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Περίληψη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την αξία της δια βίου μάθησης και την
απόφαση της ίδιας για ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης, εξέδωσε σειρά κειμένων
μέσα από τα οποία πρότεινε την εφαρμογή έξι εργαλείων με στόχο την προώθηση της
διαφάνειας των προσόντων και της κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών για
εκπαίδευση, κατάρτιση ή εργασία. Τρία από αυτά εξετάζονται στην παρούσα εργασία,
σε σχέση με την Ανώτατη Εκπαίδευση. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Επαγγελματικών Προσόντων, το Ευρωδιαβατήριο με τα πέντε επιμέρους έντυπά του
και τη δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Εξετάζονται
επίσης η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία του Ενιαίου Χώρου
Ανώτατης Εκπαίδευσης και η Ελληνική πολιτική για τη δια βίου μάθηση και την
Ανώτατη Εκπαίδευση, πολιτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη συνεργασιών, την
ποιότητα στην εκπαίδευση και την ενίσχυση της κινητικότητας και της διαφάνειας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δεν
έχει νομοθετηθεί και βρίσκεται στα τελευταία στάδια προετοιμασίας της εφαρμογής
του. Για το Ευρωδιαβατήριο, παρόλο που προτείνεται από κάποια Γραφεία
Διασύνδεσης, χρησιμοποιείται κυρίως σε μετακινήσεις εκτός Ελλάδας, καθώς στη
χώρα δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμο. Ως προς τη Συμβουλευτική, όλα τα Γραφεία
Διασύνδεσης ενεργοποιούνται στο μέγιστο βαθμό για να συμβουλεύσουν
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και πτυχιούχους. Παρά τις
ελλείψεις προσωπικού και την αστάθεια που προκύπτει από τις συμβάσεις που
χρηματοδοτούν τη λειτουργία τους, τα Γραφεία Διασύνδεσης προσφέρουν σημαντικό
έργο προς την ομαλή μετάβαση των φοιτητών και των πτυχιούχων στην αγορά
εργασίας, η οποία όμως δεν αποτυπώνεται με ομοιογενή τρόπο.

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, Ελληνικό Πλαίσιο
Επαγγελματικών Προσόντων, Ευρωδιαβατήριο, Συμβουλευτική, Επαγγελματικός
Προσανατολισμός, Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκές πολιτικές,
Ελληνικές πολιτικές, Δια βίου μάθηση, Διαδικασία της Μπολόνια
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Abstract
European Union, recognizing the value of lifelong learning and her decision for
the development of the knowledge economy, adopted a series of texts through which
proposed applying six tools to promote transparency of qualifications and mobility of
European citizens for education, training or work. Three of these are considered in this
work, in relation to Higher Education. These are the European Qualifications
Framework, the Europass with five individual documents and lifelong Counseling and
Career Guidance. It also examines the EU's policy for the creation of the European
Higher Education Area and the Greek policy on lifelong learning and higher education,
policies aimed at developing partnerships, quality in education, encourage mobility
and transparency.
The results showed that the National Qualifications Framework has not
legislated and is in the final stages of preparation for implementation. For the
Europass, despite the proposed use of some Liaison Offices, its main use is still
traveling abroad, as in Greece is not as recognizable. In Counseling, all Career Offices
activated utmost to advise undergraduate, graduate students and master graduates.
Despite shortages and instability resulting from contracts financed their operation; the
Liaison Offices offer important work for the smooth transition of students and
graduates in the labor market, but their work is not adequately recorded.

Key words: European Qualification Framework, Greek Qualification Framework,
Europass, Counseling, Career guidance, Higher Education Institutes, European policies,
Greek policies, Lifelong learning, Bologna process
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Πρόλογος
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο
ολοκλήρωσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη «Συνεχιζόμενη
Εκπαίδευση»

του

Τμήματος

Εκπαιδευτικής

και

Κοινωνικής

Πολιτικής

του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθεί η ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση με
τη διά βίου μάθηση, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένα εργαλεία, καθώς
και ο τρόπος με τον οποίο η πολιτική αυτή μεταφέρεται στο ελληνικό συγκείμενο και
ειδικά στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συνδυάζει δύο πολύ οικεία και
ενδιαφέροντα για εμένα θέματα, αυτό της προσπάθειας δημιουργίας της δίχως τείχη
και σύνορα Ευρώπης με εκείνον της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του Εθνικού
και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, το Ευρωδιαβατήριο με τα
πέντε επιμέρους έγγραφα που το απαρτίζουν και η Συμβουλευτική που προσφέρεται
στο χώρο των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσα από τα Γραφεία Διασύνδεσης
προκάλεσαν το ενδιαφέρον μου να τα μελετήσω και να αναδείξω τη σημερινή εικόνα
τους, μαζί με τις όποιες ατέλειες υπάρχουν, ώστε να διορθωθούν σε επόμενα στάδια.
Η εργασία αποτελεί το επιστέγασμα της σχεδόν ετήσιας αναζήτησης και
σύνθεσης δεδομένων γύρω από το θέμα και θα ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί δίχως
την πολύτιμη συμβολή και καθοδήγηση της επόπτριάς μου, Αναπληρώτριας
Καθηγήτριας κυρίας Αθηνάς Σιπητάνου, η οποία, με ιδιαίτερη υπομονή και δίχως να
φείδεται χρόνου, με καθοδήγησε στην πορεία μου προς τη συγκέντρωση του υλικού,
την εκπόνηση της έρευνας και τη συγγραφή του κειμένου. Την ευχαριστώ βαθύτατα.
Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω την κυρία Ιωάννα Παπαβασιλείου, Επίκουρη
Καθηγήτρια

του

Τμήματος

Εκπαιδευτικής

και

Κοινωνικής

Πολιτικής

του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία με βοήθησε με τα σχόλιά της να βελτιώσω τη
συνοχή της εργασίας μου και τον κύριο Βασίλη Δαγδιλέλη, Καθηγητή του ίδιου
Τμήματος, για τη θετική συμβολή του ως βαθμολογητή καθηγητή στην ολοκλήρωση
της παρούσας εργασίας.
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Ιδιαίτερη βοήθεια και εξαιρετικά γόνιμη συνεργασία μου προσέφερε η κυρία
Αναστασία Παμπούρη, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης

του

Τμήματος

Εκπαιδευτικής

και

Κοινωνικής

Πολιτικής

του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την οποία θερμά ευχαριστώ. Συγχρόνως, ευχαριστίες
οφείλω στις κυρίες Κατερίνα Παπακώτα και Σιμόνη Μελετίδου, Συμβούλους στα
Γραφεία Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. και του Παν. Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες με
τα εύστοχα σχόλιά τους με βοήθησαν στην πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου
και στην ουσιαστική βελτίωσή του. Οφείλω επίσης ένα «ευχαριστώ» σε όλες και
όλους τους εργαζόμενους στα Γραφεία Διασύνδεσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης

της

χώρας,

οι

οποίες/οι

δέχθηκαν

να

συμπληρώσουν

το

ερωτηματολόγιο και να μου δώσουν την εικόνα των υπηρεσιών τους, τη οποία
παρουσιάζω στην παρούσα έρευνα.
Τέλος, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για την υπομονή τους στην οικογένειά μου, το
σύζυγό μου Γιώργο και τις δύο μας κόρες, Ευαγγελία και Αναστασία, που ανέλαβαν
αγόγγυστα πολλές από τις οικογενειακές μας υποχρεώσεις και καρτερικά με
παρακολουθούσαν να ψάχνω, να διαβάζω και να γράφω όλον αυτόν τον καιρό.
Ελπίζω το αποτέλεσμα να μας δικαιώνει.
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1.

1.1

Εισαγωγή
Αφετηρία και στόχοι
Στη μέχρι σήμερα επαγγελματική μου πορεία και κατά τη διάρκεια των

μεταπτυχιακών μου σπουδών ήρθα σε επαφή με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικές με την άσκηση πολιτικής σε θέματα δια βίου μάθησης και έρευνας. Η
εργασία

μου

ως

διοικητικής

υπαλλήλου

στο

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης και η συμμετοχή μου σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με
εξοικείωσαν με τη δομή και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
και τη σχέση τους με την Ευρώπη και μου κέντρισαν το ενδιαφέρον να διερευνήσω
τον τρόπο και το βαθμό άσκησης των ευρωπαϊκών πολιτικών αποφάσεων για τη δια
βίου μάθηση στα ελληνικά Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ,
ΤΕΙ). Τα Γραφεία Διασύνδεσης που υπάγονται στις Δομές Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) των ΑΕΙ και ΤΕΙ θεωρώ ότι είναι οι κύριοι εκφραστές αυτών
των πολιτικών. Μέσα από αυτό το πρίσμα πρόκειται να εξεταστούν στην παρούσα
εργασία κάποια από τα εργαλεία που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την
ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και συγκεκριμένα: α) το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Επαγγελματικών Προσόντων (European Quality Framework - EQF), β) τα 5 μέρη που
απαρτίζουν το Ευρωδιαβατήριο (Europass) και γ) οι αρχές δια βίου συμβουλευτικής
και επαγγελματικού προσανατολισμού (δβΣΥΕΠ) καθώς και η εφαρμογή όλων αυτών
στο χώρο της Ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Η διόγκωση της ανεργίας και η ταυτόχρονη ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας σε
συνδυασμό με την έλλειψη εξειδίκευσης που εμφανίζεται στην Ευρώπη τα τελευταία
χρόνια οδήγησαν το ενδιαφέρον των φορέων, που είναι αρμόδιοι για τη χάραξη της
ευρωπαϊκής επαγγελματικής πολιτικής, στο ρόλο που είναι σε θέση να διαδραματίσει
η δια βίου μάθηση, παρέχοντας τη δυνατότητα, ιδίως σε άνεργους με λίγα προσόντα
ή άτομα μεγάλης ηλικίας, να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και την
ικανότητα προσαρμογής τους στις ταχύτατες αλλαγές που επέρχονται στην αγορά
εργασίας και στην κοινωνία. Επίσης, η εποχή της γνώσης που διάγουμε έχει αλλάξει
τα δεδομένα τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό χώρο και χρόνο. Η
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παραγωγή και η διακίνηση της πληροφορίας έχουν ανατρέψει τις μέχρι χθες γνωστές
ισορροπίες μεταξύ εργασιακού και ιδιωτικού χώρου και χρόνου. Η επαφή μας με
συνεργάτες μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών σε πραγματικό χρόνο και σε
εικοσιτετράωρη βάση μας επιτρέπει να είμαστε δικτυωμένοι από οποιοδήποτε
σημείο, άρα και εν δυνάμει εργαζόμενοι. Συνέπεια αυτών των αλλαγών είναι και η
δημιουργία της ανάγκης για διαρκή επιμόρφωση και επανακατάρτιση των
εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες και όχι μόνο.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα (2000), αναγνωρίζοντας τον έντονο
ανταγωνισμό που άρχισε να εκδηλώνεται από τις αναδυόμενες οικονομίες χωρών
όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα, σε συνδυασμό με τον μόνιμο
ανταγωνισμό από τις Η.Π.Α. και τον κίνδυνο απώλειας του στρατηγικού ρόλου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, έθεσε ως μείζονα στρατηγικό στόχο
για τη δεκαετία 2000-2010 «να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση 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» 1, δηλαδή η «οικονομία της γνώσης». Η στρατηγική που
προβλήθηκε μέσα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας διατηρείται και γίνεται ακόμα πιο
ξεκάθαρη μέσα από την πολιτική για τη δημιουργία της Ευρώπης του 2020. Η
υλοποίηση αυτής της πολιτικής απόφασης απαιτεί τον εκσυγχρονισμό και την κατά το
δυνατό ομοιόμορφη ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τους φορείς δια βίου μάθησης και
την ενίσχυση της κινητικότητας εκπαιδευόμενων και εργαζόμενων για εκπαίδευση,
μαθητεία ή εργασία. Στην προσπάθεια αυτή για τη δημιουργία της οικονομίας της
γνώσης, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζουν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των
ευρωπαϊκών χωρών καθώς μπορούν να συμβάλουν καίρια στην παραγωγή και
διάδοση νέων γνώσεων, στην προώθηση της καινοτομίας και την εφαρμογή της σε
βιομηχανικές εφαρμογές 2. Προς αυτήν την κατεύθυνση και με στόχο τη βελτίωση των
επιδόσεων, της ποιότητας και της ελκυστικότητας της δια βίου μάθησης, η Ευρωπαϊκή
1
2

Ευρωπαϊκή Ένωση (2000α)
Ευρωπαϊκή Ένωση (2003)
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Ένωση πρότεινε στα κράτη μέλη την ανάπτυξη και την εφαρμογή των ακόλουθων
εργαλείων και αρχών 3:
1.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ-EQF)

2.

Το Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική

εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)
3.

Το Ευρωδιαβατήριο (Europass)

4.

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας

στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET)
5.

Τις αρχές και κατευθύνσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και της

άτυπης μάθησης
6.

Τις

αρχές

διά

βίου

συμβουλευτικής

και

επαγγελματικού

προσανατολισμού (δβΣΥΕΠ).
Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να εξεταστούν τρία από αυτά τα εργαλεία
και το πώς αυτά χρησιμοποιούνται σήμερα στη χώρα μας από τα Ιδρύματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πιο
συγκεκριμένα, θα αναλυθούν α) το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων
(ΕΠΕΠ, European Qualification Framework -EQF), β) το Ευρωδιαβατήριο (Europass) με
τα πέντε επιμέρους εργαλεία του (Βιογραφικό σημείωμα, Διαβατήριο γλωσσών,
Κινητικότητα Europass, Παράρτημα διπλώματος, Συμπλήρωμα πιστοποιητικού), με
ιδιαίτερη βαρύτητα στο Βιογραφικό σημείωμα και το Διαβατήριο γλωσσών που
σχετίζονται με την Ανώτατη Εκπαίδευση, και γ) οι αρχές δια βίου Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (δβΣΥΕΠ). Ως μέτρο σύγκρισης, θα εξεταστεί αλλά
όχι εξαντλητικά, η εφαρμογή που έχουν τα εργαλεία αυτά σε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρακολούθηση και η καταγραφή της χρήσης των εργαλείων
αποσκοπούν στην ανάδειξη αφενός της δυναμικής που έχει ο χώρος της Ανώτατης
Εκπαίδευσης ως προς την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και αφετέρου της
προσέγγισης ή απόκλισης της χώρας από το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή

3
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Ένωση. Επιπλέον, θα εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία της εφαρμογής των εν λόγω
εργαλείων, προκειμένου η διαπίστωση αυτή να οδηγήσει σε προτάσεις για την
καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.
Το γεγονός της πρόσφατης θέσπισης των εργαλείων αυτών, μόλις το 2006,
καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέρον το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Οι διαρκείς
προσπάθειες για συνεργασία και δυνατότητα κατανόησης των προσόντων μεταξύ των
κρατών μελών, ανεξαρτήτως της χώρας απόκτησης του τίτλου, καθώς και η
επανεμφάνιση του θέματος σε συνεχόμενες συναντήσεις του Συμβουλίου Υπουργών
Παιδείας, δηλώνουν το μέγεθος και την αξία που μπορούν να προσθέσουν τα εν λόγω
εργαλεία στην επίτευξη της συνεργασίας και ενθάρρυνσης της κινητικότητας των
Ευρωπαίων πολιτών για οποιοδήποτε λόγο.

1.2

Αναγκαιότητα
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν και να προβληθούν οι

πολιτικές αποφάσεις για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης και της Ανώτατης
Εκπαίδευσης των κρατών μελών, και το πώς εφαρμόζονται τα εργαλεα που
ακολουθούν και εκφράζουν αυτές τις πολιτικές κατά την περίοδο της έρευνας
(Νοέμβριος 2014). Με βάση τη σχετική έρευνα διατυπώνονται συμπερασματικές
προτάσεις και επιδιώκεται η συγκριτική προσέγγιση των εγχώριων δεδομένων με το
ευρωπαϊκό ζητούμενο.
Οι επιμέρους στόχοι που θα εξεταστούν έχουν ως εξής:
1. Αποσαφήνιση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη δια βίου μάθηση
2. Αποσαφήνιση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την Ανώτατη Εκπαίδευση
3. Αποσαφήνιση των ελληνικών πολιτικών για τη δια βίου μάθηση και την
Ανώτατη Εκπαίδευση
4. Διερεύνηση της χρήσης στην Ανώτατη Εκπαίδευση των ακόλουθων
εργαλείων:
•

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων

•

Ευρωδιαβατήριο
12

•

Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Η εκπαίδευση κάθε μορφής και είδους αναγνωρίζεται διαχρονικά και
παγκοσμίως ως το μέσο για τη βελτίωση της ζωής του ατόμου, τόσο υλικά όσο και
πνευματικά, με θετικά αποτελέσματα για το άτομο και το κοινωνικό σύνολο. Αυτός ο
ρόλος της εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στην προσπάθειά της για τη δημιουργία της ενιαίας
αγοράς και για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας και έχοντας
ως τελικό στόχο τη δημιουργία της οικονομίας της γνώσης, αναγνωρίζει την
κοινωνικό-οικονομική διάσταση της εκπαίδευσης και ενδιαφέρεται έμπρακτα για την
ανάπτυξή της 4. Στο πνεύμα αυτό προωθείται η δια βίου μάθηση, επιδιώκεται η
αύξηση των συμμετεχόντων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και η βελτίωση της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Πέρα από τις συστάσεις προς τα κράτη
μέλη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας,
η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην ψήφιση εργαλείων τα οποία θα διευκολύνουν
την αναγνώριση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και

την κινητικότητα

εκπαιδευομένων και εργαζομένων και θα ενισχύσουν την κοινή ευρωπαϊκή
ταυτότητα. Τα εργαλεία αυτά συζητήθηκαν επί μακρόν και θεσπίστηκαν το 2006. Για
την επεξεργασία και την εφαρμογή τους σημαντικό ρόλο διαδραμματίζει το
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 5.
Στο σημείο αυτό ας δούμε μερικά στοιχεία για το CEDEFOP 6, το οποίο κατέχει
καθοριστικό ρόλο στην προώθηση και προβολή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και ως εκ τούτου και της δια βίου μάθησης. Ιδρύθηκε το 1975 και
μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1995. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως ο
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζει την ανάπτυξη της πολιτικής για την
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ο οποίος συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους με σκοπό να βρει απαντήσεις

Μοσχονάς, Α. (2004)
CEDEFOP.
6
Σιπητάνου, Α. (2014)
4

5
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σε ερωτήματα που τίθενται σήμερα όπως είναι η κατάρτιση των εργαζομένων και η
τοποθέτηση των εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα στις ανάλογες θέσεις.
Επιβεβαιώνοντας τη σημασία των εργαλείων, ο CEDEFOP διοργάνωσε συνέδριο
στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Επιτάχυνση του ρυθμού: Το
επόμενο στάδιο για τα Ευρωπαϊκά Εργαλεία για τη διαφάνεια, την αναγνώριση και την
ποιότητα στη μάθηση και την εργασία» 7 στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2014 στο οποίο
συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων των κρατών μελών. Στόχος του συνεδρίου ήταν να
διαπιστώσει την μέχρι σήμερα πορεία τους και να φέρει τα εργαλεία πιο κοντά στους
τελικούς αποδέκτες, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ομιλητές του συνεδρίου
και οι συζητήσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν το σημαντικό ρόλο που μπορούν
και πρέπει να επιτελέσουν τα εργαλεία προωθώντας την διαφάνεια, την κινητικότητα
και την διασφάλιση ποιότητας στην προσφερόμενη εκπαίδευση. Τονίστηκε ιδιαίτερα
η ανάγκη για σύνδεση μεταξύ των εργαλείων, καθώς μόνο σε σύνδεση μεταξύ τους
μπορούν να δώσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σε παράλληλες συνεδρίες
αναλύθηκαν θέματα συμβουλευτικής, πιστοποίησης μάθησης και προώθησης
δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα μαθησιακά αποτελέσματα που αποτελούν
και το μοχλό αλλαγής στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης. Συμπερασματικά, η
συνεργασία μεταξύ Ανώτατης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η πολιτική
βούληση για την προώθηση και την εφαρμογή των αλλαγών που είναι αναγκαίες για
την ανεμπόδιστη εφαρμογή των εργαλείων είναι τα ζητούμενα για τα επόμενα
χρόνια. Το CEDEFOP θα συνεχίσει να διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στη συγκέντρωση
στοιχείων και στην προώθηση της εφαρμογή τους στα κράτη μέλη.
Θέλοντας να ερευνήσω την ύπαρξη ανάλογων θεματικών σε διδακτορικά και
διπλωματικές εργασίες προχώρησα στις αρχές Σεπτεμβρίου 2014 σε αναζήτηση στα
ψηφιακά καταθετήρια των Ιδρυμάτων των όρων «ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων»,
«ευρωδιαβατήριο» και «δια βίου συμβουλευτική» σε συνδυασμό με τους όρους
«ευρωπαϊκή πολιτική», «δια βίου μάθηση» και «εκπαιδευτική πολιτική». Τα ψηφιακά
καταθετήρια είναι οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες στις οποίες κάθε Ίδρυμα συγκεντρώνει
την πνευματική παραγωγή του, είτε αυτή αφορά σε πτυχιακές, διπλωματικές εργασίες
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και διδακτορικές διατριβές των φοιτητών του, είτε σε άρθρα και άλλα κείμενα των
μελών του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του. Συγκεκριμένα, στην
ψηφιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://dspace.lib.uom.gr), εντοπίστηκε
η διδακτορική διατριβή της κυρίας Ε. Πανιτσίδου (2011) με θέμα «Ευρωπαϊκές
Πολιτικές στο πεδίο της διά βίου εκπαίδευσης. Μια αξιολογική προσέγγιση των
ευρύτερων αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής παρέμβασης, η περίπτωση των
Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ)», που όμως δεν ασχολείται με το ζήτημα
εφαρμογής των συγκεκριμένων εργαλείων γενικά ή ειδικά στο χώρο της Ανώτατης
εκπαίδευσης. Επίσης, στην ψηφιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών εντόπισα τις διπλωματικές εργασίες της
κυρίας Σαρρίδου Πολυξένης (2011) με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική»,
της κυρίας Μωυσίδου Τριανταφυλλιάς (2013) με τίτλο «Η εκπαιδευτική πολιτική στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» και της κυρίας Κουντή Δήμητρας (2014) με τίτλο «Νομοθετικές,
συνταγματικές και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για θέματα Ανώτατης Παιδείας». Και οι
τρεις εργασίες έχουν αναφορές σε κείμενα πολιτικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά όχι στα εργαλεία που εξετάζει η παρούσα εργασία. Αντίστοιχη έρευνα
στην

ψηφιοθήκη

του

Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

(http://ikee.lib.auth.gr) δεν απέδωσε κάποια εργασία με σχετική θεματολογία. Στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς εντοπίστηκε η διδακτορική διατριβή της κυρίας Αντωνίου
Ευλαμπίας (2008) με τίτλο «Η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης : η
διαμόρφωση του κοινοτικού λόγου, οι πολιτικές, και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική
εκπαίδευση». Στο Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Τμήμα
Μαθηματικών, εντοπίστηκε η μεταπτυχιακή εργασία της κυρίας Καλούδη Ιωάννας
(2008) με τίτλο «Περιγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων, συνιστωσών του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και επαγγελματικών προφίλ με τη χρήση
οντολογιών» η οποία ναι μεν εξετάζει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων αλλά από
διαφορετική οπτική. Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 8 εντοπίστηκε η
διδακτορική διατριβή του κυρίου Λουκά Ζαχείλα (2012) με τίτλο «Η επίδραση του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και στη
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βελτιστοποίηση της σχέσης τους με την αγορά εργασίας», η οποία εκπονήθηκε στο
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 9. Και οι επτά εργασίες αφήνουν εκτός του πεδίου
μελέτης τους τη χρήση των εργαλείων στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, θέμα το
οποίο εξετάζει η παρούσα εργασία. Ανάλογη αναζήτηση έγινε και στις βιβλιοθήκες
των ακόλουθων Ιδρυμάτων: στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, στο
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα
Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Ιωαννίνων, Κρήτης, Αιγαίου, Θεσσαλίας, Δυτικής
Μακεδονίας, στο Χαροκόπειο, στο Πάντειο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκε κάποια
εργασία που να σχετίζεται έστω και μερικώς με το θέμα που ερευνά η παρούσα
εργασία. Η πρόσβαση προς τη βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
όπως και του Διεθνούς Πανεπιστημίου, δυστυχώς, δεν είναι επιτερπτή σε άτομα εκτός
της ακαδημαϊκής τους κοινότητας και ως εκ τούτου στάθηκε αδύνατη η αναζήτηση σε
αυτές. Επίσης, ανάλογη αναζήτηση πραγματοποιήθηκε και στις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας,αλλά μη βρίσκοντας κάποια σχετική
εργασία και εντοπίζοντας μεταπτυχιακές εργασίες πιο πρακτικού προσανατολισμού
δεν προχώρησα στην αναζήτηση στα υπόλοιπα Τεχνολογικά Ιδρύματα.
Σε γενικότερη αναζήτηση στην ελληνική βιβλιογραφία δεν βρέθηκε κάποια
έρευνα που να μελετά τα συγκεκριμένα εργαλεία στο πλαίσιο της χώρας μας και
ειδικά στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Εξαίρεση αποτελεί η συμβουλευτική που
παρέχεται σε φοιτητές, η οποία ερευνήθηκε στα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Κρήτης 10
σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Γραφεία Διασύνδεσης, τις ανάγκες που
καλύπτουν και τους λόγους προσέλευσης ή μη των φοιτητών. Επίσης, αρκετά
Ιδρύματα της χώρας (όπως το ΤΕΙ Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κ.α.) έχουν
προχωρήσει σε έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση των φοιτητών από τις υπηρεσίες
που παρέχουν τα Γραφεία Διασύνδεσης. Ως προς την αρθρογραφία, έγινε αναζήτηση
στο περιοδικό Παιδαγωγική Επιθεώρηση το οποίο εκδίδει η Παιδαγωγική Εταιρεία
9

Καταργήθηκε με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ για την αναμόρφωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε μέσω
σειράς Προεδρικών Διαταγμάτων το 2013
10
Γιοβαζολιάς, Λεοντοπούλου, Τριλίβα, (2009)
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Ελλάδος, στα τεύχη 144-160 τα οποία έχουν εκδοθεί μετά το 2006 χρονιά κατά την
οποία θεσπίστηκαν τα εργαλεία που εξετάζονται, αλλά το μόνο σχετικό άρθρο που
εντοπίστηκε ήταν του κυρίου Θ. Κατσανέβα (2008) με τίτλο «Οι διεθνείς εξελίξεις στη
Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού» στο τεύχος 152.
Ως προς τη γενικότερη αρθρογραφία, αναζήτηση έγινε στον εκδοτικό οίκο
Springer, στην ιστοσελίδα Google scholar και σε περιοδικά όπως τα European
Educational Research Journal, International Journal of Lifelong Education τεύχη 18 έως
20, European Journal of Education τεύχη 41 έως 48, χρησιμοποιώντας τις λέξεις
κλειδιά: higher education, career guidance, European qualification Framework,
europass, Greece, Bologna process, με χρονικό ορίζοντα από το 2000 και μέχρι το
Νοέμβριο του 2014. Πολύ σημαντικό υλικό για την παρούσα εργασία αντλήθηκε από
την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του CEDEFOP στην οποία περιλαμβάνονται ενημερωτικά
σημειώματα τα οποία εκδίδονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και βιβλία όπως το
«Impact of education and training- Third report on vocational training research in
Europe: background report» των P. Descy, M. Tessaring (eds) (2004) γύρω από τη
συγκεκριμένη θεματική της δια βίου μάθησης. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης
υπήρξαν ικανοποιητικά, με εντοπισμό ξενόγλωσσων άρθρων για το ΕΠΕΠ και τον
προβληματισμό που προκάλεσε στην ακαδημαϊκή κοινότητα η εφαρμογή του υπό τις
συγκεκριμένες συνθήκες.
Για τη δημιουργία πλήρους εικόνας γύρω από το θέμα σε άμεση σχέση με την
Ανώτατη Εκπαίδευση, έγινε αναζήτηση στα περιοδικά σχετικά με την Εκπαίδευση.
Ενδεικτικά αναφέρω τα International Handbook of Education for the Changing World of
Work, The International Journal of Learning in Higher Education, A Journal of Comparative
and International Education κ.α. καθώς και σχετικά βιβλία με θεματολογία την αλλαγή
στην εκπαίδευση όπως το ηλεκτρονικό βιβλίο που δημοσίευσε ο εκδοτικός οίκος
Springer των Aspin D., et all (2012) με τίτλο Second International handbook of lifelong
learning.. Αποτέλεσμα της έρευνας υπήρξαν περισσότερα από δέκα άρθρα σχετικά με
τα πλαίσια προσόντων, τις δεξιότητες που απαιτούνται και τις προσδοκίες που
καλλιεργούνται από την εφαρμογή του πλαισίου προσόντων. Για το Ευρωδιαβατήριο
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υπήρξε αρθρογραφία, αν και σε μικρότερη έκταση, ενώ για τη Συμβουλευτική η
αρθρογραφία υπήρξε εντυπωσιακή αλλά με θεματολογία περισσότερο ψυχολογικής
φύσεως και όχι μόνο για επαγγελματική αποκατάσταση. Αναζήτηση έγινε στα
περιοδικά International Journal of Advising Counseling, Journal of Counseling and
Development,

σε

πρακτικά

συνεδρίων

του

Ευρωπαϊκού

Φόρουμ

για

τη

Συμβουλευτική Φοιτητών 11 και αλλού.

1.3 Τα Γραφεία Διασύνδεσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης
Στον ταχύτατα εξελισσόμενο εργασιακό κόσμο ο όρος καριέρα έχει αποκτήσει
ευρύτερη έννοια από αυτή του υψηλόβαθμου και καλά αμειβόμενου στελέχους. Ως
καριέρα εννοούμε πλέον τη διαδοχικότητα εργασιακών θέσεων στη ζωή του
ανθρώπου, την οριζόντια (όπως μεταξύ συγγενών εργασιακών χώρων) αλλά και την
κάθετη αλλαγή θέσης (όπως προαγωγή, υποβιβασμό, αλλαγή τομέα), την όποιου
είδους αλλαγή επαγγελματικής πορείας. Τα άτομα και οι εταιρείες αναγνωρίζουν τη
σημασία που έχει αποκτήσει η καριέρα και ενισχύουν – ή τουλάχιστον θα έπρεπε να
ενισχύουν- την εξέλιξη των εργαζομένων τους βλέποντάς το ως επένδυση για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία και κερδοφορία της επιχείρησης.
Οι πτυχιούχοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την επιτυχή φοίτηση και απόκτηση
του πτυχίου τους φτάνουν στο κρίσιμο σημείο της μετάβασης από την εικοσάχρονη
σχεδόν πορεία τους στο χώρο της εκπαίδευσης σε έναν νέο χώρο, αυτόν της αγοράς
εργασίας. Η μετάβαση αυτή, το πόσο επιτυχημένη και ομαλή θα είναι, θα σημαδέψει
την ακόλουθη εργασιακή ζωή του κάθε πτυχιούχου. Σε αυτή τη μετάβαση έρχονται να
τους ενισχύσουν τα

Γραφεία Διασύνδεσης (ΓΔ)

προετοιμάζοντας τους

φοιτητές/πτυχιούχους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριος στόχος των ΓΔ είναι να
προσφέρουν στους φοιτητές και αποφοίτους των Ιδρυμάτων βοήθεια στην επιτυχή
προσέγγιση της αγοράς εργασίας. Για να το καταφέρουν ενισχύουν με τεχνικές
συμβουλευτικής την προσωπική κρίση του ατόμου για τα ενδιαφέροντα, τις
ικανότητες, τις αξίες και τις προθέσεις του, δράσεις που αποτελούν βασικό βήμα στη
11

FEDORA, www.fedora.eu.org
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χάραξη καριέρας και την οργάνωση των επαγγελματικών σχεδίων του. Η θέσπιση
προσωπικών στόχων, με υψηλό βαθμό αυτογνωσίας, αποτελεί το επόμενο βήμα. Το
πλάνο για την κατάκτηση των προσωπικών στόχων ανάπτυξης, προσεκτικά
σχεδιασμένο και με την δυνατότητα αναπροσαρμογής και εναλλακτικού σχεδίου σε
περίπτωση αρνητικής εξέλιξης, είναι από τα σημαντικά στοιχεία στην συμβουλευτική
επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Τα ΓΔ λειτουργούν σε δύο επίπεδα: της πληροφόρησης και της συμβουλευτικής.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΓΔ για ενημέρωση απευθύνονται σε εν δυνάμει
φοιτητές, δηλαδή τελειόφοιτους Λυκείου, σχετικά με

τις δυνατότητες που τους

προφέρονται μέσα από συγκεκριμένες σπουδές, σε φοιτητές και των τριών κύκλων
σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) για
υποτροφίες και δυνατότητες συνέχισης των σπουδών και της έρευνας, για τα
επαγγελματικά δικαιώματα που προσφέρουν συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών, για
δράσεις ενημέρωσης συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. Ιατρών σχετικά με την άσκηση
αγροτικού και ειδικότητας) και πολλά άλλα. Ως προς τη συμβουλευτική,
διοργανώνονται σεμινάρια σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, την
επιτυχή αυτοπαρουσίαση και την συνέντευξη για εύρεση εργασίας. Οι δομές αυτές
μέσα από ημερίδες, συνέδρια, βιωματικά εργαστήρια και άλλες δράσεις
υποστηρίζουν τους φοιτητές προκειμένου να τους κατευθύνουν στη συνέχιση των
σπουδών τους ή/και στην αναζήτηση επαγγελματικής αποκατάστασης. Λειτουργούν
επίσης εξατομικευμένες συμβουλευτικές συνεδρίες που προσεγγίζουν ατομικά τη
φοιτήτρια και το φοιτητή, προκειμένου να τον κατευθύνουν εκτιμώντας τα
προσωπικά προσόντα και ενδιαφέροντα για τη συνέχεια της καριέρας της/του είτε
στον εκπαιδευτικό είτε στον επαγγελματικό στίβο.
Σε όλα τα ελληνικά Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα άρχισαν να
λειτουργούν ΓΔ τα οποία συστήθηκαν με Πρυτανικές πράξεις και αποφάσεις
Προέδρων κάθε Ιδρύματος στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ξεκίνησε το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
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(ΕΠΕΑΕΚ), και τα περισσότερα από αυτά συνεχίζουν τη λειτουργία τους με τη
χρηματοδότηση διάδοχων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Στην Ελλάδα, μετά το νομοσχέδιο «Αθηνά» 12 το οποίο αναμόρφωσε την
Ανώτατη Εκπαίδευση και συγχώνευσε μεταξύ τους Ιδρύματα, λειτουργούν 22
Πανεπιστήμια και 14 Τεχνολογικά Ιδρύματα. Σε αυτά θεραπεύονται όλες οι επιστήμες
και καλύπτονται όλα τα αντικείμενα σπουδών. Το σύνολο των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης που λειτουργούν στη χώρα αναφέρονται σε αλφαβητική σειρά στον
πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα, μαζί με την κεντρική ιστοσελίδα του κάθε
Ιδρύματος.
Στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας λειτουργούν περισσότερα
από 450 Τμήματα τα οποία καλύπτουν όλους τους κλάδους και ειδικότητες σπουδών,
από τα πιο δημοφιλή και προβεβλημένα (όπως Νομική, Αρχιτεκτονική, Οικονομικά)
ως λιγότερο γνωστά, όπως το Τμήμα Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που
λειτουργεί στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ή το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και
Ακουστικής στο ΤΕΙ Κρήτης. Ο πληθυσμός των Ιδρυμάτων κυμαίνεται ανάμεσα σε
λιγότερους από 1000 φοιτητές/φοιτήτριες σε κάποια περιφερειακά Ιδρύματα μέχρι
περισσότερες/περισσότερους

από

120.000

στο

Εθνικό

και

Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σε κάθε Ίδρυμα ιδρύθηκε και λειτούργησε Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ). Ο
χρόνος είναι παρελθοντικός καθώς σε κάποια από τα Ιδρύματα λόγω λήξης της
χρηματοδότησης η λειτουργία του ΓΔ έχει ανασταλεί ή στηρίζεται στην εθελοντική
υποστήριξη των πρώην εργαζομένων ή εθελοντών φοιτητών/τριών ή φοιτητών/τριών
σε πρακτική άσκηση. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τα ΓΔ αναφέρθηκαν
προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω λήξης της χρηματοδότησης κατά την χρονική
στιγμή της επικοινωνίας μας το Σεπτέμβριο του 2014 ή στους αμέσως επόμενους
μήνες στα ακόλουθα Ιδρύματα: στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο
12

Για τη νομιμοποίησή του Νομοσχεδίου «Αθηνά» εκδόθηκαν μια σειρά από Προεδρικά Διατάγματα (69, 82, 83,
87, 90, 91, 94, 95, 100, 102 του 2013), τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 127/ΦΕΚ Α 190
το οποίο εκδόθηκε στις 16/9/2013
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Διεθνές Πανεπιστήμιο, στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας, στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,
ενώ μέχρι το τέλος του 2014 θα λήξει η σύμβαση στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, οπότε και
αυτό το ΓΔ θα αναστείλει τη λειτουργία του μέχρις ότου να ανανεωθεί η σύμβαση.
Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες στάθηκε αδύνατο να επικοινωνήσω είτε
ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) είτε μέσω τηλεφώνου με το Γραφείο Διασύνδεσης στο ΤΕΙ
Ηπείρου που λειτουργεί στην Άρτα, καθώς και με άλλες υπηρεσίες του ίδιου
Ιδρύματος οι οποίες θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τη λειτουργία ή μη του ΓΔ. Ως
εκ τούτου, θεωρώ πιθανό να μην λειτουργεί και αυτό το ΓΔ. Με την δήλωση της μη
λειτουργίας τους και την πιθανή μη λειτουργία στην περίπτωση αδυναμίας
επικοινωνίας με το ΤΕΙ Ηπείρου, τα συνολικά 36 Γραφεία Διασύνδεσης των Ιδρυμάτων
που αποτελούν τον πληθυσμό της έρευνας, μειώθηκαν σε 25 τα οποία ήταν σε
λειτουργία στα τέλη Νοεμβρίου 2014 και αποτέλεσαν τον πληθυσμό της έρευνας.

1.4

Δομή και μεθοδολογία
Στην παρούσα εργασία ερευνηθήκαν ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκαν στο

χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα εργαλεία για τη δια βίου μάθηση τα οποία
πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνάντηση των Υπουργών αρμόδιων για θέματα
παιδείας που έγινε στο Ελσίνκι το 2006. Η ορθή και πλήρης αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που προσφέρουν τα εν λόγω εργαλεία, θα ωφελήσουν ιδιαίτερα τους
Έλληνες φοιτητές στην κινητικότητα που όλο και περισσότερο λαμβάνει χώρα για τη
συνέχιση των σπουδών τους ή/και την αναζήτηση εργασίας και στην καλύτερη
προβολή και αναγνώριση των προσόντων τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η δια βίου
Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο χώρο των Ελληνικών
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ίσως να αποτελεί τον καταλύτη που χρειάζονται
οι φοιτητές για την χάραξη της μετέπειτα πορείας τους, για την ολοκλήρωση των
σπουδών τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Η παρούσα εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά στη αρχειακή
έρευνα σε κείμενα πολιτικής που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Ελλάδα ενώ το δεύτερο αφορά στην έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε στα
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Γραφεία Διασύνδεσης. Παρά την αναζήτηση για ανάλογες έρευνες και μελέτες στις
οποίες θα μπορούσε να στηριχθεί η παρούσα έρευνα σε θεωρητικό επίπεδο, δεν
εντοπίστηκε κάτι που να συσχετίζει τα εξεταζόμενα εργαλεία με τις πολιτικές,
ευρωπαϊκές και ελληνικές, και την Ανώτατη Εκπαίδευση. Αναδεικνύεται έτσι η
αναγκαιότητα μιας έρευνας όπως αυτή που επιχειρήσαμε με αυτή τη μεταπτυχιακή
μας εργασία. Το πρώτο μέρος εξετάζει το θεσμικό πλαίσιο που περιβάλλει τα
εργαλεία της δια βίου μάθησης, τις πολιτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των Υπουργών των κρατών μελών, ενώ το δεύτερο, το ερευνητικό, την πρακτική
εφαρμογή των εργαλείων στην Ελλάδα και την Ανώτατη Εκπαίδευση και τα
συμπεράσματα που προκύπτουν. Η εργασία δομείται σε εννέα κεφάλαια, από τα
οποία το πρώτο είναι η παρούσα εισαγωγή.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τη δια βίου
μάθηση χωρισμένες σε τέσσερις χρονικά περιόδους σύμφωνα με τις καθοριστικές
Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα επίσημα κείμενα τα οποία αφορούν
στο θέμα. Προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από τα υπό
διερεύνηση εργαλεία, έγινε εκτεταμένη έρευνα στη χρονική περίοδο από την ίδρυση
της ΕΟΚ και τα πρώτα βήματα της δια βίου μάθησης μέχρι το 2014. Η έρευνα αφορά
σε επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα
και την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official Journal of the European
Communities, www.europa.eu) και εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα
Ευρωπαϊκά Συμβούλια Κορυφής, τα Συμβούλια Υπουργών Παιδείας και άλλους
Οργανισμούς και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ευρωπαϊκή πολιτική για την Ανώτατη
Εκπαίδευση, καθώς σε αυτό το χώρο επικεντρώνεται η παρούσα εργασία.
Αναζητήθηκαν στοιχεία σχετικά με τη θέσπιση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης, όπως εκφράστηκε μέσα από τη διαδικασία της Μπολόνια και την
εξέλιξή της ως το 2014. Παρουσιάζεται επίσης η πορεία των συναντήσεων που
παρακολουθούσαν την πορεία της διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Follow Up
Group) και οι πρωτοβουλίες των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην προσπάθειά
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τους να συμβαδίσουν με τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται νόμοι του ελληνικού κράτους οι οποίοι
θεσπίστηκαν για να μεταφέρουν τις ευρωπαϊκές προτάσεις σχετικά με τη δια βίου
μάθηση και την Ανώτατη Εκπαίδευση στα ελληνικά δεδομένα. Ιδιαίτερη βαρύτητα
δόθηκε στους νόμους που αναμόρφωσαν την Ανώτατη Εκπαίδευση τα τελευταία
χρόνια. Προκειμένου να εξεταστεί η στάση της ακαδημαϊκής κοινότητας απέναντι στα
εν λόγω εργαλεία έγινε αναζήτηση σε ελληνική και ξενόγλωσση αρθρογραφία και
βιβλιογραφία και εντοπίστηκαν οι αρχικές επιφυλάξεις της αλλά και οι προσπάθειες
αποδοχής και εφαρμογής των νόμων.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εργαλεία που ψήφισε η Ευρωπαϊκή
Ένωση για να προωθήσει τις πολιτικές δια βίου μάθησης, τα οποία μελετά η παρούσα
εργασία. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών
Προσόντων, το πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
το Ευρωδιαβατήριο και τα πέντε έντυπα που το απαρτίζουν και τέλος τις αρχές δια
βίου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Παρουσιάζεται
επιγραμματικά η εικόνα από την εφαρμογή των εργαλείων σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες μέσα από στατιστικές αναφορές και άλλα δεδομένα. Με αυτά ολοκληρώνεται
το μέρος της εργασίας που σχετίζεται με την αρχειακή αναζήτηση.
Το ερευνητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνεται στα κεφάλαια 6 και 7. Στο
έκτο κεφάλαιο αναφέρεται ο σκοπός και η μεθοδολογία της έρευνας, το
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση του υλικού και το πώς
αυτό διαμορφώθηκε, όπως επίσης και η διαδικασία εκπόνησης της έρευνας και
συλλογής του προς διερεύνηση υλικού. Συγκεκριμένα, για την προετοιμασία της
έρευνας, μελετήθηκαν οι ιστοσελίδες των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και
ειδικότερα των Γραφείων Διασύνδεσης των είκοσι δύο (22) ΑΕΙ και των δεκατεσσάρων
(14) ΤΕΙ που λειτουργούσαν τον Νοέμβριο του 2014 στη χώρα, μέσα από την
αναζήτηση αναφορών συγκεκριμένων δράσεων σχετικά με τη Συμβουλευτική και την
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προβολή του Ευρωδιαβατηρίου. Στη συνέχεια υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία και
στάλθηκε ερωτηματολόγιο σχετικά με τις δράσεις που ασκούν τα Γραφεία
Διασύνδεσης αναφορικά με τη Συμβουλευτική και τη χρήση του Ευρωδιαβατηρίου.
Για το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕθΠΕΠ) δεν στάλθηκε
ερωτηματολόγιο καθώς έγινε αποδεκτό από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή
για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων μόλις τον Μάρτιο του 2014 και ακόμα δεν έχει
εκδοθεί κάποιος νόμος ή άλλο κρατικό κείμενο (π.χ. Υπουργική απόφαση ή Προεδρικό
Διάταγμα) που να υπαγορεύει την αναγραφή του επιπέδου ΕθΠΕΠ στους τίτλους
σπουδών που απονέμουν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτό επιβεβαιώθηκε
και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού –ΕΟΠΠΕΠ-

ο οποίος είναι

αρμόδιος για την εφαρμογή του.
Η έρευνα στα Γραφεία Διασύνδεσης έχει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά
στοιχεία, καθώς η εφαρμογή της δβΣΥΕΠ και του Ευρωδιαβατηρίου έχει κυρίως
ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ αναζητήθηκε το εύρος δράσεων που αναπτύσσουν τα
ΓΔ σχετικά με τις προσφερόμενες δράσεις και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Η
έρευνα στον ΕΟΠΠΕΠ ως προς κάποια έγγραφα του Europass είναι κυρίως ποσοτική,
καθώς αναζητήθηκε η συχνότητα χρήσης των εργαλείων.
Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από
την έρευνα ενώ στο όγδοο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα και οι
προτάσεις που προκύπτουν από αυτά. Ελπίζω να υπάρξουν ευήκοα ώτα και να
δοθούν λύσεις στα προβλήματα που πιθανόν να αναδειχθούν μέσα από την εργασία
αυτή αναφορικά με τη λειτουργία των Γραφείων Διασύνδεσης των Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης και την αποτελεσματική μετάβαση των πτυχιούχων τους στην
αγορά εργασίας.
Στο ένατο κεφάλαιο αναφέρονται οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας και οι
δυνατότητες για μελλοντική έρευνα.
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Πρώτο μέρος: αρχειακή έρευνα
2.

Ευρωπαϊκή Πολιτική για την δια βίου μάθηση

Για να κατανοήσουμε τις πολιτικές αποφάσεις σχετικά με τη δια βίου μάθηση
θα πρέπει να δούμε αναλυτικότερα κάποια από τα, πολυάριθμα ομολογουμένως,
κείμενα που εκδόθηκαν από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύθηκαν
στην ηλεκτρονική σελίδα όπου αναρτάται και γνωστοποιείται η νομολογία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για λόγους καλύτερης κατανόησης, οι χρονικές περίοδοι
χωρίστηκαν ως εξής: α) από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με
τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 έως και το 1991, β) από την Συνθήκη του Μάαστριχτ το
1992 έως και το 1999, γ) από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας έως το 2009 και δ) ο
σχεδιασμός για την Ευρώπη του 2020 13. Όπως φαίνεται, σημεία σταθμοί υπήρξαν οι
τρεις Συνθήκες που διαμόρφωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδρυσή της ως
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, ενώ εξέχουσα
θέση έχει η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, καθώς χαράσσει την πολιτική που
θα ακολουθηθεί στο μέλλον.

2.1

Συνθήκη της Ρώμης(1957) έως το 1991
Η σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αναγνωρίστηκε

έμμεσα ήδη με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, όταν στο άρθρο 41 αναφέρεται ότι θα
πρέπει να υπάρξει συντονισμός των προσπαθειών των κρατών μελών στους τομείς
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της έρευνας και της διάδοσης των γεωργικών
γνώσεων με στόχο την αποτελεσματική κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, στο άρθρο
57 της ίδιας Συνθήκης γίνεται αναφορά στην ανάγκη λήψης μέτρων για την
προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων
τίτλων 14. Η αναγνώριση της ανάγκης για επανακατάρτιση θα μπορούσε να θεωρηθεί
ως ο πρόδρομος του θεσμού της δια βίου μάθησης, ενώ η ίδρυση του Ευρωπαϊκού
13
14

Ανάλογος χρονικός διαχωρισμός στο Ε. Πανιτσίδου (2011)
Σιπητάνου Α.,(2005), σ.84
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Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο αναλάμβανε τη συγχρηματοδότηση των δαπανών
επανεκπαίδευσης των εργαζομένων που έχαναν την δουλειά τους λόγω της
αναδιάρθρωσης της οικονομίας και της βιομηχανίας, έκανε ακόμα πιο ξεκάθαρη την
πρόθεση της Κοινότητας να στηρίξει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Παράλληλα, αν και δεν δηλώνεται ξεκάθαρα, αναγνωρίζεται η σημασία της
εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού ως συντελεστή οικονομικής ανάπτυξης.
Οι

πολιτικές ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

συνεχίστηκαν έκτοτε και εκφράστηκαν μέσα από πολιτικές αποφάσεις, Συστάσεις του
Συμβουλίου

Υπουργών

Παιδείας

προς

τα

κράτη

μέλη,

Ψηφίσματα

και

Ανακοινωθέντα 15. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως φαίνεται σε αυτά τα
κείμενα, έχει ως στόχο την αξιοποίηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ξεκινώντας από τη βασική εκπαίδευση, στηρίζοντας
την αρχική κατάρτιση και καταλήγοντας στη συνεχή κατάρτιση και τη δια βίου
μάθηση. Από τα πρώτα κείμενα, στη δεκαετία του 1970, γίνονται προσπάθειες για
ομοιόμορφη ανάγνωση των τίτλων σπουδών και κοινή κατανόηση των προσόντων
των εργαζομένων μέσα από την πιστοποίηση των επαγγελματικών σπουδών τους.
Γίνεται με αυτόν τον τρόπο η προεργασία για τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής
αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης που καθίσταται εμφανέστερη στις επόμενες
αποφάσεις.

2.2

Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) έως το 1999
Στη δεύτερη χρονικά περίοδο κύριο ρόλο παίζει η συνθήκη του Μάαστριχτ 16,

ή «Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση» που υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992
από τα 12 τότε κράτη μέλη, ενώ υπήρξαν και άλλα κείμενα και δράσεις που
ενθάρρυναν τη συνεργασία, τη διαφάνεια και την κινητικότητα μεταξύ των κρατών

15

Τέτοια κείμενα είναι τα ακόλουθα: Η Απόφαση 63/266/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1963, Περί
ης
θεσπίσεως των γενικών αρχών για την εφαρμογή κοινής επαγγελματικής καταρτίσεως , Ψήφισμα Συμβουλίου 6
Ιουνίου 1974, Περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων, Απόφαση
ης
85/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16 Ιουλίου 1985 για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης
ης
μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Ψήφισμα 1991/109/EC του Συμβουλίου της 18
Δεκεμβρίου 1990 για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης
16
Ευρωπαϊκή Ένωση (1992)
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μελών. Τέτοια κείμενα είναι το Λευκό Βιβλίο για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση το
1995 17, ο ορισμός του έτους 1996 ως έτους δια βίου μάθησης με διάφορες σχετικές
εκδηλώσεις και επιρροές από την αντίστοιχη αναφορά του Οργανισμού Οικονομικής
Σταθερότητας και Ανάπτυξης

«Δια βίου μάθηση για όλους», η Σύσταση του

Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1998

για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στη

διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση 18και η απόφαση του Συμβουλίου
των υπευθύνων Υπουργών για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, στις 21
Δεκεμβρίου 1998 19.
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ σηματοδοτεί τη νέα εποχή της στενότερης ενότητας
μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι η δημιουργία σχέσεων
ανάμεσα στα κράτη μέλη και τους κατοίκους τους, με συνέπεια και αλληλεγγύη. Η
Συνθήκη δημιουργεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελείται από τρεις πυλώνες: τις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΕΚ), την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας
(ΚΕΠΠΑ) και την Αστυνομική και Δικαστική συνεργασία σε ποινικές Υποθέσεις (ΔΕΥ) 20.
Η Συνθήκη εισάγει την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, ενισχύει τις αρμοδιότητες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγκαινιάζει την Οικονομική και Νομισματική
Ένωση (ΟΝΕ). Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) μέσα από τη συνθήκη του
Μάαστριχτ εξελίσσεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) όπως την γνωρίζουμε σήμερα.
Στο άρθρο 126 της Συνθήκης21 ορίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχους
της να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, μέσω της εκμάθησης και
της διάδοσης των γλωσσών των κρατών μελών, να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών
και εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων και μέσω της αναγνώρισης διπλωμάτων και
περιόδων σπουδών, να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να
αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινά προβλήματα των
εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών

μελών, να ευνοεί την ανάπτυξη των

ανταλλαγών νέων, καθώς και οργανωτών κοινωνικό-μορφωτικών δραστηριοτήτων και
17

Ευρωπαϊκή Ένωση (1995)
Ευρωπαϊκή Ένωση (1998α)
19
Ευρωπαϊκή Ένωση (1999)
20
Μούσης, Ν. (2004)
21
Ευρωπαϊκή Ένωση (1992)
18
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να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης από απόσταση. Στο άρθρο 130 της
Συνθήκης, τονίζεται ότι «η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και
ερευνητικών κέντρων είναι βασική προϋπόθεση για την τεχνολογική ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας».

Στην ουσία, εκφράζονται οι πολιτικές

κινητικότητας και συνεργασίας μεταξύ των κρατών και ξεκινά η προσπάθεια
αναγνώρισης των διπλωμάτων και των περιόδων σπουδών σε όλες τις χώρες,
ανεξάρτητα από τη χώρα κτήσης του τίτλου, πολιτικές που συνεχίζονται μέχρι σήμερα
και εκφράζονται μέσα από τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών
Προσόντων,

του

Ευρωπαϊκού

Συστήματος

Μεταφοράς

και

Συσσώρευσης

Ακαδημαϊκών Μονάδων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και του Ευρωδιαβατηρίου.
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που αποτελούσαν σημείο
αναφοράς στην εκπαιδευτική πολιτική, σταδιακά αντικαθίστανται στα πολιτικά
κείμενα από τον όρο «δια βίου μάθηση». Η σημασία που αποδίδεται στη δια βίου
μάθηση αποτυπώνεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο τέλος
του 1996, ευρωπαϊκού έτους δια βίου μάθησης, όπου απαριθμούνται οι βασικές
αρχές για τη δια βίου μάθηση. Σε επόμενα κείμενα ορίζεται η δια βίου μάθηση ως
οριζόντιος στόχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.
Άλλο σχετικό κείμενο είναι η Σύσταση του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου
1998, για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στη διασφάλιση ποιότητας στην ανώτερη
εκπαίδευση22 στην οποία, αφού γίνεται αναφορά σε όλα όσα προηγήθηκαν σε
επίπεδο προτεραιοτήτων για τη διασφάλιση ποιότητας και συνεργασίας στην
εκπαίδευση, το Συμβούλιο προτείνει τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης και την δημιουργία δικτύου συνεργασιών για την ανταλλαγή
πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα ανάπτυξης μεθοδολογίας και καλών
πρακτικών.
Σε επόμενη συνεδρίασή του το Συμβούλιο των υπευθύνων Υπουργών για
θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, στις 21 Δεκεμβρίου 1998 23 εξέδωσε απόφαση
22
23

Ευρωπαϊκή Ένωση (1998)
Ευρωπαϊκή Ένωση (1998β)
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σχετικά με την προώθηση ευρωπαϊκών περιόδων εναλλασσόμενης κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας, στην οποία τονίζεται η ανάγκη συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών αλλά και των σχολείων με τις επιχειρήσεις, τόσο εντός του
κράτους όσο και διακρατικά. Για το σκοπό αυτό εκτιμήθηκε ότι είναι ευκταίο να
προταθεί ένα έγγραφο αποκαλούμενο «Ευρωπαϊκό βιβλιάριο κατάρτισης (Europass –
Κατάρτιση), το οποίο θα πιστοποιεί σε κοινοτικό επίπεδο την κατάρτιση ή τις
περιόδους κατάρτισης σε άλλο κράτος μέλος. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος
για το Ευρωδιαβατήριο, το οποίο σε αυτήν την αρχική του μορφή περιέχει μόνο
στοιχεία για την κατάρτιση σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό της προέλευσης
του εκπαιδευόμενου. Στην απόφαση ορίζεται ως περίοδος έναρξης εφαρμογής η 1η
Ιανουαρίου 2000 και ότι θα υπάρξει εκτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του
τρία χρόνια μετά.
Στα κείμενα της περιόδου 1992-1999 γίνεται λόγος για παιδεία υψηλού
επιπέδου και εκφράζεται η επιθυμία να γίνει η Ευρώπη η οικονομία που βασίζεται
στη γνώση. Ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών σε επίπεδο
εκπαίδευσης και εργασίας, ενώ παράλληλα τονίζεται ο σεβασμός της πολιτιστικής και
γλωσσικής ιδιομορφίας κάθε κράτους μέλους. Μέσα από τα κείμενα αυτά βλέπουμε
την προσπάθεια να συνδεθεί η δια βίου μάθηση, η οποία εμφανίζεται ως στόχος της
ευρωπαϊκής πολιτικής αντικαθιστώντας το ενδιαφέρον για την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση, με την οικονομία και την βελτίωση των συνθηκών ζωής
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κείμενα που υπογράφηκαν μετά το 1998
ακολουθούν το πνεύμα της Διακήρυξης της Σορβόννης την οποία υπέγραψαν το Μάιο
του 1998 οι αρμόδιοι Υπουργοί για την Ανώτατη Εκπαίδευση της Γερμανίας, της
Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, Διακήρυξη που αποτέλεσε τον
προπομπό της Διαδικασίας της Μπολόνια που υπογράφηκε το 1999 και θα
εξετάσουμε στην ενότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης τον οποίο
αφορά.
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2.3

Συνθήκη της Λισσαβόνας (2000) έως το 2009
Το Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα (2000) 24, αναγνώρισε το

σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης και κατάρτισης ως αναπόσπαστο κομμάτι των
οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, ως εργαλείο για την ενδυνάμωση της
ανταγωνιστικής δύναμης της Ευρώπης παγκοσμίως και ως εγγύηση για τη συνοχή των
κοινωνιών και την πλήρη ανάπτυξη των πολιτών της. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την
απόφαση αυτή έθεσε ως στρατηγικό στόχο να γίνει η Ένωση η πιο ισχυρή οικονομία
βασισμένη στη γνώση, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που προσφέρει η ανάπτυξη και
η εφαρμογή της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Η ανάπτυξη
υψηλής ποιότητας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι κρίσιμη και
αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της στρατηγικής, ιδιαίτερα σε όρους ανάπτυξης,
κοινωνικής

συμπερίληψης,

συνοχής,

κινητικότητας,

απασχολησιμότητας

και

ανταγωνισμού. Στόχος της συγκεκριμένης πολιτικής είναι η ενίσχυση των δεσμών
μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, η ενδυνάμωση των οικονομιών τους και η βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης με την αύξηση των θέσεων εργασίας και των προσόντων
των εργαζομένων.
Το Νοέμβριο του 2001 και αφού έχουν προηγηθεί άλλες διαβουλεύσεις και
προτάσεις 25 σχετικά με τη δια βίου μάθηση, εκδίδεται η Ανακοίνωση της Επιτροπής
με τίτλο «Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθησης» 26. Το κείμενο
βάζει τα θεμέλια για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης στον ευρωπαϊκό χώρο και
ορίζει τη δια βίου μάθηση ως «κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία
αναλαμβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων,
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής
οπτικής και/ή μιας οπτικής που σχετίζεται με την απασχόληση» 27. Βασικά στοιχεία της
στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση είναι η προσαρμογή της εκπαίδευσης και
κατάρτισης για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους σε όλα τα στάδια της ζωής τους,
24

α

Ευρωπαϊκή Ένωση (2000 )
Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα, Ιούνιος 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης,
Μάρτιος 2001 και τη Σύνοδο Συμβουλίου Παιδείας, 29 Νοεμβρίου 2001
26
Ευρωπαϊκή Ένωση (2001β)
27
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η προώθηση της απασχολησιμότητας και της προσαρμοστικότητας στις ραγδαίες
αλλαγές της εποχής, η δημιουργία της κοινωνίας της πληροφορίας για όλους και η
προώθηση της κινητικότητας. Ενσωματώνει έτσι τις πολιτικές για την εκπαίδευση, την
απασχόληση αλλά και την συνεκτικότητα της Ένωσης, ενώ απευθύνεται σε όλους τους
πολίτες από την προσχολική ηλικία έως εκείνη μετά τη συνταξιοδότηση. Στις
θεμελιώδεις αρχές που στηρίζουν τη δια βίου μάθηση συμπεριλαμβάνονται η
κεντρική θέση του μαθητευόμενου, η ισότητα των ευκαιριών και η σπουδαιότητα της
υψηλής ποιότητας και συνάφειας της παρεχόμενης μάθησης.
Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής προτάσσεται η σύμπραξη μεταξύ
των δημόσιων αρχών και των κοινωνικών φορέων που σχετίζονται με τη δια βίου
μάθηση. Η ποιότητα και η διαφάνεια στην αποτίμηση της μάθησης αποτελούν
προτεραιότητες για δράση, όπως επίσης η πληροφόρηση, ο προσανατολισμός και η
παροχή συμβουλών για πρόσβαση στη μάθηση και η κινητοποίηση των εν δυνάμει
μαθητευομένων. Οι βασικές δεξιότητες της ανάγνωσης, της γραφής, των
μαθηματικών, οι δεξιότητες στις ΤΠΕ, τις ξένες γλώσσες, η επιχειρηματικότητα και οι
κοινωνικές δεξιότητες θα πρέπει να προσφέρονται σε όλους, είτε μέσω της σχολικής
εκπαίδευσης είτε, σε όσους εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, μέσω μαθημάτων σε
ενηλίκους.
Το Ψήφισμα στις 27 Ιουνίου 2002 για τη δια βίου μάθηση 28 επιβεβαίωσε την
ανάγκη για ενίσχυση της δια βίου μάθησης με δράσεις και πολιτικές που θα
εκπονηθούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση, του σχεδίου
δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα, τα κοινοτικά προγράμματα Σωκράτης,
Leonardo da Vinci και Νεολαία και τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας.
Αναγνωρίστηκε η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις δυνατότητες πρόσβασης όλων
στις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση, στην παροχή ευκαιριών για απόκτηση ή/και
αναπροσαρμογή βασικών δεξιοτήτων (περιλαμβάνονται οι νέες βασικές δεξιότητες
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και οι ξένες γλώσσες), στην
κατάρτιση, πρόσληψη και ενημέρωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για την
28
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ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και στην αναγνώριση και επικύρωση των τυπικών
προσόντων που αποκτήθηκαν, εκτός των άλλων και μέσω άτυπης μάθησης, με
αυξημένη διαφάνεια και διασφάλιση ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Το Νοέμβριο του 2006 εκδόθηκε η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της δια βίου
μάθησης 29. Η απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες σχετικές
αποφάσεις, προχωρά στη θέσπιση του προγράμματος δια βίου μάθησης για την
χρονική περίοδο 2007 – 2013 καθώς και των επιμέρους προγραμμάτων. Τα
προγράμματα αυτά διακρίνονται σύμφωνα με την ομάδα των συμμετεχόντων σε
Comenius για τους μετέχοντες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
Erasmus για τους μετέχοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Leonardo da Vinci για
τους μετέχοντες στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Grundvig για τους
μετέχοντες στην εκπαίδευση ενηλίκων και στο εγκάρσιο πρόγραμμα που είναι ανοικτό
για όλους και προωθεί την ευρωπαϊκή συνεργασία, την ποιότητα και τη διαφάνεια
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών.
Το Δεκέμβριο του 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη Σύσταση σχετικά
με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης30. Στο κείμενο αναγνωρίζονται όλες οι
προηγούμενες αποφάσεις και συστάσεις για ανάπτυξη και βελτίωση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης και κατάρτισης και υπογραμμίζεται ο ρόλος της εκπαίδευσης στην
διατήρηση και ανανέωση του κοινού πολιτισμικού υποβάθρου και στην καλλιέργεια
αξιών, όπως η ιδιότητα του πολίτη, η ισότητα, η ανεκτικότητα και η κοινωνική συνοχή.
Προσφέρει στους εταίρους ένα εργαλείο αναφοράς σχετικά με τις βασικές ικανότητες
όπως αυτές είχαν οριστεί στην Ανακοίνωση της Επιτροπής το Νοέμβριο του 2001 31
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη δια βίου μάθηση. Το
εργαλείο, γνωστό ως Πλαίσιο Αναφοράς, έχει ως βασικούς στόχους τον εντοπισμό και
τον προσδιορισμό των βασικών ικανοτήτων που είναι αναγκαίες για την προσωπική
ολοκλήρωση των πολιτών, την υποστήριξη του έργου των κρατών μελών, ώστε οι νέοι
29
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στο τέλος της αρχικής τους εκπαίδευσης να έχουν αναπτύξει τις βασικές τους
ικανότητες σε βαθμό που να τους εξοπλίζει για την ενήλικη ζωή, την παροχή
εργαλείου αναφοράς για τους διαμορφωτές πολιτικής και τους συμμετέχοντες στις
δράσεις δια βίου μάθησης και την περαιτέρω δράση στο πλαίσιο του προγράμματος
Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010.
Με το ανακοινωθέν του Συμβουλίου Υπουργών του Ελσίνκι (2006) 32
αξιολογήθηκε η εφαρμογή των αποφάσεων προηγούμενων συναντήσεων και
επανεξετάστηκαν

οι

προτεραιότητες

και

οι

στρατηγικές

επίτευξής

τους.

Αναθεωρήθηκαν οι προτεραιότητες που είχαν τεθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες
εξελίξεις, ενώ αποφασίστηκε η πολιτική που θα ασκηθεί στο εξής να έχει ως στόχο τη
βελτίωση της ελκυστικότητας και της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Η καλύτερη ποιότητα θα επιτευχθεί με βελτιωμένη δια βίου καθοδήγηση
για αποδοτικότερη αξιοποίηση των ευκαιριών επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, με ανοικτά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με
πρόσβαση σε ελαστικές, εξατομικευμένες οδούς, με καλύτερους όρους μετάβασης
στην οικονομικά ενεργό ζωή, με βελτίωση της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προαγωγή της αναγνώρισης της μη τυπικής και άτυπης
μάθησης με σκοπό τη στήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης και της δια βίου μάθησης.
Στο ίδιο ανακοινωθέν γίνεται λόγος για ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών ευρωπαϊκών
εργαλείων και αρχών που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση της δια βίου μάθησης,
ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αναγνώριση και την ποιότητα. Τα εργαλεία που
αναφέρονται είναι:
1.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για την ΕΕΚ

(ECVET)
2.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών

Μονάδων στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ECTS)
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3.

Το Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας για την ΕΕΚ (ENQA-VET)

4.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF)

Ευρωπαϊκή Ένωση (2006β)
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5.

Η περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωδιαβατηρίου ως ενιαίου ευρωπαϊκού

πλαισίου για τη διαφάνεια
6.

Τα εργαλεία για την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης

για να στηριχθεί και να συμπληρωθεί η καθιέρωση του ΕΠΕΠ & Ευρωπαϊκού
Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση.
Η χρήση των εργαλείων θα διευκολύνει τις πολιτικές της Ένωσης γύρω από τη
διαφάνεια και τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτιμώμενων προσόντων, την
ενθάρρυνση της κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών, ενώ θα ωφελήσει τους
πολίτες παρέχοντας έναν συστηματικό τρόπο επικύρωσης και τεκμηρίωσης των
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους.
Συναφές προς τα προηγούμενα κείμενα είναι και το Σχέδιο ψηφίσματος του
Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, στο
πλαίσιο του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2008, για την «Καλύτερη ένταξη του δια
βίου προσανατολισμού στις στρατηγικές δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης» 33. Το
κείμενο ορίζει τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας για τον δια βίου προσανατολισμό
που σχετίζονται άμεσα με τις παγκόσμιες εξελίξεις σε οικονομικό και κοινωνικό
επίπεδο και είναι οι εξής: η απόκτηση ικανότητας επαγγελματικού προσανατολισμού,
η πρόσβαση σε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού – ιδίως για άτομα από
μειονεκτούσες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες-, η ποιότητα των υπηρεσιών
προσανατολισμού που προσφέρονται και, τέλος, ο συντονισμός και η συνεργασία
όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Για την επίτευξη
της συνεργασίας έχουν θεσπιστεί δίκτυα συνεργασιών, όπως το Ευρωπαϊκό δίκτυο για
την ανάπτυξη των πολιτικών δια βίου επαγγελματικού προσανατολισμού (ELGPN), το
δίκτυο Euroguidance και άλλα.
Η περίοδος που εξετάσαμε αποτελεί σταθμό για τη δια βίου μάθηση. Σε αυτήν
αναγνωρίστηκε ξεκάθαρα ο ρόλος της στη διατήρηση της δεσπόζουσας θέσης της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης στον παγκόσμιο οικονομικό και εκπαιδευτικό χώρο, θεσπίστηκαν
εργαλεία και

συμφωνήθηκαν πολιτικές

αποφάσεις που ενθαρρύνουν την

κινητικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών για τη δημιουργία μιας κοινής
ευρωπαϊκής συνείδησης. Όπως διατυπώθηκε στη συνάντηση των Ευρωπαίων
Υπουργών αρμοδίων για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο
Μπορντώ το 2008 «Το να παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και να
επενδύουμε περισσότερο και πιο αποτελεσματικά στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη
δημιουργικότητα σε ολόκληρη τη ζωή των ανθρώπων είναι βασικές προϋποθέσεις για
την επιτυχία της Ευρώπης σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο»34. Ήδη από τις
διαβουλεύσεις για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» διαφαίνεται η
τάση για αλλαγή στα εκπαιδευτικά συστήματα με τρεις πρωταρχικούς στόχους: τη
βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης
και το άνοιγμα των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων στην παγκόσμια κοινότητα. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση στην αρχή του 21ου αιώνα αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις όπως τον
παγκόσμιο ανταγωνισμό των ανερχόμενων οικονομιών (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και
Κίνα), τις δημογραφικές αλλαγές και τη γήρανση του πληθυσμού της, την ταχύτατη
τεχνολογική πρόοδο και τη μετανάστευση εξειδικευμένων ατόμων (brain drain) εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επιτυχή αντιμετώπισή τους η ποιοτική δια βίου μάθηση
θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα.

2.4

Δια βίου μάθηση και σχεδιασμός για την Ευρώπη του 2020
Σταθμός στην τελευταία ενότητα αποτελεί η στρατηγική «Ευρώπη 2020» που

αφορά στη χάραξη πολιτικής της Ένωσης με χρονικό ορίζοντα το 2020. Με
εμβληματικές πρωτοβουλίες και κεντρικό στόχο την έξυπνη, πράσινη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη η Ευρώπη θα ξεπεράσει τα προβλήματα που αποκάλυψε η
οικονομική κρίση, η οποία εκδηλώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Η
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 35 καθορίζει μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους
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ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης για την περίοδο 2011-2020. Στο προλογικό σημείωμα της Ανακοίνωσης ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο χαρακτηρίζει τη δια
βίου μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την
αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, της γήρανσης του πληθυσμού και
της ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχοντας υπόψη τις ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας, το Συμβούλιο των
Υπουργών αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά οι επαγγελματικές
προδιαγραφές και οι προδιαγραφές εκπαίδευσης, ώστε να συμβαδίζουν με τις
σύγχρονές τους εξελίξεις. Προϋπόθεση για αυτήν την επανεξέταση είναι η στενή και
εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των φορέων των επαγγελματικών κλάδων, των
κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων παροχής
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σημαντικό ρόλο στα νέα δεδομένα κατέχουν οι
λεγόμενες «βασικές ικανότητες» όπως είχαν οριστεί στην ανακοίνωση για τη δια βίου
μάθηση. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσα από
τη διαφάνεια και την πιστοποίηση των προσόντων θα λειτουργήσει θετικά προς την
αύξηση της κινητικότητας και θα προσελκύσει εκπαιδευόμενους από άλλες χώρες,
ακόμα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αποτελεί επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αναγνωρίζεται η σημασία των εργαλείων που θεσπίστηκαν με τη διαδικασία της
Κοπεγχάγης - τα εργαλεία που μελετά και η παρούσα εργασία- για την ενίσχυση της
διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της μεταφοράς προσόντων καθώς και την
ευελιξία και την ποιότητα της μάθησης. Τα εργαλεία αυτά, στην πλήρη χρήση τους θα
συμβάλουν στη δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Η δια βίου μάθηση καλείται να απαντήσει σε δύο στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» : α) στη μείωση της σχολικής διαρροής και της πρόωρης
εγκατάλειψης της εκπαίδευσης σε ποσοστό μικρότερο του 10% και β) στην κατοχή
τίτλου τριτοβάθμιας ή ισότιμης εκπαίδευσης για ποσοστό τουλάχιστον 40% από
άτομα ηλικίας 30-34 ετών με χρονικό ορίζοντα το 2020. Σύμφωνα με την έκδοση της
ΕΛΣΤΑΤ (2013) στην οποία παρουσιάζονται οι συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα, η
36

σχολική διαρροή των ηλικιών 18-25 το 2012 είχε πέσει στο 11,4% από 17,1% το 2001,
ενώ αντίστοιχα η κατοχή πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης από άτομα 30-34 ετών
αυξήθηκε το 2012 στο 30,8% έναντι του 24,9% το 2001.
Για την επίτευξη του δεύτερου στόχου θα πρέπει να καλλιεργηθούν οι
εναλλακτικές οδοί προσέγγισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέσα από την
αναγνώριση προσόντων που αποκτήθηκαν έξω από την τυπική μάθηση, γεγονός που
θα ενισχύσει το ποσοστό των ατόμων που έχουν πρόσβαση και τελικά αποκτούν
πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη τα σημερινά ελληνικά δεδομένα, η
είσοδος στην Ανώτατη Εκπαίδευση μέσω αναγνώρισης προσόντων μοιάζει αδύνατη,
ενώ για τον πρώτο στόχο, τη μείωση της σχολικής διαρροής, γίνονται φιλόδοξες
κινήσεις ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου
αυτή να προσελκύσει τους μαθητές που δεν αποδίδουν στη γενική εκπαίδευση.
Άλλωστε, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν σημεία βελτίωσης σχετικά με τους στόχους
που τέθηκαν.
Για να γίνει πραγματικότητα το όραμα για την Ευρώπη 2020

πρέπει να

ενισχυθεί η ελκυστικότητα, η χρησιμότητα, ο προσανατολισμός με γνώμονα τη
σταδιοδρομία, η καινοτομία, η πρόσβαση και η ευελιξία των ευρωπαϊκών
συστημάτων. Για την υλοποίηση του οράματος αυτού έχουν θεσπιστεί 11
μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι ευρωπαϊκής συνεργασίας για την περίοδο 2011 2020 και 22 βραχυπρόθεσμα παραδοτέα για την περίοδο 2011-2014 που προβλέπουν
συγκεκριμένες δράσεις36 σε εθνικό επίπεδο που θα προσφέρουν:
•

Ελκυστική και χωρίς αποκλεισμούς Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (ΕΕΚ)

36

•

Υψηλής ποιότητας αρχική ΕΕΚ (Α-ΕΕΚ)

•

Προσιτή και προσανατολισμένη στη σταδιοδρομία συνεχή ΕΕΚ (Σ-ΕΕΚ)

Ευρωπαϊκή Ένωση (2010γ), σελ. 7
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•

Ευέλικτα συστήματα ΕΕΚ, με βάση την προσέγγιση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων που θα εξασφαλίζουν την επικύρωση των ανεπίσημων
και άτυπων μορφών μάθησης

•

Έναν ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης

•

Ουσιαστικά ενισχυμένες δυνατότητες για διακρατική κινητικότητα
σπουδαστών και επαγγελματιών ΕΕΚ

•

Εύκολα προσιτές και εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες δια βίου
ενημέρωσης, προσανατολισμού και συμβουλευτικής.

Η ύπαρξη του κειμένου της Επιτροπής «Ευρώπη 2020» έκανε πολύ πιο
ξεκάθαρους τους στόχους και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, ενώ λειτούργησε και
πιο καθοδηγητικά απέναντι στα κράτη, καθώς εμπεριέχει προτάσεις για δράσεις σε
εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία των αρμόδιων
φορέων, η κινητικότητα, η δια βίου μάθηση και η κοινωνική συνοχή είναι από τα
ζητούμενα που γίνονται εμφανή στο κείμενο για την Ευρώπη 2020. Επίσης, η δια βίου
συμβουλευτική με τη μορφή του επαγγελματικού προσανατολισμού έχει τη θέση της
στις προσφερόμενες υπηρεσίες δια βίου μάθησης και λειτουργεί ως απάντηση στη
διαρκή αλλαγή στο χώρο της εργασίας.
Όλα τα κείμενα που είδαμε ακολούθησαν τη χρονική εξέλιξη της ίδιας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις δειλές και καθαρά οικονομικής φύσης συμβάσεις της
δεκαετίας του 1960, στις προτάσεις με στόχο την καλλιέργεια κοινής ευρωπαϊκής
συνείδησης και ταυτότητας μέσα από προγράμματα κινητικότητας και αμοιβαίας
αναγνώρισης. Ο στόχος γίνεται πιο καθαρός μετά και τη συνθήκη της Λισσαβόνας:
ενιαία Ευρώπη σε θέματα οικονομίας, διοίκησης, κουλτούρας. Η ευρωπαϊκή
ταυτότητα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους διατηρημένες και
προστιθέμενες στο σύνολο, θα αποτελέσει ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης και
διαφοροποίησης στο παγκόσμιο χωριό που ζούμε.
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3.

Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση
Καθώς η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην

εφαρμογή των εργαλείων σε αυτή, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστεί η «Μεγάλη
Χάρτα των Πανεπιστημίων» και η Διακήρυξη της Μπολόνια καθώς και οι σχετικές
αποφάσεις που ακολούθησαν, προκειμένου να φανεί η ευρωπαϊκή προοπτική και
συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

3.1 Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
Η συζήτηση για το χώρο των πανεπιστημίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκίνησε με
τη συμφωνία των ογδόντα Πρυτάνεων που ήταν παρόντες στη συνάντηση για τη
συμπλήρωση 900 ετών λειτουργίας του παλαιότερου πανεπιστημίου της Ευρώπης στη
Μπολόνια της Ιταλίας, το Σεπτέμβριο του 1987. Το κείμενο που προήλθε από αυτή τη
συνάντηση συντάχθηκε και υπογράφηκε το 1988 και έγινε γνωστό ως η «Μεγάλη
Χάρτα των Πανεπιστημίων» 37. Στο κείμενο αυτό αναγνωρίστηκε ο ρόλος που μπορούν
και πρέπει να αναλάβουν τα πανεπιστήμια της Ευρώπης στην προσέγγιση και
συνεργασία των Ευρωπαϊκών λαών, στην υπηρεσία των κοινωνιών ως συνόλων, στη
δια βίου μάθηση και στη διάδοση της γνώσης μεταξύ των νέων για σεβασμό στο
φυσικό περιβάλλον και τη ζωή.
Οι βασικές αρχές που συμφωνήθηκαν και θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τη
λειτουργία των Πανεπιστημίων ανά την Ευρώπη είναι οι εξής:
1.

Τα Πανεπιστήμια είναι ανεξάρτητα Ιδρύματα, με έρευνα και

διδασκαλία ηθικά και πνευματικά ανεξάρτητες από πολιτικές και οικονομικές
εξουσίες και εξαρτήσεις.
2.

Η διδασκαλία και η έρευνα είναι αδιαίρετες και διαρκείς, προκειμένου

να ανταποκρίνεται το Πανεπιστήμιο στις ανάγκες της ταχύτατα μεταβαλλόμενης
κοινωνίας.
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3.

Η ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, με ανοικτό στο διάλογο

Πανεπιστήμιο, που θα λειτουργεί ως ιδανικός χώρος συνάντησης των καθηγητών και
των φοιτητών και όλων όσων θέλουν να μάθουν.
4.

Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί ως θεματοφύλακας της ευρωπαϊκής

ανθρωπιστικής παράδοσης και ενεργεί ως καταλύτης για την αλληλογνωριμία και
αλληλεπίδραση των διαφορετικών πολιτισμών.
Για να επιτευχθούν οι πιο πάνω αρχές θα πρέπει να εφαρμοστούν τα κατάλληλα
για τις παρούσες συνθήκες μέσα. Για τη διατήρηση της ελευθερίας στην έρευνα και τη
διδασκαλία τα εργαλεία που θα κάνουν κατανοητή αυτή την ελευθερία θα πρέπει να
είναι διαθέσιμα στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επιβεβαιώνεται έτσι το
τρίγωνο της γνώσης (έρευνα, εκπαίδευση/κατάρτιση και καινοτομία), καθιστώντας
την ελευθερία στη διακίνηση γνώσης ως την πέμπτη ελευθερία - βάση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στην ελευθερία διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών,
κεφαλαίων και πολιτών 38. Η συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων, που υπάρχει ήδη σε
επίπεδο πληροφορίας και τεκμηρίωσης της γνώσης, θα πρέπει να επεκταθεί και στην
κινητικότητα καθηγητών και φοιτητών, διαμορφώνοντας κοινό έδαφος αναγνώρισης
τίτλων σπουδών, εξετάσεων και υποτροφιών.
Στον επίλογο του κειμένου οι Πρυτάνεις που υπογράφουν, δεσμεύονται να
κινητοποιηθούν με όλες τους τις δυνάμεις προς την ενεργοποίηση κάθε Κυβέρνησης
και άλλων συνεργαζόμενων οργανισμών, προκειμένου να διαμορφωθεί η πολιτική
που θα υλοποιήσει τις αποφάσεις του κειμένου της «Μεγάλης Χάρτας των
Πανεπιστημίων». Η θέση των Πρυτάνεων σχετικά με τον ρόλο των Πανεπιστημίων
στην Ευρωπαϊκή συνοχή αναγνωρίζει τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο των
Πανεπιστημίων για την ανάπτυξη της Ευρώπης μέσα από την παραγωγή και διάδοση
νέας γνώσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη σύμπραξή τους με την παραγωγή
και τη βιομηχανία και το εξέφρασαν με τα πολιτικά κείμενα που αναφέρονται στη
συνέχεια.
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Στη Σορβόννη (1998) και με αφορμή τον εορτασμό της επετείου ιδρύσεως του
Πανεπιστημίου του Παρισιού, συναντήθηκαν οι Υπουργοί αρμόδιοι για την Ανώτερη
Εκπαίδευση της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο
τέλος της συνάντησης υπογράφηκε η κοινή διακήρυξη «για την εναρμόνιση της
αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» γνωστή και
ως Συνθήκη της Σορβόννης 39. Στο κείμενο αναγνωρίζεται η προσπάθεια για ενοποίηση
του ευρωπαϊκού χώρου όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε επίπεδο γνώσης,
κουλτούρας και κοινωνίας. Αναγνωρίζεται ότι ο ανοικτός χώρος Ανώτατης
Εκπαίδευσης ενέχει πολλές θετικές προοπτικές και θα συμβάλλει στις προσπάθειες
για άρση των συνόρων και στην ανάπτυξη ενός πλαισίου διδασκαλίας και μάθησης
που θα ενθαρρύνει την κινητικότητα και τη στενότερη συνεργασία και τελικά θα
ενισχύσει την αίσθηση της ενωμένης Ευρώπης.
Στη διακήρυξη της Σορβόννης αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος που θα
παίξουν τα πανεπιστήμια στην κατάρριψη των συνόρων ανάμεσα στα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δημιουργία κοινού πλαισίου εκπαίδευσης και έρευνας
που θα διευκολύνουν την κινητικότητα και τη στενότερη συνεργασία. Αναφέρεται η
ανάγκη για θέσπιση δύο κύκλων σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, που θα
αναγνωρίζονται διεθνώς, παρέχοντας τη δυνατότητα για σύγκριση και ισοτιμία
μεταξύ των πτυχίων που απονέμουν διαφορετικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Για να
διευκολύνουν την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση θεσπίζονται οι πιστωτικές
μονάδες (ECTS) που αποκτώνται με την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων και
εξαμήνων σπουδών. Αυτή η αλλαγή θα επιτρέψει την πρόσβαση στην Ανώτερη
Εκπαίδευση σε άτομα κάθε ηλικίας και σε χρόνους ανεξάρτητους από την τυπική
εκπαίδευση. Στον κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών θα υπάρξουν δύο βαθμίδες: το
μεταπτυχιακό (Master) και το Διδακτορικό (Doctorat). Και οι δύο βαθμίδες θα πρέπει
να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και στην αυτόνομη εργασία. Στους
προπτυχιακούς φοιτητές, πέραν του προγράμματος σπουδών, θα δίνεται η
δυνατότητα να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στις ξένες γλώσσες και στη χρήση νέων
τεχνολογιών πληροφορικής. Και στα δύο επίπεδα σπουδών, οι φοιτητές θα
39
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ενθαρρύνονται να περάσουν τουλάχιστον ένα εξάμηνο σε χώρα διαφορετική από
εκείνη της καταγωγής τους. Το ίδιο ισχύει και για τους ερευνητές και τους καθηγητές.
Κλείνοντας η διακήρυξη κάνει λόγο για δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ – European Area of Higher Education - EAHE).

3.2 Η διακήρυξη της Μπολόνια (1999)
Σημείο σταθμός για την Ευρωπαϊκή, αλλά και την παγκόσμια Ανώτατη
Εκπαίδευση, αποτελεί η διακήρυξη που υπέγραψαν οι αρμόδιοι Υπουργοί των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μπολόνια της Ιταλίας τον Ιούνιο του 1999,
γνωστή ως «Η διακήρυξη της Μπολόνια» 40. Στη Διακήρυξη της Μπολόνια οι Υπουργοί
Παιδείας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ευρωπαϊκών κρατών 41
συμφώνησαν ως προς τη μεταρρύθμιση των συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
στην Ευρώπη, με στόχο τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
(εφεξής ΕΧΑΕ) και ως προς τους επιμέρους στόχους αυτής της μεταρρύθμισης. Η
Διακήρυξη της Μπολόνια αποτελεί τη δέσμευση των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και όχι μόνο, για την αναμόρφωση των συστημάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης.
Σε συνδυασμό με τη Στρατηγική της Λισαβόνας ενισχύουν και σχηματοποιούν το
πλαίσιο για την Ανώτερη Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 42
Λαμβάνοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Σορβόννης, οι Υπουργοί διαπίστωσαν ότι
ο ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής κουλτούρας θα είναι
καθοριστικός και ότι η δημιουργία του ΕΧΑΕ είναι το κλειδί για την προώθηση της
κινητικότητας, της απασχολησιμότητας και της ανάπτυξης της Ευρώπης. Τονίζεται
επίσης η ανάγκη να λειτουργήσει ο ΕΧΑΕ ως υπόδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο και να
προσελκύσει φοιτητές από τις άλλες ηπείρους 43. Ταυτόχρονα, στόχος παραμένει να
διατηρήσουν τα Πανεπιστήμια την ανεξαρτησία και την αυτονομία τους καθώς και να
βεβαιώσουν ότι η Ανώτερη Εκπαίδευση και τα συστήματα έρευνας θα
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προσαρμόζονται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και στις απαιτήσεις των
κοινωνιών.
Μέσα από την αναδιάρθρωση των ανώτερων σπουδών επιδιώκεται να
καλυφθούν τα κυρίαρχα θέματα της Διακήρυξης τα οποία είναι: να υιοθετηθούν
κοινά αναγνωρίσιμοι και κατανοητοί τίτλοι σπουδών, να υιοθετηθεί κοινός τρόπος για
την περιγραφή των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, να διασφαλιστεί η ποιότητα μέσα
από διεθνείς συνεργασίες και να ενισχυθεί η κινητικότητα φοιτητών και
εκπαιδευτικών. Όλα αυτά τα θέματα αποτελούν τα «κλειδιά» για τη διεθνοποίηση της
Ανώτερης Εκπαίδευσης44 , γεγονός που αποτελεί στόχο για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού συστήματος ανώτερων σπουδών και την
προσέλκυση φοιτητών από άλλες ηπείρους, όπου ήδη υπάρχουν ανταγωνιστικά
εκπαιδευτικά συστήματα, όπως η Αυστραλία, η Αμερική και η Ασία.
Για την προώθηση της συγκρισιμότητας των ακαδημαϊκών βαθμών και της
κινητικότητας η διακήρυξη της Μπολόνια βασίζεται σε έξι δράσεις:
1.

Στη θέσπιση ενός συστήματος ακαδημαϊκών τίτλων οι οποίοι εύκολα

αναγνωρίζονται και συγκρίνονται με τη χρήση ενός κοινού Συμπληρώματος
Διπλώματος 45 το οποίο περιγράφει αναλυτικά το περιεχόμενο των σπουδών, με
σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας·
2.

Στη θέσπιση ενός συστήματος

που θεμελιώνεται βασικά σε δύο

κύκλους σπουδών: τον πρώτο κύκλο σπουδών (Bachelor) που εστιάζει στην αγορά
εργασίας, έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών και είναι προσανατολισμένος στην
ταχύτερη επαγγελματική αποκατάσταση, και το δεύτερο κύκλο σπουδών (Master),
στον οποίο αποκτούν πρόσβαση μόνον οι απόφοιτοι του πρώτου κύκλου, έχει
διάρκεια δύο ετών και ενθαρρύνει την ατομική έρευνα.
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Diploma Supplement, περιλαμβάνεται στα έντυπα του Europass και θα το εξετάσουμε αναλυτικά στη σχετική
ενότητα
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3.

Στη θέσπιση ενός συστήματος συσσώρευσης και μεταφοράς μονάδων

τύπου ECTS (Ενιαίο Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων), το οποίο χρησιμοποιείται στο
πλαίσιο των ανταλλαγών Erasmus·
4.

Στην προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, των διδασκόντων

και των ερευνητών μέσα από την εξάλειψη όλων των φραγμών ως προς την
ελευθερία κυκλοφορίας·
5.

Στη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων για θέματα διασφάλισης της

ποιότητας·
6.

Στην προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση μέσα από την αύξηση του αριθμού των διδακτικών ενοτήτων, των
μαθημάτων και των κλάδων των οποίων το περιεχόμενο, ο προσανατολισμός ή η
οργάνωση χαρακτηρίζονται από ευρωπαϊκή διάσταση.
Σχετικά με τη μεταρρύθμιση των συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην
Ευρώπη, οι Υπουργοί δηλώνουν τη θέλησή τους να συμβάλλουν προς αυτόν το στόχο,
σεβόμενοι τη διαφορετικότητα των λαών, τις γλώσσες, τα εθνικά συστήματα
εκπαίδευσης και την αυτονομία των Πανεπιστημίων, με απώτερο στόχο την εδραίωση
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για να επιτευχθεί ο στόχος θα
προωθήσουν συνεργασίες μεταξύ χωρών και φορέων που ασχολούνται με την
Ανώτατη Εκπαίδευση. Για την παρακολούθηση της πορείας της απόφασης ορίζεται
νέα συνάντηση, δύο χρόνια αργότερα, στην οποία θα αποφασιστούν τα επόμενα
βήματα.
Η διαδικασία της Μπολόνια δεν εφαρμόστηκε, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δίχως
αντιδράσεις. Οι ενέργειες που έγιναν για τη διασφάλιση ποιότητας μέσα από
εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις των Ιδρυμάτων και για τη δημιουργία της
Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας συνάντησε έντονες αντιδράσεις από τα μέλη της
Ακαδημαϊκής Κοινότητας (φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συλλόγους) που είδαν στις
προσπάθειες αναμόρφωσης και αξιολόγησης τον κίνδυνο για χειραγώγηση της
γνώσης, υποχρηματοδότηση των Ιδρυμάτων, η οποία θα συνδέεται με το αποτέλεσμα
της αξιολόγησης, και στροφή των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευση στην κάλυψη των
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αναγκών της αγοράς, χάνοντας έτσι τον ουμανιστικό τους χαρακτήρα 46. Άλλωστε, η
προσπάθεια για μείωση του κρατικού ελέγχου στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν είχε τα
αποτελέσματα που υποσχόταν, καθώς ο έλεγχος παραμένει, έστω και με διαφορετική
μορφή. Δεν χρειάζεται πλέον η έγκριση του Υπουργείου για μια σειρά αποφάσεων
των Πρυτάνεων, ωστόσο παραμένει η κρατική χρηματοδότηση, η έκθεση για την
πορεία της Ανώτατης Εκπαίδευσης η οποία μεταφέρεται ετήσια στη Βουλή και η
σύνδεση της χρηματοδότησης με την αξιολόγηση του Ιδρύματος.

3.3. Η διαδικασία της Μπολόνια, πορεία από το 2001 ως το 2014
Ως συνέχεια της διακήρυξης της Μπολόνια, για την παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν, όπως είχε άλλωστε συμφωνηθεί, ακολούθησαν
συναντήσεις των Υπουργών για θέματα Ανώτατης εκπαίδευσης κάθε δύο χρόνια, στις
οποίες παρουσιάζονταν και οι εκθέσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της
διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Follow-up Group).
Το ανακοινωθέν που εκδόθηκε στη συνάντηση των Υπουργών στην Πράγα
(2001) 47 βασίστηκε στο κείμενο - απόφαση του συνεδρίου που διοργάνωσαν οι
εκπρόσωποι 300 Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Σαλαμάνκα στις
29-30 Μαρτίου 2001 48 και στο Συνέδριο των Ευρωπαίων Φοιτητών που έγινε στο
Γκέτενμποργκ στις 24-25 Μαρτίου 2001. Με τον τρόπο αυτό λήφθηκαν υπόψη οι
θέσεις των μελών των Ιδρυμάτων και των άμεσα ενδιαφερομένων, των φοιτητών,
καθώς ένα από τα ζητούμενα της αναμόρφωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης είναι και η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Το
Συμβούλιο Υπουργών αποδέχθηκε την έκθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης και
διαπίστωσε ότι υπήρξε ευρεία αποδοχή όσων υιοθετήθηκαν στη Μπολόνια και θα
πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες προώθησης της κινητικότητας, προκειμένου
να γίνει ευρύτερα αποδεκτός ο πλούτος του ΕΧΑΕ. Ωστόσο, υπήρξαν σημεία που
χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης, όπως είναι η προώθηση συνεργασιών προκειμένου να
προβληθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο η απλή, επαρκής και δίκαιη αναγνώριση
46
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που θα αντανακλά τη διαφορετικότητα των επαγγελματικών προσόντων. Σχετικά με
τους δύο κύκλους σπουδών, είναι σημαντικό το γεγονός ότι κάποιες χώρες
υιοθέτησαν και προσφέρουν ήδη, πτυχία Bachelor και Master από Πανεπιστήμια και
άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τονίστηκε ότι η ποιότητα είναι η βασική
προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη, τη συνάφεια, την κινητικότητα, τη συμβατότητα
και την ελκυστικότητα του ΕΧΑΕ. Η ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
είναι και θα παραμείνει καθοριστικός παράγοντας για τη διεθνή ελκυστικότητα και
ανταγωνιστικότητα του ΕΧΑΕ. Για να ενισχυθεί η ποιότητα προτάθηκε η διάδοση
αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών και η συνεργασία με φορείς, όπως το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, με στόχο
τη δημιουργία κοινού πλαισίου αναφοράς. Αναγνωρίζεται ότι η δια βίου μάθηση
είναι ουσιώδες εργαλείο για τον ΕΧΑΕ και οι πολιτικές της δια βίου μάθησης είναι
απαραίτητες για να αντιμετωπιστούν προκλήσεις όπως είναι η ανταγωνιστικότητα και
η χρήση νέων τεχνολογιών, η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, οι ίσες ευκαιρίες και
η ποιότητα ζωής. Η συμμετοχή των Πανεπιστημίων και των φοιτητών τους στην
προσπάθεια αναμόρφωσης του ΕΧΑΕ είναι τόσο αναγκαία όσο και ευπρόσδεκτη.
Στο Βερολίνο (2003) 49 διαπιστώθηκε η πρόοδος που σημειώθηκε σε σχέση με
όσα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν έως τότε και τέθηκαν νέοι στόχοι και
προτεραιότητες για τα επόμενα έτη, με στόχο να επισπεύσουν την υλοποίηση του
ΕΧΑΕ, ενώ λήφθηκαν υπόψη τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που
προηγήθηκαν 50. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινωνική διάσταση της
διαδικασίας της Μπολόνια καθώς και ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί κοινωνικό
αγαθό και ταυτόχρονα κοινωνική ευθύνη. Αναγνωρίστηκε ότι πρέπει να διασφαλιστεί
στενότερη συνεργασία μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και συστημάτων έρευνας στις
χώρες που συμμετέχουν καθώς ο ΕΧΑΕ θα μπορούσε να ωφεληθεί από συνεργασίες
με την Ευρωπαϊκή Περιοχή Έρευνας (European Research Area). Τελικός σκοπός
παραμένει η διατήρηση του πολιτιστικού πλούτου της Ευρώπης και της γλωσσικής
διαφοροποίησης των κρατών μελών. Τονίστηκε η ανάγκη για ύπαρξη/δημιουργία
49
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συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε επίπεδο Ιδρύματος, έθνους και Ευρωπαϊκής
Ένωσης, γι’ αυτό και συμφωνήθηκε ότι μέχρι το 2005 τα εθνικά συστήματα
διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
1.

τον ορισμό των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων μερών,

2.

την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών ή/και των

Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής και της εξωτερικής
αξιολόγησης και της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων,
3.

ένα σύστημα πιστοποίησης ή συγκρίσιμων διαδικασιών και

4.

διεθνείς συμμετοχές, συνεργασίες και δικτύωση μεταξύ των

Ιδρυμάτων.
Από το 2005 και εξής, κάθε πτυχιούχος θα λαμβάνει το Παράρτημα Διπλώματος
στην αγγλική γλώσσα, ώστε να επιτευχθεί η ζητούμενη διαφάνεια και ευελιξία των
πτυχίων Ανώτατης Εκπαίδευσης για να τονωθεί η απασχολησιμότητα και η
ακαδημαϊκή αναγνώριση για περαιτέρω σπουδές. Τονίζεται ακόμα ο ρόλος των
φοιτητών στη λήψη αποφάσεων και η ανάγκη να συμμετέχουν διαρκώς και ενεργά σε
όλα τα στάδια των δράσεων, καθώς και η ανάγκη για παροχή διευκολύνσεων ώστε οι
φοιτητές να μπορούν να ασχοληθούν με τις σπουδές τους δίχως εμπόδια από το
κοινωνικό ή οικονομικό τους υπόβαθρο. Επαναλαμβάνεται η σημασία της
κινητικότητας και η ανάγκη για τη στήριξή της μέσα από τη θέσπιση πλαισίων
αναγνώρισης μάθησης (σύστημα ECTS). Γίνεται λόγος για προγράμματα ελκυστικά σε
φοιτητές χωρών εκτός Ευρώπης, για την παροχή υποτροφιών για την απόκτηση
ευρωπαϊκής παιδείας καθώς και για τη θέση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
στη δια βίου μάθηση, ενώ τονίζεται η ανάγκη προσφοράς δια βίου εκπαίδευσης
ανεξαρτήτως του προηγούμενου επιπέδου γνώσεων.
Στο Μπέργκεν (2005) 51 έγινε η ανασκόπηση της πορείας των αποφάσεων της
Μπολόνια και τέθηκαν στόχοι και προτεραιότητες για το 2010. Στη συνάντηση έλαβαν
υπόψη τόσο την έκθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης όσο και την αναφορά από
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την ανάλογη συνάντηση των φοιτητών (European Student on Implementation of
Bologna) 52. Αναγνωρίστηκε ο ρόλος των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, του
προσωπικού και των φοιτητών ως εταίρων στη διαδικασία της Μπολόνια.
Υιοθετήθηκε το γενικότερο πλαίσιο προσόντων του ΕΧΑΕ με την αναγνώριση τριών
κύκλων βασισμένων στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και τις ικανότητες (Πίνακας 3,
Παράρτημα). Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν για την επεξεργασία Εθνικών Πλαισίων
Προσόντων συμβατών με το γενικότερο πλαίσιο του ΕΧΑΕ ως το 2010. Η ανάπτυξη
των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πλαισίων Προσόντων αποτελεί ευκαιρία για την
περαιτέρω ενσωμάτωση της δια βίου μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Επαναλαμβάνεται η ανάγκη για συνεργασία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
και άλλων φορέων προκειμένου να βελτιωθεί η αναγνώριση προηγούμενης γνώσης,
συμπεριλαμβανομένης και της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, αναγνώριση που θα
επιτρέψει την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Για να επιτευχθεί η συνεργασία
μεταξύ Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης και Έρευνας ιδιαίτερο ρόλο έχουν οι σπουδές
διδακτορικού επιπέδου που προωθούν τη γνώση μέσα από πρωτογενή έρευνα. Οι
υποψήφιοι διδάκτορες θεωρούνται φοιτητές αλλά ταυτόχρονα και πρώιμοι
ερευνητές. Παρά την ανάγκη για διαφάνεια και δομημένα προγράμματα
διδακτορικών σπουδών, πρέπει να αποφευχθεί η υπερβολική θέσπιση κανόνων
λειτουργίας τους, προκειμένου να μην περιοριστεί η ελευθερία της έρευνας.
Η ισότιμη συμμετοχή όλων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όπως ορίστηκε στη
Μπολόνια, εκφράζει το κοινωνικό πρόσωπο του ΕΧΑΕ, και περιλαμβάνει μέτρα
ενίσχυσης

των

οικονομικά

ασθενέστερων,

προκειμένου

να

ολοκληρώνουν

απρόσκοπτα τις σπουδές τους. Η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού παραμένει
ένας από τους στόχους-κλειδιά, γι’ αυτό και στη συνάντηση στο Μπέργκεν
επιβεβαιώνεται η δέσμευση όλων ως προς την άρση των εμποδίων και τη
διευκόλυνση της κινητικότητας και για άτομα εκτός του ΕΧΑΕ, και διασφαλίζονται οι
περίοδοι σπουδών εκτός του αρχικού ιδρύματος. Για το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα
2010 βασικές αρχές παραμένουν η ποιότητα, η διαφάνεια και η διασφάλιση της
αυτονομίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, προκειμένου να εφαρμοστούν οι
52
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συμφωνημένες αλλαγές. Σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας, αναγνωρίζεται ότι
παρότι κάθε χώρα έκανε προσπάθειες, απαιτούνται μεγαλύτερη συμμετοχή των
φοιτητών και διεθνείς συνεργασίες. Κάθε ένας από τους τρεις κύκλους σπουδών
προετοιμάζει τους φοιτητές να προχωρήσουν στον επόμενο, ενώ ταυτόχρονα τους
καθιστά ενεργούς πολίτες. Δεδομένης της θέσης των πανεπιστημίων ως χώρων
έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας, αναγνωρίζεται ο στρατηγικός τους ρόλος στην
καλλιέργεια της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης53. Για το λόγο αυτόν θα
πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης.
Το ανακοινωθέν της συνάντησης των Υπουργών Παιδείας στο Λονδίνο (2007) 54
εκφράζει με συντομία τις βάσεις πάνω στις οποίες αναπτύσσεται η διαδικασία της
Μπολόνια. Χτίζοντας πάνω στην πλούσια και ποικίλη πολιτιστική κληρονομιά,
αναπτύσσεται ο ΕΧΑΕ βασισμένος στην αυτονομία των Ιδρυμάτων, την ακαδημαϊκή
ελευθερία, τις ίσες ευκαιρίες και τις δημοκρατικές αρχές που θα διευκολύνουν την
κινητικότητα, θα αυξήσουν την απασχολησιμότητα και θα ενισχύσουν την
ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ενισχύοντας και τη
διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων 55. Αναγνωρίζονται η προσπάθεια που καταβάλλεται
από τα συμβαλλόμενα κράτη για την εναρμόνιση των συστημάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης και η αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η αλλαγή στην Ανώτατη
Εκπαίδευση σημαίνει στροφή σε μαθητοκεντρική εκπαίδευση. Η κινητικότητα
φοιτητών και προσωπικού που δημιουργεί ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και
διεθνείς συνεργασίες μεταξύ ατόμων και Ιδρυμάτων, ενθαρρύνοντας την ποιότητα
στην Ανώτερη Εκπαίδευση και την έρευνα και δίνοντας υπόσταση στην Ευρωπαϊκή
διάσταση, συνεχίζει να αποτελεί στόχο. Τα Πλαίσια Προσόντων, Εθνικά και
Ευρωπαϊκό, είναι σημαντικά εργαλεία για τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των
προσόντων και μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
προσανατολισμένων στα μαθησιακά αποτελέσματα, βελτιώνοντας την αναγνώριση
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προσόντων και τις μορφές πρότερης μάθησης. Η χρήση των πλαισίων προσόντων,
τόσο των εθνικών όσο και εκείνων του ΕΧΑΕ, θα είναι συμβατή με την πρόταση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη δια
βίου μάθηση. Το έτος 2010 ορίζεται ως έτος μετάβασης από τη διαδικασία της
Μπολόνια στον ΕΧΑΕ και αναγνωρίζεται ως ευκαιρία για να επαναδιατυπωθεί η
δέσμευση των αρμοδίων Υπουργών ως προς την ανάδειξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης
σε καθοριστικό παράγοντα για να γίνουν οι κοινωνίες βιώσιμες σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προτεραιότητες που τίθενται για τη συνέχεια είναι οι εξής:
κινητικότητα, κοινωνική διάσταση, απασχολησιμότητα, η θέση του ΕΧΑΕ στο διεθνή
εκπαιδευτικό χώρο και τέλος η παρακολούθηση της διαδικασίαας της Μπολόνια
βασισμένη σε εθνικές αναφορές για την κινητικότητα, τη διεθνή θέση των Ιδρυμάτων
και την κοινωνική διάσταση.
Στη συνάντηση των Υπουργών Παιδείας στη Λουβαίν (2009) 56 και ανάμεσα στις
προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, της παγκοσμιοποίησης και της ραγδαίας
εξάπλωσης της τεχνολογίας, γίνεται αναφορά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και
οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στις αρχές του 2008, γεγονός που τονίζει ακόμα
περισσότερο την αναγκαιότητα της ύπαρξης καινοτομίας και ευελιξίας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση στην Ευρώπη, δίνοντας της το ρόλο του μέσου για έξοδο από την κρίση. Η
συμφωνηθείσα αναμόρφωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης θα συνεχιστεί
σύμφωνα με τις αξίες της ιδρυματικής αυτονομίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και
της κοινωνικής ισότητας, αναζητώντας ταυτόχρονα την πλήρη συμμετοχή των
φοιτητών και του προσωπικού. Οι προτεραιότητες που τίθενται έως το 2020 είναι να
αναγνωριστεί πλήρως η αξία των διαφορετικών αρμοδιοτήτων της Ανώτατης
Εκπαίδευσης που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος, από τη διδασκαλία και την έρευνα
μέχρι την κοινωνική προσφορά και τη δέσμευση για κοινωνική συνοχή και πολιτιστική
ανάπτυξη. Όλα τα μέλη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, φοιτητές και προσωπικό, θα
(πρέπει να) είναι εξοπλισμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
ταχύτατα εξελισσόμενης κοινωνίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν και Υπουργοί χωρών
από όλο σχεδόν τον κόσμο και με τη λήξη της συνάντησης εκδόθηκε σύντομο
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κείμενο 57 στο οποίο εκφράζεται η συμφωνία τους ως προς τις βασικές αρχές της
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αναγνωρίζεται από κοινού η σημασία της διεθνούς
συνεργασίας και κινητικότητας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητών,
ερευνητών και ακαδημαϊκών.
Το Μάρτιο του 2010 στη Βουδαπέστη και στη Βιέννη 58 συναντήθηκαν εκ νέου οι
Υπουργοί Παιδείας των 47 χωρών που υπέγραψαν τη διαδικασία της Μπολόνια. Η
συνάντηση αυτή σηματοδότησε την εφαρμογή του ΕΧΑΕ στην επίσημη μορφή του, με
όλες τις προσαρμογές που προστέθηκαν από τη διαδικασία της Μπολόνια το 1999 και
τις ανά διετία συναντήσεις, οι οποίες κατέστησαν τον ΕΧΑΕ ορατό στον παγκόσμιο
χάρτη. Αναγνωρίστηκε ότι υπάρχει ανάγκη για προσαρμογές και περισσότερη
συνεργασία, στην οποία θα συμμετέχουν το προσωπικό και οι φοιτητές σε επίπεδο
Ευρώπης, χώρας και κυρίως σε επίπεδο Ιδρύματος, για να εξελιχθεί ο ΕΧΑΕ όπως τον
οραματίστηκαν. Δεσμεύτηκαν για την πλήρη εφαρμογή των όσων αποφασίστηκαν
στην προηγούμενη διακήρυξη, το 2009, με όλες τις προσαρμογές που προήλθαν
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για ακαδημαϊκή
ελευθερία, αυτονομία και αποτίμηση του έργου των Ιδρυμάτων για τον ΕΧΑΕ,
τονίζοντας το ρόλο που έχουν τα Ιδρύματα στη δημιουργία ειρηνικών και
δημοκρατικών κοινωνιών με κοινωνική συνοχή. Ζητήθηκε από την Επιτροπή
παρακολούθησης να προτείνει μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί η πλήρης και
απόλυτη εφαρμογή των αρχών και δράσεων στον ΕΧΑΕ, δημιουργώντας, ανάμεσα στα
άλλα, νέες μεθόδους διδασκαλίας, όπως η διδασκαλία ομότιμων, οι εκπαιδευτικές
επισκέψεις και άλλες κοινές δράσεις. Με την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας της
Μπολόνια

και τη διεύρυνση των συνεργειών, θα μπορέσει η Ευρώπη να

αντιμετωπίσει επιτυχώς τις προκλήσεις της δεκαετίας 2010-2020.
Η διακήρυξη του Βουκουρεστίου 59 (2012) είναι η πρώτη έκθεση που
συντάσσεται μετά την έναρξη εφαρμογής του ΕΧΑΕ, το 2010. Στόχος της διακήρυξης
είναι η παρουσίαση στοιχείων για την μέχρι τότε πορεία των μεταρρυθμίσεων στον
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Ευρωπαϊκή Ένωση (2009β)
Ευρωπαϊκή Ένωση (2010α)
59
Ευρωπαϊκή Ένωση (2012)
58

51

ΕΧΑΕ αλλά και η διαπίστωση των αλλαγών που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να
ωφεληθούν πραγματικά η Ανώτατη Εκπαίδευση, οι φοιτητές, η οικονομία και η
κοινωνία με την ευρύτερη έννοια. Το κείμενο της διακήρυξης υπήρξε αποτέλεσμα
συνεργασίας της Επιτροπής παρακολούθησης της Μπολόνια και των οργανισμών
Eurostat, Eurostudent και Eurydice που έδωσαν τα απαιτούμενα στοιχεία της μέχρι
στιγμής εφαρμογής της διαδικασίας. Το σύνολο των επτά κεφαλαίων που αναλύονται
στην έκθεση αφορούν σε θέματα που συζητήθηκαν εκτενώς στις συναντήσεις των
Υπουργών σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1999 -2012. Αυτά είναι: 1) το πλαίσιο του
ΕΧΑΕ, 2) τα πτυχία και τα προσόντα που θα προσφέρουν τα Ανώτατα Ιδρύματα, 3) η
διασφάλιση ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, 4) η κοινωνική διάσταση της
Ανώτατης Εκπαίδευσης, 5) τα πραγματικά αποτελέσματα και η απασχολησιμότητα
των αποφοίτων, 6) η δια βίου μάθηση στον ΕΧΑΕ και 7) η κινητικότητα.
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας εφαρμογής της διαδικασίας, η
Ομάδα Παρακολούθησης της Διαδικασίας της Μπολόνια από τον Ιανουάριο του 2011,
οπότε άρχισε η εφαρμογή της διαδικασίας, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2014 έχει
προγραμματίσει και οργανώσει πολλαπλές εκδηλώσεις με θεματολογία σχετική με
την εφαρμογή και παροχή διευκρινίσεων σε προβλήματα που παρουσιάστηκαν και
συζητήθηκαν, όπως η κοινωνική διάσταση της δια βίου μάθησης, το Πλαίσιο
Προσόντων και η αναγνώριση προσόντων. Στην Αθήνα (9-10 Απριλίου 2014) 60 έγινε η
1η συνάντηση για το 2014. Τα κύρια σημεία που συζητήθηκαν ήταν τα εξής: το μέλλον
της διαδικασίας της Μπολόνια και η αναγκαία αναμόρφωση των θεμάτων που
πραγματεύεται, η αναφορά από τους προέδρους των ομάδων εργασίας για την
εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια, οι διαρθρωτικές αλλαγές, η κοινωνική
διάσταση και η δια βίου μάθηση, η κινητικότητα και η διεθνοποίηση.
Παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις της Επιτροπής Συντονισμού για τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον ΕΧΑΕ,
καθώς και η θεματική συζήτηση για τη χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
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Τα κείμενα των αποφάσεων που προέκυψαν από τις συναντήσεις των Υπουργών
αρμόδιων για θέματα παιδείας σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας της
Μπολόνια συνοδεύουν εκθέσεις παρακολούθησης που συντάχθηκαν από τα
υποστηρικτικά δίκτυα όπως το Eurydice και το δίκτυο για την Ανώτερη Εκπαίδευση.
Ένα τέτοιο κείμενο είναι και το «Focus on Higher Education in Europe 2010: New
report on the impact of the Bologna Process» 61 που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2010
και δίνει μια συνολική εικόνα της εφαρμογής της διαδικασίας της Μπολόνια στις 46
χώρες

που

συμμετείχαν.

Η

εικόνα

είναι

αρκετά

ενθαρρυντική,

αν

και

διαφοροποιημένη μεταξύ των κρατών σε κάποια θέματα. Ως προς τους τρεις κύκλους
σπουδών, έχουν υιοθετηθεί από το σύνολο των συμμετεχουσών χωρών, αν και με
διαφορετικά μοντέλα εφαρμογής (3+2 έτη, 4+1 έτη, 4+2 έτη, 4+1,5 έτη ή χωρίς
κυρίαρχο μοντέλο εφαρμογής). Τα εργαλεία ECTS (αφορά στη μέτρηση του όγκου
εργασίας

που

παράγει

ένα

μάθημα)

και

το

Παράρτημα

Διπλώματος 62

χρησιμοποιούνται στο σύνολο σχεδόν των χωρών με εξαίρεση τη χώρα της ΠΓΔΜ και
την Κύπρο. Η διασφάλιση ποιότητας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες, αλλά με
διαφοροποιήσεις. Σε κάποιες χώρες η διασφάλιση ποιότητας γίνεται από ανεξάρτητες
αρχές, όπως στη χώρα μας η Α.ΔΙ.Π., ή/και από τα ίδια τα Ιδρύματα. Δεδομένα
σχετικά με την κινητικότητα συγκεντρώνονται σε κάποιες χώρες για όλες τις μορφές
κινητικότητας, ενώ σε άλλες μόνο για τις κύριες μορφές όπως το πρόγραμμα Erasmus.
Για την κοινωνική διάσταση της δια βίου μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στις
περισσότερες χώρες γίνεται συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της
συμμετοχής των κοινωνικών ομάδων στη δια βίου μάθηση, ενώ η δράση των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στη δια βίου μάθηση έχει αναγνωριστεί σε όλες
σχεδόν τις συμμετέχουσες χώρες με μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τον αριθμό των
Ιδρυμάτων που συμμετέχουν. Οι χώρες της πρώην ΕΣΣΔ δεν έχουν ακόμα
αναγνωρίσει αυτή την αποστολή των Ιδρυμάτων. Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης
είναι έκδηλες σε όλη την Ευρώπη και έχουν επηρεάσει τις κρατικές επιχορηγήσεις των
Ιδρυμάτων είτε θετικά (σε κάποιες χώρες κυρίως του Βορρά), είτε αρνητικά. Ελάχιστες
είναι οι χώρες στις οποίες δεν υπήρχε καμία μεταβολή.
61
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Eurydice Network (2010)
Αναλύει το αντικείμενο σπουδών με πρόσθετα στοιχεία για να γίνεται πιο κατανοητό
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Από την πλευρά των ακαδημαϊκών, υπήρξαν αρκετές προσπάθειες να
συμβαδίσουν με τις πολιτικές αποφάσεις σχετικά με την αναμόρφωση του ΕΧΑΕ. Μία
από αυτές αποτελεί και το πρόγραμμα Tuning 63, στο οποίο γίνονται εντατικές
συνεργασίες μεταξύ των Πανεπιστημίων των χωρών της Ευρώπης αλλά και του
κόσμου ολόκληρου, για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και το
σχεδιασμό τους σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα και το σύνολο των
ικανοτήτων που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον πτυχιούχο του κάθε κλάδου.
Μέσα από όλα αυτά τα κείμενα και τις επαναλαμβανόμενες συναντήσεις των
Υπουργών για την παρακολούθηση κα την προώθηση της εφαρμογής της διαδικασίας
της Μπολόνια φαίνεται ξεκάθαρα η εμβληματική θέση που έχει η διαδικασία της
Μπολόνια αναφορικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδυάζοντας την αναμόρφωση του χώρου
Ανώτατης Εκπαίδευσης με τις πολιτικές για τη δια βίου μάθηση και τη συνολικότερη
πολιτική της για την καθιέρωση της Ευρώπης ως μιας οικονομίας της γνώσης με
παγκόσμια εμβέλεια, προσδίδει στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης έναν ρόλο
κλειδί που θα οδηγήσει την Ευρώπη στην επίτευξη των στόχων της και στην
αντιμετώπιση της κρίσης μέσα από την έρευνα, τη γνώση και την καινοτομία που
παράγουν τα εν λόγω Ιδρύματα. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι μόνο θετικό. Οι αλλαγές
που θα πρέπει να γίνουν για να εφαρμοστούν όλες οι προτεινόμενες πολιτικές,
μεταστρέφουν κατά πολύ το μέχρι πρότινος μοντέλο του Humbolt 64 για την Ανώτατη
Εκπαίδευση. Το άτομο δεν εκπαιδεύεται με στόχο να γίνει χρήσιμο στο κοινωνικό
σύνολο, αλλά πρωτίστως, αν όχι αποκλειστικά, για την αγορά εργασίας. Για το λόγο
αυτό και οι ανθρωπιστικές σπουδές, τουλάχιστον όσον αφορά στην επαγγελματική
αποκατάσταση, βρίσκονται σε δεύτερη, αν όχι τρίτη, επιλογή. Οι σπουδές σήμερα
γίνονται πιο χρηστικές με αιχμή της σπουδές στην τεχνολογία και τη βιομηχανική
έρευνα ενώ ταυτόχρονα, οι ανθρωπιστικές σπουδές τίθενται σε δεύτερο,
υποδεέστερο, επίπεδο. Δεν είμαι σίγουρη για το πόσο αυτή η αλλαγή μπορεί να
βοηθήσει τις κοινωνίες μας να επιβιώσουν, κατ’ αρχήν, και στη συνέχεια να
63

http://www.unideusto.org/tuningeu/
Σύμφωνα με αυτό ο άνθρωπος πρέπει να μορφώνεται συνολικά με στόχο το ευρύτερο κοινό καλό και η
μόρφωση πρέπει να προσφέρεται με φροντίδα και έλεγχο του κράτους –L. Chisholm (2012)
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επιτρέψουν στα άτομα-μέλη τους να βελτιωθούν, δίνοντας τους τις ευκαιρίες για
ατομική εξέλιξη και ανάπτυξη των προσωπικών τους δυνατοτήτων.
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4.
Ελληνική Πολιτική για τη δια βίου Μάθηση και την
Ανώτατη Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική
νομοθεσία έχουν εκδοθεί κατά καιρούς Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις που
θεσμοθετούν την προσαρμογή τους στα εγχώρια δεδομένα. Στη συνέχεια,
παρουσιάζονται Νόμοι που σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση και την Ανώτατη
Εκπαίδευση με χρονολογική σειρά, όπως αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του Εθνικού
Τυπογραφείου.

4.1

Ελληνική πολιτική για τη δια βίου μάθηση
Ο Νόμος 3191/2003 65 «το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση» (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.), ορίζει τα σχετικά με
τη σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
Ως στρατηγικοί στόχοι του παρόντος νόμου, οι οποίοι σχετίζονται με το θέμα που
διερευνά η παρούσα εργασία, ορίζονται οι εξής:
1.

ο συντονισμός των προγραμμάτων σπουδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών

των Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
2.

η διαμόρφωση και η συνεχής λειτουργία αποτελεσματικού και αποδοτικού

συστήματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η σύνδεση
των παρεχόμενων υπηρεσιών με την αγορά εργασίας.
Βλέπουμε ότι και στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ο
συντονισμός των προγραμμάτων σπουδών με θέσπιση κανόνων ποιότητας για τη
λειτουργία της εκπαίδευσης αποτελεί, όπως και στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
σημαντικό ζητούμενο. Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής προβλέπονται πλέον ως
αναγκαία παροχή προς τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να σχεδιάσουν την
επαγγελματική τους πορεία.
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Ο Νόμος 3369/2005 66 με τίτλο «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και
άλλες διατάξεις» εμπλουτίζει και επικαιροποιεί τα δεδομένα του νόμου 3191/2003
που παρουσιάστηκε παραπάνω. Ο νόμος 3369/2005 ορίζει τους φορείς που μπορούν
να παρέχουν δια βίου εκπαίδευση και δια βίου κατάρτιση σε σχέση με το προϋπάρχον
επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων, δηλαδή άλλοι φορείς
μπορούν να εκπαιδεύουν αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άλλοι
πτυχιούχους, άλλοι γονείς κ.τ.λ.. Στη συνέχεια, ορίζεται η Σύσταση Εθνικής Επιτροπής
Δια βίου Μάθησης με αντικείμενο εργασιών τη διάγνωση των αναγκών εκπαίδευσης
του πληθυσμού, τη γενικότερη αξιολόγηση και το συντονισμό των φορέων παροχής
δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Στον ίδιο νόμο ορίζεται ότι ο σχεδιασμός και η
πιστοποίηση των προγραμμάτων δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης βασίζονται
στην

ανάπτυξη

επαγγελματικών

περιγραμμάτων 67.

Η

πιστοποίηση

των

επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΚΕΠΙΣ, μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής.
Αναφέρεται, επίσης, ότι τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης οδηγούν στην
απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Πιστοποιητικού Δια Βίου Εκπαίδευσης,
ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος. Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά
αναγράφουν την ονομασία του φορέα χορήγησης, τη χρονολογία χορήγησης και την
ονομασία του προγράμματος που αφορούν και είναι δυνατόν να συνοδεύονται από
Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού 68.
Τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης υπόκεινται σε εσωτερική αξιολόγηση σε
ετήσια βάση και σε εξωτερική αξιολόγηση κάθε τέσσερα έτη. Κριτήρια για την
αξιολόγηση κάθε προγράμματος μπορεί να είναι η ζήτηση για το πρόγραμμα, το
επίπεδο γνώσεων που προσφέρει, ο αριθμός υποψηφίων που εκδηλώνουν
66
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Επαγγελματικό περίγραμμα είναι το σύνολο των βασικών και επί μέρους επαγγελματικών λειτουργιών που
συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές. Το επαγγελματικό
περίγραμμα ορίζει όλες τις πιθανές επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει η κατοχή του συγκεκριμένου τίτλου
σπουδών και κατοχυρώνει τον πτυχιούχο ως προς τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.
68
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ενδιαφέρον συμμετοχής, η αξιολόγηση εκ μέρους των εκπαιδευομένων και των
διδασκόντων του περιεχομένου και του τρόπου διεξαγωγής του προγράμματος, η
γνώμη των αποφοίτων για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ως προς την
ανανέωση και τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους και ως προς την επαγγελματική
αποκατάσταση των συμμετεχόντων και άλλα πολλά.
Σε κάθε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης
Ινστιτούτου Δια βίου Εκπαίδευσης με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ η
οργάνωση και η λειτουργία του ορίζεται στην ίδια απόφαση. Οι διοικητικές και
διαχειριστικές πράξεις των Ιδρυμάτων για τα Ι.Δ.Β.Ε. υπόκεινται σε έλεγχο
νομιμότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ήδη, αρκετά από τα
ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας έχουν συστήσει Ινστιτούτα Δια βίου
Εκπαίδευσης, στα οποία η συμμετοχή είναι ικανοποιητική, αν και με αρκετά
διαφοροποιημένες ονομασίες69 (ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από αυτές: Κέντρο
Συνεχιζόμενης

Εκπαίδευσης

και

Επιμόρφωσης

στο

Εθνικό

Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου κ.α.), και προσφέρουν κύκλους προγραμμάτων κατάρτισης
σε θέματα αιχμής και άμεσου ενδιαφέροντος σε πτυχιούχους και επαγγελματίες.
Νόμος 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»70
Σκοπός του νόμου 3879/2010 είναι η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης μέσω της
αναγνώρισης εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων
δια βίου μάθησης και της διασφάλισης της διαφάνειας και της ποιότητας ώστε να
επιτυγχάνεται η διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση, η
διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας των ατόμων και γενικότερα η
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, σχετίζεται με την υλοποίηση των
στόχων που τέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ποιότητα της εκπαίδευσης
69
70
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και τη διασύνδεση των σπουδών με την απασχόληση, με τελικό σκοπό τη δημιουργία
της οικονομίας της γνώσης.
Ειδικότεροι στόχοι του νόμου είναι:
1.

η συστηματοποίηση και ο συντονισμός της διερεύνησης των

εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης
2.

ο προγραμματισμός και η αποκέντρωση των δραστηριοτήτων δια βίου

μάθησης, η συστηματική υποστήριξη των φορέων του Εθνικού Δικτύου Δια
Βίου Μάθησης και η προγραμματική συνεργασία των φορέων διοίκησης του
Δικτύου με τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης
3.

η

ανάδειξη

της

επαγγελματικής

κατάρτισης

και

της

γενικής

εκπαίδευσης ενηλίκων ως δύο ισότιμων πυλώνων της δια βίου μάθησης
4.

η θεσμοθέτηση προτύπων και μέσων για την ανάπτυξη και την ποιοτική

αναβάθμιση της δια βίου μάθησης
5.

η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων και ιδιαίτερα

των μελών κοινωνικά ευπαθών και ευάλωτων ομάδων σε όλες τις δράσεις
κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
6.

η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών ενηλίκων

7.

η

δημιουργία

συνεκτικού

εθνικού

πλαισίου

αξιολόγησης

και

πιστοποίησης για όλες τις μορφές κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης
ενηλίκων, και
8.

η συγκρότηση ενιαίου εθνικού πλαισίου αναγνώρισης προσόντων και

πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Στους ορισμούς που περιλαμβάνει ο νόμος 3879 παρατίθενται για πρώτη φορά
οι όροι «εισροές» και «εκροές». Η αναφορά αυτή σηματοδοτεί και τη στροφή προς
την ποιοτική και μετρήσιμη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ως «εισροές»
ορίζονται οι ανθρώπινοι, οικονομικοί και φυσικοί πόροι που χρησιμοποιούνται στη
μαθησιακή διαδικασία και ιδίως οι δομές, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τα
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προγράμματα και οι εκπαιδευτές της μη τυπικής εκπαίδευσης. Ως «εκροές» ορίζονται
τα άμεσα αποτελέσματα της μαθησιακής δραστηριότητας, δηλαδή οι γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες που αποκτά το άτομο με την ολοκλήρωση ενός
προγράμματος.
Στο άρθρο 3 ορίζονται οι φορείς και οι λειτουργίες του Εθνικού Δικτύου Δια
βίου μάθησης, οι φορείς Διοίκησης και οι φορείς Παροχής Υπηρεσιών δια βίου
μάθησης. Ως φορείς Διοίκησης ορίζονται η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης που
υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, οι υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειών και των
Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης, το Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης
Προσόντων, το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Με άλλα λόγια, στους φορείς
διοίκησης εντάσσει όλους τους δημόσιους φορείς που έχουν ως ρόλο την
πιστοποίηση και παρακολούθηση της ποιότητας και της παροχής των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.

Ως

φορείς

Παροχής

Υπηρεσιών

ορίζονται

τα

Ινστιτούτα

Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα Κέντρα
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, οι λοιπές
δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, το Ινστιτούτο Διαρκούς
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,
οι Σχολές Γονέων, οι φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών
επαγγελματικού προσανατολισμού, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, οι φορείς
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική
εκπαίδευση, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
καθώς και φορείς που συστήνονται από τις επαγγελματικές ενώσεις και τα
επιμελητήρια, όπως το Ινστιτούτο Εργασίας, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής
Πολιτικής της ΓΣΕΕ, και άλλα. Βασικές λειτουργίες των φορέων παροχής υπηρεσιών
είναι η αρχική επαγγελματική κατάρτιση, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
και η γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
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Ως

υποστηρικτικές

λειτουργίες

χαρακτηρίζονται

η

διερεύνηση

των

εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση με τις ανάγκες
της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης, η παροχή υπηρεσιών δια βίου
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, η πιστοποίηση των δομών
των επαγγελματικών περιγραμμάτων και των εκπαιδευτών της μη τυπικής
εκπαίδευσης, η αναγνώριση των προσόντων και η πιστοποίηση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων και η αναγνώριση επαγγελματικών
δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται στο
πλαίσιο της δια βίου μάθησης.
Οι φορείς που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης
συνεργάζονται μεταξύ τους ως προς την πληροφόρηση, την ενημέρωση και την
αμφίδρομη επικοινωνία, τη διατύπωση γνώμης και εισηγήσεων, τη διαβούλευση, τη
συνεργασία, τη συνέργεια, την από κοινού διοίκηση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων,
το συντονισμό και τη σύνθεση προτάσεων. Στη συνέχεια ο νόμος ορίζει τα πρότυπα
και τα μέσα για τη λειτουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης,
όπου μεταξύ άλλων αναφέρει το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, τα μητρώα του Δικτύου
και τα έγγραφα του Ευρωδιαβατηρίου, τα κίνητρα δια βίου μάθησης, τα μέσα
διασφάλισης ποιότητας και τις προγραμματικές συμβάσεις δια βίου μάθησης.
Τα επόμενα άρθρα (4-8) ορίζουν θέματα σχετικά με την οργάνωση του
συστήματος διοίκησης, τα συλλογικά όργανα δια βίου μάθησης και τις συνδέσεις τους
με την απασχόληση, τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (αποστολή,
αρμοδιότητες, οργανόγραμμα) και το πρόγραμμα

Δια Βίου Μάθησης στις

Περιφέρειες και στους Δήμους.
Στη συνέχεια αναφέρονται η οργάνωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο
σύστημα διοίκησης της δια βίου μάθησης, η μετονομασία του Εθνικού Κέντρου
Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε «Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης» (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), ο σκοπός και η λειτουργία του
καθώς και η ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ως

61

Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, ο σκοπός, η λειτουργία, η διοίκηση, το
οργανόγραμμα και οι πόροι του. Τα επόμενα άρθρα αναφέρονται στα Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στην οργάνωση και τη λειτουργία τους ως Δημόσια
και Ιδιωτικά, στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στη λειτουργία τους, στους
όρους και στη διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο Φορέων του Δικτύου.
Το κεφάλαιο Γ’ και τα άρθρα 15 ως 21 ασχολούνται με τα Πρότυπα και τα Μέσα
του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης. Ειδικότερα, το άρθρο 15 παρουσιάζει το
Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και περιλαμβάνει όλες τις δράσεις εφαρμογής
της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης που χρηματοδοτούνται στο σύνολό τους ή
εν μέρει από δημόσιους πόρους. Το άρθρο 16 ορίζει τα σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων. Μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων αναγνωρίζονται και
συσχετίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα όλων των μορφών τυπικής, μη τυπικής
εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, ώστε να πιστοποιούνται και να κατατάσσονται σε
επίπεδα αντίστοιχα προς τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Την
εποπτεία της διαμόρφωσης και λειτουργίας του ΕθΠΕΠ, του συντονισμού των
εμπλεκόμενων φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ασκεί η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής
Ένωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. Ενσωματώνεται με το άρθρο αυτό η Ευρωπαϊκή πολιτική απόφαση
εφαρμογής του ΕΠΕΠ και η σύνδεσή του με το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών
Προσόντων. Στα επόμενα άρθρα (17-21) αναλύονται θέματα όπως τα Μητρώα του
Δικτύου, τα κίνητρα δια βίου μάθησης, η διασφάλιση ποιότητας, το πρόγραμμα
εφαρμογής και οι προγραμματικές συμβάσεις δια βίου μάθησης.
Στο κεφάλαιο Δ’ αναλύεται η συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και της
τοπικής κοινωνίας στο τοπικό πρόγραμμα υποστήριξης της εκπαίδευσης και της δια
βίου μάθησης, ρυθμίζονται θέματα λαϊκής επιμόρφωσης και επαγγελματικής
κατάρτισης καθώς και κάποιες μεταβατικές διατάξεις για τη μετάβαση από αρχικούς
φορείς σε μετασχηματισμένους. Επίσης, σε άλλα άρθρα του νόμου ορίζονται τα
σχετικά με Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) σε περιοχές που εμφανίζουν
υψηλή σχολική διαρροή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
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χαμηλή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ΖΕΠ θα ενισχύσουν με
υποστηρικτικές δράσεις το εκπαιδευτικό σύστημα 71 με στόχο τη βελτίωση των
σχολικών επιδόσεων ώστε αυτές να πλησιάζουν στο μέσο όρο του κράτους και τους
στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση της σχολικής διαρροής και
την αύξηση του ποσοστού των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Νόμος 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» 72
Στον παρόντα νόμο ορίζονται θέματα σχετικά με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στο οποίο συγχωνεύονται τρία νομικά πρόσωπα: το
Ινστιτούτο Νεολαίας, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Εθνικό
Ίδρυμα Νεότητας. Λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, διαθέτει
οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό
χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Σκοπός του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι η υλοποίηση δράσεων προγραμμάτων και έργων για
τη δια βίου μάθηση και τη νέα γενιά, με έμφαση στη στήριξη των νέων κατά την
εκπαιδευτική και επαγγελματική τους διαδρομή, στην ανάδειξη και υποστήριξη της
καινοτομίας και κινητικότητας και στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τη
μαθητική και φοιτητική μέριμνα. Στη συνέχεια του νόμου ρυθμίζονται θέματα σχετικά
με τη διοίκηση, τους πόρους και την περιουσία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, την οικονομική
διαχείριση, τον κανονισμό λειτουργίας και προμηθειών, το προσωπικό και την
εσωτερική διάρθρωση και οργανωτική δομή.
Στο κεφάλαιο 2 εξετάζεται η

οργάνωση και η λειτουργία του Εθνικού

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ) ο οποίος είναι ο μετασχηματισμός του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
71

Αυτό θα γίνει μέσα από τμήματα υποδοχής για αλλόγλωσσους, τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, θερινά
τμήματα και τμήματα διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας της χώρας προέλευσης των μαθητών
72
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με την συγχώνευση σε αυτόν του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου
Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Με
το μετασχηματισμό, ο νέος οργανισμός αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες που
ασκούσαν οι φορείς αυτοί. Και ο ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου, διαθέτει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, κοινωφελή και μη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο ΕΟΠΠΕΠ λειτουργεί ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που
διαχειρίζονται θέματα προσόντων και ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας και
κινητικότητας, όπως το Euroguidance, το Ευρωδιαβατήριο, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων, το κέντρο πληροφόρησης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, για τη
διασφάλιση ποιότητας και το σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων στην επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση - EQAVET.
Σκοποί λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ είναι η πιστοποίηση των εισροών και εκροών
της μη τυπικής εκπαίδευσης, η δημιουργία και η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η
πιστοποίηση των προσόντων και η αντιστοίχισή τους με το Εθνικό Πλαίσιο
Επαγγελματικών Προσόντων, η πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων, στελεχών
υποστηρικτικών υπηρεσιών και στελεχών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και
επαγγελματικού προσανατολισμού, η αδειοδότηση, ο έλεγχος και η εποπτεία
λειτουργίας φορέων πιστοποίησης προσόντων. Ακόμα, στους σκοπούς λειτουργίας
του ΕΟΠΠΕΠ εντάσσονται η εισήγηση του καθορισμού των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου
μάθησης73, η ανάπτυξη και η εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς πιστωτικών
μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), η διασφάλιση
ποιότητας της δια βίου μάθησης και της δια βίου συμβουλευτικής και
επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους
δημόσιους φορείς, η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων φορέων των
73

Εξαιρούνται οι απόφοιτοι/ες της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς τα επαγγελματικά τους δικαιώματα
καθορίζονται με άλλο τρόπο και κατοχυρώνονται μέσα από τον τίτλο σπουδών τους
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Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής
πολιτικής για τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, η
δημιουργία

εθνικού

δικτύου

ενημέρωσης

και

πληροφόρησης

όλων

των

ενδιαφερόμενων φορέων, ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών
από φυσικά και νομικά πρόσωπα, η εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση
στελεχών του τομέα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ο
προσδιορισμός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των φορέων και της
επάρκειας προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και
επαγγελματικού προσανατολισμού και η τήρηση των αντίστοιχων μητρώων.
Ο ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί πλέον τον κύριο και ίσως τον μόνο φορέα αρμόδιο για τη
δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση και έχει συγκεντρώσει πολλές, αν όχι όλες, τις
σχετικές λειτουργίες. Μέσα από το πλήθος των αντικειμένων που υπηρετεί ο ΕΟΠΠΕΠ
φαίνεται η άμεση σύνδεσή του με τη δια βίου μάθηση καθώς αποτελεί τον μοναδικό
φορέα αρμόδιο για τη λειτουργία και αδειοδότηση των εκπαιδευτών και φορέων δια
βίου μάθησης, την πιστοποίηση των φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που αυτοί
προσφέρουν καθώς και για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
κατόχων προσόντων.

4.2

Ελληνική πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση
Στο Νόμο 2752/1999 74

«Αναμόρφωση του νομικού καθεστώτος

των

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.» παρουσιάζονται τα
Προγράμματα Σπουδών Επιλογής, τα οποία αποτελούν εναλλακτική οδό για όσους
δεν πέτυχαν την είσοδό τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση μέσω του συστήματος των
Πανελλαδικών Εξετάσεων, αλλά έχουν τα προσόντα να παρακολουθήσουν σπουδές
έστω και σε ελαστικότερο πλαίσιο από εκείνο των Ανώτατων Ιδρυμάτων. Επίσης,
γίνονται δεκτοί φοιτητές που επιθυμούν να έχουν διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών
από το επίσημο της σχολής τους. Ως προς τη λειτουργία τους τα Π.Σ.Ε. ακολουθούν τη
74
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λειτουργία των ΑΕΙ και ΤΕΙ στα οποία υπάγονται. Οι απόφοιτοί τους λαμβάνουν τίτλο
σπουδών από το Ίδρυμα στο οποίο παρακολούθησαν.
Ως θεωρία, τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) θα έδιναν μια δεύτερη
ευκαιρία σε όσους δεν ήταν σε θέση να εισέλθουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή
θέλησαν, αφού απασχολήθηκαν σε κάποιο επάγγελμα σε πρακτικό επίπεδο, να
αποκτήσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο. Στην πράξη όμως, τα ΠΣΕ δεν ευοδώθηκαν.
Αναζήτηση στοιχείων στο διαδίκτυο σχετικά με τη λειτουργία τους έδειξε ότι αυτά
λειτούργησαν σε κάποια από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης για περιορισμένο
χρονικό διάστημα ενός ή δύο ακαδημαϊκών ετών.
Νόμος 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
διπλώματος»75
Το πνεύμα της γενικότερης παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης που διατρέχει την
ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση και κατάρτιση μεταφέρει στα εγχώρια
δεδομένα ο παρών νόμος. Ορίζει ότι το έργο των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
θα πρέπει να αξιολογείται διαρκώς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της
έρευνας και της διδασκαλίας που αυτά παρέχουν. Για την αξιολόγησή τους χρειάζεται
να γίνουν συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερής καταγραφή και ανάδειξη του
έργου τους με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν
αδυναμίες και αποκλίσεις από την ακαδημαϊκή πορεία που έχει χαράξει το Τμήμα και
να ακολουθηθεί η απαραίτητη διόρθωση από το ίδιο το Ίδρυμα, αρχικά, και από την
Πολιτεία στη συνέχεια. Η αξιολόγηση γίνεται στις Σχολές ή στα Τμήματα που
απαρτίζουν το Ίδρυμα και οι αξιολογήσεις των επιμέρους Τμημάτων συνθέτουν τη
συνολική αξιολόγηση του Ιδρύματος. Η αξιολόγηση μπορεί να αφορά στο πρόγραμμα
σπουδών σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και στις άλλες
υπηρεσίες που προσφέρει το εκάστοτε αξιολογούμενο Ίδρυμα, όπως η φοιτητική
μέριμνα, η συμβουλευτική και στήριξη των φοιτητών, οι Δομές Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας κ.α.. Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο επίπεδα: εσωτερική αξιολόγηση,
75
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κατά την οποία τα ίδια τα μέλη του Τμήματος, φοιτητές, καθηγητές και λοιπό
προσωπικό, αποτιμούν το έργο τους, και εξωτερική αξιολόγηση στην οποία
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, συνήθως μέλη ομοειδών Τμημάτων Πανεπιστημίων
του εξωτερικού, αξιολογούν το έργο που επιτελείται στο Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη
και τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία προηγείται χρονικά. Η
διαδικασία των δύο σταδίων αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε
τέσσερα χρόνια και στην επαναληπτική αξιολόγηση ελέγχεται κατά πόσο έγιναν
διορθώσεις σε σχέση με τις προτάσεις και υποδείξεις που κατατέθηκαν από την
επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης κατά την προηγούμενη αξιολόγηση. Αρμόδια για το
συντονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
ορίζεται η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), ενώ σε
κάθε Ίδρυμα συστήνεται Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (Μο.Δι.Π.) για το
συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης. Τα κριτήρια που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ομαδοποιούνται ως προς την ποιότητα του
διδακτικού και του ερευνητικού έργου, την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών
και την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών.
Παρά τις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων και την αποδέσμευσή τους από τον κρατικό έλεγχο (όπως αυτός
εκφράζεται με την έγκριση των διαδικασιών από το Υπουργείο Παιδείας και τη
χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό) η στενή σχέση ελέγχου του
Υπουργείου παραμένει ενεργή. Εκφράζεται μέσα από τον έλεγχο της ΑΔΙΠ και την
αντίστοιχη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. 76
Στον ίδιο νόμο ορίζεται το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων (ECTS) και το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) που προτάθηκε
ως ένα από τα πέντε έντυπα του Ευρωδιαβατηρίου, με στόχο την τόνωση της
διαφάνειας και της κινητικότητας. Οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν τον φόρτο
εργασίας, δηλαδή το χρόνο που χρειάζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε
μαθήματος και την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος76
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μαθήματος από κάθε φοιτητή ή σπουδαστή. Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος πλήρους
φοίτησης αντιστοιχούν εξήντα πιστωτικές μονάδες ενώ σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν
τριάντα πιστωτικές μονάδες. Κάθε Τμήμα ορίζει στο πρόγραμμα σπουδών του τον
αριθμό των πιστωτικών μονάδων και των ελάχιστων διδακτικών μονάδων που είναι
απαραίτητες για τη λήψη του πτυχίου. Το Παράρτημα Διπλώματος συνοδεύει το
πτυχίο που απονέμουν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και αποτελεί
επεξηγηματικό έγγραφο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το πτυχίο ή την
αναλυτική βαθμολογία που χορηγούν τα Ιδρύματα. Το Παράρτημα διπλώματος
επισυνάπτεται στο πτυχίο και παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το
επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς
σπουδών που ολοκληρώθηκαν με τη λήψη του πτυχίου. Δεν περιέχει αξιολογικές
κρίσεις, δηλώσεις ισοτιμίας, αντιστοιχίας ή προτάσεις για την αναγνώριση του τίτλου
σπουδών στο εξωτερικό. Χορηγείται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης δωρεάν
και σε ημερομηνία που δεν μπορεί να είναι προγενέστερη εκείνης του χορηγούμενου
πτυχίου. Το βασικό του περιεχόμενο είναι κοινό για όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης και τυπώνεται σε ομοιόμορφο χαρτί (μεμβράνη) σύμφωνα με το
υπόδειγμα που ορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
Νόμος 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και
λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 77
Ο παρών νόμος εκσυγχρονίζει το νόμο 1268/1982 που καθόριζε τα θέματα
λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ήδη από το πρώτο άρθρο ξεκαθαρίζεται ότι
αποστολή των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι η προαγωγή της γνώσης μέσα
από την έρευνα και τη διδασκαλία, η με κάθε τρόπο καλλιέργεια των τεχνών και του
πολιτισμού καθώς και η συμβολή τους στη διαμόρφωση ικανών και υπεύθυνων
πολιτών με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και
της αλληλεγγύης. Διευκρινίζεται ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελείται από δύο
παράλληλους τομείς: τον Πανεπιστημιακό Τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα
Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και τον
77
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Τεχνολογικό Τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(ΤΕΙ) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αυτοδιοίκητα και διέπονται από τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Η πορεία τους καθορίζεται από το ακαδημαϊκό –
αναπτυξιακό πρόγραμμα που συντάσσεται ανά τετραετία και καλείται να εκφράσει
την κρατική πολιτική σχετικά με το ρόλο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Βέβαια αυτό
αναιρεί μερικώς το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων, καθώς το Υπουργείο Παιδείας
ελέγχει και εγκρίνει τα ακαδημαϊκά – αναπτυξιακά προγράμματα που υποβάλλονται,
ειδικά ως προς το σκέλος της συμμόρφωσής των Ιδρυμάτων προς τα πορίσματα της
αξιολόγησης των Τμημάτων τους. Δίνεται στο Υπουργείο η δυνατότητα επιβολής
κυρώσεων, και επομένως ελέγχου και επέμβασης, σε περίπτωση που το αναπτυξιακό
πρόγραμμα του Ιδρύματος δεν συμβαδίζει με τις οδηγίες-εντολές του Υπουργείου.
Ειδική μνεία γίνεται στο άρθρο 18 για τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση των
θεμάτων λειτουργίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με την υποχρεωτική
ύπαρξη ιστοσελίδας για κάθε ένα από αυτά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα,
τουλάχιστον, στις οποίες παρουσιάζονται τα διοικητικά όργανα και οι διοικητικές
πράξεις που αφορούν στα μέλη τους, η υλικοτεχνική υποδομή και η διαχείριση σε
ετήσια βάση, τα προγράμματα σπουδών, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και
ο κατάλογος των μελών ΔΕΠ και του λοιπού προσωπικού κάθε Ιδρύματος. Επίσης,
κάθε διδάσκων οφείλει να συντηρεί με δική του ευθύνη, ιστοσελίδα με περιγραφή
των ημερών και των ωρών διδασκαλίας και συνεργασίας με τους φοιτητές, το
περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκει, τα διανεμόμενα συγγράμματα και όποια
άλλη πληροφορία είναι χρήσιμη για το/τα μάθημα/τα που διδάσκει. Οι Σχολές και τα
Τμήματα υποχρεούνται να αναρτούν ενημερωμένα βιογραφικά σημειώματα των
διδασκόντων τους, τα οποία περιλαμβάνουν πέρα από τις σπουδές τους, την
επιστημονική τους εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους, το ερευνητικό τους έργο και
τις κυριότερες επιστημονικές τους δημοσιεύσεις.
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Στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου των ΑΕΙ κάθε χρόνο, μέχρι το τέλος Απριλίου,
ο Υπουργός Παιδείας καταθέτει προς συζήτηση στη Βουλή την ετήσια έκθεση για την
κατάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα. Η έκθεση βασίζεται στους
προγραμματισμούς και απολογισμούς που έχουν καταθέσει τα Ιδρύματα στο
Υπουργείο και περιλαμβάνει την ανάπτυξη και το σχολιασμό τους, τη συνολική
αποτίμηση της κατάστασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση ακολουθούμενη από
εκτιμήσεις των προοπτικών εξέλιξης και σχετικές προτάσεις και την αποτίμηση της
αποδοτικότητας της κρατικής χρηματοδότησης σύμφωνα με τους στόχους και τις
προοπτικές της. Είναι κατανοητό ότι ειδικά σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, όπως
αυτήν που διανύουμε, το δημόσιο χρήμα είναι λιγοστό και πρέπει να αποδεικνύεται η
ορθή χρήση του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, σύμφωνα με τις επιταγές της
ορθολογικής διαχείρισης.
Ως προς τις προπτυχιακές σπουδές, το νέο στοιχείο που εισάγει ο νόμος
3549/2007 αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τους φοιτητές. Σε κάθε
Τμήμα προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του οικείου ΑΕΙ η
σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, με σκοπό την παροχή
συμβουλευτικής σχετικά με την ομαλή μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, θέματα πρόσβασης φοιτητών με αναπηρία ή περιπτώσεις
φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.
Ως Σύμβουλοι ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μέλη ΔΕΠ
ή ΕΠ για ένα ακαδημαϊκό έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου το μέλος που ορίζεται ως
Σύμβουλος διευκολύνεται ως προς την άσκηση των καθηκόντων του, διοικητικών και
εκπαιδευτικών.
Στο πλαίσιο της άρσης των εμποδίων πρόσβασης των οικονομικά ασθενέστερων
φοιτητών, θεσπίζεται η χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε φοιτητές που
παρέχουν εργασία μέχρι 40 ώρες ανά μήνα και η χορήγηση εκπαιδευτικών δανείων
από τραπεζικά ιδρύματα, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, σε φοιτητές
που είναι συνεπείς απέναντι στα φοιτητικά τους καθήκοντα και έχουν εξεταστεί
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επιτυχώς στα υποχρεωτικά μαθήματα του προηγούμενου από την αίτηση του δανείου
εξαμήνου.
Με απώτερο στόχο την εξωστρέφεια του πανεπιστημίου και την προσέλκυση
φοιτητών από το εξωτερικό, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
και υλοποίησης όλου ή εν μέρει του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
σε ξένη γλώσσα. Για να υλοποιηθεί ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών το
ενδιαφερόμενο Τμήμα σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης το προτείνει προς τη
Σύγκλητο του Ιδρύματος, η οποία θα το εγκρίνει και θα κοινοποιήσει την απόφασή
της στο Υπουργείο.
Σε επόμενα άρθρα ορίζονται θέματα που αφορούν στη διάρκεια σπουδών,
ορίζοντας ως ανώτατη δυνατή τη διπλάσια του ελάχιστου χρόνου φοίτησης (2*ν,
όπου ν ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης που κυμαίνεται από 4 έως 6 έτη). Το πρωτότυπο
στοιχείο του παρόντος νόμου είναι ότι δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που
βρίσκονται ένα εξάμηνο πριν την τυπική ολοκλήρωση των σπουδών τους να λάβουν
πτυχίο, εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που ορίζει το
πρόγραμμα σπουδών. Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα διακοπής της φοιτητικής
ιδιότητας για φοιτητές που το επιθυμούν, υποβάλλοντας αίτηση στη Γραμματεία του
Τμήματος, για χρονικό διάστημα ίσο ακόμα και με το σύνολο του ελάχιστου χρόνου
φοίτησης. Φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον
προβλεπόμενο χρόνο (ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων, προσαυξημένος κατά 100%)
λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος διαπιστωτική πράξη με την οποία
βεβαιώνονται τα μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς και η απώλεια της
φοιτητικής ιδιότητας.
Ο νόμος 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 78
Ο νόμος 4009/2011 ορίζει θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.
Επαναλαμβάνεται ο διαχωρισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό και
78

Ελληνική Δημοκρατία (2011)
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τεχνολογικό τομέα και δίνονται, για πρώτη ίσως φορά, οι ορισμοί του φοιτητή σε
σχέση με τον κύκλο σπουδών που παρακολουθεί, του ενεργού φοιτητή, της μερικής
φοίτησης, του γενικού και του ειδικού προγράμματος σπουδών. Το πανεπιστημιακό
άσυλο μετονομάζεται «ακαδημαϊκή ελευθερία» και ορίζεται ως η «ελευθερία στην
έρευνα και τη διδασκαλία, στην έκφραση και τη διακίνηση ιδεών». Σε περίπτωση
εκτέλεσης αξιόποινων πράξεων στους χώρους που κάλυπτε το άσυλο εφαρμόζεται
πλέον η κοινή νομοθεσία.
Αναγνωρίζεται ως αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων η
συμβολή τους στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ακόμα και
από απόσταση, η μέριμνα για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και για τη
διάχυση της γνώσης, η προώθηση της συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα
και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού και άλλα.
Κάθε Ίδρυμα υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς
έγκριση και δημοσίευση σε Προεδρικό Διάταγμα τον Οργανισμό που θα καθορίζει τα
θέματα οργάνωσης, δομής και λειτουργίας του Ιδρύματος. Το Συμβούλιο του
Ιδρύματος μετά από εισήγηση του Πρύτανη και με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου
στέλνει προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον Εσωτερικό
Κανονισμό που ρυθμίζει όλα τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Ιδρύματος, όπως
τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων και Σχολών, των διοικητικών και λοιπών
υπηρεσιών, τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών και άλλα.
Στη συνέχεια του νόμου ορίζονται τα σχετικά με τη διάρθρωση των Ιδρυμάτων
σε Σχολές και τα όργανα των Ιδρυμάτων, των Σχολών και των Τμημάτων. Όπως και
στον νόμο 3374/2005, γίνεται λόγος για τη λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης
Ποιότητας (Μο.Δι.Π) κάθε Ιδρύματος με κύρια αποστολή τη διαδικασία εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων του ιδρύματος. Επίσης, αναφέρεται η
υποχρέωση των Ιδρυμάτων σε δημοσιότητα και διαφάνεια παρέχοντας πληροφόρηση
σχετικά με τις διοικητικές και λοιπές αποφάσεις τους, τον τρόπο λειτουργίας των
Τμημάτων και τον απολογισμό του ακαδημαϊκού, διοικητικού, και οικονομικού έργου
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που επιτελέστηκε από τους Κοσμήτορες και Πρυτάνεις που ολοκλήρωσαν τη θητεία
τους.
Αναλύονται τα προγράμματα σπουδών με σαφή διαχωρισμό στους τρεις
κύκλους σπουδών που έχει ορίσει η διαδικασία της Μπολόνια, με ανάλυση της
διάρκειας και του περιεχομένου σπουδών καθώς και του τρόπου εξέτασης. Επίσης,
γίνεται λόγος για προγράμματα σπουδών σε συνεργασία μεταξύ ΑΕΙ του εσωτερικού
που οδηγούν στην απονομή τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.
Προβλέπεται ακόμα η ύπαρξη προγραμμάτων σπουδών κοινών με ομοταγή ιδρύματα
του εξωτερικού και η απονομή αντίστοιχων τίτλων σπουδών, είτε ενός από κοινού,
είτε ενός από κάθε συμμετέχον ίδρυμα. Αυτή η συνεργασία απαντά στην πρόσκληση
που εκφράστηκε κατά τη διαδικασία της Μπολόνια για στενότερη συνεργασία μεταξύ
των Ιδρυμάτων, και στη δυνατότητα που παρέχεται στα Ιδρύματα για συνεργασία με
ερευνητικά κέντρα.
Στο άρθρο 43 γίνεται λόγος για προσφορά προγραμμάτων σπουδών δια βίου
μάθησης. Επαναλαμβάνεται η αναφορά που έγινε στο νόμο 3374/2005, ότι τα
Ιδρύματα μπορούν να οργανώνουν, μέσα από τον Οργανισμό τους, Ινστιτούτα Δια
βίου Μάθησης και να παρέχουν προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης που
οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης,
παρέχοντας μαθήματα τυπικά ή από απόσταση. Επαναλαμβάνεται η δυνατότητα για
προσφορά προγραμμάτων σπουδών εν όλω ή εν μέρει σε άλλη γλώσσα με απόφαση
του Πρύτανη του ιδρύματος, όπως είχε πρωτοαναφερθεί στον νόμο 3374/2005.
Δίνεται η δυνατότητα στα Ιδρύματα να ιδρύουν και να λειτουργούν επώνυμες έδρες
διδασκαλίας ή και έρευνας με δωρεά και κάλυψη των εξόδων λειτουργίας από
φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Με αυτήν την απόφαση υλοποιείται η στροφή προς τον
ιδιωτικό τομέα και η σύμπραξη μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, γεγονός που
αποτελεί ζητούμενο στα κείμενα της ευρωπαϊκής πολιτικής των τελευταίων ετών.
Όπως φαίνεται από τον όγκο των σχετικών αποφάσεων που αναλύθηκαν σε
αυτό το πρώτο μέρος της εργασίας, την αναζήτηση του πρωτογενούς υλικού από τις
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πηγές, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ελλάδα ενδιαφέρονται για την εφαρμογή
της Δια βίου μάθησης και την ενδυνάμωση της σχέσης εκπαίδευσης, κατάρτισης και
εργασίας. Επίσης, ο χώρος της Ανώτατης εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
καθώς αντιμετωπίζεται ως διέξοδος από την οικονομική κρίση που μαστίζει τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την καινοτομία και την γνώση.
Βέβαια, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, η καθυστέρηση ως προς τη μεταφορά
των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά δεδομένα και η εφαρμογή των
νόμων που ακολουθούν τις προτάσεις είναι χαρακτηριστική. Ούτως ή άλλως, όποια
αλλαγή εφαρμοστεί δεν θα γίνει αποδεκτή σε χρόνο μικρότερο της εικοσαετίας. Πόσο
μάλλον όταν πρόκειται για αλλαγές σε θέματα που έχουν παγιωθεί με διάφορες, όχι
απαραίτητα ορθές, πρακτικές και πιθανών να θίξουν συμφέροντα ομάδων. Η αλλαγή
συνήθως είναι καλή, αλλά πάντα είναι δύσκολη. Στην περίπτωση των αλλαγών στην
Ανώτατη Εκπαίδευση, κρίνοντας με βάση την εμπειρία μου στο χώρο, θεωρώ ότι οι
αλλαγές είναι απαραίτητες για να συμβαδίσουμε με τα νέα δεδομένα της εποχής μας
και η ορθή εφαρμογή

τους θα οδηγήσει σε μείωση των φαινομένων

οικογενειοκρατίας και αδιαφάνειας που παρατηρούμε σήμερα σε κάποια από τα
Ιδρύματα. Η στοχοθεσία, το πλάνο για την λειτουργία των Ιδρυμάτων και ο
προγραμματισμός για την επόμενη τετραετία είναι αλλαγές που θα βοηθήσουν στη
διαφάνεια, την ορθή διαχείριση πόρων – οικονομικών, χρόνου και ανθρώπων- και θα
δώσουν ώθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας. Με τη σειρά της η Ανώτατη
Εκπαίδευση θα ενισχύσει την κοινωνία στην προσπάθεια εξόδου από την οικονομική
κρίση μέσα από την άρτια εκπαίδευση των αυριανών εργαζομένων και την καινοτομία
που μπορεί να εισάγει.
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5.
Τα Ευρωπαϊκά εργαλεία για την ενίσχυση της δια βίου
μάθησης
Στο ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε το CEDEFOP το Δεκέμβριο του 2011 79
ως επεξήγηση του κειμένου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006 80 γίνεται
αναφορά στα κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία και τις αρχές για τη διαμόρφωση της δια
βίου μάθησης. Πρόκειται για εργαλεία που συμφωνήθηκαν από τους ευρωπαίους
εταίρους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια συντονισμού των κρατών
μελών με τη διαδικασία της Κοπεγχάγης.
Τα εργαλεία και οι αρχές που θεσπίστηκαν είναι τα εξής:
1.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων 81

2.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 82
3.

Το Ευρωδιαβατήριο 83

4.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 84
5.

Οι αρχές και κατευθύνσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης

μάθησης
6.

Οι αρχές δια βίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν τρία από αυτά τα εργαλεία και

η σχέση τους με την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) και το αντίστοιχο Εθνικό Πλαίσιο
Επαγγελματικών Προσόντων (ΕθΠΕΠ), το Ευρωδιαβατήριο και τις αρχές δια βίου
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (δβΣΥΕΠ).
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CEDEFOP (2011)
Ευρωπαϊκή Ένωση (2006β)
81
European Qualification Framework (EQF)
82
European Credit system for Vocational Education and Training (ECTS)
83
Europass
84
European Quality Assurance in Vocational Education and Training (ECVET)
80
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Το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, που συσχετίζει το αντίστοιχο
Ευρωπαϊκό με τα εγχώρια δεδομένα, οριστικοποιήθηκε μόλις την Άνοιξη του 2014,
οπότε η εφαρμογή του, δηλαδή η δήλωση του αντίστοιχου επιπέδου στο πτυχίο που
απονέμεται με την επιτυχή ολοκλήρωση κάποιου από τους τρεις κύκλους σπουδών,
δεν έχει ακόμα νομιμοποιηθεί και δεν εφαρμόζεται στα Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης της χώρας. Για αυτό το λόγο και δεν έγινε σχετική έρευνα, καθώς ακόμα
δεν έχει περάσει στο στάδιο της εφαρμογής. Η χρήση του Ευρωδιαβατηρίου, ως
εργαλείου έκφρασης των προσόντων που έχουν οι φοιτητές στις μετακινήσεις τους
για σπουδές, πρακτική άσκηση ή εργασία, και η δια βίου συμβουλευτική, που
ασκείται από τα Γραφεία Διασύνδεσης με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών και
των πτυχιούχων γύρω από τις ευκαιρίες για περαιτέρω σπουδές ή/και εργασία,
λειτουργούν στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα τελευταία χρόνια με
όχι επαρκώς και ευρέως δημοσιευμένα αποτελέσματα. Αυτή την πλευρά θέλει να
καλύψει η παρούσα εργασία, την αποτύπωση, δηλαδή, της εφαρμογής και του
αντίκτυπου που έχουν τα τρία εργαλεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Ακολουθεί η παρουσίαση των εργαλείων και ο διάλογος που η εφαρμογή τους
προκάλεσε στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

5.1 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ EQF)
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) αποτελεί κοινό
πλαίσιο αναφοράς το οποίο αναγνωρίζει και ταξινομεί τα επαγγελματικά προσόντα
των Ευρωπαίων πολιτών, λειτουργώντας ως μηχανισμός

για την ευκολότερη

ανάγνωση και κατανόηση των επαγγελματικών προσόντων σε διαφορετικές χώρες. Η
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 85
προτρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ΕΠΕΠ ως εργαλείο αναφοράς των
συστημάτων

85

απόκτησης

προσόντων,

να

συσχετίσουν

τα

Εθνικά

Πλαίσια

Ευρωπαϊκή Ένωση (2008α)
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Επαγγελματικών Προσόντων (ΕθΠΕΠ) με το ΕΠΕΠ έως το 2010, να εκπονήσουν ΕθΠΕΠ
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πράξη και να προσδώσουν έως το 2012 σε
όλους τους τίτλους που απονέμονται μια σύνδεση-αναφορά προς το ΕΠΕΠ. Στην
πορεία της εφαρμογής και στη λειτουργία του ΕΠΕΠ, σε επόμενο χρόνο, θα
πιστοποιηθούν και προσόντα που αποκτήθηκαν έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό
σύστημα κάθε χώρας, μέσα από άλλες διαδρομές μάθησης, μη τυπικής ή άτυπης.
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι το ΕΠΕΠ δεν κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα σε
κανένα επάγγελμα ή τίτλο σπουδών. Ο ρόλος του είναι αποκλειστικά η πιστοποίηση
του χορηγούμενου τίτλου σε σχέση με την οκτάβαθμη κλίμακα του ΕΠΕΠ.
Το ΕΠΕΠ έχει 2 βασικούς στόχους: α) την προώθηση της κινητικότητας των
πολιτών, εργαζομένων και σπουδαστών, παρέχοντάς

τους τη δυνατότητα

αναγνώρισης των πιστοποιημένων προσόντων τους στην αγορά εργασία σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης τυγχάνοντας της ίδιας αποδοχής, υλοποιώντας έτσι την ελεύθερη
μετακίνηση των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) την προώθηση της
δια

βίου

μάθησης,

παρέχοντας

στους

συμμετέχοντες

τη

δυνατότητα

να

πιστοποιήσουν τη μάθηση που αποκτήθηκε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή του βίου
τους και με οποιοδήποτε τρόπο, όπως με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, συμμετοχή
σε σεμινάρια, από ατομικό ενδιαφέρον, άτυπα ή μη τυπικά.
Το ΕΠΕΠ είναι προσανατολισμένο στα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή στο
«τι γνωρίζει, κατανοεί και είναι ικανός να κάνει ο εκπαιδευόμενος μετά την
ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας»86. Το πλαίσιο προσόντων αποτιμά τα
μαθησιακά αποτελέσματα, κάτι σχετικά νέο για τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά
δεδομένα, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές και αναγκαίες αλλαγές στο
εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας, αλλαγές όχι άμεσα και εύκολα εφαρμόσιμες,
γεγονός που οδηγεί σε καθυστερήσεις και στην εφαρμογή του ΕΠΕΠ. Τα μαθησιακά
αποτελέσματα αφορούν στο τι μπορεί να κάνει ο μαθητής, ο φοιτητής, ο εργαζόμενος
όταν έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο σπουδών ή μαθητείας. Διαχωρίζονται σε γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες. Οι γνώσεις ορίζονται ως το αποτέλεσμα αφομοίωσης
πληροφοριών μέσω της μάθησης, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές ή/και
86

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, παρουσίαση στην ιστοσελίδα http://www.nqf.gov.gr/ στην ενότητα του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, τελευταία πρόσβαση 11/9/2014
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πρακτικές και σχετίζονται με την ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης
τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών, ενώ οι ικανότητες αφορούν στην
υπευθυνότητα και αυτονομία εκτέλεσης έργου σε όλη του την έκταση, την
πρωτοβουλία και την καινοτομία στο σχετικό πεδίο.
Το ΕΠΕΠ χωρίζεται σε τρεις στήλες που αντιστοιχούν στις γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες που αποκτά ο εκπαιδευόμενος σε κάθε στάδιο της μάθησης και σε
οκτώ επίπεδα/βαθμίδες που ορίζουν το βαθμό της γνώσης, δεξιότητας και ικανότητας
του ατόμου. Τα οκτώ επίπεδα του ΕΠΕΠ

καλύπτουν όλο το εύρος γνώσεων,

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς η πρώτη βαθμίδα αποτυπώνει τα βασικά
προσόντα σε γραφή, ανάγνωση και μαθηματικά, γνώσεις που αντιστοιχούν στην
ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Δημοτικό Σχολείο κατά το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ η όγδοη τα προσόντα που αντιστοιχούν στον τρίτο κύκλο
σπουδών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το διδακτορικό δίπλωμα σπουδών. Ο
διδάκτορας μιας επιστήμης διαθέτει γνώσεις στα πιο προχωρημένα όρια του πεδίου
εργασίας του και είναι σε θέση να το διασυνδέει

με άλλα πεδία γνώσης. Οι

δεξιότητές του είναι εξειδικευμένες και μπορεί να συνθέτει και να αξιολογεί την
έρευνα και την καινοτομία, ενώ στο επίπεδο των ικανοτήτων επιδεικνύει καινοτομία,
αυτονομία, επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και προσήλωση στη
διαμόρφωση νέων ιδεών ή διαδικασιών πρωτοπορίας στη σπουδή και την έρευνα
(Παράρτημα, Πίνακας 1).
Οι περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων αποτελούν το εργαλείο για την
αντιστοίχιση του ΕθΠΕΠ με το ΕΠΕΠ. Οι δείκτες αυτοί, καθορίζονται από ποσοτικό και
ποιοτικό καθορισμό των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με όποια διαδρομή
μάθησης και αν αποκτήθηκαν. Καλύπτουν περιπτώσεις εργασιακής εμπειρίας και
σπουδών, δηλαδή όλες τις μορφές μάθησης (τυπική, μη τυπική και άτυπη). Η θέσπιση
των βαθμίδων καθιστά δυνατή τη σύγκριση προσόντων σύμφωνα με το περιεχόμενο
και τα χαρακτηριστικά τους και όχι σύμφωνα με τις διδακτικές μεθόδους, το χρόνο
που επενδύθηκε, τις διαδικασίες ή τα διδακτικά περιβάλλοντα στα οποία
αποκτήθηκαν. Είναι χαρακτηριστική η στροφή στα μαθησιακά αποτελέσματα και το
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μαθητή, ο οποίος γίνεται το κέντρο και ο τελικός σκοπός κάθε μαθησιακής
διαδικασίας.
Η αντιστοίχιση των βαθμίδων για τα εγχώρια δεδομένα γίνεται ως εξής: για το
επίπεδο 1 με την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή το Δημοτικό
Σχολείο, για το επίπεδο 2 με το Απολυτήριο Γυμνασίου, για το επίπεδο 3 με την
κατοχή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας 3ου επιπέδου.

Στο επίπεδο 4

αντιστοιχούν το Απολυτήριο Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, το πτυχίο
Επαγγελματικής Ειδικότητας 3ου επιπέδου που χορηγείται από τα ΕΠΑΛ και το πτυχίο
που χορηγούν οι Επαγγελματικές Σχολές. Στο επίπεδο 5 αντιστοιχεί το Πτυχίο
Επαγγελματικής Ειδικότητας 4ου επιπέδου (χορηγείται σε απόφοιτους τάξης
μαθητείας των ΕΠΑ.Λ), το δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4
(χορηγείται σε απόφοιτους ΙΕΚ), το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης και το
δίπλωμα/πτυχίο Ανωτέρας Σχολής (Τριτοβάθμια Ανώτερη αλλά όχι Ανώτατη
Εκπαίδευση, όπως είναι οι Εκκλησιαστικές-Ιερατικές Σχολές. Εδώ εντάσσονται και οι
φοιτητές που δεν ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους αλλά έχουν επιτυχή
παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων). Στο επίπεδο 6 αντιστοιχεί το Πτυχίο Ανώτατης
Εκπαίδευσης χορηγούμενο από Ανώτερα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στο
επίπεδο 7 αντιστοιχεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης που χορηγούν τα ΑΕΙ και
ΤΕΙ και στο επίπεδο 8 το Διδακτορικό Δίπλωμα που χορηγείται μόνο από ΑΕΙ
(Παράρτημα, Πίνακας 2).
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα προσόντα επιπέδου 5, που είναι
και το επίπεδο με τη μεγαλύτερη αναγνώριση από τους εργοδότες, καθώς οδηγεί
στην απόκτηση προηγμένων τεχνικών και διοικητικών δεξιοτήτων, αλλά και το πιο
αμφιλεγόμενο καθώς σε αυτό εμπίπτουν πολύ διαφορετικές γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες που αποκτώνται σε διαφορετικές βαθμίδες κυρίως της επαγγελματικής
εκπαίδευσης87. Ήδη έχει ξεκινήσει διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την
παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το ποια πτυχία και πιστοποιητικά εντάσσονται στο
επίπεδο 5.
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Για την καλύτερη εφαρμογή του ΕΠΕΠ συμφωνήθηκε ο ορισμός ενός εθνικού
σημείου συντονισμού σε κάθε κράτος που συμμετέχει στη διαδικασία. Στην Ελλάδα
εθνικό σημείο συντονισμού είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Έργο του είναι ο σχεδιασμός του
πλαισίου ως προς τα επίπεδα, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τους περιγραφικούς
δείκτες, τους τύπους των προσόντων. Ακόμα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
μεθοδολογικών εργαλείων για την ταξινόμηση των προσόντων στα επίπεδα του
ΕθΠΕΠ, η καταγραφή και ανάλυση προηγούμενων και υπαρκτών προσόντων και η
αντιστοίχιση τους προς το ΕΠΕΠ. Για την ευόδωση του έργου του ο ΕΟΠΠΕΠ
συνεργάζεται με επαγγελματικούς φορείς και ενώσεις, φορείς του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, παρόχους εκπαίδευσης και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η
ανάπτυξη και εφαρμογή του ΕθΠΕΠ έγινε σε τρεις φάσεις. Κατά την 1η φάση, με τον
τίτλο Σχεδιασμός, δημόσια διαβούλευση και νομικό πλαίσιο (από τις 30 Μαΐου 2013
ως τις 30 Ιανουαρίου 2014), αποτυπώθηκαν οι «Τύποι προσόντων» του τυπικού
εκπαιδευτικού συστήματος και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με
εκπροσώπους από το Υπουργείου Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης,
τον ΕΟΠΠΕΠ, τον ΟΑΕΔ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Τουρισμού, το
Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Σύνοδο
Προέδρων και Αντιπροέδρων των ΤΕΙ και τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των ΑΕΙ. Στη 2η
φάση, με τον τίτλο Ανάπτυξη και διαδικασία αντιστοίχησης Ελληνικού Πλαισίου
Προσόντων (ΕθΠΕΠ) και ΕΠΕΠ (από το Σεπτέμβριο 2013 ως τις 24 Ιανουαρίου 2014)
πραγματοποιήθηκε η διαδικασία αντιστοίχισης του ΕθΠΕΠ με το ΕΠΕΠ. Η διαδικασία
αντιστοίχισης υπήρξε έργο επιτροπής στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του
Υπουργείου Παιδείας, του ΕΟΠΠΕΠ, της Συνόδου Πρυτάνεων ΑΕΙ, της Συνόδου
Προέδρων ΤΕΙ, της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας, δύο διεθνείς
εμπειρογνώμονες, ένας διεθνής εξωτερικός εμπειρογνώμονας και εκπρόσωποι των
κοινωνικών εταίρων. Η 3η φάση, με τίτλο Ταξινόμηση προσόντων που αποκτήθηκαν
έξω από το Εθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, προσόντων, δηλαδή, που αποκτήθηκαν
μέσω άτυπης και μη-τυπικής εκπαίδευσης, στα επίπεδα του ΕθΠΕΠ είναι σε εξέλιξη
και προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2015. Ίσως να είναι η δυσκολότερη
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φάση, καθώς σε αυτή θα πρέπει να διερευνηθούν και συμφωνηθούν ο τρόπος
ελέγχου και η πιστοποίηση της άτυπης και μη-τυπικής μάθησης σε εξαιρετικό εύρος
γνωστικών πεδίων, διαδικασία απαιτητική και χρονοβόρα.
Στις 17 Δεκεμβρίου 2013 παρουσιάστηκε το πρώτο σχέδιο της Έκθεσης
Αντιστοίχισης του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων κατά τη διάρκεια της 22ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής
Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Μετά τις αναγκαίες αναπροσαρμογές, η έκθεση
παρουσιάστηκε στην τελική της μορφή στην πόλη Birmingham του Ηνωμένου
Βασιλείου, στις 26 & 27 Φεβρουαρίου 2014 88.

Στο κείμενο παρουσιάστηκε το

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η διαδικασία ανάπτυξης του ΕθΠΕΠ, η συμβατότητά
του με το ΕΠΕΠ και η εφαρμογή όλων των κριτηρίων που τέθηκαν για αυτό, ο
προγραμματισμός για περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του ΕθΠΕΠ και η
αξιολόγησή του από διεθνείς ειδικούς.
Στις 31 Μαρτίου 2014, στο πλαίσιο της 24ης Συνεδρίασης της Συμβουλευτικής
Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, στην πόλη Leuven του Βελγίου,
παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι απαντήσεις σε επισημάνσεις
της αρμόδιας Επιτροπής σχετικά με την Έκθεση Αντιστοίχισης του ΕθΠΕΠ με το ΕΠΕΠ.
Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε το ΕθΠΕΠ για την Ελλάδα. Την 1η Απριλίου 2014
ανακοινώθηκε επίσημα από τον τότε Υπουργό Παιδείας, κο Αρβανιτόπουλο, η έγκριση
του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και η αντιστοίχησή του με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.
Η ανάπτυξη και εφαρμογή των ΕθΠΕΠ ως βάση για την σύνδεση με το ΕΠΕΠ έχει
τη διαρκή υποστήριξη και παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιο
πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για
την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 89 κατατέθηκε στις Βρυξέλλες
το Δεκέμβριο του 2013. Στην έκθεση αυτή αναγνωρίζονται τα βήματα που έχουν γίνει,
παρουσιάζεται η θέση των κρατών σε σχέση με την εφαρμογή του ΕΠΕΠ και
αναγνωρίζεται ότι χρειάζεται κοινή προσέγγιση για να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο
διαφάνειας για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει
88
89

ΕΟΠΠΕΠ (2014)
Ευρωπαϊκή Ένωση(2013)

81

να αντιμετωπιστούν ώστε να αναπτυχθεί και εφαρμοστεί πλήρως το ΕΠΕΠ είναι τα
ακόλουθα:
1. Τα περισσότερα Εθνικά Πλαίσια περιλαμβάνουν κυρίως πτυχία που
αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης και κατά κύριο λόγο από δημόσια
Ιδρύματα. Το ζητούμενο είναι στο άμεσο μέλλον να αναγνωρίζονται και να
πιστοποιούνται προσόντα που έχουν αποκτηθεί μέσω άλλων οδών, για παράδειγμα
μέσω επαγγελματικής δραστηριότητας και ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
2. Τα νέα δεδομένα της ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, όπως, για παράδειγμα τα μαζικά ανοικτά μαθήματα που παρέχονται
στο διαδίκτυο (MOOC) 90 δίνουν τη δυνατότητα για μάθηση οπουδήποτε υπάρχει
σύνδεση με το διαδίκτυο και μπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση πολυθεματικής
γνώσης η οποία θα πρέπει, στη συνέχεια, να αναγνωριστεί και να πιστοποιηθεί.
3. Ο περιγραφικός δείκτης «ικανότητες» θα πρέπει να αποσαφηνισθεί για να
μην υπάρχουν παρανοήσεις ως προς το περιεχόμενό του.
4. Υπάρχουν θέματα προς συζήτηση σχετικά με τα προσόντα των επιπέδων 2-3
(απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης) καθώς η υποχρεωτική εκπαίδευση μεταξύ
των μελών της Ένωσης κυμαίνεται από 11 ως 13 έτη και τα προσόντα των επιπέδων 35 για θέματα όπως η δυνατότητα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τα
προσόντα των αρχιτεχνιτών. Κάποια προσόντα αντιστοιχίζονται σε διαφορετικό
επίπεδο μεταξύ των χωρών και αυτό μπορεί να δημιουργήσει παρανοήσεις και
προβλήματα, οπότε χρειάζεται η έκδοση οδηγιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να
γίνονται κατανοητές οι αποφάσεις αντιστοίχισης.
5. Οι κοινές αρχές για τη διασφάλιση της ποιότητας, αν και αρχικά αφορούσαν
μόνο την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μπορούν και ωφείλουν να
λειτουργήσουν ως εργαλεία καθοδήγησης για όλα τα επίπεδα και για κάθε είδους
προσόντα.
6. Ο σχεδιασμός του ΕΠΕΠ είναι απόλυτα συμβατός με το Πλαίσιο Προσόντων
που εφαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
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Στις βασικές αρχές για τη υλοποίηση του ΕΠΕΠ είναι και η διασφάλιση
ποιότητας στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης όλων των επιπέδων,
προκειμένου οι προσφερόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης να είναι
όμοιου επιπέδου σε όποια χώρα και αν παρέχονται. Για το λόγο αυτό θεσπίστηκαν
κριτήρια παρακολούθησης της ποιότητας στο χώρο της εκπαίδευσης.
Ωφελημένοι από την ύπαρξη του ΕΠΕΠ είναι δύο μεγάλες κατηγορίες: α) οι
πολίτες, καθώς έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν συνολικά τα προσόντα τους
ανεξάρτητα από την προέλευσή τους και να αλλάζουν εφόσον το επιθυμούν
επαγγελματική και εκπαιδευτική διαδρομή χωρίς να χάνουν όσα έχουν κατακτήσει
στο επίπεδο της γνώσης έως τότε, και β) οι εργοδότες και οι φορείς αρμόδιοι για
εθνικά ή/ και κλαδικά συστήματα πιστοποίησης, καθώς η ομοιογένεια στην
περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων κάνει πιο εύκολη την αναγνώρισή και
επομένως τη σύγκριση τους και την κινητικότητα στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη.
Η δια βίου μάθηση ωφελείται από την ύπαρξη του ΕΠΕΠ καθώς τα προσόντα που
αποκτώνται σε αυτή αναγνωρίζονται ευκολότερα σε σχέση με παλαιότερες εποχές και
αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τη συμμετοχή των πολιτών
Η εφαρμογή του ΕΠΕΠ και των ΕθΠΕΠ σε κάθε χώρα με το δικό της ρυθμό και
προσαρμογή στα εγχώρια δεδομένα, ανέδειξαν αρκετά θέματα που δεν είχαν
προβλεφθεί ή εμφανίστηκαν εντονότερα ως αποτέλεσμα της διαφορετικότητας των
εκπαιδευτικών συστημάτων και των χώρων εργασίας των κρατών – μελών. Για τη
διερεύνηση της εφαρμογής του ΕΠΕΠ υπάρχει έντονος διάλογος και ερευνητική
δραστηριότητα, τόσο από πλευράς των επίσημων φορέων, όπως το CEDEFOP, όσο και
από ομάδες ή ακαδημαϊκούς που παρακολουθούν τα τεκταινόμενα. Ενδεικτικά,
ακολουθούν κάποιοι από τους προβληματισμούς αυτούς.
Όπως προκύπτει από την ειδική μελέτη για το επίπεδο 5 του ΕΠΕΠ που
πραγματοποίησε το CEDEFOP 91, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών
ως προς τα προσόντα που εντάσσονται στο επίπεδο αυτό. Από τα συμπεράσματα της
μελέτης προκύπτει ότι το επίπεδο 5 του ΕΠΕΠ επιτρέπει στα άτομα να επιδείξουν
ανεπτυγμένες ικανότητες, τεχνικές και διοίκησης, βελτιώνοντας την εργασιακή τους
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θέση και ανοίγοντας δρόμους προόδου στον επαγγελματικό στίβο. Η διπλή
λειτουργία των προσόντων επιπέδου 5 ως διεξόδου για εργασία και πρόσβαση για
Ανώτερη Εκπαίδευση, τα καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή. Συμβάλλουν επίσης στην
ενεργοποίηση της δια βίου

μάθησης καθιστώντας την ελκυστική και σε μη

παραδοσιακούς εκπαιδευόμενους, ενώ επιτρέπουν την πιστοποίηση γνώσης που
αποκτήθηκε εμπειρικά στο χώρο εργασίας.
Η μελέτη, πέρα από τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης βαθμίδας, έδειξε την
ανάγκη για περαιτέρω ενεργοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και εφαρμογή
τους σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα και βαθμίδες καθώς και την ανάγκη για
αύξηση της διαφάνειας στην ταξινόμηση των προσόντων που αποκτώνται στην
τυπική, μη-τυπική και άτυπη μάθηση στα επίπεδα του ΕΠΕΠ. Όπως διαπιστώνεται στο
ενημερωτικό σημείωμα του CEDEFOP 92 αναγνωρίζεται η παγκόσμια κίνηση για
θέσπιση Πλαισίων Προσόντων και η ανάγκη για τακτική αναθεώρηση των δεσμών
μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών επιπέδων ως προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή
τους. Σήμερα Πλαίσια Προσόντων έχουν θεσπίσει ή βρίσκονται σε διαδικασία
θέσπισης 142 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οργανισμοί όπως η Unesco, το European
Training Foundation και το CEDEFOP συνεργάζονται μεταξύ τους για την καλύτερη
εφαρμογή των Πλαισίων Προσόντων. Η διαδικασία θέσπισης των Πλαισίων
Προσόντων δεν είναι στατική και θα πρέπει να εξελίσσεται σε συνεχής κύκλους με
αναθεώρηση κατά την εφαρμογή τους. Για να ωφεληθούν οι κοινωνίες από την
ύπαρξη των Πλαισίων Προσόντων θα πρέπει καταρχήν να γίνουν γνωστά στο ευρύ
κοινό και τους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή στους πολίτες, εκπαιδευόμενους και
εργαζόμενους. Επίσης, σημείο κλειδί αποτελεί και η σύνδεση και συνεργασία μεταξύ
των Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της αγοράς εργασίας καθώς η σχέση
τους καθορίζει και το βαθμό εφαρμογής των Πλαισίων Προσόντων.
Ο Michael Young 93, σε άρθρο του σχετικά με την εφαρμογή των ΕθΠΕΠ σε
παγκόσμια κλίμακα, αναγνωρίζει προβλήματα αλλά και δυνατότητες. Τα προβλήματα
εντοπίζονται στον τρόπο εφαρμογής των ΕθΠΕΠ, ο οποίος είτε γίνεται εσπευσμένα, με
πολιτική πίεση και δίχως τη συναίνεση των εμπλεκόμενων φορέων
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αποτελέσματα, είτε σε αποκομμένα μεταξύ τους πλαίσια που δύσκολα μπορούν να
συνδυαστούν και να λειτουργήσουν. Επίσης, η ανάμειξη των πολιτικών φορέων σε
βάρος των κοινωνικών μπορεί να δημιουργήσει δυσλειτουργίες. Βέβαια, κανένα
μοντέλο ΕθΠΕΠ δεν μπορεί να εφαρμοστεί ομοιόμορφα παγκοσμίως, καθώς κάθε
χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της ως προς την οικονομική της κατάσταση, την
εκπαιδευτική της δομή και πλαίσιο και την οργάνωση της αγοράς εργασίας.
Ανάλογο προβληματισμό εκφράζουν και οι Meuhat & Winch 94, αναγνωρίζοντας
ταυτόχρονα τη δυναμική που έχει το ΕΠΕΠ και την αναμόρφωση που θα υποστεί, εκ
των πραγμάτων, με την εφαρμογή του. Αμφισβητούν την ισχύ του μαθησιακού
αποτελέσματος και τον κύριο ρόλο που φαίνεται να λαμβάνει στην εφαρμογή του
ΕΠΕΠ καθώς και την στενή αντίληψη που φαίνεται να ορίζεται για την ικανότητα. Η
εφαρμογή του ΕΠΕΠ με τις όποιες δυσκολίες εμφανίζονται αρχικά, μπορεί να
βοηθήσει στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος με στροφή στα
μαθησιακά αποτελέσματα και μακροπρόθεσμα στη διαμόρφωση της αγοράς
εργασίας. Σίγουρα η εφαρμογή του ΕΠΕΠ θα γίνει σταδιακά και με τις αναγκαίες
διορθώσεις. Θα χρειαστούν πολλές δοκιμές και αναμορφώσεις για να φτάσουμε στο
πλήρως λειτουργικό και απόλυτα σύμφωνο με τον αρχικό του οραματισμό ΕΠΕΠ.
Έχοντας μελετήσει αρκετά και έχοντας διαπιστώσει την χρησιμότητα που
φαίνεται ότι θα έχει η εφαρμογή του ΕΠΕΠ στα γνωστικά και επαγγελματικά
δεδομένα, πιστεύω ότι η πλήρης εφαρμογή και χρήση του θα οδηγήσει στην
ευκολότερη ανάγνωση και κατανόηση των ικανοτήτων του ατόμου. Το θετικότερο
αποτέλεσμα της εφαρμογής θα είναι η αναγνώριση και πιστοποίηση των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό
σύστημα και έμμεσα θα δοθεί κίνητρο συμμετοχής στη δια βίου μάθηση σε
μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού. Στην Ελλάδα, τα ποσοστά συμμετοχής είναι μάλλον
χαμηλότερα του αναμενόμενου 95, οπότε η πιστοποίηση των αποκτώμενων γνώσεων
και δεξιοτήτων θα αυξήσει το ενδιαφέρον των ενηλίκων για τη δια βίου μάθηση,
καθώς τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα ορατά στη βελτίωση της εργασιακής τους
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Meuhat P. & Winch C.(2012)
Η ετήσια έκθεση για τη Δια βίου μάθηση του 2012 αναφέρει ότι στη χώρα μας το ποσοστό συμμετοχής των
ατόμων ηλικίας 25-65 ετών είναι μόλις 3%, το χαμηλότερο ποσοστό στις 27 χώρες της ΕΕ.
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ταυτότητας. Με την δύσκολη συγκυρία στην ελληνική οικονομία με το ποσοστό των
ανέργων να πλησιάζει στο 30%, η ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανέργων και η
προβολή της μέσα από το ΕθΠΕΠ θα τους ενισχύσει στην προσπάθεια επανένταξής
στους στην αγορά εργασίας.

5.1.2 Το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
Το Πλαίσιο Προσόντων του ΕΧΑΕ, γνωστό και ως πλαίσιο της Μπολόνια, έχει
δύο βάσεις αναφοράς: α) τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 23ης Απριλίου 2008 και β) την οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης στις 47 χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια. Οι στόχοι
που καλείται να επιτύχει ή να συμβάλλει στην επίτευξή τους είναι: i) η ενίσχυση της
διαφάνειας της μάθησης και των τίτλων σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης που
απονέμονται στις χώρες που συμμετέχουν στον ΕΧΑΕ, ii) η αμοιβαία κατανόηση και
εμπιστοσύνη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο των μαθησιακών αποτελεσμάτων
και των ικανοτήτων που απορρέουν από τη συμμετοχή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, iii)
η διευκόλυνση της διεθνούς αναγνώρισης περιόδων και τίτλων σπουδών κάθε χώρας
και iv) η διευκόλυνση της διεθνούς κινητικότητας των φοιτητών και αποφοίτων με
σκοπό τη συνέχιση των σπουδών ή την εύρεση εργασίας. Η εφαρμογή του Πλαισίου
Προσόντων του ΕΧΑΕ βασίζεται στην οργάνωση των σπουδών σε τρεις κύκλους και
συνίσταται στην περιγραφή των προσόντων που απονέμονται σε κάθε κύκλο με βάση
κοινές αρχές, κριτήρια και περιγραφικούς δείκτες96 .
Το πλαίσιο προσόντων του ΕΧΑΕ είναι συμβατό με το ΕΠΕΠ και συμπίπτει με τις
τρεις τελευταίες βαθμίδες του, οι οποίες αντιστοιχούν στους τρεις κύκλους σπουδών
της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχει η αντιστοίχιση στη βαθμίδα 5 για όσους έχουν
παρακολουθήσει το σύντομο κύκλο σπουδών (δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα) ή ένα
μέρος του πρώτου κύκλου. Ο πρώτος κύκλος σπουδών (πτυχίο - Bachelor) με την
ολοκλήρωσή του αντιστοιχεί στη βαθμίδα 6, ο δεύτερος κύκλος (μεταπτυχιακό 96
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Master) στη βαθμίδα 7 και ο τρίτος κύκλος (διδακτορικό - Doctorat) στη βαθμίδα 8
(βλ. Παράρτημα, Πίνακας 3. Πλαίσιο Προσόντων ΕΧΑΕ). Για την πλήρη ανάπτυξη του
Πλαισίου Προσόντων του ΕΧΑΕ θα πρέπει κάθε κύκλος, κάθε πρόγραμμα και κάθε
περίοδος σπουδών να περιγραφεί με βάση τις κοινές αρχές, τα κριτήρια, τους
περιγραφικούς δείκτες και τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιλαμβάνει και στη
συνέχεια να αντιστοιχηθεί με τα 3 ανώτερα επίπεδα του ΕΠΕΠ. Κάθε τίτλος σπουδών
θα πρέπει να συνδέεται με αναφορά στο ΕθΠΕΠ, στο πλαίσιο προσόντων του ΕΧΑΕ και
στο ΕΠΕΠ.
Στην Ελλάδα, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσα από τις Συνόδους των
Πρυτάνεων και Προέδρων τους βρίσκονται στη διαδικασία αντιστοίχισης των
προσόντων με τα τρία τελευταία επίπεδα του ΕθΠΕΠ, διαδικασία μάλλον χρονοβόρα,
και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αλλαγών και θεμάτων που έχουν να
αντιμετωπίσουν λόγω της αναγκαστικής -και λόγω οικονομικής δυσπραγίαςαναμόρφωσης των Ιδρυμάτων, δεν θα έχουμε άμεσα την ολοκλήρωση της. Άλλωστε,
σύμφωνα με ομολογία στελέχους του ΕΟΠΠΕΠ, η εφαρμογή του ΕθΠΕΠ συνάντησε
αρκετές αντιδράσεις από τον ακαδημαϊκό χώρο.
Στο πνεύμα της συμπόρευσης του ΕΧΑΕ με τις πολιτικές αποφάσεις, ξεκίνησε το
2000 μια προσπάθεια από εκπροσώπους πανεπιστημίων της Ευρώπης, το Tuning
project 97, με σκοπό τη σύνδεση των πολιτικών στόχων που έθεσε η διαδικασία της
Μπολόνια και αργότερα η Στρατηγική της Λισσαβόνας με την Ανώτατη Εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού, ανάπτυξης,
εφαρμογής, αξιολόγησης και προσφοράς ποιοτικών σπουδών και στους τρεις
προσφερόμενους κύκλους. Ο στόχος του προγράμματος είναι ο συντονισμός των
ενεργειών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την αναμόρφωση των προγραμμάτων
σπουδών που επιτάσσει η διαδικασία της Μπολόνια, αλλά όχι η ομοιομορφία στα
προσφερόμενα προγράμματα. Τα Πανεπιστήμια δεν θα προσφέρουν την ίδια γνώση,
αλλά θα λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, το ανθρώπινο δυναμικό
του κάθε Πανεπιστημίου, τον πολιτισμικό πλούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νέα
97
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προγράμματα σπουδών στρέφονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και σχεδιάζονται
με βάση το προφίλ που θα πρέπει να έχει ο πτυχιούχος κάθε κύκλου, διαρθρωμένα
σύμφωνα με τον κλάδο που υπηρετούν. Για τη διαμόρφωση του προφίλ υπάρχει
στενή συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων και των εργασιακών φορέων στους οποίους
θα ενταχθούν οι πτυχιούχοι, προκειμένου να συνδεθούν οι σπουδές με τις εργασιακές
ανάγκες κάθε κλάδου.
Σε ανάλογο πνεύμα κινούνται και άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα ARCHI-MEDES 98, το
οποίο αποτελεί συνεργασία μεταξύ αρχιτεκτονικών σχολών από την Ελλάδα, την
Κύπρο, την Ιταλία και την Πορτογαλία για την αναμόρφωση των προγραμμάτων
σπουδών των Αρχιτεκτονικών Σχολών των χωρών της Μεσογείου, με στροφή στα
μαθησιακά αποτελέσματα και στόχο τη διαμόρφωση του προφίλ του νέου
αρχιτέκτονα σύμφωνα και με το τι ζητάνε οι σύλλογοι Αρχιτεκτόνων για τα μελλοντικά
μέλη τους.
Είναι σημαντικό να γίνει ευρέως κατανοητό ότι τόσο το πλαίσιο προσόντων του
ΕΧΑΕ όσο και το ΕΠΕΠ δεν ρυθμίζουν ζητήματα που αφορούν στα επαγγελματικά
δικαιώματα των αποφοίτων. Πρέπει ακόμα να επισημανθεί ότι το πλαίσιο προσόντων
του ΕΧΑΕ δεν μεταβάλλει τη δομή της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ούτε και το θεσμικό
πλαίσιο αναγνώρισης των ακαδημαϊκών σπουδών. Αποτελεί ένα εργαλείο διαφάνειας
σπουδών και μάθησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των χωρών που
συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια. Μαζί με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και την έκδοση του
Συμπληρώματος Διπλώματος (Diploma Supplement) θα συμβάλλουν στη διαφάνεια
και ανάδειξη των σπουδών στην Ευρώπη και στην προσέλκυση φοιτητών από όλο τον
κόσμο. Η απαλοιφή των εμποδίων για κινητικότητα και η δημιουργία ενός κοινού
τρόπου έκφρασης των προσόντων που αποκτώνται αποτελούν σημεία κλειδιά για την
βελτίωση της θέσης των ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανάμεσα
στις προτιμήσεις των φοιτητών παγκοσμίως.
98
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5.2

Το Ευρωδιαβατήριο και η εφαρμογή του
Το Ευρωδιαβατήριο εμφανίστηκε ως απάντηση στο αίτημα του Συμβουλίου των

Υπουργών υπεύθυνων για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη της
διαφάνειας, της ποιότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης με στόχο τη δημιουργία
μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και για πρώτη φορά θεσπίστηκε στην
απόφαση του Συμβουλίου στις 21 Δεκεμβρίου 1998. Το Ευρωδιαβατήριο προτάθηκε
ως εργαλείο που θα βοηθούσε στη διαφάνεια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης μέσα από την εφαρμογή και την εκλογίκευση των εργαλείων
πληροφόρησης και δικτύων. Σε αυτή την αρχική του μορφή περιλάμβανε μόνο το
Ευρωπαϊκό διαβατήριο κατάρτισης ενώ αργότερα το 2006 προστέθηκαν τα άλλα
τέσσερα έντυπα.
Στο εξώφυλλο του πρώτου Ευρωδιαβατηρίου αναγραφόταν ο όρος «Ευρωπαϊκό
βιβλιάριο κατάρτισης» 99 και είχε το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στην πρώτη
σελίδα είχε τα στοιχεία ταυτότητας του ατόμου, ονοματεπώνυμο και υπογραφή. Στη
δεύτερη σελίδα και στη γλώσσα του εταίρου υποδοχής καταχωρούνταν η πρώτη
περίοδος ευρωπαϊκής κατάρτισης με τον τίτλο και το περιεχόμενό της, η διάρκεια
κατάρτισης και τα στοιχεία του εταίρου υποδοχής όπως το όνομα και ο τίτλος του
εκπαιδευτή, και η υπογραφή του εταίρου υποδοχής και του δικαιούχου. Στην τρίτη
σελίδα περιλαμβάνονταν τα στοιχεία της δεύτερης σελίδας στη γλώσσα του
Ιδρύματος προέλευσης.

Οι επόμενες σελίδες χρησιμοποιούνταν για επόμενες

περιόδους κατάρτισης, πάντα σε δίγλωσση καταγραφή, στη μητρική γλώσσα του
ενδιαφερόμενου και στην αγγλική.
Το Ευρωδιαβατήριο στην νέα εμπλουτισμένη του μορφή, είναι ένα εργαλείο
που στήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βοήθεια του CEDEFOP για να
διευκολύνει τρεις ομάδες: α) τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να παρουσιάζουν τα
προσόντα τους με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό όταν αναζητούν εργασία ή
κατάρτιση, β) τους εργοδότες, οι οποίοι θα κατανοούν ευκολότερα τις δεξιότητες και
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τα προσόντα των υποψήφιων εργαζομένων, και γ) τις αρχές εκπαίδευσης και
κατάρτισης προκειμένου να καθορίζουν και να παρουσιάζουν το περιεχόμενο των
αναλυτικών τους προγραμμάτων. Τα έντυπα που το απαρτίζουν έχουν ενιαία μορφή
σε όλα τα κράτη μέλη και ενισχύουν την ευρωπαϊκή πολιτική διαφάνειας στους τομείς
της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας. Τα έντυπα που περιλαμβάνει το
Ευρωδιαβατήριο είναι τα ακόλουθα:
5.2.1 Το βιογραφικό σημείωμα Ευρωδιαβατήριο
Παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να συντάξει βιογραφικό στο
οποίο περιγράφει τις πιστοποιημένες γνώσεις που έχει λάβει, την επαγγελματική του
εμπειρία, τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν στον επαγγελματικό χώρο, τα
προσόντα και άλλα προσωπικά στοιχεία και ενδιαφέροντά του. Συμπληρώνεται
ατομικά

μέσα

από

τη

σελίδα-εφαρμογή

(http://europass.eoppep.gr/index.php/el/cv)

με

του

Εθνικού

δυνατότητα

Κέντρου

Europass

αποθήκευσης

του

αρχείου σε προσωπικό υπολογιστή και επικαιροποίησής του κάθε φορά που
προστίθεται κάποιο στοιχείο εκπαίδευσης ή/και εργασιακής εμπειρίας. Δίνει τη
δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει τη σειρά εμφάνισης στις ενότητες για να προβάλει
περισσότερο κάποια από τα στοιχεία του που θεωρεί πιο αξιόλογα ή που ταιριάζουν
περισσότερο με τη θέση για την οποία υποβάλλεται το βιογραφικό. Επίσης, παρέχεται
η δυνατότητα στον χρήστη να «ανεβάσει» (upload) σε ηλεκτρονική μορφή τα
συνοδευτικά πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τις γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτει και πιστοποιούν τα όσα παρουσιάζει στο
βιογραφικό του. Τα συνοδευτικά έντυπα μπορεί να είναι πτυχία σπουδών,
πιστοποιητικά κατάρτισης, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις εθελοντικής
συμμετοχής σε δράσεις ΜΚΟ και άλλα. Η ενιαία μορφή του εντύπου και ο
διαχωρισμός του σε ενότητες κάνει ιδιαίτερα εύκολη την ανάγνωση και κατανόησή
του από όλους τους ενδιαφερόμενους και τους παραλήπτες του σε κάθε χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπόδειγμα του Ευρωδιαβατηρίου υπάρχει στο Παράρτημα της
παρούσας εργασίας, στον Πίνακα 5.1
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5.2.2 Το Διαβατήριο Γλωσσών
Το έντυπο Διαβατήριο Γλωσσών χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ο
ενδιαφερόμενος με αυτό-αξιολόγηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων σε τρείς τομείς,
στην κατανόηση (προφορική και από κείμενο), την ομιλία (επικοινωνία και προφορική
έκφραση) και τη γραφή, δηλώνει τον βαθμό στον οποίο κατέχει την όποια μη μητρική
του γλώσσα. Στη συνέχεια του εγγράφου υπάρχει πεδίο όπου καταγράφονται οι
γλωσσικές και διαπολιτισμικές εμπειρίες του ατόμου, όπως οι χρονικές περίοδοι που
ο ενδιαφερόμενος διέμενε εκτός της χώρας καταγωγής του. Στην δεύτερη ενότητα
καταγράφονται οι ήδη πιστοποιημένες γνώσεις ξένων γλωσσών και παρέχεται η
δυνατότητα για ανάρτηση των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων. Στο τέλος του
εγγράφου παρατίθεται το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες καθώς
και ο πίνακας αυτοαξιολόγησης, όπου αναλύονται οι βαθμίδες δεξιοτήτων του
ατόμου σε προφορική και γραπτή χρήση της γλώσσας, στην επικοινωνία και την
προφορική έκφραση και στη γραφή. Οι βαθμίδες χρήσης ορίζονται σε Α1, A2 Βασικός
χρήστης, Β1, B2 Ανεξάρτητος χρήστης και Γ1, Γ2 Έμπειρος χρήστης. Το έντυπο
συμπληρώνεται ατομικά μέσα από τη σελίδα-εφαρμογή του Εθνικού κέντρου
Europass

(http://europass.eoppep.gr/index.php/el/language-passport).

Στο

Παράρτημα, στον Πίνακα 5.2, υπάρχει υπόδειγμα του διαβατηρίου γλωσσών.
5.2.3 Το Ευρωδιαβατήριο Κινητικότητα100

Το συγκεκριμένο έγγραφο καταγράφει και πιστοποιεί τη συμμετοχή σε
πρόγραμμα κινητικότητας σε χώρες της ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, σε προγράμματα
ανταλλαγής φοιτητών και μαθητών, προγράμματα μαθητείας, εργαζομένων κ.α., με
στόχο να διευκολύνει τον κάτοχο στο να περιγράψει τις δεξιότητες που αποκόμισε
κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εμπειρίας εκτός της χώρας καταγωγής του. Η
εμπειρία αυτή μπορεί να είναι θέση εργασίας σε εταιρεία, εκπαίδευση ή/και
κατάρτιση, εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ ή κάτι άλλο. Η διαδικασία συμπλήρωσης και
έκδοσης του εγγράφου γίνεται ηλεκτρονικά, με συνεργασία ανάμεσα στους φορείς
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αποστολής και υποδοχής και το Εθνικό Κέντρο Europass που υπάγεται στον ΕΟΠΠΕΠ.
Το έγγραφο συμπληρώνεται σε δύο γλώσσες, στη μητρική γλώσσα του δικαιούχου και
τη διεθνή γλώσσα, δηλαδή στα αγγλικά. Προτού παραδοθεί στο δικαιούχο,
σφραγίζεται και υπογράφεται από το Εθνικό Κέντρο Europass και τους φορείς
αποστολής και υποδοχής. Πληροφορίες διατίθενται στη σχετική σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ
(http://europass.eoppep.gr/index.php/el/mobility).

Υπόδειγμα

του

εγγράφου

Κινητικότητα παρατίθεται στο Παράρτημα, στον Πίνακα 5.3.
5.2.4 Το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού 101
Αφορά στους αποφοίτους δημόσιων ή ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ). Αποτελεί
συνοδευτικό έγγραφο το οποίο διασαφηνίζει τον τίτλο σπουδών που απονέμεται από
τα εκπαιδευτήρια και είναι κοινό για όλους τους κατόχους διπλώματος ή
πιστοποιητικού της ίδιας ειδικότητας σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Περιέχει τον τίτλο
του πιστοποιητικού στη γλώσσα της χώρας προέλευσης και τον αντίστοιχο τίτλο στα
αγγλικά. Περιέχει το προφίλ των επαγγελματικών ικανοτήτων του απόφοιτου της
ειδικότητας και το φάσμα των επαγγελμάτων στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο/η
κάτοχος του πιστοποιητικού. Στη συνέχεια αναγράφονται ο φορέας έκδοσης του
πιστοποιητικού, το επίπεδο του ΕΠΕΠ στο οποίο κατατάσσεται, η κλίμακα
βαθμολόγησης και ο βαθμός που θεωρείται επαρκείς για την απονομή του τίτλου.
Αναφέρεται, επίσης, η δυνατότητα που παρέχεται στον κάτοχο του τίτλου σπουδών
της συγκεκριμένης ειδικότητας για πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή/και
κατάρτισης, οι διεθνείς συμφωνίες και το νομικό καθεστώς που διέπουν τον τίτλο.
Ακολουθεί η περιγραφή του προγράμματος σπουδών που οδήγησε στην απονομή του
τίτλου και η κατανομή της εκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος, καθώς και
η συνολική διάρκεια της. Το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού περιέχει ακόμα πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα, τη διάρκεια
της προαιρετικής πρακτικής άσκησης και τα διδασκόμενα μαθήματα.
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Για την απόκτησή του ο ενδιαφερόμενος ανατρέχει στον εθνικό κατάλογο
Europass. Συμπληρώματα Πιστοποιητικού με τις ειδικότητες που έχουν ολοκληρωθεί
ως προς το σκέλος αναγνώρισης και περιγραφής τους βρίσκονται αναρτημένα στη
διεύθυνση

http://europass.eoppep.gr/index.php/el/certificate/2-uncategorised/42-

europass. Εφόσον η ειδικότητα περιλαμβάνεται στη λίστα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί
να κατεβάσει (download) το σχετικό αρχείο και να το εκτυπώσει στα ελληνικά και τα
αγγλικά.

Σήμερα ο ελληνικός κατάλογος

Συμπληρώματος Πιστοποιητικού

περιλαμβάνει περισσότερες από 150 ειδικότητες. Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες:
Εικονολήπτης, Μακιγιάζ θεάτρου – σκηνής, Στέλεχος εκδοτικών επιχειρήσεων,
Τεχνικός διανομής, Τεχνικός μαγειρικής τέχνης κ.α.. Αν η ειδικότητα δεν
περιλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί
στο Εθνικό Κέντρο Europass, δηλαδή στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΠΕΠ, και να
αιτηθεί την έκδοσή του. Το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού πρέπει πάντα να
συνοδεύεται από τον επίσημο τίτλο σπουδών. Υπόδειγμα Συμπληρώματος
Πιστοποιητικού παρατίθεται στο Παράρτημα, στον Πίνακα 5.4.
5.2.5 Το Παράρτημα Διπλώματος 102 .
Το

Παράρτημα Διπλώματος αφορά στους πτυχιούχους Ανώτατων και

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, χορηγείται δωρεάν μαζί με το πτυχίο τους
και επισυνάπτεται σε αυτό ώστε να γίνεται καλύτερα κατανοητό, ιδιαίτερα εκτός των
συνόρων της χώρας προέλευσης. Περιέχει πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα
του κατόχου, το είδος του τίτλου σπουδών, το επίπεδο του τίτλου σε σχέση με τους
τρεις κύκλους ανώτατων σπουδών, τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και τις
μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε αυτό, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν, τις περαιτέρω δυνατότητες που προσφέρει ο συγκεκριμένος τίτλος για
συνέχιση σπουδών, το επαγγελματικό καθεστώς που εξασφαλίζει καθώς και
συμπληρωματικές πληροφορίες. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
πολλά άλλα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ απέκτησαν το 2012 την πιστοποίηση DS Label της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έκτοτε χορηγούν παραρτήματα διπλώματος στους
102
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πτυχιούχους τους. Υπεύθυνο για την έκδοσή του είναι το Ίδρυμα και το Τμήμα που
χορηγεί το Πτυχίο. Στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας, Πίνακας 5.5, υπάρχει
υπόδειγμα του Παραρτήματος Διπλώματος όπως αυτό χορηγείται από το Α.Π.Θ.

5.3
Οι αρχές της δια βίου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
H δια βίου Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Δια βίου ΣυΕΠ)
ή Δια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (ΔΣΣ) ορίζεται από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο (Council EU, 2008, σελ.1) ως εξής: Η ΣΥΕΠ (guidance) αναφέρεται σε μία
διαρκή διαδικασία η οποία καθιστά ικανά τα άτομα οποιασδήποτε ηλικίας και σε
οποιαδήποτε φάση της ζωής τους να εντοπίσουν ικανότητες, δεξιότητες και
ενδιαφέροντα, να κάνουν ουσιαστικές επιλογές σε εκπαίδευση-κατάρτιση και
απασχόληση, και να διαχειριστούν την ατομική τους πορεία στη μάθηση, την εργασία
και σε άλλα πλαίσια, στα οποία αυτές οι ικανότητες και δεξιότητες αναπτύσσονται και
εφαρμόζονται. Η ΣΥΕΠ καλύπτει ένα σύνολο ατομικών και συλλογικών δράσεων, οι
οποίες σχετίζονται με την παροχή πληροφόρησης, τη συμβουλευτική, την αξιολόγηση
ικανοτήτων, τη στήριξη και τη διδασκαλία δεξιοτήτων λήψης απόφασης και
διαχείρισης της σταδιοδρομίας.
Η ΣΥΕΠ περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές λειτουργίες όπως η
πληροφόρηση για τις δυνατότητες σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης, η
αυτογνωσία και η αυτοαντίληψη για την αναγνώριση των δυνατοτήτων από το ίδιο το
άτομο, η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, η μετάβαση ή/και τοποθέτηση σε θέση
εργασίας και άλλα 103. Οι συμβουλευτικές παρεμβάσεις γίνονται με σκοπό να
βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να συνειδητοποιήσουν τα ατομικά τους
χαρακτηριστικά, δηλαδή τις ικανότητες, τις τάσεις, τις ιδιαίτερες κλήσεις και τα
ισχυρά στοιχεία που το άτομο διαθέτει και να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο θα
σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους και θα επιλέγουν τις εκπαιδευτικές ή
επαγγελματικές διαδρομές που ανταποκρίνονται στα προσόντα, τις αξίες και τα
ενδιαφέροντά τους. Είναι επίσης δυνατό να βοηθήσουν εργαζόμενους ή άνεργους
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στον επανασχεδιασμό και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους σε διάφορα στάδια
κρίσιμων μεταβάσεων, όπως από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, καθώς και
στην καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων δια βίου μάθησης προσφέροντας την
απαραίτητη πληροφόρηση και τη διασύνδεση με πιθανούς εργοδότες.
Στο πλαίσιο δημιουργίας ενός πρότυπου συστήματος παροχής δια βίου ΣΥΕΠ, το
CEDEFOP προτείνει 6 βασικά χαρακτηριστικά 104 τα οποία θα (πρέπει να) διέπουν
τηνπροσφορά δβΣΥΕΠ:
1.

Εστίαση στον πολίτη με την παροχή υπηρεσιών προσβάσιμων σε όλους τους

πολίτες, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς
σύμφωνα με το φύλο, την ηλικία, τις θρησκευτικές ή όποιες άλλες πεποιθήσεις.
2.

Διαμόρφωση πολιτικών με τη χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών για τα

προγράμματα δια βίου ΣΥΕΠ, τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη της
απασχολησιμότητας. Στη δημιουργία και την εφαρμογή προγραμμάτων προτείνεται
να συμμετέχουν Υπουργεία, εκπρόσωποι των επωφελούμενων, κοινωνικοί εταίροι,
πάροχοι υπηρεσιών, φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, λειτουργοί ΣΥΕΠ και γονείς.
3.

Συντονισμός του συστήματος με τα εθνικά συστήματα ΣΥΕΠ ώστε αυτά να

είναι ευέλικτα και λειτουργικά. Συνίσταται η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ
των φορέων για πιο αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. Προτείνεται η δημιουργία
δικτύων και συμπράξεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
4.

Αναθεώρηση των δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την

προώθηση συνεργασίας μεταξύ των φορέων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
και την προσαρμογή προγραμμάτων και υπηρεσιών στις διαρκώς μεταβαλλόμενες
συνθήκες.
5.

Στόχευση, με την παροχή

εξειδικευμένων υπηρεσιών, σε ομάδες που

κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, υπηρεσίες οι οποίες θα υποστηρίζουν την
εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη. Τέτοιες ομάδες σε κίνδυνο είναι οι Ρομά, οι
μονογονεϊκές οικογένειες, οι πρόσφυγες και άλλες.
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6.

Διεθνή χαρακτηριστικά, με την Ευρώπη να λειτουργεί ως πεδίο αναφοράς για

την παροχή ΣΥΕΠ στις χώρες – μέλη. Η συνεργασία περιλαμβάνει στήριξη άλλων
χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων ΣΥΕΠ, βοήθεια στην
κατάρτιση λειτουργών ΣΥΕΠ, ανταλλαγή πληροφοριών και διάχυση υλικού ΣΥΕΠ
ανάμεσα στις χώρες.
Για την ενίσχυση και την ομοιόμορφη λειτουργία και παροχή ΣΥΕΠ στα κράτη
μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε και υλοποιήθηκε η ίδρυση Κέντρων
Euroguidance σε κάθε κράτος. Τα Κέντρα αυτά έχουν ως κύριο στόχο τους τη
διασφάλιση της ποιότητας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΣΥΕΠ
από τους συμβούλους. Για το λόγο αυτό διοργανώνται δράσεις αναβάθμισης
δεξιοτήτων όπως συνέδρια, σεμινάρια, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και
προγράμματα κινητικότητας, παρακολουθούνται οι εξελίξεις και ενημερώνται οι
συμβούλοι ΣΥΕΠ προκειμένου οι δεύτεροι να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και
στη συνέχεια τις προσφερόμενες στους πολίτες υπηρεσίες. Αρμόδιος για τη
λειτουργία και της Συμβουλευτικής στην Ελλάδα ορίστηκε ο ΕΟΠΠΕΠ.
Συμβουλευτική παρέχεται στη χώρα μας από αρκετούς δημόσιους φορείς και με
αρκετές

διαβαθμίσεις. Ανάμεσα στους φορείς ΣΥΕΠ ξεχωρίζουν τα Κέντρα

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) τα οποία προσφέρουν συμβουλευτική
κυρίως σε ανήλικους σχετικά με την αναζήτηση κατεύθυνσης σπουδών, ο Οργανισμός
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με την παροχή εξατομικευμένων
παρεμβάσεων από συμβούλους του Οργανισμού προς ανέργους με στόχο την εύρεση
εργασίας, τα Γραφεία Συμβουλευτικής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) με
στόχο τη στήριξη των ενηλίκων μαθητών τους στην αναζήτηση επαγγελματικών
διεξόδων, τα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Τουρισμού και άλλα 105. Στον ιδιωτικό τομέα, συμβουλευτική παρέχεται από ιδιώτες
συμβούλους και ανάλογες εταιρείες οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε
άτομα ή ομάδες ενδιφερομένων.
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Στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τον οποίο ερευνά η παρούσα εργασία,
συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός παρέχεται από τα Γραφεία
Διασύνδεσης, τα οποία υπάγονται στις Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(Δ.Α.ΣΤΑ.) και έχουν ως κύριο στόχο την ομαλή μετάβαση των πτυχιούχων στην αγορά
εργασίας ή σε επόμενο επίπεδο σπουδών, προσφέροντάς τους την απαραίτητη
ενημέρωση και υποστήριξη .

5.4

Η εφαρμογή των εργαλείων στην Ευρώπη
Η εφαρμογή των εργαλείων που προτάθηκαν για την προώθηση της διαφάνειας

και της κινητικότητας στην Ευρώπη εξελίσσεται με διαφορετικό ρυθμό από χώρα σε
χώρα. Με την έναρξη των διαδικασιών για την εφαρμογή του ΕΠΕΠ κάποιες χώρες
εμφανίστηκαν με χαρακτηριστικό προβάδισμα, καθώς ήδη πριν την ευρωπαϊκή
απόφαση είχαν θέσει σε εφαρμογή το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων
τους. Η Ιρλανδία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εφάρμοζαν τα Εθνικά Πλαίσια
Επαγγελματικών Προσόντων τους πριν το 2005, όχι όμως στη μορφή των οκτώ
βαθμίδων που συμφωνήθηκε από την ΕΕ. Η Ιρλανδία εφάρμοζε πλαίσιο δέκα
βαθμίδων, η Γαλλία πέντε βαθμίδων ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έξι. Μετά την ψήφιση
του ΕΠΕΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες άρχισαν σταδιακά να το εφαρμόζουν.
Η εφαρμογή του ΕΠΕΠ τον Ιούνιο του 2013 ήταν πλήρης σε είκοσι κράτη μέλη, τα
οποία είχαν παρουσιάσει τις εθνικές τους εκθέσεις σχετικά με την αντιστοίχιση
μεταξύ ΕθΠΕΠ και ΕΠΕΠ. Δεν είχε ακόμα υλοποιηθεί η αντιστοίχιση σε εννέα κράτη
μέλη (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καθώς κατέθεσε την έκθεση αντιστοίχισης το
Μάρτιο του 2014), σε τέσσερις υποψήφιες χώρες και στην Νορβηγία. Βέβαια, η
διαδικασία εφαρμογής δεν αποτελεί και το τέλος της διαδικασίας. Το ΕΠΕΠ καθώς
αναφέρεται στην μάθηση και την εργασία, τομείς που διαρκώς εξελίσσονται,
χρειάζεται παρακολούθηση και διαρκή αναπροσαρμογή, προκειμένου να αναδείξει το
πλήρες εύρος των θετικών στοιχείων που κομίζει 106.
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Η χρήση του Ευρωδιαβατηρίου είναι αρκετά διαδεδομένη καθώς υπάρχουν
καταγραφές για περισσότερες από 98 εκατομμύρια επισκέψεις στις σχετικές
ιστοσελίδες των κρατών μελών στο χρονικό διάστημα από την έναρξη εφαρμογής του,
το Φεβρουάριο του 2005 έως τον Οκτώβριο του 2014 107. Στο ίδιο χρονικό διάστημα
εκδόθηκαν περισσότερα από 300.000 έγγραφα κινητικότητας με στοιχεία εργασιακών
και εκπαιδευτικών εμπειριών σε άλλες χώρες και περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια
Διαβατήρια Γλωσσών. Την περίοδο 2013-2015, αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα
του CEDEFOP 108, το Ευρωδιαβατήριο θα συνδεθεί στενότερα με τα άλλα εργαλεία που
θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση της κινητικότητας και της διαφάνειας,
δηλαδή το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF- ΕΠΕΠ), το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ECVET) και την Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων και
Επαγγελμάτων (ESCO) 109 .
Για τη χρήση του Ευρωδιαβατηρίου-Βιογραφικού υπάρχει ετήσια αναφορά η
οποία δημοσιεύεται από το CEDEFOP. Για το 2014 έχουν συμπληρωθεί και «κατέβει»
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από την αρχή του έτους

ως και τον Αύγουστο περίπου

10.210.000 βιογραφικά. Για τους Έλληνες χρήστες

ο αριθμός στην ίδια χρονική

περίοδο ανέρχεται σε σχεδόν 320.000 βιογραφικά. Από όσους συμπλήρωσαν
βιογραφικό την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014 και κατοικούν στην Ελλάδα,
το μεγαλύτερο ποσοστό (52,6%) ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 26-30. Πρόκειται
δηλαδή για νεαρούς πτυχιούχους που προκειμένου να αναζητήσουν εκπαίδευση
ή/και εργασία στον εκτός Ελλάδας χώρο προχωρούν στη συμπλήρωση του
βιογραφικού που αναγνωρίζουν εύκολα οι ευρωπαίοι εργοδότες και τα ευρωπαϊκά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Σημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί το ότι ποσοστό 23,3%
δεν έχει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Συνδυάζοντας τα δεδομένα με την
107

CEDEFOP (2014β)
CEDEFOP (2014)
109
Το ESCO θεσπίστηκε στα τέλη του 2013 και θα λειτουργήσει ως ο πίνακας σύνδεσης των απαιτήσεων των
θέσεων εργασίας με τα προσόντα των εργαζομένων, καθιστώντας έτσι δυνατή την κάλυψη των θέσεων εργασίας
με το καταλληλότερο δυνατό ανθρώπινο δυναμικό. Το καλοκαίρι του 2014 η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έθεσε σε εφαρμογή πιλοτικό σύστημα για την δημιουργία του συστήματος ταξινόμησης δεξιοτήτων,
ικανοτήτων και επαγγελμάτων. Προβλέπεται η σύνδεσή του με την πύλη EURES που συγκεντρώνει πληροφορίες
για προσφερόμενες θέσεις εργασίας ανά την Ευρώπη.
108
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δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας, συμπεραίνουμε ότι η προοπτική της εξόδου
από τη χώρα ακολουθεί σχεδόν άμεσα την ολοκλήρωση των σπουδών.
Στη στατιστική αναφορά σχετικά με τη χρήση του Διαβατηρίου Γλωσσών που
εξέδωσε το CEDEFOP για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014 οι ομιλούντες
την Ελληνική ως μητρική γλώσσα συμπλήρωσαν λίγο περισσότερα από τέσσερις
χιλιάδες Διαβατήρια Γλωσσών. Το πιο ενδιαφέρον, για εμένα, στοιχείο της έρευνας
είναι ότι ποσοστό 37,5% μιλάει τέσσερις ξένες γλώσσες. Αυτό επιβεβαιώνει την τάση
για μάθηση ξένων γλωσσών που έχουμε ως λαός αλλά ίσως και το άνοιγμα προς την
Ευρώπη και την καλλιέργεια ευρωπαϊκής κουλτούρας και συνείδησης.
Για το έγγραφο του Ευρωδιαβατηρίου Κινητικότητα, το οποίο

δεν

συμπληρώνεται από τους χρήστες, από την αρχή του 2014 ως και τα τέλη Οκτωβρίου
έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα πιστοποιητικά για 537 μετακινήσεις κυρίως μέσω του
προγράμματος Leonardo Da Vinci (476 άτομα) και του Commenius (59 άτομα), ενώ
είναι σε διαδικασία έκδοσης άλλες 310 αιτήσεις 110. Για το πρόγραμμα Erasmus δεν
υπάρχουν στοιχεία στον ΕΟΠΠΕΠ καθώς οι βεβαιώσεις για συμμετοχή και
κινητικότητα εκδίδονται απευθείας από τα εμπλεκόμενα Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Η εμπειρία μου από τον πανεπιστημιακό χώρο με οδηγεί στη
διαπίστωση ότι μεγάλο ποσοστό των φοιτητών των τελευταίων ετών σπουδών,
επιθυμεί και προγραμματίζει τη συμμετοχή του σε προγράμματα ανταλλαγής
φοιτητών (ERASMUS, Mundus, Placement κ.α.) Οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό
μετακινήσεων από την Ελλάδα είναι με σειρά κατάταξης στην πρώτη πεντάδα οι:
Ιταλία, Σουηδία, Πορτογαλία, Γερμανία και Κύπρος. Ανάλογη κίνηση φοιτητών έχουμε
και προς την Ελλάδα.
Για το Ευρωδιαβατήριο – Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού δεν αναζητήθηκαν
στοιχεία καθώς δεν αφορά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και δεν υπάρχουν
καταγεγραμμένα στοιχεία χρήσης καθώς κάθε κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ ή ΚΕΚ μπορεί να
έχει πρόσβαση στο σχετικό έγγραφο μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ.
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Για τα στοιχεία αυτά υπήρξε επικοινωνία με την κυρία Πράπα, στέλεχος του γραφείου Europass του ΕΟΠΠΕΠ, η
οποία έδωσε και στοιχεία σχετικά με την χρήση του εγγράφου Europass – Κινητικότητα για το έτος 2014

99

Σχετικά με τη Συμβουλευτική, τα περισσότερα Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν υποστήριξη στους φοιτητές τους
μέσα από τα Career Offices για πληροφόρηση ή/και επαγγελματική αποκατάσταση.
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Δεύτερο μέρος: Έρευνα πεδίου
6.

Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας
Όπως διατυπώθηκε στην αρχή της εργασίας μας, σκοπός της είναι να

διερευνηθούν και να προβληθούν οι πολιτικές αποφάσεις για την ενίσχυση της δια
βίου μάθησης και της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι επιμέρους στόχοι που εξετάζονται έχουν ως εξής:
1. Αποσαφήνιση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη δια βίου μάθηση
2. Αποσαφήνιση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την Ανώτατη Εκπαίδευση
3. Αποσαφήνιση των ελληνικών πολιτικών για τη δια βίου μάθηση και την
Ανώτατη Εκπαίδευση
4. Διερεύνηση της χρήσης στην Ανώτατη Εκπαίδευση των ακόλουθων
εργαλείων:
•

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων

•

Ευρωδιαβατήριο

•

Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ήδη, οι τρεις πρώτοι στόχοι αναλύθηκαν αντίστοιχα στα κεφάλαια 2, 3 και 4,
όπου αναδεικνύεται πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από μακρά πορεία αναγνώρισε
τη σημασία της δια βίου μάθησης και τη συμβολή που αυτή μπορεί να έχει στην
οικονομική και κοινωνική εξέλιξη και στην καλλιέργεια κοινής ευρωπαϊκής
συνείδησης μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών. Εξάλλου, η Ανώτατη Εκπαίδευση
με τη διαδικασία της Μπολόνια και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης ανέπτυξε συνεργασίες μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
των κρατών μελών και συνεχίζει να δημιουργεί κοινά σημεία μεταξύ τους για την
ενίσχυση της διαφάνειας των προσόντων, της κινητικότητας φοιτητών, εκπαιδευτών
και ερευνητών και της καινοτομίας η οποία θα βοηθήσει στην έξοδο από την
οικονομική κρίση. Η Ελλάδα ακολουθώντας τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές πολιτικές
αποφάσεις και προτάσεις/συστάσεις νομοθέτησε μια σειρά από νόμους με τους
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οποίους προάγεται η διαφάνεια, η αξιολόγηση, η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε
όλα τα επίπεδα και η προώθηση της δια βίου μάθησης.
Ως προς την διερεύνηση της χρήσης των εργαλείων στην Ανώτατη Εκπαίδευση
και έχοντας παρουσιάσει το πλαίσιο και τις πολιτικές αποφάσεις που στηρίζουν την
ευρωπαϊκή πολιτική για τη δια βίου μάθηση θα εξετάσουμε τι εφαρμόζεται σήμερα
στα Ιδρύματα αναφορικά με τα εργαλεία αυτά. Με μέτρο σύγκρισης τους στόχους
που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξετάσουμε τι γίνεται στη χώρα σχετικά με κάθε
ένα από τα εξεταζόμενα εργαλεία.
Για το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων η πηγή πληροφόρησης είναι
ο

Εθνικός

Οργανισμός

Πιστοποίησης

Προσόντων

και

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού, καθώς η εφαρμογή του δεν έχει φτάσει ακόμα στους τελικούς
αποδέκτες, τους έλληνες πολίτες. Για τη Συμβουλευτική και το Ευρωδιαβατήριο η
αναζήτηση έγινε μέσα από τους εκφραστές τους στα Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης, τα Γραφεία Διασύνδεσης.
Για τον έλεγχο του βαθμού εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών
Προσόντων και το άμεσα συνδεδεμένου Ευρωπαϊκού, έγινε διαδικτυακή έρευνα
κυρίως στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., του φορέα που είναι αρμόδιος για την
εφαρμογή του. Η έρευνα έδειξε ότι η χώρα ακολούθησε με αρκετή καθυστέρηση τα
συμφωνηθέντα για την θέσπιση και εφαρμογή του ΕθΠΕΠ. Μόλις τον Φεβρουάριο
του 2014 παρουσιάστηκε στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε το ΕθΠΕΠ
της χώρας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του υπήρξε
ηλεκτρονική επικοινωνία με το Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την κυρία
Τζανετέα Φρόσω, στέλεχος του Τμήματος ΕθΠΕΠ του ΕΟΠΠΕΠ (ηλεκτρονική
αλληλογραφία στις 1/10/2014), η οποία διευκρίνισε τα στάδια εφαρμογής του ΕθΠΕΠ
και το πού βρισκόμαστε σήμερα. Αναφορικά με την υποχρέωση αναγραφής του
επιπέδου ΕΠΕΠ στους τίτλους που χορηγούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει δέσμευση προς το παρόν, ενώ ο τρόπος αναγραφής των
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επιπέδων στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών αποτελεί σημείο προβληματισμού
και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Για την εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων στην
Ανώτατη Εκπαίδευση έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με στέλεχος του Τμήματος
Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (22/9/2014). Επιβεβαιώθηκε η
πρόσφατη αναγνώριση του ΕθΠΕΠ και η μη έκδοση νόμου που να επιβάλλει την
εφαρμογή του με την αναγραφή των σχετικών βαθμίδων στα πτυχία που χορηγούν τα
Ανώτατα Ιδρύματα. Αναφέρθηκε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από την πλευρά των
πανεπιστημίων για την εφαρμογή του ΕθΠΕΠ και επί του παρόντος γίνονται οι
σχετικές

αναμορφώσεις

των

προγραμμάτων

σπουδών

προκειμένου

να

αποτυπώνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από κάθε κύκλο και
πρόγραμμα σπουδών. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε συνεργασία με την ΑΔΙΠ.
Για τη διάδοση των εγγράφων του Ευρωδιαβατηρίου και την εφαρμογή της δια
βίου Συμβουλευτικής στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης πληροφορίες αντλήθηκαν
από τα Γραφεία Διασύνδεσης (ΓΔ) που παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης και
συμβουλευτικής. Σχετικά με την ύπαρξη των ΓΔ έγινε αναζήτηση για την ύπαρξη και
λειτουργία τους σε όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η αναζήτηση έγινε σε
πρώτο στάδιο μέσω διαδικτύου και τις ιστοσελίδες που διατηρούν τα Γραφεία
Διασύνδεσης των 22 ΑΕΙ και των 16 ΤΕΙ προκειμένου να επικοινωνήσουν το έργο τους
στους φοιτητές και σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα. Στο παράρτημα παρατίθεται
πίνακας με τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων που εντοπίστηκαν. Σε αρκετές από αυτές
τις σελίδες αναφέρεται ως έτος ίδρυσης των Γραφείων Διασύνδεσης το 1997, στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης, τα γνωστά ως προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ. Σε όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ υπάρχουν
ιστοσελίδες για τις Δομές Σταδιοδρομίας και μέσα από αυτές για τα ΓΔ που υπάγονται
σε αυτές.
Σε δεύτερο χρόνο ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με τα ΓΔ προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η λειτουργία τους και να γίνει μια πρώτη επαφή ως προεργασία για
το ερωτηματολόγιο που θα ακολουθούσε. Στα πλαίσια αυτής της τηλεφωνικής
επικοινωνίας προέκυψε ότι τα ΓΔ κάποιων Ιδρυμάτων ανέστειλαν τη λειτουργία τους
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ή αναμένεται σύντομα να την αναστείλουν για οικονομικούς λόγους, λόγω λήξης της
σύμβασης χρηματοδότησης/λειτουργίας τους.
Για την επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τα ΓΔ των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιλέχθηκε η ανάλυσή τους με ποσοστιαίες
αναφορές και όχι με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS καθώς τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν ήταν στο σύνολό τους μεταβλητές και δεν υπήρχε κάποια σταθερά
με την οποία θα μπορούσαν να συσχετιστούν για να εξαχθούν συμπεράσματα. Η
παράθεση πινάκων με τις απαντήσεις των ΓΔ που συμμετείχαν δείχνει ακριβώς αυτή
την έλλειψη στοιχείων προς σύγκριση. Άλλωστε, ο σκοπός της εργασίας δεν ήταν να
δείξει αν το α’ ΓΔ προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες από το β’ αλλά το πόσες και σε
ποιους προσφέρει υπηρεσίες κάθε ΓΔ που λειτουργεί στην Ελληνική επικράτεια.
Όπως προαναφέρθηκε, το ΕθΠΕΠ και το ΕΠΕΠ δεν διερευνήθηκαν μέσω
ερωτηματολογίου καθώς η εφαρμογή του στη χώρα δεν είχε ακόμα νομοθετηθεί κατά
το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας, το Νοέμβριο του 2014.
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6.1

Ερευνητικό εργαλείο
Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η χρήση ερωτηματολογίου

καθώς είναι πιο λειτουργικό από άποψη χρόνου 111 και ευκολότερο να απαντηθεί από
το σύνολο του πληθυσμού, ενώ δίνει την ευκαιρία στον ερωτώμενο να αποτυπώσει
γνώμες και αντιλήψεις με την ύπαρξη ανοικτών ερωτήσεων ή να δώσει εύκολα
πλήθος πληροφοριών με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Επίσης, λόγω της απουσίας του
ερευνητή, ο ερωτώμενος είναι λιγότερο διστακτικός και μπορεί να απαντήσει
ευκολότερα σε ερωτήσεις που ίσως να τον δυσκόλευαν με την παρουσία αγνώστου
προσώπου. Η συλλογή των δεδομένων είναι ευκολότερη από άποψη χρόνου και
κόστους σε σχέση με άλλες ερευνητικές μεθόδους όπως η παρατήρηση και η
συνέντευξη, ομοίως και η επεξεργασία τους.
Ως προς το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την συγκέντρωση των
στοιχείων της συγκεκριμένης εργασίας, έγινε αναζήτηση για παρόμοιες έρευνες
προκειμένου να εντοπιστεί αν υπάρχει πρόσφορο ερωτηματολόγιο το οποίο να έχει
ήδη εφαρμοστεί. Δεν βρέθηκε κάποιο ερωτηματολόγιο που να αρμόζει στα θέματα
που ερευνώνται. Η έρευνα που διεξήγαγαν οι Merkac Skok & Dolinsek (2013) 112 με
θέμα την συμβουλευτική σταδιοδρομίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση περιείχε
ερωτηματολόγιο με θεματικές που πλησιάζουν στην παρούσα έρευνα. Λαμβάνοντας
υπόψη το ερωτηματολόγιο της έρευνας αυτής και σύμφωνα με τις δράσεις που
παρουσιάζουν στις ιστοσελίδες τους τα Γραφεία Διασύνδεσης, δημιουργήθηκε το
ερωτηματολόγιο που διερευνά την άσκηση Συμβουλευτικής στον ελλαδικό χώρο, ενώ
δημιουργήθηκε εκ του μηδενός το ερωτηματολόγιο για τα έγγραφα Europass. Πριν
την οριστική αποστολή του ερωτηματολογίου, έγινε πιλοτική εφαρμογή του στα
Γραφεία Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ ακολούθησε η απαραίτητη αναπροσαρμογή στις
ερωτήσεις που περιλαμβάνονταν σε αυτό σύμφωνα με τις διορθώσεις που
111

Cohen L. et al (2008)
Marjana Merkac Skok και Tatjana Dolinsek(2013), έρευνα για τη συμβουλευτική που προσφέρουν τα Ιδρύματα
με τρεις κύριες ερωτήσεις: Σε ποιους απευθύνονται; Τι υπηρεσίες προσφέρουν; Ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν; Η
έρευνα έγινε με αναζήτηση στις ιστοσελίδες Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αυστρίας της Σλοβενίας και της
Κροατίας, στα αντίστοιχα ΓΔ
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προτάθηκαν από τις συμβούλους των δύο Ιδρυμάτων. Το ερωτηματολόγιο που
προέκυψε και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα για τη συγκέντρωση στοιχείων
ως προς τη λειτουργία της δια βίου Συμβουλευτικής και τα έγγραφα του
Ευρωδιαβατηρίου παρατίθεται στο Παράρτημα.
Ως προς τη δομή του, το ερωτηματολόγιο απαρτιζόταν από συνολικά είκοσι
ερωτήσεις μοιρασμένες σε τρεις ενότητες. Στην εισαγωγή του υπήρχε επιστολή εκ
μέρους της επόπτριας, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αθηνάς Σιπητάνου και εμού,
στην οποία εξηγούσαμε το σκοπό σύνταξης του παρόντος ερωτηματολογίου και
εκφράζαμε τις ευχαριστίες για τη συμπλήρωσή του από τους εργαζόμενους των ΓΔ. Οι
ερωτήσεις 1 έως 6, οι οποίες αποτελούσαν την πρώτη ενότητα, αφορούσαν σε
στοιχεία σχετικά με την ονομασία του ΓΔ, τη διεύθυνση έδρας (καθώς υπάρχουν
Ιδρύματα στα οποία λειτουργούν ΓΔ στις πόλεις όπου λειτουργούν Τμήματα τους), το
έτος πρώτης λειτουργίας και το πλήθος των εργαζομένων στο ΓΔ. Ως προς τους
εργαζόμενους στο ΓΔ ζητήθηκε διευκρίνιση σχετικά με το εργασιακό τους καθεστώς:
εάν δηλαδή, πρόκειται για μόνιμους υπαλλήλους του Ιδρύματος, υπαλλήλους
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, απασχολούμενους με σύμβαση έργου ή με άλλη
μορφή (π.χ. πρακτική εργασία ή εθελοντικά) την οποία ζητούνταν να προσδιορίσουν,
με σκοπό να ελεγχθεί η μονιμότητα και η διάρκεια της παρουσίας των εργαζομένων
στα ΓΔ. Η διάρκεια παρουσίας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, δηλαδή η
παρουσία των ίδιων ατόμων για μακρά χρονική περίοδο στην ίδια θέση εργασίας,
αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς τους καθώς γνωρίζουν όλες
τις παραμέτρους της εργασίας και μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις ανάγκες
της, ενώ η μόνιμη σχέση εργασίας τους κάνει να

αισθάνονται ασφαλείς 113 και

επομένως περισσότερο αποδοτικοί. Η τελευταία δημογραφική ερώτηση αναζητούσε,
κατά προσέγγιση, το μέγεθος του Ιδρύματος μέσα από το σύνολο των φοιτητών όλων
των βαθμίδων σε τέσσερις ομάδες: α) έως 1000 φοιτητές, β) από 1000 έως 5.000, γ)
από 5.000 έως 20.000 και δ) περισσότερους από 20.000 φοιτητές.
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Σύμφωνα με την πυραμίδα αναγκών του Mashlow η ασφάλεια είναι μια από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου
και αν δεν ικανοποιηθεί δεν επιτρέπει στο άτομο να ολοκληρωθεί και να ωφελήσει τα μέγιστα στο κοινωνικό του
σύνολο
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Στη δεύτερη ενότητα, η οποία αφορούσε στη Συμβουλευτική, τέθηκαν οι
ερωτήσεις 7 έως 14. Η ερώτηση αριθμός 7 εξέταζε το εύρος των υπηρεσιών που τα ΓΔ
προσφέρουν καθώς και το κοινό στο οποίο οι υπηρεσίες απευθύνονται προτείνοντας
μια σειρά δράσεων. Σύμφωνα με την έρευνα που προηγήθηκε στις ιστοσελίδες των ΓΔ
και την πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου, ερωτήθηκαν για το αν προσφέρουν
ατομική συμβουλευτική, ομαδική συμβουλευτική, σεμινάρια ενίσχυσης δεξιοτήτων,
ενημέρωση για σπουδές, ενημέρωση για υποτροφίες, διασύνδεση για εργασία,
ενημέρωση

για επαγγελματικά δικαιώματα,

επιχειρηματικότητα, εργαστήρια

επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ υπήρχε και επιλογή για άλλη δράση που δεν
συμπεριλαμβανόταν στην ερώτηση. Οι επιλογές ως προς το πιθανό κοινό στο οποίο
τα ΓΔ απευθύνονται ήταν: Προπτυχιακοί φοιτητές, Πτυχιούχοι, Μεταπτυχιακοί
φοιτητές, ή Άλλη κατηγορία. Η ερώτηση αυτή ήθελε να δείξει την ποικιλία των
προσφερόμενων υπηρεσιών και του κοινού που συμμετέχει και ωφελείται από τα
προγράμματα που προσφέρονται.
Η ερώτηση αριθμός 8 αφορούσε στον κύριο όγκο των εξυπηρετούμενων
ανάμεσα στις κατηγορίες των προπτυχιακών, των πτυχιούχων, των μεταπτυχιακών
φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων και ζητούνταν η επιλογή της μεγαλύτερης
σε πλήθος κατηγορίας. Στόχος της ερώτησης ήταν να φανεί ποια από τις ομάδες
ωφελήθηκε περισσότερο σε σχέση με τις άλλες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Η ερώτηση αριθμός 9 αφορούσε το πλήθος των συμμετεχόντων στις ανοικτές
εκδηλώσεις που οργάνωσε κάθε ΓΔ κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Στόχος
της ερώτησης ήταν να φανεί το μέγεθος των συμμετεχόντων και να γίνει, αν ήταν
δυνατό, μια συσχέτιση προς το μέγεθος του Ιδρύματος.
Η ερώτηση αριθμός 10 αφορούσε στη θεματολογία των σεμιναρίων που
διοργανώνουν

τα

ΓΔ.

Υπήρχαν

οι

ακόλουθες

επιλογές:

Συμβουλευτική

σταδιοδρομίας, Ημέρες Καριέρας, Μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα,
Μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό, Επαγγελματικά δικαιώματα, Ερευνητικά
προγράμματα και η επιλογή για προσδιορισμό άλλου θέματος. Μέσα από τις
απαντήσεις των ΓΔ επιδιώχθηκε να φανεί η τάση για τις αιτούμενες και
προσφερόμενες υπηρεσίες.
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Η επόμενη ερώτηση, 11η, αναζητούσε τους τρόπους επικοινωνίας των
δράσεων των ΓΔ προς το ενδιαφερόμενο κοινό. Οι προσφερόμενες επιλογές ήταν :
Ιστοσελίδα ΓΔ, Ιστοσελίδες

κοινωνικής

δικτύωσης, Αποστολή

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, Ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώσεων, Αφίσες, Έντυπο υλικό, και η
επιλογή για Άλλο τρόπο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα περιγραφής. Οι απαντήσεις
πιθανόν να αναδείξουν τους πολλαπλούς διαύλους επικοινωνίας που αναπτύσσονται
με το ενδιαφερόμενο κοινό.
Η 12η ερώτηση αναζητούσε στις συνεργασίες των ΓΔ με φορείς εκτός του
Ιδρύματος.

Οι

προσφερόμενες

επιλογές

ήταν:

Εργοδότες,

Εργασιακά

σωματεία/οργανώσεις, Ερευνητικά Ινστιτούτα/Ιδρύματα, Άλλα Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης, Φορείς εξωτερικού και η επιλογή για Άλλες συνεργασίες, με
δυνατότητα περιγραφής. Οι απαντήσεις θα αναδείξουν το πλέγμα σχέσεων και
συνεργασιών που αναπτύσσουν τα ΓΔ με τους φορείς εκτός Ιδρύματος με στόχο την
ομαλότερη προώθηση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.
Η 13η ερώτηση ήταν ανοικτού τύπου και ζητούσε από τους εργαζόμενους των
ΓΔ τους τρόπους με τους οποίους παρακολουθούν την επαγγελματική αποκατάσταση
των πτυχιούχων τους.

Η 14η

ερώτηση, τελευταία

για την ενότητα της

Συμβουλευτικής, ήταν επίσης ανοικτού τύπου και ζητούσε την καταγραφή των όποιων
προβλημάτων έκριναν οι εργαζόμενοι ότι υπήρχαν σε σχέση με τις προσφερόμενες
υπηρεσίες.
Η τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε στο Ευρωδιαβατήριο και
περιλάμβανε έξι ερωτήσεις, από την ερώτηση 15 έως την ερώτηση 20. Η 15η
ερώτηση, ρωτούσε αν γνωρίζουν τα έγγραφα Europass και υπήρχε η επιλογή Ναι ή
Όχι. Η ερώτηση αριθμός 16, αναζητούσε τις εφαρμογές Europass που χρησιμοποιεί το
ΓΔ δίνοντας την επιλογή ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε κάθε ένα από τα πέντε έντυπα που το
απαρτίζουν, αναζητώντας την χρήση καθενός από τα πέντε. Η επόμενη ερώτηση,
αριθμός 17, ήταν ανοικτού τύπου και ρωτούσε σε ποιες περιπτώσεις προτείνει το ΓΔ
την χρήση των εργαλείων Europass στους ωφελούμενους των υπηρεσιών του. Η
ποικιλία των απαντήσεων θα δώσει τις πιθανές χρήσεις των εγγράφων. Οι επόμενες
τρεις και τελευταίες ερωτήσεις ήταν ανοικτού τύπου. Η δέκατη όγδοη ζητούσε την
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αιτιολογία για την μη πρόταση χρήσης των εργαλείων Europass, αν ίσχυε κάτι τέτοιο.
Η δέκατη ένατη ερώτηση αναζητούσε την άποψη των εργαζομένων για τα
προβλήματα που συναντούν στην προώθηση των εγγράφων Europass ενώ η εικοστή
ερώτηση ζητούσε την γνώμη τους για τη χρησιμότητα των εγγράφων Europass. Οι
ερωτήσεις της ενότητας για το Ευρωδιαβατήριο ήταν κυρίως ανοικτού τύπου με
στόχο να αποτυπωθεί η προσωπική θέση των εργαζομένων και η εμπειρία τους
σχετικά με τα πιθανά προβλήματα κατά την εφαρμογή του.

6.2

Διαδικασία
Το ερωτηματολόγιο, όπως διορθώθηκε μετά από την συνεργασία με τα ΓΔ του

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
στην πιλοτική φάση και με τις απαραίτητες αναπροσαρμογές μεταφέρθηκε στην
ιστοσελίδα εφαρμογών ερωτηματολογίων www.surveymonkey.com όπου συντάχθηκε
στην τελική μορφή που έλαβαν και απάντησαν οι χρήστες. Στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις των υπευθύνων των ΓΔ που είχαν καταγραφεί μέσω των ιστοσελίδων των
Ιδρυμάτων και διασταυρωθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, στάλθηκε μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο εν συντομία αναφερόταν ο σκοπός της
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, η παράκληση για συμμετοχή εκ μέρους των
εργαζομένων στα ΓΔ και τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Ακολουθούσε ο ηλεκτρονικός
σύνδεσμος που τους οδηγούσε στην ιστοσελίδα που φιλοξενούσε την έρευνα.
Πρόκειται για τη διεύθυνση www.surveymonkey.com/s/25BBWPF.

Η πλατφόρμα

ήταν ανοικτή και προσβάσιμη για τους εργαζόμενους στα ΓΔ από την 7η Νοεμβρίου
ως και την 7η Δεκεμβρίου 2014.
Το πρώτο ηλεκτρονικό γράμμα (e-mail) προς τον πληθυσμό της έρευνας, τα 25
ΓΔ που επιβεβαιωμένα λειτουργούσαν, στάλθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2014, ενώ
ακολούθησαν και επόμενα μηνύματα (στις 18 και 25 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου)
για υπενθύμιση, καθώς η συμμετοχή τις πρώτες ημέρες δεν ήταν η αναμενόμενη. Αν
και στο πρώτο μήνυμα παρακαλούσα για την απάντηση μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, έως
τότε έλαβα μόλις δέκα απαντήσεις, ενώ μετά τα επανειλημμένα μηνύματα (σε
κάποιες περιπτώσεις ακολούθησε και τηλεφωνική επικοινωνία) οι απαντήσεις που
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συγκεντρώθηκαν έφτασαν τις 23. Από αυτά τα 23 ερωτηματολόγια πλήρη ήταν τα 22,
καθώς ένα ΓΔ συμπλήρωσε μόνο τις πρώτες έξι ερωτήσεις που συγκέντρωναν τα
δημογραφικά δεδομένα των ΓΔ. Σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό των 25 εν
ενεργεία ΓΔ οι πλήρεις απαντήσεις έφτασαν το 88%, ποσοστό ασφαλές για την
εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα δεδομένα της έρευνας από την ιστοσελίδα όπου
συγκεντρώθηκαν αποθηκεύτηκαν τοπικά σε αρχείο λογιστικών φύλλων και σε πίνακες
που προέκυψαν από αυτά. Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου είχαν την καταγραφή του
κειμένου της απάντησης και αυτά τα κείμενα επεξεργάστηκαν προκειμένου να
εξαχθούν τα σχετικά συμπεράσματα.
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7.

Ανάλυση απαντήσεων - αποτελέσματα
Στην πρώτη ερώτηση δηλώνονταν ο φορέας στον οποίο ανήκει το ΓΔ. Από τα 22

ΓΔ που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση μόλις 5 ήταν από Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα υπόλοιπα ήταν από ΑΕΙ ή Πολυτεχνεία. Από την δεύτερη
ερώτηση προέκυψε ότι τα περισσότερα ΓΔ λειτουργούν σε ένα γραφείο με εξαίρεση
δύο Ιδρύματα που έχουν δύο και ένα που έχει έξι γραφεία, στις πόλεις όπου
εδρεύουν Τμήματα του Ιδρύματος. Από τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν στην
ερώτηση 3 αναγνωρίζεται το χρονικό εύρος στην λειτουργία των ΓΔ. Το πρώτο ΓΔ
λειτούργησε το 1977, ενώ το πιο πρόσφατο μόλις το 2009, γεγονός που συνδέεται
βέβαια και με τη χρονολογία ίδρυσης κάποιων από τα νεώτερα, περιφερειακά
Ιδρύματα.
Οι απαντήσεις στην ερώτηση 4 για το πλήθος των εργαζομένων κυμαίνονται
από έναν έως 16 εργαζόμενους. Βέβαια, στην επόμενη ερώτηση (5η), όπου
διευκρινίζεται η εργασιακή σχέση, δηλώνεται ότι από τους 16 υπαλλήλους που
δήλωσε το συγκεκριμένο ΓΔ, οι 15 εργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες σε
εθελοντική εργασία, επομένως δεν είναι σε σταθερή και μόνιμη βάση διαθέσιμοι, και
πιθανόν να μην μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες αντάξιες ενός πλήρως
καταρτισμένου και μόνιμου στελέχους.
Οι απαντήσεις στην ερώτηση 5, σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων και την
εργασιακή τους σχέση με το ΓΔ παρουσιάζει ενδιαφέρον στο γεγονός ότι σε μόλις
επτά (7) Ιδρύματα υπάρχει έστω και ένα άτομο ως μόνιμο προσωπικό, όταν
υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εμφανίζονται σε 13 ΓΔ. Σχεδόν το
σύνολο των ΓΔ έχει στο δυναμικό του εργαζόμενους με σύμβαση έργου (20 από τα 22
Ιδρύματα) ενώ σε πέντε ΓΔ έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες σε εθελοντική εργασία ή
πρώην εργαζόμενους με σύμβαση οι οποίοι προσφέρουν άμισθα τις υπηρεσίες τους
ελπίζοντας, πιθανόν, να ανανεωθεί η σύμβασή τους. Το πλήθος των εργαζόμενων με
σύμβαση έργου μπορεί να υποκρύπτει και ένα άλλο πρόβλημα: συχνά οι ατομικές
συμβάσεις δεν ανανεώνονται ή υπογράφονται συμβάσεις με νέα προς το ΓΔ άτομα,
με αποτέλεσμα το ΓΔ να χάνει το ήδη εκπαιδευμένο και κατατοπισμένο σχετικά με τη
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λειτουργία του προσωπικό. Εντυπωσιακό με την αρνητική του βέβαια έννοια, είναι το
γεγονός ότι υπάρχει ΓΔ που εξυπηρετεί ένα πλήθος φοιτητών μεταξύ 5.000 και 20.000
στο οποίο ο μοναδικός εργαζόμενος απασχολείται με σύμβαση εργασίας μίας ημέρας
ανά εβδομάδα. Από τους υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στα δύο
από τα τέσσερα ΓΔ που δηλώθηκε ότι απασχολούν προσωπικό αυτής της κατηγορίας,
οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν παράλληλη τοποθέτηση και σε άλλες υπηρεσίες εντός του
Ιδρύματος, γεγονός που προκύπτει από την χαρακτηριστική υποστελέχωση των
διοικητικών υπηρεσιών των περισσότερων Ιδρυμάτων και δημιουργεί προβλήματα
στη λειτουργία τους.
Από τα 22 Ιδρύματα που συμμετείχαν στην έρευνα, δύο έχουν φοιτητικό
πληθυσμό κάτω από 1.000 φοιτητές, πέντε έχουν πληθυσμό από 1.000 ως 5.000,
οκτώ Ιδρύματα έχουν φοιτητικό πληθυσμό μεταξύ 5.000 και 20.000 ενώ επτά
Ιδρύματα ξεπερνάνε τους 20.000 φοιτητές. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι λέγοντας
«φοιτητές» εννοούνταν οι ενεργοί φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών.
Εξετάζοντας το πλήθος των εργαζόμενων σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών που
εξυπηρετούν βλέπουμε το παράδοξο να υπάρχει ΓΔ στο οποίο ο μοναδικός
εργαζόμενος καλείται να εξυπηρετήσει περισσότερους από 20.000 φοιτητές και ΓΔ για
φοιτητικό πληθυσμό από 1.000 ως 5.000 όπου υπάρχει ένα άτομο ΙΔΑΧ και δεκαπέντε
σε εθελοντική βάση. Σε άλλο ΓΔ με φοιτητικό πληθυσμό κάτω των 1.000 ατόμων
απασχολούνται πέντε εργαζόμενοι με σύμβαση έργου. Δεν είναι της παρούσας
εργασίας να αναζητήσει τα αίτια αυτής της ανομοιομορφίας.

Ενότητα για τη διά βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Στην έβδομη ερώτηση, η οποία άνοιγε την ενότητα για τη δια βίου
Συμβουλευτική,

ζητούνταν από τους συμμετέχοντες να δηλωθεί το είδος των

υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΓΔ και ποιες ήταν οι ομάδες των ωφελούμενων από
αυτές. Ο ακόλουθος πίνακας δίνει μια πρώτη εικόνα.
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η

Πίνακας απαντήσεων στην 7 ερώτηση
Το Γραφείο Διασύνδεσης που εργάζεστε, τί είδους υπηρεσίες προσφέρει και σε ποιούς;

Επιλογές απαντήσεων

Μεταπτυχιακούς
φοιτητές

Πτυχιούχους

Προπτυχιακούς
φοιτητές

Άλλο

Ατομική συμβουλευτική

20

21

22

3

Ομαδική συμβουλευτική

18

21

21

4

17

20

20

4

19

20

21

5

19

22

22

3

19

21

21

2

15

20

19

4

13

15

15

1

16

18

19

5

2

2

2

2

Σεμινάρια ενίσχυσης
δεξιοτήτων
Ενημέρωση για σπουδές
Ενημέρωση για
υποτροφίες
Διασύνδεση για εργασία
Ενημέρωση για
επαγγελματικά
δικαιώματα
Επιχειρηματικότητα
Εργαστήρια
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
Άλλο

Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις που δόθηκαν, το σύνολο των ΓΔ (100%) προσφέρει
υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής σε προπτυχιακούς φοιτητές και ενημέρωση για
υποτροφίες τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι
απευθύνονται στα ΓΔ των Ιδρυμάτων όπου φοιτούν για πληροφορίες. Σχεδόν όλα τα
ΓΔ (ποσοστό πάνω από 95%) προσφέρουν υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής
συμβουλευτικής και διασύνδεση για εργασία σε πτυχιούχους και προπτυχιακούς
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φοιτητές. Σε ποσοστό 90% προσφέρεται ατομική συμβουλευτική σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές και σεμινάρια ενίσχυσης δεξιοτήτων σε πτυχιούχους και προπτυχιακούς
φοιτητές. Επίσης, στο ίδιο ποσοστό αναφέρεται και η ενημέρωση για επαγγελματικά
δικαιώματα

σε

πτυχιούχους.

Σε

χαμηλό

ποσοστό

(59%)

προσφέρεται

η

επιχειρηματικότητα με τη μορφή σεμιναρίων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ενώ σε λίγο
μεγαλύτερο ποσοστό (68%) προσφέρεται η ίδια υπηρεσία σε πτυχιούχους και
προπτυχιακούς φοιτητές.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η απάντηση στην κατηγορία «Άλλο» ως προς τις
προσφερόμενες υπηρεσίες που έδωσαν τέσσερα από τα είκοσι δύο ΓΔ, τα οποία
απάντησαν σε αυτή την ερώτηση. Οι δράσεις που αναφέρθηκαν είναι:
•

Τηλεσυμβουλευτική,

•

Ειδική συμβουλευτική για φοιτητές/φοιτήτριες με προβλήματα υγείας,
δυσκολίες ένταξης, αυξημένη ευαισθησία,

•

Διοργάνωση Εκδηλώσεων όπως: α) Ημέρες Σταδιοδρομίας, β) Ημερίδες για τις
Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, γ)
Ημερίδες για τη δυνατότητα απασχόλησης στην Ε.Ε. και την αυτοαπασχόληση,
δ) Ημέρες Γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο για μαθητές Λυκείου.

•

Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας (Matching and Alert System)

•

Ανάπτυξη Δικτύου Μεντόρων

•

Ενημέρωση για θερινά σχολεία, εκδηλώσεις, δια βίου εκπαίδευση, σεμινάρια,
θέσεις εργασίας.

•

Ηλεκτρονική Τράπεζα Βιογραφικού Σημειώματος

•

Υπηρεσία alumni και υπηρεσία mentoring

Επίσης, στην ομάδα στόχου «Άλλο» τα περισσότερα ΓΔ προσδιόρισαν ότι
αναφέρονται σε μαθητές Λυκείου.
Στην όγδοη ερώτηση η οποία είχε ως στόχο την αποτύπωση της ομάδας με τη
μεγαλύτερη ωφέλεια από τη λειτουργία των ΓΔ δεκαεφτά στα είκοσι δύο ΓΔ (ποσοστό
77,3%) απάντησαν «Προπτυχιακοί φοιτητές». Στα υπόλοιπα πέντε ΓΔ η ομάδα με τη
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μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις και δράσεις συμβουλευτικής ήταν οι
«Πτυχιούχοι».
Η ένατη ερώτηση επιχείρησε να δώσει μια εικόνα του μεγέθους των
συμμετοχών σε ανοικτές εκδηλώσεις. Σε οκτώ ΓΔ οι συμμετέχοντες σε ανοικτές
εκδηλώσεις ξεπέρασαν τους 100 (ποσοστό 36,4%), σε έξι ΓΔ οι συμμετέχοντες
κυμαίνονταν μεταξύ 75 και 100 ατόμων (ποσοστό 27,3%). Παρά την αρχική αίσθηση
ότι ο όγκος των συμμετεχόντων θα μπορούσε να συσχετιστεί με το μέγεθος του
Ιδρύματος κάτι τέτοιο δεν φάνηκε από τις απαντήσεις των ΓΔ που συμμετείχαν στην
έρευνα.
Η δέκατη ερώτηση αναζήτησε τη θεματολογία των σεμιναρίων που
διοργάνωσαν

τα ΓΔ.

Η

συντριπτική

πλειοψηφία (95,5%)

ασχολήθηκε

με

συμβουλευτική σταδιοδρομίας και μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό.
Ακολουθούν τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και οι ημέρες
καριέρας (77,2%). Σε αρκετά μικρότερο ποσοστό αναπτύχθηκαν τα επαγγελματικά
δικαιώματα των κατόχων τίτλων σπουδών ενώ μόλις τρία ΓΔ (ποσοστό 14,3%)
ασχολούνται με την ενημέρωση για έρευνα, παρόλο που η έρευνα αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της ακαδημαϊκής γνώσης και σύμφωνα με τις αποφάσεις της
Μπολόνια θα πρέπει να λειτουργεί ανελλιπώς στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Τα θέματα των σεμιναρίων που διοργανώθηκαν αλλά δεν υπήρχαν στις αρχικές
επιλογές της συγκεκριμένης ερώτησης και καταγράφηκαν στην απάντηση «Άλλο»
αφορούν σε σεμινάρια ψυχολογίας γύρω από τη διαχείριση του άγχους και του
χρόνου, την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, τα εργαστήρια σύνδεσης με την
αγορά εργασίας, τις προσφερόμενες υποτροφίες, την επιχειρηματικότητα και την
ενημέρωση φορέων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνήθως μαθητών τελευταίας
τάξης Λυκείων. Ακολουθεί ο πίνακας με το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν
στην συγκεκριμένη ερώτηση.
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Πίνακας απαντήσεων στη 10 ερώτηση
Η θεματολογία των σεμιναρίων που διοργανώνετε αφορά σε (επιλέξτε όσα ισχύουν):

Επιλογές θεματολογίας

Ποσοστό
απαντήσεων

Αριθμός ΓΔ

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

95,5%

21

Ημέρες καριέρας

77,2%

17

Μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα

90,9%

20

Μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό

95,5%

21

Επαγγελματικά δικαιώματα

45,5%

10

Ερευνητικά προγράμματα

14,3%

3

Άλλο (προσδιορίστε)

31,8%

7

Η ενδέκατη ερώτηση αναζητούσε τους τρόπους επικοινωνίας των δράσεων
που αναπτύσσουν τα ΓΔ μέσα από τις επιλογές που δίνει σήμερα η χρήση των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το σύνολο των ΓΔ που απάντησαν στην
έρευνα χρησιμοποιεί για την ενημέρωση των δράσεών του προς το κοινό ιστοσελίδα,
όπως άλλωστε είναι υποχρέωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στα πλαίσια
της διαφάνειας και της προσέλκυσης φοιτητών, το να συντηρούν Ιστοσελίδες με τις
δράσεις τους σε μαθήματα και λοιπές προσφερόμενες υπηρεσίες. Όλα τα ΓΔ έχουν
ιστοσελίδες, συνήθως μέσα από τις Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των
Ιδρυμάτων, μέσω των οποίων ανακοινώνουν νέα, δράσεις, νέες θέσεις εργασίας. Στο
παράρτημα παρατίθεται κατάλογος των Γραφείων Διασύνδεσης των

Ιδρυμάτων

Ανώτατης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στη χώρα και των ηλεκτρονικών
διευθύνσεων των ιστοσελίδων τους. Η επόμενη δημοφιλής επιλογή στην ενδέκατη
ερώτηση ήταν η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ποσοστό 90,9%). Αν και
ζούμε

στην

εποχή

των

ηλεκτρονικών

μέσων,

οι

παραδοσιακές

αφίσες

χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς σκοπούς σε ένα σεβαστό ποσοστό των ΓΔ
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(77,3%), ενώ οι αναρτήσεις σε πίνακα ανακοινώσεων (68,2%) και η εκτύπωση και
διανομή έντυπου υλικού (63,6%) έχουν σειρά στην κατάταξη. Οι ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης, αν και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες ανάμεσα στους φοιτητές,
οι οποίοι αποτελούν τον κύριο αποδέκτη των υπηρεσιών των ΓΔ, χρησιμοποιούνται
μόνο από 13 ΓΔ (ποσοστό 59,1%). Στην κατηγορία «Άλλο» που δήλωσαν επτά ΓΔ,
τέσσερα από αυτά δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν δελτία τύπου που αποστέλλουν σε
διαδικτυακούς τόπους και ημερήσιο τύπο. Ένα Ίδρυμα διατηρεί ραδιοσταθμό τον
οποίο και χρησιμοποιεί το ΓΔ για να γνωστοποιήσει τις δράσεις του.
Πίνακας απαντήσεων στην 11η ερώτηση
Με ποιούς τρόπους / μέσα κοινοποιείτε τις δράσεις σας στο ενδιαφερόμενο κοινό
(επιλέξετε όσα ισχύουν);

Επιλογές θεματολογίας

Ποσοστό
απαντήσεων

Αριθμός ΓΔ

Ιστοσελίδα Γραφείου Διασύνδεσης

100,0%

22

Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης

59,1%

13

Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

90,9%

20

Ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώσεων

68,2%

15

Αφίσες

77,3%

17

Έντυπο υλικό (π.χ. φυλλάδια)

63,6%

14

Άλλο (προσδριορίστε)

31,8%

7

Η δωδέκατη ερώτηση αφορούσε στις συνεργασίες που έχουν τα ΓΔ με φορείς
εκτός των Ιδρυμάτων με στόχο την διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων τους με
την αγορά εργασίας. Οι επιλογές που προτείνονταν ήταν Εργοδότες, Εργασιακά
σωματεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα/Ιδρύματα, Άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Φορείς του εξωτερικού και Άλλο. Ο πίνακας δείχνει το ποσοστό που συγκέντρωσε
κάθε μία από τις προτεινόμενες επιλογές. Η κυρίαρχη ήταν οι Εργοδότες, καθώς 21
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στα 22 Ιδρύματα (ποσοστό 95,5%) έχουν συνεργασίες μαζί τους, όπως είναι άλλωστε
λογικό και αναμενόμενο. Η αμέσως επόμενη σε κατάταξη επιλογή ήταν αυτή των
Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Άλλων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (με
ποσοστό 86,4%), επιλογή που δικαιολογείται από τις συνεργασίες που ενισχύονται
και από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία στις προτιμήσεις των ΓΔ για
συνεργασία βρίσκονται τα Εργασιακά Σωματεία και Οργανώσεις και οι Φορείς του
εξωτερικού. Τρία ΓΔ επέλεξαν και την επιλογή «Άλλο» την οποία προσδιόρισαν ως
συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και συλλόγους.
Πίνακας απαντήσεων 12ης ερώτησης
Με ποιούς φορείς εκτός του Ιδρύματος συνεργάζεστε; (επιλέξτε όσα
ισχύουν)

Φορείς Εξωτερικού

Αλλα Ιδρύματα
Ανώτατης
Εκπαίδευσης

Ερευνητικά
Ινστιτούτα / Ιδρύματα

Εργασιακά
σωματεία/οργανώσεις

Εργοδότες

120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Η δέκατη τρίτη ερώτηση αναζητούσε τους τρόπους με τους οποίους τα ΓΔ
παρακολουθούν και καταγράφουν την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων
τους. Δύο από τα είκοσι δύο ΓΔ δήλωσαν ότι δεν καταγράφουν την επαγγελματική
αποκατάσταση των αποφοίτων τους. Έντεκα ΓΔ (ποσοστό 50%) δήλωσαν ότι
οργανώνουν κατά καιρούς μελέτες απορρόφησης αποφοίτων ανά κλάδο. Ένα ΓΔ
χρησιμοποιεί για την εργασία αυτή το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΓΔ
και της ΔΑΣΤΑ. Έξι ΓΔ χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεφωνική επικοινωνία για
να έρθουν σε επαφή με εργοδότες και αναζητούντες εργασία προκειμένου να
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αποτυπώσουν την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων που εξυπηρετήθηκαν
από το ΓΔ. Ένα ΓΔ δήλωσε ότι παραδίδει μηνιαίες καταστάσεις με τον πληθυσμό
φοιτητών/πτυχιούχων/μεταπτυχιακών που εξυπηρετεί, ενώ ένα άλλο ΓΔ δήλωσε ότι
υπάρχει έντυπο εκπλήρωσης στόχων, στη λογική του ερωτηματολογίου ικανοποίησης
πελάτη, το οποίο συμπληρώνουν, εθελοντικά και όχι υποχρεωτικά, οι προσερχόμενοι
και εξυπηρετούμενοι από το ΓΔ. Οι απαντήσεις αυτής της ερώτησης δείχνουν ότι δεν
υπάρχει τυποποιημένος κοινός τρόπος παρακολούθησης του αποτελέσματος της
λειτουργίας των ΓΔ και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μειονέκτημα στην
επιχειρηματολογία για την αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας των ΓΔ. Μια
πιθανή συνεργασία μεταξύ των ΓΔ και μια συμφωνία ως προς τον τρόπο καταγραφής
και παρακολούθησης της κίνησης των ωφελουμένων από τη συνεργασία με το ΓΔ
φοιτητών και πτυχιούχων θα οδηγούσε σε ομοιόμορφο, κοινά αποδεκτό και
λειτουργικό

τρόπο

αποτύπωσης

της

επαγγελματικής

αποκατάστασης

των

ενδιαφερομένων και σε μετρήσιμα στοιχεία της αποτελεσματικότητάς των ΓΔ,
στοιχείο που αποτελεί ζητούμενο στην εποχή μας, το να παρουσιάζονται δηλαδή
μετρήσιμα δεδομένα
Η δέκατη τέταρτη ερώτηση, τελευταία για την ενότητα της συμβουλευτικής,
ζητούσε την αποτύπωση των πιθανών προβλημάτων στα ΓΔ σε σχέση με τις
προσφερόμενες υπηρεσίες. Έξι από τα εικοσιδύο ΓΔ που απάντησαν το
ερωτηματολόγιο δεν ανέφεραν κάποιο πρόβλημα ή δυσλειτουργία. Τα δύο
προβλήματα που καταγράφηκαν στις απαντήσεις των υπολοίπων ΓΔ έχουν σχέση με
την μέχρι στιγμής δομή και λειτουργία τους. Πρόκειται για την έλλειψη πόρων
(υλικών και ανθρώπινων) και την διακοπή στην παροχή υπηρεσιών κατά το διάστημα
από τη λήξη της σύμβασης και μέχρι τη σύναψη νέας. Η υποστελέχωση και η απουσία
μόνιμου προσωπικού είναι το πρόβλημα που δηλώνουν δεκατέσσερα ΓΔ. Η έλλειψη
συμβούλων σταδιοδρομίας δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση
των ενδιαφερομένων οι οποίες σε κάποια ΓΔ φτάνουν και τις δεκαπέντε ημέρες. Η
αναλογία προσωπικού ΓΔ με το σύνολο των εξυπηρετούμενων φοιτητών αναφέρεται
επίσης ως πρόβλημα. Ως ιδιαίτερο πρόβλημα αναγνωρίζεται από ένα ΓΔ η καχυποψία
που εκδηλώνουν οι φοιτητές σε σχέση με τη συνεργασία με μεγάλες εταιρίες. Τα
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περισσότερα

από

τα

προβλήματα

που

αναφέρονται

θα

μπορούσαν

να

αντιμετωπιστούν αν τα ΓΔ ενταχθούν στο οργανόγραμμα κάθε Ιδρύματος και η
στελέχωσή τους γίνει από μόνιμο, κατάλληλα καταρτισμένο και αριθμητικά ανάλογο
προς τον πληθυσμό που θα εξυπηρετήσει προσωπικό.

Ενότητα για το Ευρωδιαβατήριο

Η δέκατη πέμπτη ερώτηση ανοίγει την ενότητα των ερωτήσεων για το
Ευρωδιαβατήριο. Τα ΓΔ καλούνταν να απαντήσουν αν γνωρίζουν τα έγγραφα
Ευρωδιαβατηρίου (Europass). Το σύνολο των ΓΔ απάντησαν στην ερώτηση αυτή
καταφατικά, δηλαδή, όλα τα ΓΔ (22) που συμμετείχαν στην έρευνα γνωρίζουν κάτι
σχετικά με το Ευρωδιαβατήριο.
Η δέκατη έκτη ερώτηση ανέπτυσσε τα πέντε έντυπα του Ευρωδιαβατηρίου και
ζητούσε να δηλώσουν αν χρησιμοποιούν κάποια από έντυπα αυτά.
Πίνακας απαντήσεων στην 16η ερώτηση
Ποιές από τις ακόλουθες εφαρμογές χρησιμοποιείτε;
Επιλογές απαντήσεων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Europass Βιογραφικό

21

1

Europass Διαβατήριο Γλωσσών

4

18

Europass Κινητικότητα

6

16

Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού

4

18

Europass Παράρτημα Διπλώματος

7

15

Βλέποντας τον πίνακα των απαντήσεων που δόθηκαν, υποθέτω ότι τα ΓΔ
αντιλήφθηκαν την ερώτηση ως «Γνωρίζετε τις ακόλουθες εφαρμογές» παρόλο που η
διατύπωση ήταν «Ποιες από τις εφαρμογές χρησιμοποιείτε». Σχεδόν στο σύνολό τους
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τα ΓΔ γνωρίζουν και χρησιμοποιούν το βιογραφικό, ενώ στα άλλα έντυπα το ποσοστό
γνώσης και εφαρμογής μειώνεται δραστικά και είναι λογικό, καθώς τα έντυπα
Κινητικότητα και Παράρτημα διπλώματος που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση
χορηγούνται από άλλες υπηρεσίες, ενώ το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού δεν
σχετίζεται με την Ανώτατη Εκπαίδευση.
Η δέκατη έβδομη ερώτηση «Σε ποιες περιπτώσεις προτείνετε στους φοιτητές
σας τη χρήση των εργαλείων Europass» απαντήθηκε από δεκαεννέα ΓΔ. Από αυτά, τα
έντεκα δήλωσαν ότι προτείνουν τα συγκεκριμένα έγγραφα και κυρίως το Βιογραφικό,
στις περιπτώσεις που οι ωφελούμενοι ενδιαφέρονται για μετακίνηση στο εξωτερικό
για αναζήτηση εργασίας, συνέχιση σπουδών, πρακτική άσκηση, συμμετοχή σε
πρόγραμμα Erasmus. Στο εσωτερικό προτείνεται μόνο από πέντε ΓΔ και μόνο όταν το
ζητά ο εργοδότης για λόγους πληρότητας και εύκολης συγκρισιμότητας.
Η δέκατη όγδοη ερώτηση «Αν δεν προτείνετε τη χρήση των εργαλείων
Europass παρακαλώ αιτιολογείστε την απάντησή σας» έδειξε τις δυσκολίες στη χρήση
των εντύπων. Το Βιογραφικό αναφέρθηκε ως μη εξατομικευμένο, δύσχρηστο και
πολύ εκτενές. Επίσης, χαρακτηρίστηκε ως απρόσωπο και δεν ταιριάζει σε όλες τις
περιπτώσεις που απαιτούν βιογραφικό. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα που
ανέφερε το ΓΔ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δεν προτιμάται από τους
εργοδότες η συγκεκριμένη μορφή βιογραφικού.
Η δέκατη ένατη ερώτηση είχε κάποια σύνδεση με την προηγούμενη, καθώς
ζητούσε από τους συμμετέχοντες να καταθέσουν την άποψή τους σχετικά με τα
προβλήματα που συναντάνε στην προώθηση των εγγράφων Europass όσο το δυνατόν
αναλυτικότερα. Εννέα ΓΔ δήλωσαν ότι δεν συναντούν πρόβλημα σχετικά με τα
έγγραφα. Οι δυσκολίες που αναφέρθηκαν από τα υπόλοιπα δεκατρία εστιάζονται
στην έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας από πλευράς των φοιτητών, ενότητα που
τονίζεται αρκετά στο βιογραφικό, ενώ είναι ελλιπές στην προβολή ερευνητικού
προφίλ από πλευράς του υποψηφίου, κάτι μάλλον αναγκαίο για συνεργασίες με
Ερευνητικά Ιδρύματα. Αναγνωρίστηκε επίσης ως ανελαστικό και υπερβολικά
ομοιόμορφο και τυποποιημένο, γεγονός που δεν αρμόζει σε όλες τις περιπτώσεις που
χρήζουν βιογραφικού σημειώματος. Στις παρατηρήσεις των ΓΔ στέκομαι στην αίτηση
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για συνεργασία μεταξύ των οργανισμών σταδιοδρομίας και την εφαρμογή των
δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαβούλευση μεταξύ των ΓΔ ως εκπροσώπων
των τελικών χρηστών και του CEDEFOP ως εκφραστή της ευρωπαϊκής πολιτικής θα
μπορούσε να δώσει την απαραίτητη ανατροφοδότηση για την βελτίωση των
εργαλείων και τη φιλικότερη δομή τους προς τους χρήστες.
Η εικοστή και τελευταία ερώτηση ήταν ανοικτού τύπου, όπως και οι τρεις
προηγούμενες, και έδινε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναπτύξουν τη γνώμη
τους για την χρησιμότητα των εγγράφων του Ευρωδιαβατηρίου. Οι απόψεις των
εργαζομένων στα ΓΔ σχετικά με τη χρησιμότητα των εγγράφων διίστανται. Κάποιος/α
χαρακτήρισε τα έντυπα «πολύ κακό για το τίποτα» ενώ άλλος/η τα χαρακτήρισαν
«χρήσιμα αλλά όχι για όλους και όχι για όλες τις περιπτώσεις». Τα περισσότερα
σχόλια ήταν θετικά, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα των εγγράφων στην
ομοιομορφία της έκφρασης προσόντων και δεξιοτήτων και στη σύγκρισή τους στη
συνέχεια. Επίσης, αναφέρθηκε η χρησιμότητά τους για τις μετακινήσεις εκτός χώρας
και η δυνατότητα που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο, κατά τη διαδικασία της
σύνταξης του βιογραφικού να αναλογιστεί τι έχει πετύχει έως εκείνο το χρονικό
σημείο και να προετοιμαστεί μέσα από αυτή τη διαδικασία για τη συνέντευξη. Έντεκα
ΓΔ (ποσοστό 50%) χαρακτήρισαν τα έγγραφα ως πολύ χρήσιμα, ένα αρνητικά, πέντε
αναγνώρισαν και θετικά και αρνητικά στοιχεία στην ύπαρξη και εφαρμογή των
εγγράφων, ενώ πέντε δεν απάντησαν τη συγκεκριμένη ερώτηση.
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8.

Συμπεράσματα – Συζήτηση
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις πολιτικές αποφάσεις που

αφορούν στα συγκεκριμένα εργαλεία, τα οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση
προκειμένου να διευκολύνει την διαφάνεια των προσόντων και την κινητικότητα των
πολιτών της, και στη συνέχεια τα ίδια τα εργαλεία που επιλέχθηκαν ως προς το
σχεδιασμό και τη χρήση τους. Η έρευνα πεδίου αφορά στην πρακτική εφαρμογή των
υπό εξέταση εργαλείων στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα στα τέλη
του 2014 και, μέσα από αυτή, ελπίζουμε να φανούν οι αδυναμίες και οι περαιτέρω
προοπτικές που μπορούν να προκύψουν κατά την πλήρη εφαρμογή τους.
Ως προς τον πρώτο μας ερώτημα προς διερεύνηση, την αποσαφήνιση, δηλαδή,
των πολιτικών που εφαρμόστηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώθηκε ότι
η δια βίου μάθηση κατέχει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της θέσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον παγκόσμιο οικονομικό και εκπαιδευτικό χώρο. Η απάντηση στις
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. στις αρχές του εικοστού πρώτου
αιώνα, προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η γήρανση του πληθυσμού και η
οικονομία της πληροφορίας, θα προκύψει με τη βοήθεια της ποιοτικής δια βίου
μάθησης.
Ως προς το δεύτερο ερώτημα, την αποσαφήνιση των ευρωπαϊκών πολιτικών
για την Ανώτατη Εκπαίδευση, διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία της Μπολόνια, που
εφαρμόστηκε από το σύνολο σχεδόν των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
Ένωσης και άλλων ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν στη διαδικασία, οδηγεί
ξεκάθαρα στην συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων με στόχους την ποιότητα στην
παρεχόμενη εκπαίδευση, τη διαφάνεια των τίτλων, των προσόντων, της λειτουργίας
των Ιδρυμάτων και την κινητικότητα εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων για μάθηση
και εργασία.
Ως προς το τρίτο ερώτημα, την αποσαφήνιση των ελληνικών πολιτικών για τη
δια βίου μάθηση και την Ανώτατη Εκπαίδευση, διαπιστώθηκε ότι η ελληνική πολιτική
για τη δια βίου μάθηση ακολουθεί τις γραμμές που χαράσσει η αντίστοιχη ευρωπαϊκή
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με σχετική χρονική καθυστέρηση και τις ανάλογες αντιδράσεις από τις εμπλεκόμενες
ομάδες. Παρόλα αυτά, σήμερα γίνονται αρκετά αποτελεσματικές προσπάθειες για τη
σύγκλιση της χώρας προς τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. Ήδη έχουν θεσπιστεί και
εφαρμόζονται αρχές διασφάλισης ποιότητας και πιστοποιούνται προσόντα που
αποκτήθηκαν σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ενώ είναι σε εξέλιξη η
αναμόρφωση του εκπαιδευτικού χώρου και ιδίως της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που
αφορά στην παρούσα εργασία, με στροφή στα μαθησιακά αποτελέσματα.
Ως προς το τέταρτο ερώτημα και τα τρία επιμέρους υποερωτήματα, τα
εργαλεία που ερευνήθηκαν στην παρούσα εργασία συνδυάζονται μεταξύ τους για
την ενίσχυση της διαφάνειας των προσόντων και της κινητικότητας των ευρωπαίων
πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και το αντίστοιχο Εθνικό
στοχεύουν στην άμεσα συγκρίσιμη παρουσίαση των προσόντων που αποκτά κάθε
πολίτης σε κάθε στιγμή της ζωής του, ακόμα και, ιδίως, έξω από το τυπικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Το Ευρωδιαβατήριο και τα έντυπά του επιτρέπουν την εύκολη
παρουσίαση των δεδομένων του πολίτη ως προς τις γνώσεις, δεξιότητες και
ιδιαίτερες ικανότητες που μπορεί να επιδείξει στην εκπαιδευτική και επαγγελματική
του διαδρομή. Η δια βίου Συμβουλευτική επιτρέπει την αναζήτηση των καλύτερων
επαγγελματικών και εκπαιδευτικών διεξόδων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά
την επαγγελματική και εκπαιδευτική πορεία κάθε ανθρώπου.
Το ΕΠΕΠ νομιμοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2008, μέσα από τη σύσταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου 114 και προτάθηκε στα κράτη μέλη να
ορίσουν εθνικά σημεία συντονισμού τα οποία θα αναλάβουν να υποστηρίξουν την
εφαρμογή του ΕΠΕΠ και την προετοιμασία του ΕθΠΕΠ για τα κράτη που δεν είχαν
ήδη. Στην Ελλάδα, ο νόμος που όριζε το εθνικό σημείο συντονισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
δημοσιεύθηκε μόλις το Σεπτέμβριο του 2010 115, ενώ η ανάληψη της αρμοδιότητας
από τον ΕΟΠΠΕΠ, κατά ομολογία του ίδιου του φορέα στην επίσημη ιστοσελίδα του,
έγινε τον Ιούνιο του 2011. Βλέπουμε ότι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της
σύστασης του ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ψήφισης της ξεπερνάει τα δύο χρόνια
114
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ενώ χρειάζονται τρία χρόνια για την ανάληψη δράσης εκ μέρους του φορέα που
αναλαμβάνει το έργο. Αν και σήμερα δεν είμαστε σε θέση να πιστοποιήσουμε γνώση
που αποκτήθηκε άτυπα, στο προσεχές διάστημα ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτό εφικτό
μέσα από τις οργανωμένες και συνεχείς προσπάθειες του ΕΟΠΠΕΠ και των
συνεργαζόμενων οργανισμών και κοινωνικών εταίρων.
Τα εργαλεία, αν και θεσπίστηκαν το 2006 με άμεση εφαρμογή, όπως
διαπιστώθηκε στο σχετικό συνέδριο που διοργάνωσε το CEDEFOP 116, δεν έχουν
αποδώσει ακόμα όλο το εύρος των δυνατοτήτων τους. Υπολείπονται σε προσέγγιση
προς τους τελικούς ωφελούμενους, τους ευρωπαίους πολίτες. Η εφαρμογή τους
πυροδότησε μια σειρά αλλαγών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με στροφή
προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που
κατακτά κάποια/κάποιος με την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών, έρευνας,
εργασίας. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε αλλαγή που ξεκινά ή/και επιβάλλεται από
έξω, η εφαρμογή συνάντησε πολλά προβλήματα και αντιστάσεις για αυτό και έχει
καθυστερήσει τόσο. Αν και τα εργαλεία θεσπίστηκαν το 2006, στα τέλη του 2014 η
χρήση τους κάθε άλλο παρά καθολική και ολοκληρωτική είναι. Αρκετές από τις χώρες
μέλη προσπαθούν ακόμα να ξεκαθαρίσουν εσωτερικά θέματα ως προς τα
επαγγελματικά προσόντα και τους τίτλους σπουδών, θέματα που πρέπει οπωσδήποτε
να τακτοποιηθούν για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην θέσπιση των Εθνικών
Πλαισίων Επαγγελματικών Προσόντων τους. Η αρχική τους σχεδίαση επέβαλε την
δοκιμή και τροποποίησή τους στα σημεία που φάνηκε ότι ήταν δυσλειτουργικά. Η
χρήση των εργαλείων σε συνεργασία μεταξύ τους, όπως προτάθηκε, θα οδηγήσει στη
βελτίωση των μειονεκτικών σημείων και την ευρύτερη χρήση τους από το χώρο της
μάθησης και την αγορά εργασίας.
Ως προς την εφαρμογή των εργαλείων στην Ελλάδα, το Εθνικό Πλαίσιο
Επαγγελματικών Προσόντων βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προετοιμασία για την
πρώτη εφαρμογή και αναγραφή στους τίτλους σπουδών. Καθώς η έγκρισή του από το
αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε μόλις την Άνοιξη του 2014, δεν έχει
εκδοθεί ακόμα το Προεδρικό Διάταγμα που θα θεσμοθετηθεί τη χρήση του και δεν
116
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έχει γίνει ακόμα νόμος του κράτους. Ως εκ τούτου και η έρευνα που μπορούσε να
γίνει γύρω από τη χρήση του ΕθΠΕΠ ήταν περιορισμένη στον φορέα αρμόδιο για την
εφαρμογή του, τον ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση προσόντων που εκφράζονται μέσα από
το ΕθΠΕΠ προχωρά αλλά όχι με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Στην Ευρώπη συζητάνε για
δυνατότητα ευρείας πιστοποίησης δεξιοτήτων μετά το 2015 117. Στη χώρα μας, ελπίζω,
να μην καθυστερήσει περισσότερο.
Το Ευρωδιαβατήριο και τα έγγραφα που το απαρτίζουν ερευνήθηκε μέσα από
δύο οδούς: α) από τον ΕΟΠΠΕΠ, τον οργανισμό που ορίστηκε ως Εθνικό κέντρο
Europass για την έκδοση των εντύπων Κινητικότητας και β) από τα Γραφεία
Διασύνδεσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ως προς το
Ευρωδιαβατήριο και το Διαβατήριο Γλωσσών. Το έντυπο Συμπλήρωμα Διπλώματος
δεν ερευνήθηκε καθώς δεν σχετίζεται με την Ανώτατη Εκπαίδευση, ενώ το έντυπο
Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού εκδίδεται από τα Τμήματα των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης συνοδεύοντας το πτυχίο, οπότε και ακολουθεί την συχνότητα απονομής
των τίτλων σπουδών . Οι απαντήσεις που συνελέγησαν έδειξαν ότι η κινητικότητα των
ευρωπαίων αυξάνεται σταθερά, όπως και η ζήτηση για το σχετικό έντυπο. Στο
Ευρωδιαβατήριο αναγνωρίστηκε από τα Γραφεία Διασύνδεσης η δυνατότητα που
προσφέρει στους χρήστες για ομοιομορφία στην έκφραση των προσόντων και των
δεξιοτήτων τους και η δυνατότητα που προσφέρει για σύγκρισή με άλλους
υποψήφιους για θέση εργασίας ή μαθητείας στη συνέχεια. Βέβαια, αναγνωρίζεται ως
χρησιμότερο εκτός Ελλάδας, καθώς η εγχώρια αγορά εργασίας δεν έχει εξοικειωθεί,
ακόμα τουλάχιστον, με τη χρήση του. Το Διαβατήριο Γλωσσών είναι λιγότερο
διαδεδομένο ανάμεσα στα ΓΔ και μόλις 4 προτείνουν ή ενθαρρύνουν τη χρήση του.
Παραμένουμε ως λαός προσηλωμένοι στην πιστοποίηση γνώσεων σε άλλες γλώσσες
μέσω των αποδεικτικών που αποκτάμε με εξετάσεις στους φορείς της γλώσσας που
μας ενδιαφέρει και όχι με αυτοαξιολόγηση, η οποία αποτελεί κάτι νέο για τα ελληνικά
δεδομένα.
Ως προς τη δια βίου Συμβουλευτική, τα ΓΔ αναπτύσσουν ιδιαίτερες δράσεις
σχετικά με την πληροφόρηση και την συμβουλευτική τόσο των φοιτητών όσο και των
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πτυχιούχων και άλλων ομάδων που προστρέχουν στα ΓΔ για την ενημέρωσή τους.
Παρά το μικρό αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτά, γεγονός που
αναγνωρίστηκε σε μεγάλο ποσοστό ως πρόβλημα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι
πολλές σε αριθμό. Προσφέρεται ατομική και ομαδική συμβουλευτική, ενημέρωση για
σπουδές, υποτροφίες ή επαγγελματική αποκατάσταση καθώς και εργαστήρια με
θεματολογία σχετική με την πρώτη επαφή με τον εργασιακό χώρο, την σύνταξη
βιογραφικού και την συνέντευξη. Κάποια από τα ΓΔ αναπτύσσουν πρωτοπόρες
δράσεις όπως η τηλεσυμβουλευτική, το σύστημα αναζήτησης εργασίας, το δίκτυο
Μεντόρων, οι οποίες όμως δεν έχουν προβληθεί ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστές.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές ακολουθούν τα δεδομένα που έχουν
θεσπιστεί πανευρωπαϊκά σχετικά με τη Συμβουλευτική και την παροχή καθοδήγησης
για επαγγελματική αποκατάσταση. Αν το πρόβλημα που αναγνωρίστηκε από τα ΓΔ ως
προς την έλλειψη μόνιμου και ικανού αριθμού καταρτισμένου προσωπικού
αντιμετωπιστεί επιτυχώς μέσα από μεγαλύτερης διάρκειας συμβάσεις και
στοχευμένη επιμόρφωση των εργαζομένων στα ΓΔ, στα επόμενα χρόνια θα έχουμε
ακόμα θετικότερα αποτελέσματα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ακόμα
καλύτερη προσέγγιση της αγοράς εργασίας από τους πτυχιούχους μας.
Επίσης, μειονέκτημα κατά τη λειτουργία των ΓΔ διαπίστωσε η παρούσα έρευνα
στον τρόπο καταγραφής των ωφελουμένων που προσέρχονται στα ΓΔ. Δεν υπάρχει
τυποποιημένος τρόπος καταγραφής όσων προσέρχονται και τελικά αποκαθίστανται
εργασιακά, ούτε και το πλήθος των όσων λαμβάνουν πληροφορίες ή γενικότερα
ωφελούνται από τη λειτουργία των ΓΔ, γεγονός που θεωρώ ότι μπορεί να βελτιωθεί
εύκολα, μέσα από συνεργασία των ΓΔ που λειτουργούν και έχουν εφαρμόσει
διαφορετικούς τρόπους καταγραφής και παρακολούθησης. Η θέσπιση ενός
πρωτοκόλλου συνεργασίας που θα ορίσει τον κοινά αποδεκτό τρόπο καταγραφής και
παρακολούθησης των ωφελουμένων θα λειτουργήσει θετικά και για τα Ιδρύματα,
καθώς θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν μετρήσιμα αποτελέσματα των ατόμων που
προστρέχουν στα ΓΔ και της αποκατάστασης των πτυχιούχων τους σε επόμενες
αξιολογήσεις.
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Ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες, η μάλλον χαμηλή προσφορά σεμιναρίων
επιχειρηματικότητας σε φοιτητές, σε ποσοστό 59% των ΓΔ που απάντησαν, δείχνει ότι
η συγκεκριμένη πολιτική δεν έχει γίνει ακόμα απόλυτα κατανοητή και δεν έχει οριστεί
ως υψηλή προτεραιότητα. Αν και η εκδήλωση επιχειρηματικότητας εντάσσεται στις
βασικές δεξιότητες118 και αποτελεί ζητούμενο, δεν καλλιεργείται στο βαθμό που
προτείνει η Ε.Ε. . Πιστεύω ότι είναι ζήτημα χρόνου η αποτελεσματικότερη καλλιέργεια
του επιχειρηματικού πνεύματος στους φοιτητές μέσω της συμβουλευτικής αλλά και
άλλων εκπαιδευτικών οδών.
Ολοκληρώνοντας την εργασία, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι συμβαδίζουμε
σε ικανοποιητικό βαθμό με τα περισσότερα από τα προτεινόμενα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση εργαλεία για την προώθηση της διαφάνειας και της κινητικότητας που
εξετάστηκαν εδώ, αν και με αρκετή χρονική καθυστέρηση.

118

Halasz G. & Michel A.(2011)
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9.

Περιορισμοί της έρευνας - Μελλοντική έρευνα
Η παρούσα έρευνα έγινε με περιορισμένα μέσα (τόσο χρονικά όσο και οικονομικά)

για αυτό και δεν επεκτάθηκε σε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την προσφορά
συμβουλευτικής από τα ΓΔ διότι οι πολλές αριθμητικά ερωτήσεις θα λειτουργούσαν
αποτρεπτικά στους εργαζόμενους και δεν θα απαντιόνταν. Μια επόμενη έρευνα που
θα έχει τη δυνατότητα λήψης συνέντευξης από τους Συμβούλους των ΓΔ θα μπορούσε
να δώσει πιο αναλυτικά στοιχεία και ίσως πιο μετρήσιμα ως προς την παροχή
υπηρεσιών. Επίσης, το γεγονός ότι σε σύνολο 36 Ανώτατων Ιδρυμάτων λειτουργούν
μόλις τα 25 ΓΔ περιορίζει τις πιθανές απαντήσεις και αφαιρεί το δικαίωμα λόγου από
τα 11 Ιδρύματα που δεν λειτουργούν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Νοέμβριος
2014).
Επόμενη έρευνα, ακόμα και με τα ίδια ερωτήματα σε επόμενο χρόνο, θα
δώσει περισσότερα αποτελέσματα, ιδίως για τα έντυπα του Ευρωδιαβατηρίου, καθώς
αναμένεται η διάχυσή τους και η αύξηση της χρήσης τους στο άμεσο μέλλον. Τα
εργαλεία που εξετάστηκαν, καθώς σχετίζονται με χώρους συνεχώς εξελισσόμενους
όπως αυτοί της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, βρίσκονται σε διαρκή
αναμόρφωση και, όπως προτάθηκε 119, η συνδυαστική εφαρμογή αυτών των
εργαλείων και η μελέτη τους σε μια επόμενη χρονικά έρευνα θα έχει ενδιαφέρον
προκειμένου να δούμε κατά πόσο θα αποκομίσουμε πληρέστερα ή διαφορετικά
αποτελέσματα.

119

CEEFOP, 27 & 28 Νοεμβρίου 2014
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.

Πίνακας Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

130

Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ, Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια βίου Μάθηση
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2.

Πίνακας αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων προς το

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων
ΕΠΙΠΕΔΑ
ΕΘΝΙΚΟΥ &
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
1
2

3

4

5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.))
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(άρθρο 6 Ν. 2009/1992-άρθρο 11 Ν. 3879/2010-άρθρο 11,
παρ. β Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
ΕΠΙΠΕΔΟ: Ι
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ . Σ .
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΠΙΠΕΔΟΥ 3
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚ
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)
ΕΙΟΥ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.)
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(άρθρο 6 Ν. 2009/1992-άρθρο 11 Ν. 3879/2010-άρθρο 11,
παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση
ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
(τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση)
ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΤΕΙ)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛ
ΩΜΑΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩ
ΜΑ

6
7
8

ΠΗΓΗ: ΕΟΠΠΕΠ,
http://www.nqf.gov.gr/%CE%A4%CE%B18%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4
%CE%B1/tabid/164/Default.aspx
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3. Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
Περιγραφή των κύκλων σπουδών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
(όπως ψηφίστηκαν στη Συνάντηση Υπουργών στο Μπέργκεν, Μάιος 2005)
Κύκλοι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

σπουδών
Προσόντα 1ου
Κύκλου

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Προσόντα του πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρίζονται σε φοιτητές οι
οποίοι:

Κατά κανόνα
240-300

1. Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων σε κάποιο
γνωστικό πεδίο, η οποία βασίζεται στη γενική δευτεροβάθμια

Πιστωτικές
Μονάδες

εκπαίδευσή τους και, ενώ υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια
προχωρημένου επιπέδου, περιλαμβάνει και απόψεις που προκύπτουν
από σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του γνωστικού τους πεδίου.
2. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που
απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της
εργασίας ή του επαγγέλματός τους και διαθέτουν ικανότητες που κατά
κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων
και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου.
3. Έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή
στοιχεία (κατά κανόνα εντός του γνωστικού τους πεδίου) για να
διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή
κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα.
4. Είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και
λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη ειδικευμένο κοινό.
5. Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που
τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο
βαθμό αυτονομίας.
Προσόντα 2ου
Κύκλου

Προσόντα του δεύτερου κύκλου σπουδών αναγνωρίζονται σε φοιτητές οι
οποίοι:

Συνήθως
90-120

1.

Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση που

Πιστωτικές

βασίζεται και εκτείνεται και/ή ενισχύει όσα σχετίζονται με τον

μονάδες, με 60

πρώτο κύκλο σπουδών, και, συγχρόνως, τους παρέχει τη βάση ή

κατ’ ελάχιστον

την ευκαιρία για πρωτοτυπία στην ανάπτυξη και/ή στην εφαρμογή

μονάδες στο

ιδεών, συχνά στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας.

επίπεδο του

2.

Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και κατανόησή

τους, και τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων σε

δεύτερου
κύκλου

εφαρμογές και στην επίλυση προβλημάτων, σε ένα νέο ή άγνωστο
περιβάλλον, εντός ευρύτερου ( ή διεπιστημονικού) πλαισίου,
συναφούς προς το γνωστικό τους πεδίο.
3.

Έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις και να

χειρίζονται πολύπλοκα θέματα, καθώς επίσης να διατυπώνουν
κρίσεις, έστω και με ελλιπή ή περιορισμένη πληροφόρηση, οι
οποίες όμως περιλαμβάνουν προβληματισμό επί κοινωνικών και
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ηθικών ευθυνών, που συνδέονται με την εφαρμογή της γνώσης και
των κρίσεών τους.
4.

Είναι σε θέση να κοινοποιούν με σαφήνεια και

καθαρότητα τα συμπεράσματά τους αλλά και τη γνώση και το
σκεπτικό στο οποίο αυτά βασίζονται και λογικές παραδοχές στα
οποία στηρίζονται, τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη
εξειδικευμένο κοινό
5.

Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που

τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε
μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο.

Σπουδές 3ου
Κύκλου

Προσόντα του τρίτου κύκλου σπουδών αναγνωρίζονται σε φοιτητές οι
οποίοι:

Δεν έχει
προσδιοριστεί

1.

Έχουν αποδεδειγμένα συστηματική κατανόηση ενός

γνωστικού πεδίου και πλήρη επάρκεια των δεξιοτήτων και
μεθόδων έρευνας που συνδέονται με το συγκεκριμένο πεδίο.
2.

Έχουν αποδείξει την ικανότητα να συλλαμβάνουν, να

σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να προσαρμόζουν μία ουσιαστική
ερευνητική διαδικασία με ακαδημαϊκή ακεραιότητα.
3.

Έχουν πραγματοποιήσει κάποια συμβολή με πρωτότυπη

έρευνα που διευρύνει τα όρια της γνώσης, αναπτύσσοντας κάποιο
σημαντικό όγκο εργασίας, μέρος της οποίας αξίζει να δημοσιευθεί
κατόπιν κρίσης σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο
4.

Έχουν ικανότητες για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και

σύνθεση νέων και πολύπλοκων ιδεών.
5.

Είναι σε θέση να συνδιαλέγονται με τους ομότεχνούς

τους, την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και με την κοινωνία
γενικότερα σε θέματα των επιστημονικών τους πεδίων.
6.

Μπορεί να αναμένεται ότι είναι σε θέση να συμβάλλουν,

σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον, στην προαγωγή της
τεχνολογικής, κοινωνικής ή πολιτιστικής προόδου της κοινωνίας της
γνώσης.

Πηγή: ΙΚΥ, Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης,
http://www.nqf.gov.gr/Portals/0/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_
%CE%95%CE%A0%CE%A0_%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7_%CE%95%CE%B
A%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.PDF
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4. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Περιγραφικοί Δείκτες

Επιπέδων 6,7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης
Γνώσεις

Δεξιότητες

Ικανότητες

Επίπεδο 6

Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις σε

Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες

Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες

ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής, οι

και έχει τη δυνατότητα να

τεχνικές ή επαγγελματικές

οποίες συνεπάγονται κριτική

αποδείξει την απαιτούμενη

δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας,

κατανόηση θεωριών και αρχών

δεξιοτεχνία και καινοτομία για την

με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη

επίλυση σύνθετων και

αποφάσεων σε απρόβλεπτα

απρόβλεπτων προβλημάτων σε

περιβάλλοντα εργασίας ή

εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή

σπουδής. Αναλαμβάνει την ευθύνη

σπουδής

για τη διαχείριση της
επαγγελματικής ανάπτυξης
ατόμων και ομάδων

Επίπεδο 7

Διαθέτει πολύ εξειδικευμένες

Κατέχει εξειδικευμένες δεξιότητες

Μπορεί να διαχειρίζεται και

γνώσεις, μερικές από τις οποίες

επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες

μετασχηματίζει περιβάλλοντα

είναι γνώσεις αιχμής σε ένα πεδίο

απαιτούνται στην έρευνα ή/και

εργασίας ή σπουδής που είναι

εργασίας ή σπουδής και που

στην καινοτομία προκειμένου να

σύνθετα, απρόβλεπτα και

αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη

αναπτυχθούν νέες γνώσεις και

απαιτούν νέες στρατηγικές

σκέψη. Διαθέτει κριτική επίγνωση

διαδικασίες και να ενσωματωθούν

προσεγγίσεις. Αναλαμβάνει την

των ζητημάτων γνώσης σε ένα

γνώσεις από διαφορετικά πεδία

ευθύνη για τη συνεισφορά στις

πεδίο και στη διασύνδεσή του με

επαγγελματικές γνώσεις και

διαφορετικά πεδία.

πρακτικές ή/και για την
αξιολόγηση της στρατηγικής
απόδοσης ομάδων.
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Γνώσεις

Δεξιότητες

Ικανότητες
Επίπεδο 8

Διαθέτει γνώσεις στα πλέον

Κατέχει πλέον προχωρημένες και

Επιδεικνύει ουσιαστικό κύρος,

προχωρημένα όρια ενός πεδίου

εξειδικευμένες δεξιότητες και

καινοτομία, αυτονομία,

εργασίας ή σπουδής και στη

τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης

επιστημονική και επαγγελματική

διασύνδεσή του με άλλα πεδία

της σύνθεσης και της αξιολόγησης,

ακεραιότητα και σταθερή

που απαιτούνται για την επίλυση

προσήλωση στη διαμόρφωση νέων

κρίσιμων προβλημάτων στην

ιδεών ή διαδικασιών πρωτοπορίας

έρευνα ή/και την καινοτομία και

πλαισίων εργασίας ή σπουδής,

για τη διεύρυνση και τον

συμπεριλαμβανομένης της

επαναπροσδιορισμό των

έρευνας

υφιστάμενων γνώσεων ή της
υφιστάμενης επαγγελματικής
πρακτικής

Πηγή: ΙΚΥ, Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (όπως πίνακας 3)
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5.1 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Europass
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Πηγή: http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/examples
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5.2 Υπόδειγμα Διαβατηρίου Γλωσσών
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Πηγή: http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-passport/languagepassport/examples
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5.3 Υπόδειγμα εντύπου Κινητικότητα Europass – Europass Mobility
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Πηγή: http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-passport/europassmobility/examples
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5.4 Υπόδειγμα εντύπου Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού – Certificate Supplement

145

Πηγή: http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-passport/diplomasupplement/examples

146

5.5 Υπόδειγμα εντύπου Παράρτημα διπλώματος - Diploma Supplement

147

148

149

Πηγή: http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-passport/certificatesupplement/examples
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Πίνακας Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

1

2

Όνομα Ιδρύματος

Ιστοσελίδα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

www.aspete.gr

Ανώτατο

Εκπαιδευτικό

Ίδρυμα

Πειραιά

Τεχνολογικού Τομέα

http://teipir.gr

3

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

http://www.asfa.gr

4

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

www.auth.gr

5

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

www.aua.gr

6

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

http://duth.gr

7

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

http://ihu.edu.gr

8

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://uoa.gr

9

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

http://ntua.gr

10

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

http://eap.gr

11

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

http://ionio.gr

12

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://www.aueb.gr

13

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

www.aegean.gr

14

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

http://www.uowm.gr

15

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

http://www.uth.gr

16

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

http://uoi.gr

17

Πανεπιστήμιο Κρήτης

http://www.uoc.gr

18

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

https://uom.gr
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19

Πανεπιστήμιο Πατρών

http://www.upatras.gr

20

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

http://unipi.gr

21

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

http://uop.gr

22

Πάντειο Πανεπιστήμιο

http://www.panteion.gr

23

Πολυτεχνείο Κρήτης

http://www.tuc.gr

24

ΤΕΙ Αθήνας

http://www.teiath.gr

25

ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας

http://www.teikav.edu.gr

26

ΤΕΙ

Δυτικής

Ελλάδας

(συνένωση

των

ΤΕΙ

Μεσολογγίου και Πάτρας)

http://www.teiwest.gr

27

ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

https://teiwm.gr

28

ΤΕΙ Ηπείρου

http://teiep.gr

29

ΤΕΙ Θεσσαλίας

www.teilar.gr

30

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

www.teithe.gr

31

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

http://teiion.gr

32

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

http://teiser.gr

33

ΤΕΙ Κρήτης

www.teiher.gr

34

ΤΕΙ Πελοποννήσου

http://teikal.gr

35

36

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (συνένωση των ΤΕΙ Λαμίας και
Χαλκίδας)
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

www.teiste.gr

http://hua.gr
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Πίνακας ιστοσελίδων Γραφείων Διασύνδεσης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
ΑΕΙ
Γραφείο Διασύνδεσης Ανώτατης Σχολής Καλών
Τεχνών
Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γραφείο Διασύνδεσης Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης
Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου
Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Γραφείο Διασύνδεσης Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου
Γραφείο Διασύνδεσης Ιόνιου Πανεπιστημίου
Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνδεσμος
http://www.dasta.asfa.gr/frontend/index.php

www.dasta.auth.gr

www.career.aua.gr

http://career.duth.gr

http://career.central.ntua.gr

http://career-office.uoa.gr/

http://career.eap.gr/
http://dasta.ionio.gr
http://www.career.aueb.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

http://gd.uoi.gr//

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών

http://www.cais.upatras.gr/

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου

http://career.uop.gr/

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου

http://www.career.aegean.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

http://www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου
Μακεδονίας

http://www.uoc.gr/studies-atuni/dasta/dastain.html
https://dasta.uom.gr/Career/default.aspx

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς

http://career.unipi.gr/

Γραφείο Διασύνδεσης Παντείου Πανεπιστημίου

http://www.diasyndesi.panteion.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Χαροκόπειου

http://dasta.hua.gr/el
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Πανεπιστημίου
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας
Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης
Γραφείο Διασύνδεσης Διεθνούς Πανεπιστημίου
Ελλάδας
ΤΕΙ
Γραφείο Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

http://www.uowm.gr.career/
http://www.tuc.gr/1856.html
http://ecs.ihu.edu.gr/career-office
Σύνδεσμος
http://www.aspete.gr/grafeiodiasyndesis/grafe
iodiasyndesis1.htm

Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

http://career.teiion.gr

Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πελοποννήσου

http://dasta.teikal.gr

Γραφείο Διασύνδεσης TEI Αθήνας

http://www.career.teiath.gr

Γραφείο Διασύνδεσης TEI Δυτ. Μακεδονίας

https://dasta.teiwm.gr/index.php/grafiodiaside
sis.html

Γραφείο Διασύνδεσης TEI Ηπείρου

http://dasta.teiep.gr/grafeiodiasyndesis

Γραφείο Διασύνδεσης TEI Αν. Μακεδονίας

http://www.teikav.edu.gr/gd/

Γραφείο Διασύνδεσης TEI Κρήτης

www.career.teiher.gr

Γραφείο Διασύνδεσης TEI Λαμίας (Υπάγεται
διοικητικά στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Θεσσαλίας
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Μεσολογγίου (Υπάγεται
διοικητικά στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Πάτρας Υπάγεται
διοικητικά στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

www.career.teilam.gr
www.career.teilar.gr
http://www.dasta.teimes.gr/web/career

http://www.teipat.gr/

Γραφείο Διασύνδεσης TEI Πειραιά

http://gdias.teipir.gr/

Γραφείο Διασύνδεσης TEI Σερρών

http://diasyndesi.teiser.gr

Γραφείο Διασύνδεσης TEI Χαλκίδας (Υπάγεται
διοικητικά στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)
Γραφείο Διασύνδεσης TEI Θεσσαλονίκης

http://www.career.tec11.com/
www.career.teithe.gr
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Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής - Κατεύθυνση Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της χρήσης της δια βίου
Συμβουλευτικής και του Europass σε ΤΕΙ και ΑΕΙ στην Ελλάδα
Αξιότιμη κυρία/κύριε,
Στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας με θέμα «Οι Ευρωπαϊκές
πολιτικές για τη Δια Βίου Μάθηση και η εφαρμογή των εργαλείων EQF, Europass και Δια βίου
Συμβουλευτική στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», διενεργούμε έρευνα σε Ιδρύματα
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια, με στόχο την όσο το δυνατό
λεπτομερέστερη καταγραφή και αποτύπωση της διάδοσης και εφαρμογής των εργαλείων που
αναφέρονται.
Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας αφορά στη δια βίου Συμβουλευτική και στη
χρήση των εγγράφων Europass. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν με τη
σχετική αναφορά στην πηγή των δεδομένων και με τα ανάλογα συμπεράσματα.
Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε στην έρευνα αυτή και σας παρακαλούμε να απαντήσετε
αβίαστα και με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Στις ερωτήσεις θα χρειαστεί
να επιλέξετε έναν αριθμό, να γράψετε ένα μικρό κείμενο ή να επιλέξετε ΝΑΙ ή ΌΧΙ δίπλα από
την ερώτηση.
Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έως τις 21/11/2014
Αθηνά Σιπητάνου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δήμητρα Κωνσταντινίδου
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Στοιχεία Γραφείου Διασύνδεσης
Φορέας/Ίδρυμα: ……...………………………………………………………………………………………………………
Δ/νση έδρας:…………………………………………………………………………………………………………………….
Έτος πρώτης λειτουργίας Γραφείου Διασύνδεσης:…………………….
Αριθμός υπαλλήλων Γραφείου Διασύνδεσης:………………………
Από αυτούς :
Μόνιμοι ………………………
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ……………………………
Με συμβάσεις έργου: ……………………..
Άλλη σχέση εργασίας (προσδιορίστε):………………………………….
Σύνολο φοιτητών Ιδρύματος (Ενεργοί φοιτητές προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι
διδάκτορες):
Έως 1000
1000 - 5.000
5.000 -20.000
20.001 και πάνω

Ερωτηματολόγιο για τη Δια βίου Συμβουλευτική
1.

Το Γραφείο Διασύνδεσης, όπου εργάζεστε, τι είδους υπηρεσίες προσφέρει και σε

ποιους (σημειώστε όσα τετράγωνα ισχύουν)
Προπτυχιακούς Πτυχιούχους
φοιτητές

Μεταπτυχιακούς
Φοιτητές

Άλλο

Ατομική συμβουλευτική
Ομαδική συμβουλευτική
Σεμινάρια
ενίσχυσης
δεξιοτήτων
Ενημέρωση για σπουδές
Ενημέρωση
για
υποτροφίες
Διασύνδεση για εργασία
Ενημέρωση
για
επαγγελματικά
δικαιώματα
Επιχειρηματικότητα
Εργαστήρια
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
Άλλο(προσδιορίστε)
2.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στις δράσεις σας είναι (επιλέξτε ένα):

Προπτυχιακοί φοιτητές
Πτυχιούχοι
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Υποψήφιοι διδάκτορες
Άλλο………………………………………
3.

Τις ανοικτές εκδηλώσεις

ενημέρωσης που οργάνωσε το Γραφείο σας το

προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησαν κατά μέσο όρο ανά εκδήλωση:
έως 25
4.

25-50

50-75

75-100

άνω των 100

.

Η θεματολογία των σεμιναρίων που διοργανώνετε αφορά σε (επιλέξτε όσα

ισχύουν):
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
Ημέρες καριέρας
Μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα
Μεταπτυχιακά προγράμματα στο Εξωτερικό
Επαγγελματικά δικαιώματα
Ερευνητικά προγράμματα
Άλλο……………………………………………………………..

157

5.

Με ποιους τρόπους/μέσα κοινοποιείτε τις δράσεις σας στο ενδιαφερόμενο κοινό;

Επιλέξτε όσα ισχύουν:
Ιστοσελίδα Γραφείου Διασύνδεσης
Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
Αποστολή e-mail
Πίνακας Ανακοινώσεων
Αφίσες
Έντυπο υλικό
Άλλο ………………………………………………..
6.

Με ποιους φορείς εκτός του Ιδρύματος συνεργάζεστε ; (επιλέξτε όσα ισχύουν)

Εργοδότες
Εργασιακά σωματεία/οργανώσεις
Ερευνητικά Ινστιτούτα/Ιδρύματα
Άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
Φορείς εξωτερικού
Άλλο…………………………………………………..
7.

Με

ποιους

τρόπους

παρακολουθείτε/καταγράφετε

την

επαγγελματική

αποκατάσταση των φοιτητών σας;
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.

Κατά την άποψή σας, υπάρχουν προβλήματα στην υπηρεσία σας σε σχέση με την

προσφορά Συμβουλευτικής; Παρακαλώ αναφερθείτε σε αυτά όσο εκτενέστερα γίνεται.
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

158

Ερωτηματολόγιο για τα έγγραφα Europass
1. Γνωρίζετε τα έγγραφα Europass;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2. Ποιες από τις ακόλουθες εφαρμογές χρησιμοποιείτε;
Europass Βιογραφικό
Europass Διαβατήριο Γλωσσών
Europass Κινητικότητα
Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού
Europass Παράρτημα Διπλώματος

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

3. Σε ποιες περιπτώσεις προτείνετε στους φοιτητές σας τη χρήση των εργαλείων
Europass;
……………………………………….…………………………………………………..……………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Αν δεν προτείνετε τη χρήση των εργαλείων Europass παρακαλώ αιτιολογήστε την
απάντησή σας.
……………………………………….…………………………………………………..……………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
5. Κατά την άποψή σας, τι προβλήματα συναντάτε στην προώθηση των εγγράφων
Europass; Καταγράψτε τα όσο πιο αναλυτικά μπορείτε.
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Παρακαλώ αναπτύξτε τη γνώμη σας για τη χρησιμότητα των εγγράφων Europass.
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας στην έρευνα!
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ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
www.cedefop.europa.eu Δικτυακός τόπος του Cedefop
www.ehea.info Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
www.eoppep.gr Δικτυακός τόπος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
www.et.gr Δικτυακός τόπος του Εθνικού Τυπογραφείου
www.eucen.eu Δικτυακός τόπος του EUCEN, Παρατηρητήριο Δια Βίου Μάθησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
www.europa.eu Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://europass.eoppep.gr/index.php/el/ Δικτυακός τόπος για το Europass
www.hqaa.gr Δικτυακός τόπος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)
http://lifelonglearning-observatory.eucen.eu/ Δικτυακός τόπος του Παρατηρητηρίου Δια
βίου μάθησης
http://nqf.gov.gr Δικτυακός τόπος Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων
http://www.unideusto.org/tuningeu/ Δικτυακός τόπος του προγράμματος Tuning
Educational Structure in Europe
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