υπηρεσιών, όπως υποδομές, φοιτητική μέριμνα, 

εξοπλισμών, οικονομικών πόρων. 

4. Την ποιότητα του διδακτικού έργου.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης δημοσιεύεται μια έκθεση, η 

οποία περιλαμβάνει κυρίως τις αναλύσεις, διαπιστώσεις, συστάσεις και 

υποδείξεις αλλά και μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να βελτιωθεί 

στο σύνολο της η ποιότητα της ακαδημαϊκής μονάδας.  

                                                           
78 4th international conference on open and distance learning forms of democracy in 

education : Open access and distance education. Πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα, 
Εκδόσεις Προπομπός 
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5.7 Διαρκής Εκπαίδευση79. 

 

Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση περιλαμβάνει το σύνολο 

των δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης που 

υλοποιούνται εκτός του θεσμοθετημένου συστήματος Αρχικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση 

αποβλέπει στη συντήρηση, ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των 

επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων που χρειάζονται 

ειδίκευση, ώστε να αναζητήσουν εργασία και των εργαζομένων που επιθυμούν 

την επαγγελματική ανέλιξη. Οι δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης στην Ελλάδα 

υλοποιούνται από ένα πλήθος φορέων που απευθύνονται σε διαφορετικές 

κατηγορίες πληθυσμού και εποπτεύονται από διαφορετικά Υπουργεία. Το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο εστιάζει σε τέσσερις κατηγορίες: κατάρτιση ανέργων, 

κατάρτιση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, κατάρτιση εργαζομένων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και κατάρτιση κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων. 

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι 

μικρής διάρκειας και οι ώρες κατάρτισης διαμορφώνονται ανάλογα με το 

αντικείμενο κατάρτισης, το περιεχόμενο του προγράμματος και την ομάδα στην 

οποία απευθύνονται. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση 

και πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις. Οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται κατά 

τη διάρκεια των προγραμμάτων. 

Στην Ελλάδα οι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιούν 

προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτι-σης (ΚΕΚ), τα οποία πιστοποιούνται από το Εθνικό 

Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ).80 

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) υπάγεται 

στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου 

                                                           
79 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 163, 21 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3879. 
80 http://www.ideke.edu.gr .  
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Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και σκοπός του είναι η 

τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 

και η υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση.  

Ειδικότερα οι σκοποί του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. είναι:  

1. .Η δημιουργία της κατάλληλης τεχνολογικής και επιστημονικής 

υποδομής που θα κάνει δυνατή την άρτια και ταχεία υποστήριξη των 

προγραμμάτων και την υλοποίηση των ενεργειών αρμοδιότητάς του.  

2.  Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνιών 

στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

3. Η επιμόρφωση στα σύγχρονα εκπαιδευτικά πολυμέσα με την 

αξιοποίηση του σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού.  

4. Η εφαρμογή ειδικών ερευνητικών και επιμορφωτικών 

προγραμμάτων και η ανάπτυξη μεθοδολογίας στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση προκειμένου να αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση 

διαφόρων κατηγοριών ενηλίκων.  

5.  Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με την 

εκπαίδευση ενηλίκων.  

6.  Η παραγωγή και διάδοση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού 

για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Η Διαρκής Εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις μορφές άτυπης μάθησης 

εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  

α) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Την εποπτεία 

και διαχείριση του συστήματος αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 7, 

Ν. 3191/2003) ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.  

β) Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Την εποπτεία και 

διαχείριση του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 

8, Ν. 3191/2003) ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.  
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γ) Τα Κέντρα Μετα-λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια 

Ελευθέρων Σπουδών.  

δ) Οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.  

ε) Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων 

(Ι.Δ.Ε.Κ.Ε) και άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής τυπικής και μη 

τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.  

στ) Τα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.Σ.ΥΠ) και άλλοι 

φορείς συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και επαγγελματικού προσανατολισμού.  

ζ) Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ και οι λοιποί 

φορείς συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και επαγγελματικού προσανατολισμού.  

η) Οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική 

εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως 

είναι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).  

θ) Οι φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης που συστήνουν οι 

τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που 

συνυπογράφουν την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας και η τριτοβάθμια 

συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων.  

ι) Τα νομικά πρόσωπα κάθε μορφής που λειτουργούν σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, και παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης, όπως 

μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς. Τα 

παραπάνω αναγνωρίζονται ως φορείς άτυπης μάθησης των πολιτών και 

εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο που τηρεί η Γενική Γραμματεία Διά Βίου 

Μάθησης.  

Το εθνικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης διαρθρώνεται σε μεσοχρόνιο 

και ετήσιο και περιλαμβάνει δραστηριότητες εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής 

διά βίου μάθησης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους και 

επιχορηγήσεις. Επίσης, περιλαμβάνει και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Διά 

Βίου Μάθησης για την υποστήριξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

προγραμμάτων που υλοποιούν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, οι οποίες 
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συνοδεύονται από σχετικά κίνητρα, καθώς και δράσεις για την ηθική και υλική 

βράβευση των καλών πρακτικών τους.81  

  

                                                           
81 http://www.ideke.edu.gr .  
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ΜΕΡΟΣ Α. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

 

  Αν δεχτούμε ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει 

σήμερα κάποια προβλήματα, τότε αυτά εντοπίζονται αρχικά στην ελλιπή 

χρηματοδότηση και στην έλλειψη σχεδιασμού σε βάθος χρόνου. Δεν υπάρχει 

συγκεκριμένος προσανατολισμός και στόχος ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές στο 

όποιο επιθυμητό επίπεδο γνώσης. Πρέπει πρώτα η κοινωνία να αποφασίσει τι 

είδους πολίτες θέλει, να τους ομαδοποιήσει, ανάλογα με το επίπεδο τους, αλλά 

και τις διάφορες φυσικές κλίσεις και όχι με τυχαία σειρά, και να τους δώσει το 

έναυσμα να προχωρήσουν. 

Έχοντας λύσει το πρόβλημα αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το 

στάσιμο επίπεδο γνώσης των διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει συνεχώς να 

επιμορφώνονται, καθώς η κοινωνία συνεχώς βελτιώνεται και νέες τεχνολογίες 

εισάγονται στα σχολεία. Οι νέες αυτές τεχνολογίες προϋποθέτουν και τις 

ανάλογες κτηριακές αναβαθμίσεις και την πρόσληψη νέου ειδικού προσωπικού.  

Η συγκέντρωση λήψης αποφάσεων στο υπουργείο συνιστά εγγενές 

έλλειμμα δημοκρατίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η ελληνική 

επιστημονική έρευνα έχει επισημάνει τις σοβαρές δομικές ανεπάρκειες του 

έντονα γραφειοκρατικού και συγκεντρωτικού ΕΕΣ (π.χ. πλήρης απουσία 

κινήτρων, εστίαση στην αρχαιότητα, προβληματική διαχείριση και 

περιορισμένη επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων κ.ά.), οι οποίες 

το καθιστούν γενικά, αναποτελεσματικό, με χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, 

προσκολλημένο στην τυπολατρική γραφειοκρατία. 

Περαιτέρω, ο συγκεντρωτισμός επιφέρει στους εκπαιδευτικούς αίσθηση 

χαμηλής σημασίας της εργασίας τους (αποξένωση από αυτήν) και τη συστημική 

δημιουργία ιεραρχικής κουλτούρας, όπως ιεραρχική διαχείριση της τάξης και 

αποκλεισμό των γονέων-μαθητών στη λήψη αποφάσεων στο εσωτερικό του 

σχολείου. Η συνακόλουθη έλλειψη προσανατολισμού συλλογικής ισότιμης 

διαπραγμάτευσης των εν δυνάμει ενδιαφερόμενων μερών της κοινωνίας 
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(stakeholders) στο σχολείο καθιστά ανύπαρκτη την άσκηση των νέων μελών της 

κοινωνίας στο διάλογο και στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης τους στη 

δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Με άλλα λόγια, η συγκεντρωτική-ιεραρχική 

οργάνωση του σχολείου δεν κοινωνικοποιεί τα παιδιά ως δημοκρατικά 

υπεύθυνους και ανεξάρτητους ανθρώπους, αλλά τους θεωρεί ανίκανους να 

λάβουν αποφάσεις κατά οποιοδήποτε τρόπο. Συνεπώς, η διάχυση της λήψης 

απόφασης στις ευρύτερες εμπλεκόμενες ομάδες στην εκπαίδευση συνιστά 

«πολιτικό πρόβλημα δημοκρατικής οργάνωσης και συμμετοχής του κοινωνικού 

συνόλου στα εκπαιδευτικά προβλήματα της χώρας» (Σαΐτης, 2005). 

Η ερευνητικά παρατηρούμενη δυσκολία μεταφοράς εξουσίας από το 

ανώτερο σε χαμηλότερα επίπεδα της δομής σε συγκεντρωτικά συστήματα (όπως 

της Ελλάδας, της Σλοβενίας και της Ν. Αφρικής) ουσιαστικά παραπέμπει στην 

έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών που θα υποστηρίξουν το διαμοιρασμό ισχύος 

στα κατώτερα κλιμάκια και θα αναλάβουν με σχετική επάρκεια ευθύνες 

αποφάσεων ανάπτυξης στα τοπικά πλαίσια. Κοντολογίς, το ΕΕΣ αντιμετωπίζει 

αξιοσημείωτη οργανωτική ανεπάρκεια σύγχρονης διοικητικής τεχνογνωσίας. Η 

αποτελεσματική επίλυση αυτού του μερικότερου ζητήματος αποτελεί σημείο 

κλειδί στο πρόβλημα της αποσυγκέντρωσης και επομένως στην επίλυση του 

πολιτικού προβλήματος δημοκρατικής συμμετοχής της κοινωνίας στα 

εκπαιδευτικά πράγματα. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον σπουδαίο ρόλο της 

εκπαιδευτικής διοίκησης εντός της σχολικής οργάνωσης. 

Η ίδια η εκπαίδευση, τέλος, οφείλει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 

της κοινωνίας, παραμερίζοντας την αποστήθιση και ευνοώντας την ουσιαστική 

και πολύπλευρη γνώση. 

Οι υποδομές είναι απαραίτητες ώστε τα σχολεία να μπορέσουν να 

λειτουργήσουν σωστά. Όμως, το κράτος οφείλει να τις συντηρεί και να 

χρηματοδοτεί τη δημιουργία νέων, όταν αυτό είναι απαραίτητο, ενώ δεν πρέπει 

να ξεχνάμε να εντάξουμε τις υποδομές αυτές στο πρόγραμμα του σχολείου.  

Βελτιώσεις στις υπάρχουσες δομές. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα έλλειψης υποδομών αντιμετωπίζεται σήμερα 

από τα νηπιαγωγεία της χώρας. Σχεδόν στο σύνολο τους οι μικροί μαθητές 
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στεγάζονται σε ακατάλληλους χώρους, κάτι το οποίο κάνει το έργο των 

εκπαιδευτικών δυσκολότερο. Ακόμη και στην περίπτωση των ολοήμερων 

σχολείων δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για τη σωστή λειτουργία του 

αντίστοιχου προγράμματος. 

Επιπλέον, συχνό είναι το φαινόμενο της διπλής βάρδιας στα σχολεία 

κυρίως των μεγάλων αστικών κέντρων, λόγω του μεγάλου όγκου μαθητών. Η 

έλλειψη κτηρίων είναι εμφανής. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη μας την 

οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα η 

κατάσταση δεν είναι εφικτό να βελτιωθεί άμεσα. Πολύ πιθανό είναι μάλιστα να 

χειροτερέψει λόγω της μείωσης των δαπανών. 

Η Ελλάδα πρέπει  να καθιερώσει ένα σύστημα το οποίο θα εξοπλίζει 

τους νέους ώστε να αποκρίνονται στις προκλήσεις και ανάγκες της εποχής 

παγκοσμιοποίησης. Ούτε το υπάρχον σύστημα παρέχει απτή γενική εκπαίδευση. 

Για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, το υπουργείο Παιδείας 

μελετά εκπαιδευτικά συστήματα και μεταρρυθμίσεις άλλων χωρών, και έχει 

επιλέξει το σύστημα της Φιλανδίας -- το οποίο σημειώνει μεγάλη επιτυχία στην 

εφαρμογή του -- ως λειτουργικό πρότυπο. Το Φιλανδικό σύστημα παρέχει βάση 

γενικών γνώσεων και συγκεκριμένη επαγγελματική εξειδίκευση, τα οποία είναι 

απαραίτητα για να ανταγωνιστούν στην αγορά εργασίας. 

Η λεπτομερής επιθεώρηση του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

απαιτεί αρκετές επεμβάσεις. Η διδακτέα ύλη πρέπει να εκσυγχρονιστεί, με νέα 

διδακτικά βιβλία και ιδέες. Πρέπει να εισαχθεί η τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας. Θα πρέπει να καθιερωθεί η εκπαίδευση ξένης γλώσσας. Τέλος, το 

εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται μια αξιόπιστη μέθοδο για τον έλεγχο των 

αποτελεσμάτων και την αναμορφωτική ανάδραση. Όλα τα στάδια -- 

νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια -- θα πρέπει να 

αξιολογούνται συνεχώς. 

Από τα πιο ακανθώδη ζητήματα είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση, η 

οποία πρέπει να επεκταθεί από 9 σε 12 χρόνια για να εκπληρώσει τα διεθνή 

κριτήρια. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τις αστικές περιοχές. Ωστόσο, σε 

αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, πολλά παιδιά δεν παρακολουθούν το σχολείο 
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για περισσότερο από έξι χρόνια, προκειμένου να βοηθήσουν τις οικογένειές 

τους. 

Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα 

εκπαιδευτικής διοίκησης και ελέγχου, αναφέρει το υπουργείο. Την ίδια στιγμή, 

η κυβέρνηση σκοπεύει να εισαγάγει τις αλλαγές σταδιακά, για να καταστήσει 

τη διαδικασία μετάβασης λιγότερο διασπαστική.  

 

Το διδακτικό προσωπικό. 

Οι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων, είναι μεν 

εξειδικευμένοι σε κάποιο κλάδο, αλλά δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση 

ώστε να διδάξουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δε συμβαίνει το ίδιο και με 

τους δασκάλους όμως. Οι δάσκαλοι είναι αρκετά μορφωμένοι και γνωρίζουν το 

αντικείμενο της δουλειάς τους. Έχουν, ωστόσο, ένα μειονέκτημα όπως και όλοι 

οι εκπαιδευτικοί. Δεν επιμορφώνονται σωστά για ότι νέο εισάγεται στο σχολικό 

πρόγραμμα. Συνήθως διαβάζουν κάποιες οδηγίες και δεν λαμβάνουν κάποιες 

άλλες επεξηγήσεις. Γίνεται μια προσπάθεια από τα Περιφερειακά 

Επιμορφωτικά Κέντρα χωρίς όμως αυτά να αποδίδουν ιδιαίτερα. Ακόμη, συχνό 

είναι το φαινόμενο να έχουν καταλήξει να κάνουν αυτό το επάγγελμα από 

καθαρή τύχη, λόγω των μορίων που συγκέντρωσαν κατά τις τελικές εξετάσεις 

τους στο λύκειο. Έτσι, το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω επιμόρφωση είναι 

μειωμένο.  

 

Δομή των σχολικών βιβλίων. 

Η τελευταία αλλαγή των σχολικών βιβλίων έγινε πριν από τέσσερα 

περίπου χρόνια. Η δομή τους είτε καλή είτε κακή σε κάποιες περιπτώσεις είναι 

οργανωμένη ώστε να καλύπτει το ελάχιστο δυνατό μέγεθος της γνώσης που 

πρέπει να έχει ένας μαθητής ολοκληρώνοντας την εκάστοτε τάξη. Οι 

εκπαιδευτικοί, ωστόσο, οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τα βιβλία τους ως 

εργαλεία σωστά κατά τη διδασκαλία και σύμφωνα με το ΑΠΣ και να βοηθήσουν 

τους μαθητές να λάβουν τη σωστή γνώση. 
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Τα σχολικά βιβλία θα αλλάξουν και πάλι, θα γίνει προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητάς τους. Όμως, θα πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες 

αλλαγές και στο ΑΠΣ ώστε τα δυο αυτά να συμβαδίζουν. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το ΑΠΣ έχει ως στόχο να οδηγεί το μαθητή σε γνώσεις επαρκείς, ώστε 

να γίνει ένας ολοκληρωμένος πολίτης. Χρειάζεται ωστόσο να εκσυγχρονιστεί, 

αφού έχουν δημιουργηθεί πλέον νέες ανάγκες από την κοινωνία. 

Ακόμη, πρέπει να εισαχθεί σε αυτό ένα πρόγραμμα εφαρμογής με 

ασκήσεις σε αρχεία και βιβλιοθήκες για την καλύτερη διδασκαλία και 

κατανόηση των μαθημάτων. 

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι μαθητές παρουσιάζουν 

ανομοιομορφία όσον αφορά τις δυνατότητές τους στη μάθηση. Εφόσον, υπάρχει 

συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών θα πρέπει και το ΑΠΣ να 

προσαρμοστεί, ώστε να καλύπτει το σύνολο των μαθητών.  

Ωράριο διδασκαλίας και σύνολο μαθημάτων. 

Το ωράριο διδασκαλίας για άλλους εκπαιδευτικούς είναι επαρκές και για 

άλλους όχι. Η πλειοψηφία ωστόσο συμφωνεί πως το σύνολο των μαθημάτων 

χρειάζεται ουσιαστική ποιοτική βελτίωση. Τα μαθήματα θα έπρεπε να είναι 

πολύπλευρα και να καλύπτουν το σύνολο των νέων τεχνολογιών. Με την 

υπάρχουσα κατάσταση οι μαθητές αναλώνονται σε περιττά μαθήματα και 

χάνουν την ουσία της γνώσης. Ως αποτέλεσμα έχουμε την έκρηξη της 

παραπαιδείας από τις πρώτες κιόλας τάξεις του Δημοτικού σχολείου, 

στερεότυπο και δεδομένο πλέον για τις ελληνικές οικογένειες.  

Εκσυγχρονισμός του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι πιστεύουν πως το ΑΠΣ θα 

πρέπει να εκσυγχρονιστεί άμεσα στο σύνολο του και να αφαιρεθούν όλες οι 

περιττές λεπτομέρειες. 

Έως τώρα έχει σχεδόν πλήρως αντικατασταθεί από τα βιβλία και αυτό 

πρέπει να αλλάξει. 
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Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να το ακολουθούν και να διδάσκουν σύμφωνα 

με αυτό, αφού πρώτα οργανωθεί καλύτερα και ανανεωθεί πραγματικά. Όχι να 

αντιγραφεί ξανά. Η εξέλιξη του είναι απαραίτητη και μάλιστα οφείλει να είναι 

σύμφωνη και με την ποιότητα των μαθητών στους οποίους πρόκειται να 

εφαρμοστεί. Αν είναι δυνατόν, καλό θα ήταν να ήταν να προσαρμόζεται κάθε 

χρόνο, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό.  

Τελευταίες αλλαγές του ΑΠΣ και η εφαρμογή του. 

Το 1999 πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες ουσιαστικές αλλαγές στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Για λίγα χρόνια ήταν εφαρμόσιμο αλλά με 

την εξέλιξη της κοινωνίας άρχισαν να δημιουργούνται ξανά κενά σε αυτό. 

Μικρές αλλαγές γίνονται συχνά, αλλά είναι επιζήμιες για την κυβέρνηση και δεν 

είναι ιδιαίτερα βοηθητικές, λόγω της χαμηλής ποιότητας ενημέρωσης και 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και από 

μια σωστά οργανωμένη επιτροπή, η οποία θα ασχοληθεί και θα γράψει εκ νέου 

και νέα βιβλία σύμφωνα με αυτό. 

'Κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα' ή παραπρόγραμμα. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα άτυπο, το οποίο χρησιμοποιείται για να 

διευκολύνει τη διαδικασία της διδασκαλίας. Χρησιμοποιείται για την ορθότερη 

λειτουργία της σχολικής κοινότητας και οι δάσκαλοι είναι υπέρ της χρήσης του. 

Μάλιστα πιστεύουν πως θα έπρεπε να ενταχθεί στο ΑΠΣ, καθώς ο εκάστοτε 

εκπαιδευτικός μπορεί κρίνει και πρέπει να παρεκκλίνει από το ΑΠΣ με γνώμονα 

τη μόρφωση και το όφελος των μαθητών του.  

Αξιολόγηση επίδοσης των μαθητών. 

Όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυτό που αξιολογούν οι 

εκπαιδευτικοί είναι η προσπάθεια των μαθητών. Απόλυτη αξιολόγηση δεν 

υπάρχει ούτε και στις μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου. Ο εκπαιδευτικός έχει 

απεριόριστη ικανότητα να αξιολογήσει όπως ο ίδιο θεωρεί σωστά, σύμφωνα με 

την κρίση του. Η ουσιαστική αξιολόγηση των μαθητών, λοιπόν, βασίζεται στην 

ευσυνειδησία του. 
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Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταργηθεί εντελώς, γιατί θα 

καταρρεύσει ολόκληρο το σύστημα. Ωστόσο, είναι δύσκολο να ελέγξεις όλους 

τους μαθητές σε μια τάξη αξιολογώντας τους απόλυτα, και θα είναι βαρετή και 

μονότονη μια κατάσταση συνεχών διαγωνισμάτων. Η βαθμολόγηση των 

μαθητών πρέπει να είναι δειγματοληπτική ως προς την ποιότητα της γνώσης του. 
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ΜΕΡΟΣ Γ. 

ΕΞΕΛΙΞΗ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Για τη σωστή εξέλιξη της παιδείας πρέπει να βρεθεί σε ένα μεγάλο 

τραπέζι συζητήσεων όλη η κοινωνία, κάτι εντελώς αδύνατον στην πράξη. 

Ωστόσο, πρέπει να αποφασίσουμε «τι είδους παιδεία θέλουμε και για ποιόν 

πολίτη!». 

Οι μικρότερες ομάδες μαθητών στις σχολικές αίθουσες σε συνδυασμό 

με την καλύτερη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την εισαγωγή πρακτικής 

σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα όλων των επιπέδων θα μπορούσαν να δώσουν 

στους μαθητές το κίνητρο και το ερέθισμα να αποκτήσουν ουσιαστική και 

πολύπλευρη γνώση. 

Ωστόσο, πολύ σημαντικό είναι να αποφασίσουμε ως κοινωνία που 

ακριβώς θέλουμε να φτάσουμε, σε πιο επίπεδο γνώσης, ώστε ανατρέχοντας 

πίσω στα σχολικά επίπεδα, να πραγματοποιήσουμε τις ανάλογες αλλαγές. Όταν 

αποφασίσει πραγματικά η ίδια η κοινωνία, τότε θα στηρίξει περισσότερο την 

ίδια της την απόφαση.  

 

Χρηματοδότηση της Παιδείας. 

Το 90% της χρηματοδότησης για την παιδεία προορίζεται για την 

κάλυψη ανελαστικών δαπανών, μισθοδοσία εκπαιδευτικών και αναλώσιμων. Το 

μόλις 10% που απομένει είναι πολύ λίγο για να καλύψει τις ανάγκες των 

σχολείων στη εισαγωγή νέων ιδεών, τεχνολογιών, προτάσεων, αλλά και 

συντήρηση των υποδομών που ήδη υπάρχουν. 

Θα έπρεπε, λοιπόν, το ποσοστό αυτό να αυξηθεί και να χορηγηθούν 

περισσότερα χρήματα στις υποδομές και στη μετεκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, ώστε να βελτιωθούν ποιοτικά.  

 

 



 109 

Ολοήμερο σχολείο - Αναμορφωμένο πρόγραμμα. 

Τόσο τα ολοήμερα σχολεία, όσο και τα σχολείο με το νέο αναμορφωμένο 

πρόγραμμα είναι σχολεία νέου τύπου με θετικά και αρνητικά στοιχεία. Το θετικό 

είναι η χαρά που προσφέρουν στα παιδιά τα νέα μαθήματα που διδάσκονται, 

όπως θεατρολογία και πληροφορική. Το αρνητικό είναι πως οι μαθητές 

παραμένουν πολλές ώρες σε ένα χώρο στον οποίο δεν υπάρχουν οι υποδομές να 

γευματίσουν ή να ξεκουραστούν σωστά. 

Η κίνηση λειτουργίας τους ξεκίνησε περισσότερο για να εξυπηρετήσει 

τους γονείς οι οποίοι έπρεπε ή ήθελαν να εργαστούν. Οπότε είχε κοινωνικούς 

και όχι εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στην πορεία προστέθηκαν κάποιες ασχολίες 

για τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτό. Άρα, η ιδέα λειτούργησε ως κέντρο 

φύλαξης των παιδιών εργαζόμενων γονέων. 

Όσον αφορά και το νέο Αναμορφωμένο πρόγραμμα ξεκίνησε και αυτό, 

όπως και πολλά άλλα προγράμματα, λόγω της χρηματοδότησης που λήφθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά που προτείνεται κάποιο νέο πρόγραμμα 

χρηματοδότηση γίνονται αλλαγές. Όταν, όμως, οι χορηγήσεις σταματούν τότε ο 

κρατικός προϋπολογισμός δεν αντέχει τα έξοδα συντήρησης και αυτά 

καταρρέουν. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως στήριγμα σε όλους τους τομείς και 

σε όλα τα θέματα που αφορούν τα κράτη - μέλη της. Μέσα από συνθήκες, 

διακηρύξεις και εκθέσεις συμβάλλει στα σωστά βήματα προς την ανάπτυξη των 

χωρών της. Προϋπόθεση στο να πετύχει και να έχει ουσιαστική βάση η στήριξη 

αυτή αποτελεί η συνέχισή της από τη μεριά των κρατών. Δεν είναι αρκετό μόνο 

η χρηματοδότηση νέων μεθόδων και τεχνικών στην εκπαίδευση, στην 

περίπτωσή μας, αλλά και η ικανότητα των εκάστοτε χωρών να συνεχίσουν να 

στηρίζουν το κάθε νέο έργο που ξεκινούν. Κάτι τέτοιο βέβαια σε πολλές 

περιπτώσεις δεν είναι εφικτό, λόγω των υφιστάμενων κοινωνικών και 

οικονομικών συνθηκών. 

Το Αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολο του, λόγω του 

αποκεντρωτικού του χαρακτήρα όπου η διοίκησή του είναι κατανεμημένη στις 

εκάστοτε τοπικές αρχές, είναι πολύ καλά οργανωμένο. Το ΑΠΣ δίνει βάρος σε 

όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς, κάνοντας τους μαθητές να αποκτήσουν 

σφαιρικές γνώσεις. Το κράτος χρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο χρηματοδοτεί την 

εκπαίδευση, ενώ επιχορηγήσεις λαμβάνονται κυρίως από την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γίνεται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα κάνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία να διατηρεί ένα 

υψηλό επίπεδο και να αναπτύσσεται συνεχώς. Πολύ μεγάλη βαρύτητα δίνεται 

στην διαρκή εκπαίδευση των ενηλίκων, κάνοντας το Ηνωμένο Βασίλειο μια 

χώρα με υψηλό και ανταγωνιστικό επίπεδο γνώσης. 

Το Γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα μοιάζει αρκετά με το Ελληνικό. Ο 

κοσμικός του χαρακτήρας και η λειτουργία του υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Παιδείας δίνει τη δυνατότητα στους υπευθύνους να έχουν μια συνολική και 

συγκεντρωτική άποψη για τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της παιδείας στη 

Γαλλία. Το ΑΠΣ δίνει βάρος στην ειδικότητα που θα ακολουθήσει ο μαθητής 

στη μετα-υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του, προϋποθέτοντας 

κάποιες βασικές δεξιότητες. Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται 

σε διάφορα υπουργεία ανάλογα με την ειδικότητά τους, τα οποία αναλαμβάνουν 

και τη χρηματοδότησή τους. Η διαρκής εκπαίδευση αφορά κυρίως 

επαγγελματικής φύσης γνώσεις και κατάρτιση. 
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Στην περίπτωση της Ελλάδος, όπως και στη Γαλλία, υπάρχει το 

Υπουργείο Παιδείας  το οποίο αναλαμβάνει σε συνεργασία με άλλους φορείς τη 

λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το ΑΠΣ δίνει βάρος σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα, είναι από τα πιο απαιτητικά στην Ευρώπη και προσπαθεί 

συνεχώς να αναβαθμίζεται και εισάγει κάθε νέο πρόγραμμα που η Ευρωπαϊκή 

Ένωση προτείνει. Τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υπό συνεχείς 

συζητήσεις για μεταρρυθμίσεις όπως και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της 

χώρας. Ωστόσο, η λειτουργία τους είναι αυστηρή και δομημένη έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας. Η Δια Βίου Μάθηση 

είναι ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο, καθώς για πολλά χρόνια δεν εφαρμοζόταν. 

Παρόλα αυτά σημαντικές προσπάθειες γίνονται από μέρους όλων των 

ενδιαφερόντων. 

Η εκπαιδευτική πολιτική κάθε κράτους – µέλους της Ένωσης αποτελεί 

αρμοδιότητα εθνική. 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. 

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 συμβάλλει στην 
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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 αξιών. 

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι αυτό της εφαρμογής της 

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

να επιβάλλει 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 

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 στόχοι: 

I. 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 
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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 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. 

II. 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 
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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. 

III. 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 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 
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διακρίσεων, παρέχοντας σε όλους τους νέους τη δυνατότητα 

θετικής αλληλεπίδρασης µε τους ομηλίκους τους µε 

διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές. 

IV. 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 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 συμβάλλει 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.  

Συνοψίζοντας, από το σύνολο των απόψεων, παρατηρήθηκε πως τα 

προβλήματα του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος εντοπίζονται κυρίως 

στη χρηματοδότηση και στην έλλειψη σωστού σχεδιασμού. Όσες 
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μεταρρυθμίσεις και εξελίξεις και αν γίνουν, αν δεν εντοπίσουμε και δεν 

αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα στη ρίζα τους δεν πρόκειται να 

γίνουν ποτέ ουσιαστικές αλλαγές. Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία με θέληση, η 

οποία όμως δοκιμάζει ό,τι νέο κρύβει από πίσω μια Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. 

Δεν έχουμε σαν κράτος τη δυνατότητα να στηρίξουμε πολλές νέες ιδέες και 

πόσο μάλλον να τις διαιωνίσουμε. Αργά, σταθερά και καλά οργανωμένα βήματα 

είναι αυτό που χρειάζεται άμεσα ο χώρος της παιδείας, για να μπορέσει να 

λειτουργήσει σωστά και προοδεύσει.  
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