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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η παρουσίαση των μεταρρυθμίσεων σε ότι αφορά την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και Ελληνικό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα ήταν η διερεύνηση της άποψης και των στάσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά 

με τις μεταρρυθμίσεις αυτές και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση και τέλος η ανάλυση των προτάσεων των εκπαιδευτικών αυτών για 

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης υπό το πρίσμα των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.      

Για τον παραπάνω σκοπό, η μεθοδολογία εξελίχθηκε μέσω δύο βασικών κατευθύνσεων: 

α) της βιβλιογραφικής ανασκόπησης όλων εκείνων των δευτερογενών δεδομένων που 

αφορούν στις μεταρρυθμίσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη 

και την Ελλάδα, και β) της  διενέργειας μιας πρωτογενούς έρευνας μέσω της ανάπτυξης και 

της διανομής ενός ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας με στόχο την κατανόηση των απόψεων αυτών για την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα και των προτάσεών τους για την 

βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα.    

Το βασικό συμπεράσματα είναι ότι ενώ η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων με στόχο την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

οι μεταρρυθμίσεις αυτές χρειάζεται να εμπλουτισθούν ώστε τα θετικά αποτελέσματα που 

έχουν ως τώρα επιφέρει να ενισχυθούν. Συνοψίζοντας από την άλλη τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, αναδείχτηκε και πάλι η ανάγκη για πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ τονίστηκε και η σημασία της παροχής 

στοχευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, αναδείχτηκε η 

ανάγκη για τη παροχή κρατικών δαπανών με στόχο την ενίσχυση των Επαγγελματικών 

Λυκείων τόσο από την άποψη του εργαστηριακού εξοπλισμού όσο και από την άποψη των 

εκπαιδευτικών τους δράσεων. 

 

Λέξεις-κλειδιά: επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, δια βίου μάθηση, επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών, μεταρρυθμίσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης   
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Abstract 

 

The purpose of this research was to present the reforms in terms of vocational education 

and training both at a European and Greek level. At the same time, it was the study of teachers’ 

attitudes regarding these reforms and the challenges vocational education and training are 

facing, and finally the analysis of teachers’ suggestions for the improvement of the efficiency 

and the attractiveness of vocational education and training in the light of the current socio-

economic conditions. 

For the above purpose, the methodology has evolved through two main directions: a) a 

literature review of all the secondary data concerning vocational education and training reforms 

in Europe and Greece; and b) the development of a primary research through the development 

and the distribution of a questionnaire to teachers of Vocational Education of the Regional 

Unity of Thesprotia with the aim of understanding their views on vocational education and 

training in Greece and their proposals for the improvement of vocational education and training 

in the country. 

The main conclusions are that although Greece has made a series of reforms aiming at 

upgrading vocational education and training, these reforms need to be enriched so that the 

positive results achieved so far can have made to be strengthened. To summarize, the responses 

of teachers, the need for further reforms in vocational education and training was again 

highlighted and the importance of providing targeted training programs for teachers was 

emphasized. Finally, the need for additional government spending in order to strengthen the 

Vocational Lyceum both in terms of laboratory equipment and in terms of their training 

activities has been highlighted. 

 

Keywords: vocational education and training, lifelong learning, teacher training, vocational 

education and training reforms 

 

 



 

5 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ......................................................................................................... 3 

ABSTRACT ......................................................................................................... 4 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ................................................................................................ 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................. 7 

1.1 Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας ................................................................ 7 

1.2 Σκοποί της εργασίας ...................................................................................................... 9 

1.3 Γενικοί στόχοι της διπλωματικής εργασίας ................................................................ 9 

1.4 Οργάνωση της εργασίας .............................................................................................. 10 

1.5 Συμβολή στην επιστήμη .............................................................................................. 10 

1.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία - λοιπές πηγές .................................................................... 11 

1.7 Δομή της διπλωματικής διατριβής ............................................................................. 11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ................................. 12 

2.1 Ευρωπαϊκή πολιτική για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ............. 12 

2.1.1 Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημερινή εστίαση στην εκπαίδευση ..... 15 

2.1.2 Θεσμικό υπόβαθρο και ιστορική εξέλιξη της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης .......................................................................................................... 18 

2.1.2.1 Η Συνθήκη των Παρισίων και η Συνθήκη της Ρώμης .......................................................... 19 

2.1.2.2 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ..................................................................................................... 22 

2.1.2.3 Στρατηγική της Λισαβόνας ..................................................................................................... 26 

2.1.2.4 Εκπαίδευση και κατάρτιση από το έτος 2000 και μετά ........................................................ 28 

2.1.2.5 Η Συνθήκη της Λισαβόνας ....................................................................................................... 34 

2.1.2.6 Ευρώπη 2020 και Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 ............................................................. 35 

2.1.2.6 Η Διακήρυξη της Μπολόνια και η Διαδικασία της Μπολόνια ............................................. 40 

2.1.3 Η εξέλιξη της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ...... 41 

2.1.4 Θεσμοί, επιτροπές, οργανισμοί και δίκτυα πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης .. 42 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ................................................................ 46 

3.1 Οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και πολιτική δια 

βίου μάθησης στην Ελλάδα ............................................................................................... 50 

3.1.1 Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ....................................................... 50 

3.1.1.1 Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης - θεσμός Μαθητείας ................................................................ 51 

3.1.1.2 Κανονισμοί διασφάλισης ποιότητας στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση ................... 53 



 

6 

3.1.1.3 Αναγνώριση αναγκών κατάρτισης .......................................................................................... 55 

3.1.1.4 Πιστοποίηση - αξιολόγηση και επικύρωση της μάθησης ..................................................... 55 

3.1.2 Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ............................................. 56 

3.1.2.1 Κανονισμοί διασφάλισης ποιότητας στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση .............................................................................................................................................. 57 

3.1.2.2 Πιστοποίηση - αξιολόγηση και επικύρωση της μάθησης ..................................................... 60 

3.2 Σημαντικοί νόμοι-μεταρρυθμίσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση ........................................................................................................................... 66 

3.2.1 Μεταρρύθμιση του 1992 ................................................................................................... 66 

3.2.1.1 Πριν τη μεταρρύθμιση του 1992 ............................................................................................. 66 

3.2.1.2 Μετά τη μεταρρύθμιση του 1992 ............................................................................................ 68 

3.2.2 Νόμος 3191/2003 ................................................................................................................ 73 

3.2.3 Νόμος 3369/2005 ................................................................................................................ 73 

3.2.4 Νόμος 3879/2010 ................................................................................................................ 75 

3.3 Αποτελέσματα από την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στην Ελλάδα ............................................................................................ 76 

3.4 Προβλήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα ............ 78 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ................... 79 

4.1 Μεθοδολογία ................................................................................................................. 79 

4.1.1 Μέσα συλλογής δεδομένων ............................................................................................... 79 

4.1.2 Διαδικασία συλλογής δεδομένων ..................................................................................... 80 

4.2 Δημογραφικά στοιχεία ................................................................................................. 81 

4.3 Ικανοποίηση ως προς τις κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές του 

Επαγγελματικού Λυκείου .................................................................................................. 85 

4.4 Ικανοποίηση ως προς τη διοικητική οργάνωση και υποστήριξη που παρέχει το 

Επαγγελματικό Λύκειο ...................................................................................................... 89 

4.5 Ικανοποίηση από λοιπά στοιχεία του Επαγγελματικού Λυκείου ............................. 92 

4.6 Βαθμός επίδρασης της κρίσης .................................................................................... 99 

4.7 Ανάγκες επιμόρφωσης ............................................................................................... 105 

4.8 Ανάγκες μεταρρυθμίσεων .......................................................................................... 112 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ............................................................ 117 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................. 121 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .................................................. 133 



 

7 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

 

1.1 Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας  

 

Σήμερα, η εκπαίδευση θεωρείται σημαντικό θέμα για όλες τις κοινωνίες όχι μόνο λόγω 

των επιπτώσεών της στην οικοδόμηση του εκάστοτε έθνους αλλά και της συμβολής της στη 

δημιουργία μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής οικονομίας στον κόσμο, δεδομένου ότι η γνώση 

θεωρείται βασικός παράγοντας ανάπτυξης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ιδρύθηκε για οικονομικούς λόγους, εγκαίρως συνειδητοποίησε 

ότι η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για το μέλλον της και για να καταστεί αυτή μια 

παγκόσμια οικονομική δύναμη. Εφαρμόζοντας αρκετές κοινές πολιτικές που εξυπηρετούν 

τους στόχους της οικονομικής ολοκλήρωσης, η εκπαιδευτική πολιτική παραμελήθηκε από την 

αρχή, με ένα μόνο άρθρο να είναι επικεντρωμένο στην υποστήριξη της επαγγελματικής 

κατάρτισης. Όπως δήλωσε ο Jean Monnet και αφού η σημασία της εκπαίδευσης 

συνειδητοποιήθηκε πολύ μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,  αν ήταν να τεθεί άλλη 

μια φορά η διαδικασία της ενοποίησης της Ευρώπης, ο ίδιος θα ξεκινούσε με την εκπαίδευση 

(Addison, 2002).  

Σήμερα, υπό το πρίσμα αυτής της συνειδητοποίησης, η εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης 

έχει καταστεί μια πολιτική πολυδιάστατης, υψηλής χρηματοδότησης και πολυετούς δράσης, η 

οποία έχει παράλληλα διατηρήσει τη μη ένταξή της στις κοινές πολιτικές της Ένωσης. Ως εκ 

τούτου, ξεκινώντας από την ιδρυτική συνθήκη, τη Συνθήκη της Ρώμης και μέχρι σήμερα αξίζει 

να εξεταστεί η εξέλιξη και η ανάπτυξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ξεκινώντας μόνο με την υποστήριξη της επαγγελματικής 

κατάρτισης, η πορεία φθάνει σε ένα σημείο, όπου χρηματοδοτούνται διάφορες δράσεις σε 

όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης από την αρχή και μέχρι το τέλος της 

ζωής του ατόμου, κυρίως μέσω του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που ισχύει σήμερα. 

Επιθυμώντας να γίνει μια κοινωνία που θα βασίζεται στη γνώση και να διατηρήσει την 

οικονομική της ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική της στον 

τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της Ένωσης 

για το μέλλον (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011). Είναι 

σαφές από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι  

 



 

8 

«Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 

στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, ιδίως παρέχοντας στους πολίτες τις δεξιότητες και τα προσόντα που 

χρειάζονται η ευρωπαϊκή οικονομία και η ευρωπαϊκή κοινωνία για να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές και καινοτόμοι, αλλά και συμβάλλοντας στην προαγωγή της 

κοινωνικής συνοχής και ένταξης». (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011, σελ. C 70/1) 

 

Στην Ελλάδα, η σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αναγνωρίστηκε  

επίσης σχετικά αργά. Ωστόσο, μέσα από μια σειρά από νόμους, υπουργικές αποφάσεις και 

προεδρικά διατάγματα η Ελλάδα έχει προσπαθήσει να ακολουθήσει την πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες της κοινωνίας της. Ταυτόχρονα, όμως 

και καθώς η χώρα βρίσκεται υπό οικονομική κρίση η δημοσιονομική πολιτική που αφορά την 

εκπαίδευση και ως εκ τούτου και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν επιτρέπει 

ή ακόμη και αποτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης.  

Χαρακτηριστικά προβλήματα αποτελούν η ένδεια των εργαστηρίων σε πάγιο εξοπλισμό 

με τη βοήθεια του οποίου εκπαιδεύονται οι μαθητές, οι ελλείψεις στον προγραμματισμό και 

την ανανέωση ειδικοτήτων και η ανορθολογική κατανομή των ανθρώπινων πόρων. Επιπλέον, 

η διασύνδεση με την αγορά εργασίας παραμένει αδύναμη ενώ ο θεσμός της μαθητείας, που 

εφαρμόζεται σχεδόν σε όλες  τις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα εφαρμόζεται μόνο στις 

σχολές του ΟΑΕΔ, ενώ για τα  επαγγελματικά Λύκεια η εφαρμογή του ξεκινά το Φεβρουάριο 

του 2017. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση των μεταρρυθμίσεων σε ότι αφορά την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και Ελληνικό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα σκοπός είναι η διερεύνηση της άποψης και των στάσεων των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις αυτές και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και ταυτόχρονα η ανάλυση των προτάσεων αυτών 

για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης υπό το πρίσμα των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.      
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1.2 Σκοποί της εργασίας 

 

Τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας έχουν ως εξής: 

1. Ποιες είναι ιστορικά οι μεταρρυθμίσεις που έχουν καθορίσει τη σύγχρονη πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά την επαγγελματικά εκπαίδευση και κατάρτιση; 

 

2. Ποιες είναι ιστορικά οι μεταρρυθμίσεις που έχουν καθορίσει τη σύγχρονη πολιτική της 

Ελλάδας σε ότι αφορά την επαγγελματικά εκπαίδευση και κατάρτιση; 

 

3. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη σημερινή πολιτική και τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

στην Ελλάδα και ποιες οι προτάσεις τους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης; 

 

1.3 Γενικοί στόχοι της διπλωματικής εργασίας 

 

Με βάση τους σκοπούς, που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι γενικοί στόχοι της εργασίας έχουν 

ως εξής: 

 

• Εξέταση της εξέλιξης των μεταρρυθμίσεων σε ότι αφορά την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και σήμερα.  

 

• Εξέταση της εξέλιξης των μεταρρυθμίσεων σε ότι αφορά την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα.  

 

• Παρουσίαση της προσαρμογής της πολιτικής της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στην Ελλάδα στις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στην υπόλοιπη 

Ευρώπη. 

 

• Παρουσίαση των βασικών προκλήσεων-προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα.   
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• Εκπόνηση έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ερωτηματολογίου και της διανομής αυτού 

σε εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας για να διερευνηθεί η γνώμη τους για τη σημερινή κατάσταση της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα.  

 

1.4 Οργάνωση της εργασίας 

 

Η οργάνωση της εργασίας εξελίσσεται μέσω δύο βασικών κατευθύνσεων. Πιο συγκριμένα, 

την πρώτη κατεύθυνση αποτελεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση όλων εκείνων των 

δευτερογενών δεδομένων που αφορούν στις μεταρρυθμίσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Τη δεύτερη κατεύθυνση συνιστά η διενέργεια 

μιας πρωτογενούς έρευνας μέσω της διαμόρφωσης και της διανομής ενός ερωτηματολογίου 

σε εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας με στόχο την κατανόηση των απόψεων αυτών για την επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση στην Ελλάδα και την καταγραφή των προτάσεών τους για την βελτίωση της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα.    

 

1.5 Συμβολή στην επιστήμη  

 

Αν και η Ελλάδα και ιδίως τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων με στόχο την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

οι μεταρρυθμίσεις αυτές χρειάζεται να εμπλουτισθούν ώστε τα θετικά αποτελέσματα που 

έχουν ως τώρα επιφέρει να ενισχυθούν. Κρίσιμη επιπλέον κρίθηκε η αύξηση των κρατικών 

δαπανών για την εκπαίδευση με στόχο την ενίσχυση του εξοπλισμού και των εκπαιδευτικών 

δράσεων Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και η στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

των λυκείων αυτών.  

Η συμβολή της παρούσας  διπλωματικής διατριβής έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί μια 

από τις λίγες υπάρχουσες μελέτες στη χώρα, που αναζητούν την κατανόηση των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζει η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη χώρα μέσα από την 

εξέταση μιας σειράς από παραμέτρους που την καθορίζουν. Μάλιστα, αντί να αποτελεί μια 

θεωρητική εξέταση των παραμέτρων αυτών, αναζητά τη γνώμη των εκπαιδευτικών, που ως τα 

κατεξοχήν άτομα που αντιμετωπίζουν τα υπάρχοντα προβλήματα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα, έχουν μια άμεση και ιδία άποψη τόσο για τις ελλείψεις 
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όσο και τις επιπλέον ανάγκες των σημερινών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων στο 

συγκεκριμένο τομέα. Έτσι, με τη συμβολή των εκπαιδευτικών τα προβλήματα και οι 

ενδεχόμενες σε αυτά λύσεις αναδεικνύονται με μεγάλη σαφήνεια, επιτρέποντας έτσι την 

αξιοποίηση της παρούσας έρευνας από τους αρμόδιους φορείς στη χάραξη πιο αποδοτικών 

μελλοντικών μεταρρυθμίσεων σε ότι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.      

  

1.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία - λοιπές πηγές  

 

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της παρούσας έρευνας είναι κυρίως 

εκδόσεις νόμων, υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης της Ελλάδας και εκδόσεις νομοθετημάτων, πορισμάτων και αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πηγές ακόμη αποτελούν εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων 

ευρωπαϊκών και ελληνικών οργανισμών, επιστημονικά άρθρα, βιβλία και ηλεκτρονικές 

σελίδες.     

 

1.7 Δομή της διπλωματικής διατριβής 

 

Στην Εισαγωγή, παρουσιάζονται το αντικείμενο και ερευνητικά ερωτήματα της 

διπλωματικής εργασίας, οι επιμέρους στόχοι της, μια συνοπτική περιγραφή της οργάνωσης και 

των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και των συμπερασμάτων που εξάγονται, η συμβολή 

στην επιστήμη και τέλος η δομή των κεφαλαίων.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των πηγών που 

αναφέρονται μεταξύ άλλων στις μεταρρυθμίσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στην Ευρώπη, ενώ το τρίτο κεφάλαιο αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

πηγών που αναφέρονται μεταξύ άλλων στις μεταρρυθμίσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στην Ελλάδα, στα αποτελέσματα από την εφαρμογή της πολιτικής της 

επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα και στα προβλήματα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία, που χρησιμοποιήθηκε, ενώ 

ταυτόχρονα αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με 

ερωτηματολόγιο.   

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα βάσει τόσο της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης όσο και της ανάλυσης του προηγούμενου κεφαλαίου.       
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Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

   

2.1 Ευρωπαϊκή πολιτική για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση     

 

Για να εξεταστεί σε βάθος και να γίνει κατανοητή η ανάπτυξη της πολιτικής εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να προσδιοριστούν τέσσερις φάσεις 

μέχρι τη σημερινή στρατηγική Ευρώπη 2020. Οι φάσεις αυτές συνοψίζονται παρακάτω (Pepin, 

2007): 

1. Περίοδος 1957-1971: αποτελεί την λεγόμενη «προϊστορία» της πολιτικής εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

έχουν διαφορετικά σημεία αφετηρίας.  

Χαρακτηρίζεται ως «προϊστορία»  γιατί κατά τη διάρκειά της δεν υπήρξε σχεδόν 

καμία ενέργεια σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και καμία 

στρατηγική σε θέματα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Με τη Συνθήκη της Ρώμης, 

το μόνο κυρίαρχο ζήτημα ήταν η οικονομική ενοποίηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο για να ενωθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Η πολιτιστική και εκπαιδευτική 

συνεργασία παρέμεινε ουσιαστικά διακυβερνητική, ένα περίγραμμα που της 

αποδόθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, που θεώρησε το συγκεκριμένο 

ζήτημα ως πολύ ευαίσθητο και έτσι το άφησε «ανέγγιχτο» για σχεδόν 20 χρόνια. Μόνο 

στις αρχές της δεκαετίας του 1970, υιοθετήθηκαν τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία 

ενός προγράμματος δράσης. 

Όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, στην πραγματικότητα, η Συνθήκη της 

Ρώμης περιελάμβανε προφανώς μια κοινή προσέγγιση, δεδομένου ότι ήταν σημαντική 

για την προώθηση της εγκαθίδρυσης της οικονομικής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, οι 

ενέργειες και οι αποφάσεις προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της επαγγελματικής 

κατάρτισης παρέμειναν περιορισμένες. 

 

2. Περίοδος 1971-1992: αποτελεί τα θεμελιώδη έτη για τη συνεργασία στον τομέα της 

εκπαίδευσης. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η 

εκπαίδευση άρχισε να αποκτά μια θέση στην ημερήσια διάταξη τόσο στο σύνολο της 

Κοινότητας όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η πετρελαϊκή κρίση έφερε ανεργία και 

οικονομικές δυσκολίες, οδηγώντας τα κράτη-μέλη να σκεφτούν τη συνεργασία στον 
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τομέα της εκπαίδευσης και κυρίως της επαγγελματικής κατάρτισης. Το 1976, οι 

Υπουργοί Παιδείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν τη 

θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης, που είχε πολιτική σημασία, δεδομένου ότι 

αντιπροσώπευε τη θέληση για συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης με πλήρη 

σεβασμό στα εθνικά συστήματα και χωρίς ακόμη την εναρμόνιση. Οι πρώτες 

εφαρμογές προγραμμάτων δράσης ήταν μέσω πιλοτικών σχεδίων και κοινών 

προγράμματα σπουδών, που προετοίμασαν το έδαφος για το πρόγραμμα Erasmus. Στον 

τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 

Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (European Centre for the Development of 

Vocational Training (Cedefop)). 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, κυρίως χάρη στην αναφορά του Ζανέ, η 

σημασία των δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης και της οικονομίας έγινε αποδεκτή. 

Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση, η πρόοδος ήταν πολύ αργή.  

Αργότερα, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1980 και 1990, μιας περιόδου κατά την 

οποία η εκπαίδευση απόκτησε νομική αναγνώριση με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, 

πολλά προγράμματα εγκρίθηκαν με την αύξηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας και 

των διαθέσιμων προϋπολογισμών. Όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, η 

Συνθήκη του Μάαστριχτ οδήγησε στη στενότερη σχέση μεταξύ κατάρτισης και 

εκπαίδευσης. Η επικουρικότητα παρέμεινε ακόμα στο επίκεντρο της εκπαίδευσης στη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ.  

 

3. Περίοδος 1992-2000: αποτελεί την περίοδο της εμφάνισης των εννοιών δια βίου 

μάθηση και κοινωνία της γνώσης και τη στενότερης συνεργασίας μεταξύ εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει κυρίως το πώς η σημερινή πολύ δημοφιλής έννοια της 

δια βίου μάθησης έγινε κεντρικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την δεκαετία του 1990. Οι 

παρατηρήσεις του Ντελόρ το 1993 στη Λευκή Βίβλο για την Ανάπτυξη, την 

Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση, σχετικά με την έννοια της δια βίου μάθησης 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της συναίσθησης και της επίγνωσης αυτής. 

Μετά από προτάσεις του, το έτος 1996 ορίστηκε ως το «Ευρωπαϊκό Έτος της Δια Βίου 

Εκπαίδευσης». Η Λευκή Βίβλος του Ντελόρ, η Λευκή Βίβλος 

Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και η Λευκή Βίβλος «Διδασκαλία και 

Εκμάθηση - προς την Κοινωνία της Γνώσης» ήταν τα κλειδιά για να επεξηγηθεί η 
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μετάβαση προς μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στις πολιτικές εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, που αργότερα θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός προγράμματος-ομπρέλα 

με τίτλο  Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, που κάλυπτε διαφορετικά προγράμματα. Οι 

πρωτοβουλίες και οι συνθήκες της δεκαετίας του 1990 έκαναν τους ανθρώπους να 

καταλάβουν ότι η συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι 

απαραίτητη για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η δεκαετία του 1990 

αποσαφήνισε σε μεγαλύτερο βαθμό την πολιτική θέση και τους στόχους της 

εκπαίδευσης, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη στρατηγική της Λισαβόνας. 

 

4. Περίοδος 2000-2006: αποτελεί την περίοδο της στρατηγικής της Λισαβόνας (που 

ουσιαστικά διαρκεί και πέρα από το 2006, δηλαδή μέχρι το 2010) και της μετάβασης 

της δια βίου μάθησης από τη ρητορική στην εφαρμογή. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε το 2000 στη Λισαβόνα κατέληξε 

με την υιοθέτηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, που ήταν η νέα 10ετής οικονομική 

και κοινωνική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καλούσε τα κράτη-μέλη 

να συμφωνήσουν σε ένα τολμηρό πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των 

εκπαιδευτικών συστημάτων. Ήταν η πρώτη φορά που μια τέτοια άμεση σύγκλιση για 

τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος προερχόταν από το υψηλότερο 

επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική της Λισαβόνας διευκόλυνε τη 

συνεργασία σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης σε στενή σχέση με οικονομικές 

και κοινωνικές πολιτικές. Ως συνέχεια της ατζέντας της Λισαβόνας, οι υπουργοί 

παιδείας αποφάσισαν εφάρμοσαν την «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», που 

κάλυπτε τους στόχους προς επίτευξη και τις προτεραιότητες που θα ακολουθήσουν. Οι 

υπουργοί δέχθηκαν επίσης τη χρήση της «ανοικτής μεθόδου συντονισμού» 

(λεπτομέρειες στην επόμενη υποενότητα), που ήταν η νέα στρατηγική συνεργασίας, 

διατηρώντας παράλληλα την αρχή της επικουρικότητας. Η εφαρμογή της στρατηγικής 

της Λισαβόνας οδήγησε σε πολλά απτά αποτελέσματα, που σχετίζονται με τη δια βίου 

μάθηση, όπως για παράδειγμα σε ένα κοινό πλαίσιο βασικών ικανοτήτων του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, σε κοινές αρχές για την 

επικύρωση τυπικών και άτυπων ικανοτήτων και στη διασφάλιση της ποιότητας στην 

επαγγελματική κατάρτιση. Σήμερα, τα ζητήματα που τέθηκαν από τη στρατηγική της 

Λισαβόνας συνεχίζουν να διαμορφώνουν την κατεύθυνση πολιτικής της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Στις παραπάνω τέσσερεις περιόδους του Pepin, πρέπει πλέον να προστεθεί και μια ακόμη 

περίοδος, αυτή δηλαδή από το 2006 μέχρι και το 2017, δηλαδή το σήμερα. Η συγκεκριμένη 

περίοδος σηματοδοτείται, όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια από τη συνθήκη Ευρώπη 2020 

και την «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», που αποτελούν ουσιαστικά τη συνέχεια της 

στρατηγικής της Λισαβόνας και με τις οποίες στοχεύονται η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από σειρά συνεργατικών δράσεων και 

πρωτοβουλιών, που στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 

καθώς και της δια βίου μάθησης.     

Το παρόν κεφάλαιο έχει ως στόχο να διαμορφώσει μια σαφή εικόνα της θεσμικής βάσης 

της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χρονολογικής 

εξέλιξής της, καθώς και των θεσμικών οργάνων που διαδραματίζουν ρόλο στην πολιτική αυτή.  

 

2.1.1 Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημερινή εστίαση στην εκπαίδευση 

 

Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, τα έθνη της Δυτικής Ευρώπης είχαν συμμετάσχει σε 

πολλούς μεγάλους πολέμους το ένα εναντίον του άλλου (Pinker, 2011, σελ.141). Κατά 

συνέπεια, στα χρόνια αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλά από τα αυτά τα 

έθνη αναζήτησαν τρόπους για να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσουν μια 

ατμόσφαιρα που θα αποθάρρυνε μελλοντικές ενδο-ηπειρωτικές συγκρούσεις. Τελικά, αντί να 

στηριχτούν σε στρατιωτικές συνθήκες, στράφηκαν σε εμπορικές συμφωνίες, που θα 

συνέβαλαν στο να διατηρηθεί ένα ειρηνικό περιβάλλον. Το τελικό αποτέλεσμα αυτών των 

συνεργασιών είναι η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση (Dedman, 2010, σελ.8-9). Επισήμως, 

ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δημιουργούνταν, τουλάχιστον με τη σημερινή της 

μορφή, μέχρι το 1993 με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πιο συχνά αναφέρεται 

ως Συνθήκη του Μάαστριχτ (Van Ooik και Vandamme, 2010, σελ.128). Ωστόσο, οι σπόροι 

της ιδέας για συνεργασία βάσει επίσημης συμφωνίας χρονολογούνται πριν από τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο (Dedman, 2010, σελ.10). 

Σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών το Σεπτέμβριο του 1929, 

ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Αριστίντ Μπριάν, παρουσίασε την πρόταση για «ένα 

είδος ομοσπονδιακής σύνδεσης» μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών. Ενώ η πρότασή του 

περιλάμβανε μια κοινή αγορά, ο ίδιος φρόντισε να τονίσει ότι η συγκεκριμένη σύνδεση δεν θα 

επηρέαζε την κυριαρχία των κρατών-μελών (Milancovici, 2015, σελ.121). Ωστόσο, η πρόταση 

αυτή «έπεσε στο κενό», ιδιαίτερα μεταξύ των εθνών, που θα βρίσκονταν και πάλι σε πόλεμο 
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μεταξύ τους μόλις λίγα χρόνια αργότερα (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία) 

(Pinker, 2011, σελ.186). 

Μετά την λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έγινε σαφές σε όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα έπρεπε να συνεργαστούν σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο από 

ό,τι πριν από τον πόλεμο ώστε να αποφευχθούν παρόμοια δυσάρεστα γεγονότα με τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο (Dedman, 2010, σελ.10). Αν και τη συγκεκριμένη περίοδο ήδη 

αναπτύσσονταν πλάνα για τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών στη Ηνωμένα Έθνη, οι 

Δυτικοευρωπαίοι ήθελαν ταυτόχρονα να είναι αυτοδύναμοι σε ότι αφορά τη φύλαξη της 

ειρήνης στην ήπειρό τους. Μία από τις πρώτες προσπάθειες προέκυψε από τη Συνθήκη των 

Βρυξελλών το 1948 (Risso, 2014, σελ.31, 48). Η συνθήκη, που υπογράφηκε από πέντε έθνη 

της Δυτικής Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα από τη Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την 

Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, επικεντρώθηκε στην από κοινού εργασία σε μια σειρά 

από τομείς, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικού, πολιτιστικού και στρατιωτικού τομέα. 

Χαρακτηριστική είναι μια διάταξη της Συνθήκης, που εμφανίζεται ως απομεινάρι του 

Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η οποία αναφέρεται ειδικά στο φόβο της περαιτέρω 

γερμανικής επιθετικότητας (Dedman, 2010, σελ.13-15).  

Ωστόσο, στην συγκεκριμένη συνθήκη παρουσιάζεται και η πρώτη διάταξη που 

ασχολήθηκε με το εμπόριο και η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως πρόδρομος της σημερινής 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tatham, 2009, σελ.121). Η συγκεκριμένη διάταξη απαιτούσε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης να οργανώσουν και να συντονίσουν τις οικονομικές τους 

δραστηριότητες ώστε να παράγουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα μέσω της εξάλειψης 

των συγκρούσεων στις οικονομικές τους πολιτικές, τον συντονισμό της παραγωγής και την 

ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών (CVCE, 2017, σελ.3).  

Τον Μάιο του 1950, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ρομπέρ Σουμάν, υπέβαλε μια 

διακήρυξη, η οποία θα οδηγούσε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα, που θεωρείται το αρχικό στάδιο για τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και στη 

συγκεκριμένη συμφωνία αρχικά περιλαμβάνονταν μόνο η Γαλλία και η Γερμανία, μια σειρά 

από μεταγενέστερες συμφωνίες και αναπτυσσόμενους οργανισμούς, θα μετέτρεπε τελικά την 

συμφωνία αυτή στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή νέων κρατών-μελών θα 

αυξανόταν σε κάθε βήμα της παραπάνω πορείας, όπως θα αυξάνονταν και οι τομείς 

ενδιαφέροντος με κάθε νέα συνθήκη. Κάθε νέα συνθήκη και οργανισμός θα περιλάμβανε το 

μέλημα για την εθνική κυριαρχία επί εσωτερικών υποθέσεων. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι τομείς 

κοινοτικού ενδιαφέροντος έγιναν πιο περίπλοκοι, τα εθνικά εγχώρια συμφέροντα επηρέαζαν 

σταδιακά πιο εύκολα τους κοινούς στόχους των κρατών-μελών (Topan, 2002, σελ.27). 
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Το 1992, γεννήθηκε επίσημα η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2017). Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εξελιχθεί μέσα από τις διάφορες συνθήκες που προηγήθηκαν, 

αλλά επισημοποιήθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπογράφηκε στο 

Μάαστριχτ της Ολλανδίας στις 7 Φεβρουαρίου 1992 (Dedman, 2010, σελ.138-139). Η 

συνθήκη τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου του 1993 και η δομή της αντανακλούσε τις 

ανησυχίες σχετικά με τη διακυβέρνηση από ένα υπερεθνικό όργανο (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2017). Είχε σχεδιαστεί γύρω από τρεις άξονες που κάλυπταν τις οικονομικές σχέσεις, τις 

εξωτερικές και τις εσωτερικές υποθέσεις. Κάθε πυλώνας ασχολούνταν με μια συγκεκριμένη 

πτυχή της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέθετε ειδικά καθήκοντα είτε στην 

Ένωση (ιδίως στον τομέα της οικονομίας) είτε σε επιμέρους κράτη-μέλη. Η Συνθήκη διεύρυνε 

τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεκτείνοντας υπερεθνικές δομές σε ορισμένους 

τομείς και ταυτόχρονα δημιουργώντας μια νέα σειρά διακυβερνητικών αρμοδιοτήτων στην 

κοινή εξωτερική πολιτική και τις εσωτερικές υποθέσεις (Pinker, 2011, σελ.325). Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ανέλαβε την ευθύνη του οικονομικού πυλώνα, ενώ υπόλοιποι δύο πυλώνες έπρεπε 

ελέγχονταν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επειδή το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αποτελούνταν από μέλη που ήταν υπουργοί στα αντίστοιχα κράτη τους, οι τομείς των 

εξωτερικών και των εσωτερικών υποθέσεων ήταν πιο άμεσα συνδεδεμένοι με τα επιμέρους 

κράτη-μέλη (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017). 

Η οικονομική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών εξακολουθεί να αποτελεί 

προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για την οικονομική 

ανάπτυξη έχει πλέον συνδεθεί στενά με την εκπαίδευση, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

αρχίσει να εστιάζει την προσοχή της στο να μετατραπεί σε μια «κοινωνία της γνώσης» (Felt 

και Wynne, 2007, σελ.9, 12), τονίζοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση, με σκοπό να 

μετατραπεί σε μια ανταγωνιστική οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση και η οποία θα είναι 

σε θέση να παράγει ολοένα και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική 

συνοχή μεταξύ των μελών της (Jessop, Fairclough και Wodak, 2008, σελ.5-9).  

Άλλωστε, ο ίδιος ο Ζαν Μονέ, που θεωρείται πατέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε τη 

σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι 

για να ρυθμιστεί και να τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία ενοποίησης της Ευρώπης το σημείο 

εκκίνησης θα ήθελε να ήταν η εκπαίδευση (Addison, 2002, σελ.303). Σήμερα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δίνει μεγάλη έμφαση στη δημιουργία και την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για την προηγουμένως αναφερόμενη ανάπτυξη μιας 

ανταγωνιστικής οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση, αφού, όπως αναφέρει και ο Tarman 

(2008, σελ.128), μέσα από την ιστορική ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης αποκαλύπτεται το σκεπτικό για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί να 

συνοψιστεί με μια μόνο φράση ως ένα οικονομικό σκεπτικό.  

Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τα δικά τους συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

με βάση την αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ως εξής:  

 

«Στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Κοινότητα 

δρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, μόνον εάν και στο βαθμό που οι στόχοι 

της προβλεπόμενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 

και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της 

προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο». (Συμβούλιο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1992, 

σελ.13-14)  

 

Σχετικά με τις πολιτικές της εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 

κράτη-μέλη, που έχουν υιοθετήσει την αρχή της επικουρικότητας, έχουν επιλέξει να 

συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων. Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 

τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης μέσω της συνεργασίας και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, ενώ παρέχουν 

ευκαιρίες στους ανθρώπους σε όλα τα στάδια της ζωής τους, γεγονός που αποδίδει έναν 

υποστηρικτικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ότι αφορά τις πολιτικές της για την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση (Phillips και Ertl, 2003, σελ.24).  

 

2.1.2 Θεσμικό υπόβαθρο και ιστορική εξέλιξη της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προαναφέρθηκε, είναι μια Κοινότητα που επικεντρώνεται 

κυρίως στην οικονομική ολοκλήρωση και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ως εκ 

τούτου, όταν εξετάζεται η εμφάνιση και εξέλιξη της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται προφανές ότι οι πρώτες προσπάθειες βασίστηκαν στη 

βελτίωση του εργατικού δυναμικού και των εργαζομένων. Έτσι, τα πρώτα συγκεκριμένα 

βήματα παρατηρήθηκαν στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ αργότερα 

επεκτάθηκαν σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει φτάσει σε ένα στάδιο, όπου το θεσμικό υπόβαθρο της πολιτικής εκπαίδευσης και 
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κατάρτισης επιτρέπει και προωθεί διάφορα προγράμματα δράσης για τη στήριξη της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλα τα στάδια της ζωής ενός ατόμου (Dehmel, 2005, σελ.7-

8).  

Καθ’ όλη την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα 

της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Dehmel, 2005, σελ.15). Ωστόσο θα ήταν ορθός ο 

ισχυρισμός ότι όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν οικονομικές ρίζες, καθώς όπως δηλώνει η Dehmel 

(2005, σελ.15-16), η ανάπτυξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση έχει έντονα σηματοδοτηθεί από οικονομικούς στόχους. Με την χρονολογική 

εξέλιξη της νομικής βάσης της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η σχέση μεταξύ των οικονομικών λόγων και ενδιαφερόντων με τις εξελίξεις στην 

πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται εμφανής. 

 

2.1.2.1 Η Συνθήκη των Παρισίων και η Συνθήκη της Ρώμης  

 

Η πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τις ρίζες της στα 

πρώτα κιόλας χρόνια της ενοποίησης. Αρχικά βέβαια εμφανίστηκε με σκοπό τη στήριξη του 

εργατικού δυναμικού και τη βελτίωση της οικονομίας μέσω της κατάρτισης των εργαζομένων. 

Από την άποψη της εκπαιδευτικής συνεργασίας την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε ειδική αναφορά 

για την εκπαιδευτική πολιτική της Κοινότητας (Rees, 1998, σελ.ix). Η μόνη αναφορά για την 

εκπαιδευτική δράση της τότε εποχής γίνεται στη Συνθήκη των Παρισίων (με την οποία 

ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα) το 1951 και μάλιστα περιλαμβάνεται 

στο άρθρο 56, όπου ως έργο της Κοινότητας δηλώνεται η χρηματοδότηση της 

επανεκπαίδευσης των εργαζομένων (Ελεγκτικό Συνέδριο, 1995, σελ. C 329/10).  

Η επαγγελματική κατάρτιση αναγνωρίστηκε ως τομέας της κοινοτικής δράσης αργότερα 

και πιο συγκεκριμένα στη Συνθήκη της Ρώμης το 1957. Η συγκεκριμένη συνθήκη ήταν 

ουσιαστικά το πρώτο βήμα για τις τρέχουσες δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αρκετά 

άρθρα της Συνθήκης της Ρώμης περιλαμβάνουν δράσεις, οδηγίες και κανονισμούς στον τομέα 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια εκείνων των χρόνων, η Κοινότητα 

στόχευε ακόμη κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία με την επιρροή της 

στόχευσης αυτής να είναι προφανής στις εκπαιδευτικές δράσεις της εποχής (Phillips και Ertl, 

2003, σελ.14-15).  

Το άρθρο 41 της Συνθήκης της Ρώμης πρότεινε συνεργασία στον τομέα της 

επαγγελματικής κατάρτισης, το άρθρο 50 προέβλεπε προγράμματα ανταλλαγών για τους νέους 

και τους εργαζομένους και το άρθρο 57 πρότεινε την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων 
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και εξετάσεων που στόχευαν στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης (Phillips και Ertl, 

2003, σελ.15-16).  

Επιπλέον, η Συνθήκη της Ρώμης περιελάμβανε ορισμένα άρθρα προς την σημερινή 

πληρέστερη εφαρμογή της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μεταξύ αυτών ήταν το άρθρο 118 που πρότεινε την ενίσχυση της συνεργασίας στην τεχνική 

και περαιτέρω εκπαίδευση και το άρθρο 128 που αποσκοπούσε στη βελτίωση της γνώσης του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ιστορίας (European Commission, 2006 β, σελ.22). 

Το 1963, μετά από προηγούμενη πιέσεις για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης 

στο εσωτερικό της Κοινότητας, η απόφαση του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου καθόρισε τις 

γενικές αρχές για την εφαρμογή κοινής πολιτικής επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτές οι αρχές 

πρότειναν την παροχή ευκαιριών κατάρτισης ώστε να είναι σε θέση οι Ευρωπαίοι να επιλέξουν 

το επάγγελμα και τον τόπο εργασίας τους (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1963). 

Το 1967, με τη Συνθήκη Συγχώνευσης, όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Άνθρακα και Χάλυβα, της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

συγχωνεύθηκαν δημιουργώντας ένα ενιαίο Συμβούλιο και μια ενιαία Επιτροπή, που κάλυπταν 

όλους τους προηγούμενους σχηματισμούς οδηγώντας στην ίδρυση των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. Κατά την περίοδο της συγκεκριμένης σύντηξης στη δομή της Κοινότητας, που 

έλαβε χώρα το 1971, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των Υπουργών Παιδείας στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών. Η συνάντηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τις γενικές 

κατευθύνσεις για ένα κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την επαγγελματική κατάρτιση. Το 

Συμβούλιο των Υπουργών ήταν μια διακυβερνητική συνάντηση, έτσι ώστε η συνεδρίαση και 

οι αποφάσεις που λαμβάνονταν να αντιπροσωπεύουν ένα διακρατικό επίπεδο (Council of the 

European Union, 1971). 

Μέχρι το 1973, όπως φαίνεται παραπάνω, όλα τα μέτρα που είχαν ληφθεί για την 

εκπαίδευση εστιάζονταν κυρίως στην επαγγελματική κατάρτιση, ενώ δεν αντιπροσώπευαν 

κάποια χαρακτηριστική πολιτική, αφού εμφανίζονταν κυρίως ως δράσεις και προγράμματα. 

Το 1973, δημοσιεύθηκε η λεγόμενη αναφορά του Ζανέ, στην οποία επισημάνθηκε η ισχυρή 

σύνδεση μεταξύ της οικονομίας και της εκπαίδευσης και προτάθηκε να θεωρείται η 

εκπαίδευση όχι ως ένας απλός τομέας αλλά ως μια μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Lawn και Grek, 2012, σελ.16). Η αναφορά πρότεινε ότι η εκπαίδευση πρέπει να έχει 

ευρωπαϊκή διάσταση, αποφεύγοντας τον ευρωπαϊκό εθνικισμό και σεβόμενη τις εθνικές δομές 

που στοχεύουν στην προώθηση της εναρμόνισης, η οποία δείχνει το δρόμο για την τρέχουσα 

πολιτική, βασισμένη στη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι το ίδιο έτος ιδρύθηκε η Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Επιστήμης 
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και Εκπαίδευσης (Directorate General for Research, Science and Education). Ένα χρόνο 

αργότερα, το 1974, ξεκίνησε το ψήφισμα των Υπουργών Παιδείας σχετικά με τη συνεργασία 

στον τομέα της εκπαίδευσης (Theiler, 2005, σελ.114-115). Το ψήφισμα πρόσφερε κάποιες 

αρχές για την ευρωπαϊκή συνεργασία (Council of the European Union, 1974):  

• Σταδιακή εναρμόνιση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

• Η εκπαίδευση δεν θα πρέπει να θεωρείται μέρος της οικονομικής ζωής 

 

• Η παράδοση-κουλτούρα κάθε χώρας είναι σημαντική και θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη στον τομέα της εκπαίδευσης. 

 

Το ψήφισμα επεσήμανε επίσης αρκετές δράσεις (γεγονός που αντικατοπτρίζει ότι η 

συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης άρχισε να διευκολύνεται με τη μετάβαση πέρα από 

την απλή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης) (Council of the European 

Union, 1974): 

• Βελτίωση των εγκαταστάσεων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 

• Συσχετισμός μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη 

 

• Συλλογή εγγράφων και στατιστικών 

 

• Περισσότερη συνεργασία μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

 

• Διευκόλυνση της κινητικότητας των εκπαιδευτικών, των φοιτητών και των ερευνητών 

• Δημιουργία ίσων ευκαιριών και πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα. 

 

Το 1976, ιδρύθηκε μια μόνιμη επιτροπή Παιδείας και το περιεχόμενο του παραπάνω 

ψηφίσματος καθορίστηκε λεπτομερώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης. Επιπλέον, 

αποφασίστηκε να συσταθεί ένα δίκτυο πληροφόρησης για την εκπαίδευση (το λεγόμενο 

EURYDICE), το οποίο και ενεργοποιήθηκε το 1980. Το συγκεκριμένο δίκτυο προέβλεπε τη 

δημιουργία εθνικών γραφείων, τα οποία θα παρείχαν εθνικές πληροφορίες σχετικά με τα 

εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών-μελών (Phillips και Ertl, 2003, σελ.329). 
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Το 1985, ξεκίνησε το πρόγραμμα δράσης σχετικά με τις ανταλλαγές νέων εργαζομένων με 

διάρκεια από το 1985 ως το 1991 ( και το οποίο συνεχίστηκε και στη συνέχεια, ως μέρος του 

προγράμματος PETRA (βλέπε παρακάτω)). Το πρόγραμμα στόχευε στους νέους εργαζόμενους 

με σκοπό να επεκτείνουν αυτοί την επαγγελματική τους κατάρτιση, τη γνώση ξένων γλωσσών, 

καθώς και την πολιτιστική και κοινωνική τους συνείδηση, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες 

(Phillips και Ertl, 2003, σελ.167). 

Το 1987, εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα δράσης ERASMUS, το οποίο είναι ακόμα σε ισχύ 

σήμερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα των Ευρωπαίων φοιτητών. Την ίδια 

χρονιά, ξεκίνησε το Πρόγραμμα Δράσης ARION με διάρκεια από το 1987 ως το 2006, 

προτείνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε διάφορα κράτη-μέλη από ειδικούς και υπεύθυνους 

λήψης αποφάσεων της εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έγινε το 1995 μέρος του 

προγράμματος SOCRATES (Phillips και Ertl, 2003, σελ.169, 223) και σήμερα το πεδίο 

εφαρμογής του είναι ένα μέρος του προγράμματος δια βίου μάθησης στο πλαίσιο των δράσεων 

TRANSVERSAL (Guruz, 2011, σελ.353). 

 

2.1.2.2 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ 

 

Η περίοδος από το 1988 έως τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) ήταν μια περίοδος 

αρκετών νέων δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ορισμένες από τις 

δράσεις που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου μετά το 1988 αναφέρονται παρακάτω 

(Phillips και Ertl, 2003, σελ.22, 26, 167, 218, 245, 305, 322): 

• YES I (1988-1994): Πρόγραμμα Νεολαία για την Ευρώπη (Youth for Europe 

Programme)  

 

• PETRA (1988-1991 και 1992-1994): προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης των 

νέων και προετοιμασία για την ενήλικη ζωή  

 

• IRIS (1988-1993 και 1994-1998): δικτύωση μεταξύ των σχεδίων επαγγελματικής 

κατάρτισης για τις γυναίκες  

• LINGUA (1990-2006): προώθηση της γλωσσικής ικανότητας στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και της επαγγελματικής κατάρτισης 
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• TEMPUS I (1990-1994): διευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας για πανεπιστημιακές 

σπουδές (Trans-European Mobility Scheme for University Studies)  

 

• JEAN MONNET PROJECT (1990-σήμερα): προώθηση της εισαγωγής των σπουδών 

για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στα πανεπιστήμια 

 

• FORCE (1991-1994): προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

Όσον αφορά τα προγράμματα που περιγράφονται παραπάνω, η Συνθήκη του Μάαστριχτ 

θέσπισε (μέσω του άρθρου 126) μια νέα νομική βάση για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, 

με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) η εκπαίδευση αναγνωρίστηκε επισήμως τομέας 

τεχνογνωσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η Συνθήκη ορίζει στο άρθρο 126 ότι: 

 

«Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας 

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

συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των 

κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους 

πολυμορφία». (Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1992, σελ.47)  

 

Με την παραπάνω δήλωση, η Κοινότητα επισήμανε πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη της 

ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, γεγονός που 

αργότερα έφερε πολλά προγράμματα δράσης για τα κράτη-μέλη. Το άρθρο 126 συνεχίζει 

τονίζοντας σχετικά τους στόχους των προβλεπόμενων κοινοτικών δράσεων για τη βελτίωση 

της ποιότητας της εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να συνοψιστούν ως εξής (Συμβούλιο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1992, σελ.47): 

• Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση μέσω της εκμάθησης και της 

διάδοσης των γλωσσών 

 

• Ενθάρρυνση της κινητικότητας των σπουδαστών και των καθηγητών 

 



 

24 

• Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

 

• Ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και των κοινών εμπειριών σχετικά με τα 

εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών-μελών 

 

• Ενθάρρυνση της ανάπτυξης ανταλλαγών νέων 

 

• Ενθάρρυνση της ανάπτυξης της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

Από την άλλη, το άρθρο 127 παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τη βελτίωση της 

επαγγελματικής κατάρτισης, τονίζοντας ότι: 

 

«Η Κοινότητα εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και 

συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την 

αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο και την οργάνωση της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης». (Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1992, σελ.48) 

 

Μετά την επίσημη αναγνώριση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως τομέα πολιτικής 

με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, άρχισαν να υλοποιούνται κάποια πιο ολοκληρωμένα 

προγράμματα δράσης (Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1992, σελ.7). Για παράδειγμα, εγκαινιάστηκε το TEMPUS II 

(Διευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας για Φοιτητές Πανεπιστημίου (Trans-European 

Mobility Scheme for University Students) που διήρκησε την περίοδο 1994-1998 και που 

υποστήριξε τους στόχους για την κινητικότητα των φοιτητών με σκοπό τη συμβολή στη 

βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης (Gori, 2001, σελ.182). 

Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ σημειώθηκε, επίσης, μια νέα και ευρεία ανάπτυξη της 

πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Λευκή Βίβλος «Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, 

Απασχόληση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε τη δια βίου μάθηση ως «στρατηγική 

ιδέα» αναφέροντας ότι η δια βίου μάθηση είναι ο γενικός στόχος στον οποίο οι εθνικές 

εκπαιδευτικές κοινότητες μπορούν να κάνουν τις δικές τους συνεισφορές (Commission of the 

European Communities, 1993, σελ.76).  
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Το 1995 ήταν μια γόνιμη χρονιά και για την εισαγωγή νέων και πιο ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων δράσης και πιο συγκεκριμένα των προγραμμάτων SOCRATES I, 

LEONARDO DA VINCI I και YES II (Haller, 2001, σελ.354).  

Το πρόγραμμα SOCRATES I (1995-1999), αποτέλεσε ένα πρόγραμμα-πλαίσιο για την 

εκπαίδευση, που εισήχθη με προϋπολογισμό 920 εκατομμύρια ευρώ. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα στόχευε να αγγίξει ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών, εκπαιδευτικών, φορέων λήψης 

αποφάσεων και εκπαιδευτικού προσωπικού με σκοπό να διευρύνει την ευρωπαϊκή διάσταση 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και να βελτιώσει την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

της σχολικής εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών, της ανοικτής και εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των ενηλίκων (CORDIS, 2005). 

Το πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI I (1995-1999) ξεκίνησε ως πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την επαγγελματική κατάρτιση, με προϋπολογισμό 620 εκατομμυρίων ευρώ. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα στήριξε την κινητικότητα των νέων για την προώθηση της 

επαγγελματικής κατάρτισης (CORDIS, 2007). 

Το πρόγραμμα δράσης YES II (1995-1999) ήταν ένα νέο πρόγραμμα Νεολαία για την 

Ευρώπη με προϋπολογισμό 126 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος στόχος του ήταν να συμβάλλει 

στην εκπαίδευση των νέων εκτός σχολικού συστήματος (Ertl, 2003, σελ.9). Επιπλέον, το 

πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (1996-1999) ξεκίνησε με σκοπό να 

προωθήσει την αναγνώριση της αξίας μιας άτυπης εκπαιδευτικής εμπειρίας (Korhonen, 2010, 

σελ.105). 

Το 1997, η Συνθήκη του Άμστερνταμ δεν επέφερε καμία αλλαγή σε οποιεσδήποτε 

δηλώσεις στα άρθρα 126 και 127, απλά άλλαξε την αρίθμησή τους σε άρθρο 149 και 150. Η 

συγκεκριμένη Συνθήκη περιλάμβανε, επίσης, μια δήλωση σχετικά με την ενθάρρυνση των 

ανθρώπων να αποκτήσουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων μέσω της ευρύτερης πρόσβασης σε 

την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Με την συνέχιση της εστίασης στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση με τίτλο «Για μια Ευρώπη της Γνώσης», η οποία δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στις εκπαιδευτικές δράσεις. Με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις μελλοντικές 

δραστηριότητες της Κοινότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας για την περίοδο 2000-2006, ενώ προέβλεπε μέσω διαφόρων δράσεων την εικονική 

κινητικότητα των ατόμων μέσα από τη μεγαλύτερη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τα δίκτυα συνεργασίας και την προώθηση της καινοτομίας (European 

Commission, 1997). 
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Το 1997, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μάθηση στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας: Σχέδιο Δράσης για μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στον Τομέα της 

Εκπαίδευσης» καλλιέργησε τη σύνδεση και την προώθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (Επιτροπή των Περιφερειών, 1997). 

 

2.1.2.3 Στρατηγική της Λισαβόνας 

 

Το 1997 εκδόθηκε η Ατζέντα 2000: Για μια Ισχυρότερη και Διευρυμένη Ευρώπη, η οποία 

συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με την προώθηση 

της βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, η Ατζέντα 2000, 

υποστηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, οδήγησε στην προώθηση 

και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης προβλέποντας τη δημιουργία εξειδικευμένου, 

καλά εκπαιδευμένου και ευέλικτου εργατικού δυναμικού (European Commission, 2000). 

Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε το 2000 στη Λισαβόνα, 

οδήγησε στην υιοθέτηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας, τη νέα δηλαδή 10ετή οικονομική 

και κοινωνική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλάμβανε ένα σχέδιο δράσης και 

ανάπτυξης που θα έπρεπε να πληρείται από το 2000 έως και το 2010. Όπως αναφέρεται στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στόχος της Στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν να γίνει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έως το 2010 η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία γνώσης ανά την 

υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Προφανώς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε 

εκ νέου τη σημασία της δια βίου μάθησης, ορίζοντας την ως ένα βασικό στοιχείο της 

στρατηγικής του. Αυτή η έμφαση δείχνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν 

βασικό ρόλο στη μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοινωνία και οικονομία γνώσης με 

ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, με τη στρατηγική της Λισαβόνας, η εκπαίδευση, 

για πρώτη φορά, θεωρήθηκε ως ένα βασικός παράγοντας για την υλοποίηση των οικονομικών 

και κοινωνικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010 (Pepin, 2007, σελ.125-128). 

Από την έγκριση της Στρατηγικής της Λισαβόνας και μετά έχει ενισχυθεί η πολιτική 

συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Αρχικά τέθηκε σε δράση το 

πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», που στη συνέχεια ακολουθήθηκε 

από το «Στρατηγικό πλαίσιο – Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (Normand και Derouet, 2017, 

σελ.62). 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σημαντικό βήμα σε 

ότι αφορά την πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
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ταυτόχρονα οδήγησε σε μια συμφωνία για μια ανοικτή μέθοδο συντονισμού, με το συντονισμό 

να επικεντρώνεται στα εξής (Γκόβαρης και Ρουσσάκης, 2008, σελ.63): 

• Στην από κοινού αναζήτηση και διάδοση βέλτιστων πρακτικών 

 

• Στην ανάπτυξη κοινών σημείων αναφοράς και κατευθυντήριων γραμμών. 

 

Οι τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του πολιτισμού είναι κατά 

κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας 

έφερε ένα εργαλείο πολιτικής, αυτό της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, ώστε να μπορούν τα 

κράτη-μέλη να προοδεύσουν από κοινού σε τομείς, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, 

στην πορεία για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού 

περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές και χρονοδιαγράμματα, δείκτες και σημεία αναφοράς, 

επιτήρηση και αμοιβαία μάθηση. Έχει σχεδιαστεί ως ένα μέσο διάδοσης βέλτιστων πρακτικών 

και επίτευξης μεγαλύτερης σύγκλισης προς τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μπορεί να οριστεί ως ένα εργαλείο που επιτρέπει την αμοιβαία σύγκριση και μάθηση, που 

μειώνουν τον κίνδυνο που αποτελεί συστατικό μέρος της κάθε αλλαγής και μεταρρύθμισης». 

Ο συντονισμός, στη συγκεκριμένη μέθοδο, επικεντρώνεται στα ακόλουθα (Zeitlin, 2003, 

σελ.59):  

• Από κοινού αναζήτηση και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών 

 

• Ανάπτυξη κοινών σημείων αναφοράς και κατευθυντήριων γραμμών. 

 

Στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και ως μια πολιτική στην αρμοδιότητα των κρατών-

μελών, τα κράτη μέλη καλούνται να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο για να επιτύχουν  την 

στρατηγικούς στόχους των Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 και Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

2020 (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002). Η χρήση της μεθόδου προϋποθέτει: 

 

«Τον προσδιορισμό κοινών προβληματισμών και στόχων, τη διάδοση των ορθών 

πρακτικών και τη μέτρηση της προόδου με συμφωνημένα εργαλεία, συγκρίνοντας τα 

επιτεύγματα τόσο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσο και σε σχέση με τον υπόλοιπο 

κόσμο». (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002, σελ.3) 

 

Η νέα αυτή μέθοδος συνεργασίας επέτρεψε στους υπουργούς να συμφωνήσουν για πρώτη 

φορά σε ένα κοινό σύνολο στόχων, που είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, 
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η ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, η πρόσβαση στις ΤΠΕ, η αύξηση του αριθμού των 

αποφοίτων στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, με την καλύτερη δυνατή χρήση 

των πόρων, δημιουργώντας ένα ανοικτό περιβάλλον μάθησης, καθιστώντας την εκπαίδευση 

και την κατάρτιση πιο ελκυστικές, αναπτύσσοντας ενεργούς πολίτες, προωθώντας την ισότητα 

των ευκαιριών και τη κοινωνικής συνοχή, ενισχύοντας τους δεσμούς με τον κόσμο της 

εργασίας, την έρευνα και την κοινωνία, αναπτύσσοντας την εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητας, βελτιώνοντας την εκμάθηση ξένων γλωσσών, αυξάνοντας την 

κινητικότητα και τις ανταλλαγές και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή συνεργασία. Τα κοινοτικά 

προγράμματα δράσης και τα χρηματοδοτούμενα έργα παρουσιάζουν την έμφαση στη χρήση 

αυτής της μεθόδου για την εφαρμογή της πολιτικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Pepin, 2007, σελ.129).  

Τα κοινοτικά προγράμματα δράσης περιλαμβάνουν την κοινή έρευνα για την καινοτομία, 

τη διάδοση των αποτελεσμάτων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη 

κοινών κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων, προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα της 

εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι στόχοι των προγραμμάτων δράσης 

ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (Pepin, 2007, σελ.130). 

 

 

2.1.2.4 Εκπαίδευση και κατάρτιση από το έτος 2000 και μετά 

 

Το έτος 2000, με την έγκριση της στρατηγικής της Λισαβόνας, αποτέλεσε το έτος έναρξης 

διαφόρων προγραμμάτων δράσης, τα οποία συνοψίζονται παρακάτω. 

Η πρωτοβουλία Netd@ys Europe 2000: αποτέλεσε μια κοινοτική πρωτοβουλία που 

στόχευε στην προώθηση της χρήσης των νέων μέσων και ιδίως του διαδικτύου στην 

εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η προτεραιότητα της Netd@ys Europe 2000 ήταν η αλλαγή 

του ρόλου των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευόμενων και των νέων εργαζομένων (European 

Commission, 2006 α). Με την ανακοίνωση της Επιτροπής «e-Learning - Σχεδιάζοντας την 

εκπαίδευση του αύριο» (e-Learning - Designing tomorrow's education) το 2000, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση υπενθύμισε το σημαντικό στρατηγικό στόχο που είχε τεθεί από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Λισαβόνας, που παρουσιάστηκε παραπάνω. Έτσι, εγκαινιάστηκε το σχέδιο 

δράσης «eEυρώπη - Μια κοινωνία των πληροφοριών για όλους e-Europe» (e-Europe - An 

Information Society for All), που ξεκίνησε ώστε κάνει χρήση των ευκαιριών, που 

παρουσιάζονται από την κοινωνία της πληροφορίας με στόχο να φέρει κάθε πολίτη, σπίτι και 

σχολείο, κάθε επιχείρηση και κάθε διακυβέρνηση στην ψηφιακή εποχή και για να προσφέρει 
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νέες διαστάσεις στην πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(European Commission, 1999). 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «e-Learning - να σκεφθούμε την εκπαίδευση του αύριο» 

ασχολήθηκε κυρίως με την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση και με την ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης, ενώ προσδιόρισε τέσσερις βασικούς 

άξονες δράσης (European Commission, 2001, σελ.1): 

• Βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού 

 

• Επαγγελματική κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα 

 

• Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και περιεχόμενα 

 

• Ευρωπαϊκή συνεργασία και δικτύωση. 

 

Το πρόγραμμα δράσης SOCRATES II (2000-2006), με προϋπολογισμό ύψους 1.850 

εκατομμυρίων ευρώ, τόνισε τη σημασία της δια βίου μάθηση και της ενεργού συμμετοχής και 

ένταξης στον κόσμο της εργασίας, ενώ ενέκρινε τους παρακάτω στόχους (European 

Observatory, 2001, σελ.1): 

• Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα 

 

• Την προώθηση της γνώσης των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Την ενθάρρυνση της συνεργασίας και της κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης 

 

• Την ενθάρρυνση της καινοτομίας στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών και υλικών 

και την διεύρυνση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στην εκπαιδευτική πολιτική. 

 

Το πρόγραμμα δράσης LEONARDO DA VINCI II (2000-2006), με προϋπολογισμό ύψους 

1.150 εκατομμυρίων ευρώ, προώθησε την επαγγελματική κατάρτιση μέσα από την υιοθέτηση 

παρακάτω στόχων (McCoshan et al., 2008, σελ.14): 

• Αύξηση των δεξιοτήτων των νέων 

 

• Βελτίωση της ποιότητας της συνεχιζόμενης κατάρτισης 
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• Προώθηση της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της συμβολής της για την ανάπτυξη 

της καινοτομίας 

 

Το πρόγραμμα δράσης για τη Νεολαία (2000-2006), με προϋπολογισμό 520 εκατομμυρίων 

ευρώ, στόχευσε στην ενθάρρυνση της άτυπης εκπαίδευσης για τους νέους με τη δημιουργία 

ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης μέσω κινητικότητας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος Νεολαία για την Ευρώπη και του 

προγράμματος δράσης Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2007). 

Τα προγράμματα Arion και TEMPUS III (2000-2006) ήταν διευρωπαϊκά προγράμματα 

κινητικότητας για πανεπιστημιακές σπουδές, που διευκόλυναν προγράμματα θεσμικής 

ανάπτυξης στις μη υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες (Phillips και Ertl, 

2003, σελ.172, 325).  

Από την άλλη, το 2001, έγιναν επίσης κάποιες υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση 

των ήδη πεπραγμένων. Έτσι, στα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

της Στοκχόλμης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων 

συμπεριλήφθηκαν οι παρακάτω δηλώσεις (Presidency conclusions. Stockholm European 

Council, 2001, σελ.2): 

• Η ενίσχυση της γενικής εκπαίδευσης διευκολύνοντας βασικές δεξιότητες και ιδιαίτερα 

των δεξιοτήτων πληροφορικής και των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας 

προκειμένου να δημιουργηθεί μια οικονομία της γνώσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

• Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργάζονται για την 

ανάπτυξη ενός λεπτομερούς προγράμματος εργασιών σχετικά με τους στόχους των 

συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Το 2001, ξεκίνησε επίσης το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», που τόνιζε 

ότι η υψηλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία της 

Ευρώπης. Τα προγράμματα δράσης που είχαν εφαρμοστεί νωρίτερα είχαν διεξαχθεί ενεργά με 

επίκεντρο τους στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος (Apple, Ball και Gandin, 2010, 

σελ.231). 
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Την ίδια χρονιά, εκδόθηκε η «Έκθεση: Οι Συγκεκριμένοι Μελλοντικοί Στόχοι των 

Εκπαιδευτικών Συστημάτων», υιοθετώντας τους εξής κοινούς στόχους (Συμβούλιο Παιδείας, 

2006): 

• Στόχος 1: βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 

• Στόχος 2: διευκόλυνση της πρόσβασης στη μάθηση 

 

• Στόχος 3: άνοιγμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στους ανθρώπους 

 

Το 2002, κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, το Συμβούλιο 

Παιδείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότειναν από κοινού το ακόλουθο πρόγραμμα εργασίας 

(μαζί με ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για τους παραπάνω στόχους των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης) (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002): 

• Στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης: 

✓ Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών 

(περίοδος έναρξης κατά τη διάρκεια του 2002) 

 

✓ Εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων στις ΤΠΕ (περίοδος έναρξης 

κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2001) 

 

✓ Αύξηση της προσέλευσης στις επιστημονικές και τεχνικές σπουδές (περίοδος 

έναρξης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2001) 

 

✓ Βέλτιστη χρήση των πόρων (περίοδος έναρξης κατά τη διάρκεια του 2002). 

  

• Στόχος 2: διευκόλυνση της πρόσβασης στη μάθηση: 

✓ Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί τη μάθηση (περίοδος έναρξης 

ανάμεσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2002 και το τέλος του 2003) 

 

✓ Ενίσχυση της ελκυστικότητας της μάθησης (περίοδος έναρξης ανάμεσα στο 

δεύτερο εξάμηνο του 2002 και το τέλος του 2003) 
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✓ Υποστήριξη της ενεργοποίησης του πολίτη, της ισότητας των ευκαιριών και της 

κοινωνικής συνοχής (περίοδος έναρξης κατά τη διάρκεια του 2002). 

 

• Στόχος 3: άνοιγμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στους ανθρώπους 

✓ Ενίσχυση των δεσμών με τον κόσμο της εργασίας, της έρευνα και της κοινωνίας 

στο σύνολό της (περίοδος έναρξης ανάμεσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2002 και το 

τέλος του 2003) 

 

✓ Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος (περίοδος έναρξης ανάμεσα στο δεύτερο 

εξάμηνο του 2002 και το τέλος του 2003) 

 

✓ Βελτίωση της εκμάθησης ξένων γλωσσών (περίοδος έναρξης ανάμεσα στο δεύτερο 

εξάμηνο του 2002 και το τέλος του 2003) 

 

✓ Αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών (περίοδος έναρξης κατά τη 

διάρκεια του 2002) 

 

✓ Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας (περίοδος έναρξης κατά τη διάρκεια του 

2002). 

 

Το 2006, ανακοινώθηκε μια κοινή έκθεση με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Εκπαίδευσης και 

της Κατάρτισης: μια Συμβολή Ζωτικής Σημασίας στην Ευημερία και στην Κοινωνική Συνοχή 

στην Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τόνισε ότι η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, την απασχόληση και 

την κοινωνική συνοχή (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2005). 

Στο τέλος του 2006, κυκλοφόρησε το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς «Βασικές 

ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση», που όρισε οκτώ βασικές ικανότητες για την δια βίου 

μάθηση και περιέγραψε τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές, που 

σχετίζονται με κάθε μία από αυτές τις ικανότητες. Οι οκτώ βασικές ικανότητες έχουν ως εξής 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006): 

• Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 

 

• Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 
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• Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες σε ότι αφορά την επιστήμη και την 

τεχνολογία 

 

• Ψηφιακή ικανότητα 

 

• Μαθαίνω πώς να μαθαίνω 

 

• Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες 

 

• Αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας 

 

• Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. 

 

Το 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών επεσήμανε ότι: 

 

«Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν προαπαιτούµενα ενός λειτουργικού 

«τριγώνου της γνώσης» (εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία) και διαδραματίζουν καίριο 

ρόλο προκειμένου να δοθεί ώθηση στη μεγέθυνση και την απασχόληση». (Συμβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2007, σελ.6) 

 

Το 2008, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, που σχεδιάστηκε με σκοπό την 

προώθηση της δια βίου μάθησης, καθιστώντας τις απαιτούμενες ικανότητες και προσόντα πιο 

διαφανή. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων εγκρίθηκε επισήμως από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και Συμβούλιο στις 23 Απριλίου 2008 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008). 

Το έτος 2009 ανακοινώθηκε επίσημα ως το Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και 

Καινοτομίας με την επισήμανση ότι: 

 

«Η Ευρώπη χρειάζεται να ενισχύσει την ικανότητα δημιουργικότητας και καινοτομίας 

που διαθέτει για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, προκειμένου να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης: η ικανότητα καινοτομίας 

συνδέεται στενά με τη δημιουργικότητα ως προσωπικό χαρακτηριστικό, και για να 
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αξιοποιηθεί πλήρως χρειάζεται να διαδοθεί ευρέως στον πληθυσμό, πράγμα που 

απαιτεί προσέγγιση βασισμένη στη διά βίου μάθηση». (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 2008, σελ.8) 

 

Το Νοέμβριο του 2009, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα «Η 

ανάπτυξη του ρόλου της εκπαίδευσης σε ένα πλήρως λειτουργικό τρίγωνο της γνώσης» που 

αποτέλεσαν άλλο ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της πολιτικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συμπεράσματα του Συμβουλίου εστίασαν στην 

περαιτέρω ενοποίηση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας σε ένα πλήρως 

λειτουργικό τρίγωνο γνώσης (εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία), και έδωσαν το μήνυμα ότι 

αυτό θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ικανότητα καινοτομίας και την ανάπτυξη μιας δημιουργικής 

και υψηλής έντασης γνώσης στην οικονομία και την κοινωνία μέσω (Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009): 

• Μιας πολύ ενισχυμένης και συνεχώς εξελισσόμενης βάσης γνώσεων σε πανεπιστήμια 

και ερευνητικά κέντρα 

• Της προώθησης ενός δημιουργικού, καινοτόμου και επιχειρηματικού πνεύματος 

μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευομένων, των φοιτητών, των καθηγητών και των 

ερευνητών. 

 

2.1.2.5 Η Συνθήκη της Λισαβόνας 

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007, δεν άλλαξε τις 

διατάξεις σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης με αποτέλεσμα η αυξανόμενη έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση να 

διατηρήσει τη σημασία της (Saar και Ure, 2013, σελ.37).  

Από το έτος 2009, ο κόσμος βιώνει μια εποχή οικονομικής ύφεσης που επηρεάζει και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση αυτή οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να πιστέψει 

περισσότερο στη δύναμη μιας κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση, την κοινωνία. Έτσι, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει περισσότερα στην πολιτική της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την εκπαίδευση για 

την αειφόρο ανάπτυξη» (Council Conclusions on Education for Sustainable Development) 

έδειξε ότι η εκπαίδευση έχει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020 

για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Η εκπαίδευση θα συμβάλει σημαντικά ώστε να 
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μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία 

(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010). 

Το Φεβρουάριο του 2011, με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Ο ρόλος της 

Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης στην Εφαρμογή της Στρατηγικής Ευρώπη 2020», το 

Συμβούλιο τόνισε ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι το κλειδί για την επίτευξη των 

στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και παρουσίασε δύο προτεινόμενες πρωτοβουλίες 

σχετικές με την εκπαίδευση και την κατάρτισης (Franke και Mennella, 2017):  

• Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε Κίνηση» είχε ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να 

κατακτήσουν τις πλήρεις δυνατότητές τους στον τομέα της κατάρτισης και της 

εκπαίδευσης και έτσι να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους 

 

• Η πρωτοβουλία  «Ατζέντα για Νέες Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας» τόνιζε την 

ανάγκη για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. 

 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο κοινής έκθεσης του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής «Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε µια Έξυπνη, Βιώσιµη και 

χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη» σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την 

ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η συγκεκριμένη 

έκθεση τόνιζε πως η συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μπορεί να 

υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2011).  

 

2.1.2.6 Ευρώπη 2020 και Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 

 

Η Ευρώπη 2020 είναι μια στρατηγική δέκα ετών, από το 2010 ως το 2020, που 

παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν της στρατηγικής της Λισαβόνας, που 

διήρκεσε από το 2000 έως το 2010. Πρόκειται για μια στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που προτάθηκε στις 3 Μαρτίου 2010. Η στρατηγική 

παρουσιάζει πολλές προτεραιότητες, στόχους και προκλήσεις, καθώς και εμβληματικές 

πρωτοβουλίες, που περιγράφουν με πιο συγκεκριμένο τρόπο το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

ασχοληθεί με δεδομένο ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (European Commission, 2017; 

Hopker, 2013, σελ.6). 
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Η συγκεκριμένη στρατηγική δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να προσαρμοστούν στην παγκοσμιοποίηση και να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές 

προκλήσεις των τελευταίων ετών. Τονίζει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών και των 

συλλογικών στόχων ως Ένωση, καθορίζει ένα όραμα για την ευρωπαϊκή οικονομία στον 21ο 

αιώνα, ιδίως για την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης και μιας οικονομίας χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Οι τρεις τομείς 

προτεραιότητας της στρατηγικής Ευρώπη 2020 καθορίζονται ως εξής (European Commission, 

2010): 

• Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την 

καινοτομία 

 

• Βιώσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας πιο αποδοτικής χρήσης πόρων και μιας πιο 

πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας 

 

• Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: ανάπτυξη μιας οικονομίας με υψηλή απασχόληση που 

θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να καθορίσει τι θα ήθελε να επιτευχθεί μέχρι το 2020 

εισήγαγε πέντε προτεινόμενους στόχους (European Commission, 2010): 

• Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι 

 

• Το 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και 

την Ανάπτυξη 

 

• Οι στόχοι του οράματος «20/20/20» για το κλίµα και την ενέργεια (περιλαμβανομένης 

της αύξησης κατά ένα 30% της μείωσης των εκπομπών εφόσον οι συνθήκες είναι 

κατάλληλες) θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί 

 

• Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο θα πρέπει να είναι 

κάτω από 10%, ενώ τουλάχιστον το 40% της ηλικιακής ομάδας 30-34 ετών θα πρέπει 

να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

• 20 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε κίνδυνο φτώχειας. 
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Οι παραπάνω στόχοι είναι αλληλένδετοι και κρίσιμης σημασίας για τη συνολική επιτυχία. 

Για να τονίσει τη σημασία των στόχων αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να 

μετατραπούν σε εθνικούς στόχους. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να ενισχύσει τις 

υπάρχουσες προτεραιότητες με επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες (Hopker, 2013, σελ.10-12):  

• Έξυπνη ανάπτυξη 

✓ «Ένωση Καινοτομίας»: με στόχο τη βελτίωση των γενικών προϋποθέσεων και της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες μπορούν να μετατραπούν σε προϊόντα και 

υπηρεσίες που δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. 

 

✓ «Νεολαία σε κίνηση»: με σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης των εκπαιδευτικών 

συστημάτων και τη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας. 

 

✓ «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη»: με σκοπό να επιταχυνθεί η ανάπτυξη 

διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και να αποκομίσουν τα νοικοκυριά και οι 

επιχειρήσεις τα οφέλη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. 

 

• Βιώσιμη ανάπτυξη 

✓ «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους»: με σκοπό να 

βοηθήσει στην αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων, 

στην στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα, στην αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στον 

εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και στην προώθηση της ενεργειακής 

απόδοσης. 

 

✓ «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης»: με σκοπό τη 

βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και για να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας ισχυρής και βιώσιμης 

βιομηχανικής βάσης, ικανής να ολοκληρωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

• Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς  
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✓ «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»: για τον εκσυγχρονισμό των 

αγορών εργασίας και την ενδυνάμωση των ανθρώπων μέσω της ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους με σκοπό την αύξηση 

της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς 

και ζήτησης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας του εργατικού 

δυναμικού. 

 

✓ «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού»: για την εξασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, έτσι 

ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης να είναι ευρέως διαδεδομένα 

και οι άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό να έχουν 

τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια και να αποτελέσουν δημιουργικό κομμάτι 

της κοινωνίας. 

 

Οι παραπάνω επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις 

στρατηγικές των κρατών-μελών, στα οποία ως αποτέλεσμα θα απαιτείται ισχυρότερη 

διακυβέρνηση. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει ως στόχο την αντίδραση στην πρόσφατη 

οικονομική κρίση και στις πολλές διαπιστωθείσες αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

είναι ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης σε σύγκριση με τους βασικούς οικονομικούς εταίρους 

της και τα χαμηλότερα επίπεδα επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη αλλά και την 

καινοτομία (Marlier και Natali, 2010, σελ.163-164).  

Η στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει επίσης ως στόχο την αντίδραση στην επιδεινωμένη 

κατάσταση της αγορά εργασίας, όπου το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας μεταξύ 

20-64 ετών είναι σημαντικά χαμηλότερα από ότι σε άλλα μέρη του κόσμου και στην 

δημογραφική γήρανση, όπου ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών αυξάνεται πλέον 

δύο φορές πιο γρήγορα από ότι το 2007 (European Commission, 2010).  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σημασία της εκπαίδευσης είναι κρίσιμη και στην παρούσα 

στρατηγική μέσα από την οριοθέτηση του στόχου, που προειπώθηκε, αναφορικά με τα 

ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και με τα άτομα της νέας γενιάς 

που θα πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (European Commission, 2017).  

Ταυτόχρονα, στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020, εισήχθη από το 2009 η 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», που αποτελεί το πλαίσιο για τη συνεργασία στον τομέα 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την περίοδο 2010-2020. Το συγκεκριμένο πλαίσιο 

2020 είναι στην πραγματικότητα ένα φόρουμ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 
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αμοιβαίας μάθησης, συλλογής και διάδοσης πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων για το 

τι λειτουργεί και τι όχι, καθώς και συμβουλών και στήριξης για πολιτικές μεταρρυθμίσεις 

(European Commission, 2017). 

Το πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» έθεσε τέσσερις κοινούς στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης μέχρι το 2020 (European Commission, 2017): 

• Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας 

 

• Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης 

 

• Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού ιδιότητας του πολίτη 

• Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 

επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

 

Μάλιστα, για την εκπαίδευση έχουν οριστεί τα ακόλουθα σημεία αναφοράς (European 

Commission, 2017): 

• Τουλάχιστον το 95% των παιδιών (από τα 4 έτη ως την υποχρεωτική σχολική ηλικία) 

θα πρέπει να συμμετέχουν στην προσχολική εκπαίδευση 

 

• Λιγότερο από το 15% των ατόμων 15 ετών θα πρέπει να μην έχουν επαρκή ικανότητα 

σε ότι αφορά την ανάγνωση, τα μαθηματικά και την επιστήμη 

 

• Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση θα πρέπει να είναι κάτω από 10% 

 

• Τουλάχιστον ένα 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρώσει κάποια μορφή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

• Τουλάχιστον ένα 15% των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχει στη διά βίου μάθηση 
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• Τουλάχιστον ένα 20% των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα 6% των 

ατόμων ηλικίας 18-34 ετών με μια αρχική επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να 

περάσει κάποιο χρονικό διάστημα σε σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό 

 

• Το ποσοστό των εργαζόμενων αποφοίτων (ηλικίας 20-34 ετών με τουλάχιστον 

ανώτερο μορφωτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση 

1 με 3 χρόνια πριν) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 82%. 

 

2.1.2.6 Η Διακήρυξη της Μπολόνια και η Διαδικασία της Μπολόνια  

 

Κατά την εξέταση της ιστορικής εξέλιξης της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται ότι παρά την αρχή της κυριαρχίας υπήρξε μια σύγκλιση 

μέσω προγραμμάτων δράσης και συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων. Η κατάσταση 

αυτή είχε επίδραση και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της αρχής της 

κυριαρχίας στην πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτέλεσε έναν από τους τομείς ευθύνης της πολιτικής των 

ευρωπαϊκών εθνών-κρατών (Keeling, 2006, σελ.203, 205).  

Ωστόσο, όπως είναι αποδεκτό από πολλούς μελετητές, όπως ο Keeling (2006, σελ.218), οι 

εθνικές ρυθμίσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από τις 

διεθνείς πιέσεις και ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη επηρεάζεται προς 

το παρόν σημαντικά από τις δύο πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο: πρώτον, τις 

μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ξεκίνησε η διαδικασία της Μπολόνια, και, 

δεύτερον τις ερευνητικές πτυχές της στρατηγικής της Λισαβόνας (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015, σελ.47). 

Το 1999, με τη Διακήρυξη της Μπολόνια για το «Ευρωπαϊκό Πεδίο για την Ανώτατη 

Εκπαίδευση» επετεύχθη άλλο ένα σημαντικό βήμα από όλα τα κράτη-μέλη σχετικά με την 

πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Διακήρυξη της Μπολόνια, 

που υπεγράφη από τους υπουργούς παιδείας 29 ευρωπαϊκών χωρών, ήταν μια δέσμευση που 

έγινε ελεύθερα από κάθε χώρα ώστε να μεταρρυθμίσει το εκπαιδευτικό της σύστημα, 

προκειμένου να δημιουργήσει τη συνολική σύγκλιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα, η 

διαδικασία της Μπολόνια ενώνει 47 χώρες με τους βασικούς στόχους της Διακήρυξης να είναι 

οι ακόλουθοι (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, σελ.17-23): 

• Ανάπτυξη της Ευρώπης της γνώσης 



 

41 

 

• Εκπαίδευση των ατόμων που αισθάνονται ότι σχετίζονται με την Ευρώπη σε ένα κοινό 

κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο 

 

• Αύξηση των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και της κινητικότητας των ερευνητών 

 

• Επαγγελματισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Σήμερα, στόχος της διαδικασίας της Μπολόνια είναι να διατηρήσει τη σημασία της μεταξύ 

των αρμόδιων υπουργών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στις συμμετέχουσες χώρες. Στη 

διάσκεψη των υπουργών που ονομάστηκε «Η Διαδικασία της Μπολόνια 2020 - Ο Ευρωπαϊκός 

Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Νέα Δεκαετία», οι υπουργοί δήλωσαν ότι στη δεκαετία 

μέχρι το 2020, η ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ζωτική σημασία στο να συμβάλει 

στην υλοποίηση μιας Ευρώπης της γνώσης που θα είναι ιδιαίτερα δημιουργική και καινοτόμα. 

Επισήμαναν ακόμη ότι η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει σε αυτό το εγχείρημα, μόνο εφόσον 

μεγιστοποιήσει τα ταλέντα και τις ικανότητες όλων των πολιτών της και συμμετάσχει πλήρως 

στη διά βίου μάθηση, καθώς και στην διεύρυνση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, σελ.27). 

Όπως φαίνεται, η ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως μέρος της συνολικής 

πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, θεωρείται ως το κλειδί για τη δημιουργία της 

κοινωνίας της γνώσης στην Ευρώπη. 

 

2.1.3 Η εξέλιξη της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η διαδικασία της διαμόρφωσης της πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης έχει εξελιχθεί μέσα από την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μιας 

σημαντικής ώθησης, φτάνοντας σήμερα φτάνει σε μια φάση που έχει μεγάλη σημασία για τις 

μελλοντικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από έναν ρόλο που επικεντρωνόταν μόνο 

στην ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού, προκειμένου να στηριχθεί η οικονομική 

ολοκλήρωση, σήμερα η πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζει 

καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη μια έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, σελ.148). O 

εμπλουτισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων με προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και με 
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προγράμματα παροχής εκπαιδευτικών υποτροφιών σε πολίτες άλλων χωρών προσφέρει σε 

άτομα προερχόμενα από διαφορετικές κουλτούρες την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τον 

πολιτισμό και το αξιακό σύστημα της χώρας υποδοχής και στη συνέχεια τα ίδια να καθίστανται 

φορείς και εν τέλει πρέσβεις αυτών των πολιτιστικών χαρακτηριστικών με αποδέκτη το κοινό 

των χωρών τους.(Βασιλειάδης -Μπουτσιούκη 2015 σελ.139) 

 

Η πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει επηρεαστεί από την αλλαγή των 

συμφερόντων και των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς εκτός του 

εκπαιδευτικού τομέα. Για παράδειγμα, στη δεκαετία του 1980, η απότομη αύξηση της ανεργίας 

των νέων μετατόπισε σημαντικά την έμφαση προς μια εκπαίδευση για την εργασία και τον 

εργασιακό κόσμο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η αρχή της δεκαετίας του 1990, όταν η πολιτική 

και οικονομική απόφαση για τη δημιουργία της νομισματικής ένωσης οδήγησε σε στενότερη 

συνεργασία σε ότι αφορά την εκπαίδευση. Η παραπάνω επιρροή παρατηρείται σε όλη την 

ιστορία της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη Συνθήκη 

του Μάαστριχτ άλλωστε ελήφθησαν ισχυρότερα και πιο ενθουσιώδη μέτρα στον τομέα της 

εκπαίδευσης για χάρη της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. Ερχόμενοι 

στο σήμερα με δεδομένο την παγκόσμια οικονομική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει τον 

κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης για την επίτευξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020,  επιτρέποντας 

την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015, σελ.117, 145). 

 

2.1.4 Θεσμοί, επιτροπές, οργανισμοί και δίκτυα πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διοικείται από μια σειρά θεσμών με διαφορετικούς ρόλους και 

εξουσίες σε διαφορετικούς τομείς εργασίας. Η διαχείριση των ζητημάτων της εκπαίδευσης, με 

την αυξανόμενη σημασία της μέχρι σήμερα, ασκείται από υπο-θεσμούς, που μπορούν να 

ονομαστεί επιτροπές, γενικές διευθύνσεις και όργανα. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης παρατίθενται παρακάτω: 

• Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Επιτροπή Παιδείας: το Συμβούλιο είναι το 

όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συγκεντρώνονται οι εκπρόσωποι των 

κυβερνήσεων των κρατών-μελών, δηλαδή οι υπουργοί του κάθε κράτους μέλους με 

ευθύνη για έναν συγκεκριμένο τομέα. Η Επιτροπή Παιδείας αποτελεί την αρχή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά την πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης, που 
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εφαρμόζει την αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου ότι επιτρέπει τον διακυβερνητικό 

χαρακτήρα αντί για μια υπερεθνική τάση (Consilium, 2017). 

 

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού: Η Γενική 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού είναι υπεύθυνη για τις δράσεις στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Διαχειρίζεται τα τεχνικά ζητήματα 

της εφαρμογής της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συγκεκριμένα, η Γενική 

Διεύθυνση παρακολουθεί και διευκολύνει την εφαρμογή των κοινοτικών 

προγραμμάτων δράσης της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (European Commission, 

2016). 

 

• Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση - EURYDICE: Το δίκτυο 

EURYDICE στηρίζει και διευκολύνει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της δια 

βίου μάθησης με την παροχή πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις 

πολιτικές, που χρησιμεύουν στην εκπλήρωση της ανοικτής μεθόδου συντονισμού 

(EACEA, 2017).  

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, το Δίκτυο 

EURYDICE διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές. Οι δημοσιεύσεις και τα 

έργα του Δικτύου βοηθά τα κράτη-μέλη να καταλάβουν τι κάνουν άλλα κράτη-μέλη 

στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες και να προωθεί τη σύγκλιση μέσω της 

συνεργασίας (EACEA, 2017). 

 

• Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης - Eurodesk: Το Eurodesk είναι μια δομή 

υποστήριξης για το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση». Στόχος του είναι να παρέχει 

πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τους νέους, ιδίως σχετικά με τις διαθέσιμες 

ευκαιρίες στην Ευρώπη. Οι πληροφορίες, που δίνει, διεξάγονται μέσω εθνικών 

συντονιστών, δικτύων τοπικών φορέων παροχής πληροφοριών και συνεργασιών, 

καθώς και μέσω σημείων επαφής με το ευρωπαϊκό δίκτυο Eurodesk (Eurodesk, 2017).  

Το έργο του Eurodesk αφορά, επίσης, τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων προς ένταξη χωρών 

(Eurodesk, 2017).  
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Επιπλέον, με την παροχή πληροφοριών για τους νέους σχετικά με τις ευκαιρίες να 

αναπτύξουν τον εαυτό τους και/ ή να καταρτιστούν, το Eurodesk βοηθά στην επίτευξη 

των πρόσφατων στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελέσει μια 

κοινωνία, που θα βασίζεται στη γνώση μέσω καλά εκπαιδευμένων και καταρτισμένων 

μελλοντικών γενεών (Eurodesk, 2017).   

 

• Κοινοτικοί οργανισμοί:  

✓ Εκτελεστικός Οργανισμός  «Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 

Πολιτισμού»:  ο   συγκεκριμένος οργανισμός είναι ο οργανισμός που είναι 

υπεύθυνος για τη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Λειτουργεί για την καλή λειτουργία της εφαρμογής της ανοικτής 

μεθόδου συντονισμού μέσα από τη διαχείριση της υλοποίησης των σχεδίων που 

δρομολογούνται στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων δράσης, σε συνεργασία με 

τους εθνικούς οργανισμούς (EACEA, 2014, σελ.3). 

 

✓ Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης - Cedefop: 

το Cedefop, είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε για να στηρίξει την ανάπτυξη των 

πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να συμβάλλει στην 

εφαρμογή τους. Στρατηγικός στόχος του Cedefop είναι να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή 

συνεργασία και η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών-μελών και 

των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για μια 

ελκυστική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που θα προάγει την αριστεία 

και την κοινωνική ένταξη (Cedefop, 2017).  

Ως εκ τούτου, το Cedefop είναι ένα άλλο όργανο που διευκολύνει την εφαρμογή 

της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, ενώ με την προώθηση της πολιτικών 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το Cedefop εξυπηρετεί τους 

στρατηγικούς στόχους της Ένωσης να γίνει μια οικονομία της γνώσης (Cedefop, 

2017). 

 

✓ Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: το συγκεκριμένο ίδρυμα είναι 

ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βοηθά τη βοηθά να επιτύχει τους 

στόχους της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισής της, στηρίζοντας το έργο του 

στην πεποίθηση ότι η διά βίου μάθηση μπορεί να έχει μια ουσιαστική συμβολή 



 

45 

στην αύξηση της ευημερίας, δημιουργώντας αειφόρο ανάπτυξη και ενθαρρύνοντας 

την κοινωνική ένταξη στις μεταβατικές οικονομίες (ETF, 2017). 
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Κεφάλαιο 3. Ελληνική πολιτική για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση     

 

Η πρώτη προσπάθεια για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα χρονολογείται από 

το 1929. Από τότε, μια σειρά από πολιτικές, στρατηγικές, θεσμοί και δομές έχουν 

χρησιμοποιηθεί για να εισάγουν τη δια βίου μάθηση στην κοινωνία και να στηρίξουν τους 

στόχους της (World Education Forum, 2015). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

αποτελούσαν πολιτική προτεραιότητα λόγω των αλλαγών στην παγκόσμια αγορά εργασίας και 

τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε προγράμματα που 

απευθύνονταν σε νέους και ενήλικες. Το 1995, συστάθηκαν το Ινστιτούτο Διαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας 

Λαϊκής Επιμόρφωσης. Το 1997, σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι βασικές γνώσεις και 

δεξιότητες των νέων και των ενηλίκων, συστάθηκαν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στα 

οποία φοιτούν ενήλικες, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (World 

Education Forum, 2015). 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, η δια βίου μάθηση αποτελεί κατευθυντήρια 

αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και ένα βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την απασχόληση. Η δια βίου μάθηση παρέχει τη δυνατότητα για συνεχή 

ενημέρωση γνώσεων, βελτίωση προσόντων και προσαρμογή στις συνεχώς εξελισσόμενες 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Αναδεικνύει την αναγνώριση και την επικύρωση της τυπικής 

και άτυπης μάθησης των νέων και των ενηλίκων, ως μια δυνατότητα που διευκολύνει τη 

διάδοση και την επέκταση της δια βίου μάθησης (World Education Forum, 2015). 

Το 2001, η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης μετονομάστηκε σε Γενική 

Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ανέλαβε το σχεδιασμό, το συντονισμό και την 

υλοποίηση των ενεργειών και των δράσεων κατάρτισης ενηλίκων σε εθνικό επίπεδο όσο και 

σε το επίπεδο απόδημου ελληνισμού (ν. 2909/2001) (Νόμος υπ’ αριθ. 2909, 2001; EAEA, 

2011). Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων θα 

προσφέρει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στις λειτουργίες της δια βίου μάθησης (World Education Forum, 

2015).  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων επέβλεπε το 

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
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δικαίου, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Ο κύριος σκοπός των 

προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογίας της Γενικής Γραμματείας  είναι η υλοποίηση 

δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση. Για την επίτευξη αυτού του βασικού 

στόχου η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης παρέχει την υλικοτεχνική και επιστημονική 

υποδομή και τη διάδοση του διδακτικού υλικού εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιδιώκει να 

ενσωματώσει τις ΤΠΕ μέσω της χρήσης σύγχρονων εκπαιδευτικών πολυμέσων και 

εκπαιδευτικού λογισμικού και υλοποιεί ειδικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για 

ενήλικες (EAEA, 2011). 

Επίσης, στα πλαίσια του νόμου 2909/2001 εντάχτηκαν βασικά προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων με στόχο την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού και την αύξηση της συμμετοχής 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα γενικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ενηλίκων υποστηρίζουν τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την εκπαίδευση των 

ειδικών ομάδων, που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Ταυτόχρονα, ο συγκεκριμένος 

νόμος αφορά τα ελληνικά προγράμματα δεύτερης γλώσσας, καθώς και την εκπαίδευση στον 

τομέα των νέων τεχνολογιών, την κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και την κατάρτιση, που 

αναφέρεται σε περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, κοινωνικά θέματα και ζητήματα υγείας, καθώς 

ευρωπαϊκά θέματα. Η ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν 

επίσης μέλημα του συγκεκριμένου νόμου, όπως και η σύνδεση και συνεργασία με τις 

σύγχρονες οργανώσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπαίδευσης των εκπαιδευτών 

ενηλίκων (EAEA, 2011). 

Με το νόμο 3191/2003 προβλέφθηκε η σύσταση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), ενώ από το 

2003, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι δύο βασικές δομές της Γενικής Γραμματείας 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δηλαδή τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Σχολές Γονέων (World 

Education Forum, 2015). Το 2008, η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το πεδίο εφαρμογής της 

διευρύνθηκε (ν. 3699/2008) (Νόμος υπ’ αριθ. 3699, 2008). 

Επιπλέον όργανα που εφαρμόζουν την πολιτικής της Γενική Γραμματεία Δια Βίου 

Μάθησης είναι α) το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, β) οι Νομαρχιακές 

Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης, που παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τον πολιτισμό, 

τις τέχνες, την κοινωνική οικονομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο 

και γ) το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, που είναι υπεύθυνο για την ενίσχυση 

πρωτοβουλιών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης σε σχέση με την αντιμετώπιση 

της ανεργίας (Caforio και Zygouritsas, 2013).  
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Από την άλλη, ο νόμος 3369/2005 οργάνωσε τη δια βίου μάθηση. Όρισε τη δια βίου 

εκπαίδευση ως δραστηριότητα στο σύνολο της διάρκεια ζωής των Ελλήνων πολιτών με στόχο 

την απόκτηση και βελτίωση των γενικών και επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων τους, καθώς και την προσωπική ανάπτυξη και την απασχολησιμότητα. Η δια βίου 

κατάρτιση ορίζεται ως η αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, η οποία βοηθά 

τους ανθρώπους να εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά εργασίας και να διασφαλίσουν την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ένα από τα κύρια σημεία του νόμου είναι η σύσταση της 

Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης, που έχει ως στόχο να διαπιστωθούν οι ανάγκες της δια 

βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης για την αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας της παράδοσης 

και το συντονισμό των θεσμικών οργάνων της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (EAEA, 

2011).  

Τέλος, από τον Οκτώβριο του 2009, το σύνολο της στρατηγικής δια βίου μάθησης, 

συμπεριλαμβανομένων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, των πολιτικών και των 

προγραμμάτων που προορίζονται για την εκπαίδευση, της κατάρτισης και της επαγγελματικής 

κατάρτισης των νέων και των ενηλίκων αναθεωρήθηκαν. Το έγγραφο που αναφέρεται στις 

νέες αρχές της δια βίου μάθησης, δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2010, 

έτσι ώστε οι πολίτες να μπορέσουν ατομικά και συλλογικά μέσα από πολιτικές, κοινωνικές και 

επαγγελματικές ενώσεις να συμβάλουν στο σχεδιασμό και τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου 

Δια Βίου Μάθησης (World Education Forum, 2015).  

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2010, ο νόμος 3879/2010 προσαρμόστηκε και από τότε 

έχει γίνει το βασικό μέσο για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης. Επιπλέον, για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα, θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ενώ ιδρύθηκε και η Εθνική 

Αρχή Πιστοποίησης Προσόντων (Νόμος υπ’ αριθ. 3879, 2010). 

Ο ίδιος νόμος ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της δια βίου μάθησης, τον 

ορισμό βασικών εννοιών, ενώ διακρίνει τους παράγοντες της δια βίου μάθησης σε διοικητικά 

όργανα και σε φορείς παροχής υπηρεσιών. Για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και την 

αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, έχουν 

εγκριθεί ειδικά κίνητρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται ιδίως (Νόμος υπ’ αριθ. 3879, 2010): 

• Η σύνδεση μεταξύ της άτυπης εκπαίδευσης με το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, 

μέσω αρθρωτών και πιστοποιημένων προγραμμάτων μάθησης. 

 

• Η χορήγηση ειδικών εκπαιδευτικών αδειών για τη συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου 

μάθησης. 
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• Η εισαγωγή ατομικής κατάρτισης γίνεται με τη συμβολή τόσο του εργοδότη όσο και 

του εργαζομένου. 

 

• Η εισαγωγή του χρόνου ατομικής κατάρτισης των εργαζομένων αναφέρεται στη 

συμμετοχή προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

• Η σύνδεση της αξιολόγησης των παρόχων δια βίου μάθηση με τη χρηματοδότησή τους.  

 

Οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες για την εφαρμογή των παραπάνω κινήτρων 

καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας (Νόμος υπ’ αριθ. 3879, 2010). 

Στο πλαίσιο του νόμου 3879/2010, το Υπουργείο Παιδείας διατύπωσε, επίσης, το Εθνικό 

Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να συνδέσει και να 

διασυνδέσει την δια βίου μάθηση με την απασχόληση, που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν 

ανεξάρτητα, σχηματίζοντας δύο ίσους πυλώνες (Νόμος υπ’ αριθ. 3879, 2010): 

• Επαγγελματική Κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη) για την ένταξη και επανένταξη 

στην αγορά εργασίας και 

 

• Γενική εκπαίδευση ενηλίκων με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική 

συνοχή. 

 

Ο νόμος 3879/2010 εισήγαγε το Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης, που ενσωμάτωσε όλα 

τα διοικητικά όργανα και τους φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων (Νόμος υπ’ αριθ. 3879, 

2010). Πιο συγκεκριμένα και καθώς ο κύριος στόχος της ανάπτυξης των προγραμμάτων της 

Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης σε εθνικό επίπεδο ήταν η παράδοσή τους στον τόπο 

κατοικίας ή στο χώρο εργασίας και μέσω του νόμου 3879/2010, ανέπτυξε το πανεθνικό Δίκτυο 

Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει κάθε Δήμος και 

Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας. Σήμερα, περισσότεροι από 1.000 Δήμοι και Συμβούλια 

Τοπικής Κοινότητας συμμετέχουν στο συγκεκριμένο δίκτυο (EAEA, 2011). 

Τελευταίες μεταρρυθμίσεις αποτελούν οι νόμοι 4186/2013, 4336/2015 και 4386/2016, που 

αποτελούν την συναίνεση και ταυτόχρονα τη δέσμευση για το εκσυγχρονισμό, την περαιτέρω 

ανάπτυξη και την επιτάχυνσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EQAVET, 

2016).   
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3.1 Οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

πολιτική δια βίου μάθησης στην Ελλάδα 

 

Η πολιτική της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει εκτός από την τυπική 

εκπαίδευση και την άτυπη εκπαίδευση και μάθηση, είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου 

ανάπτυξης με επίκεντρο την ανθρώπινη γνώση, τις ικανότητες και δεξιότητες. Η Γενική 

Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της εθνικής πολιτικής 

σχετικά με τη δια βίου μάθηση, καθώς και για την εποπτεία, το συντονισμό και την υποστήριξη 

των φορέων που συγκροτούν το Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης (TEI of Crete, χ.χ.). 

 

3.1.1 Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση  

 

Το σύστημα αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι δομημένο σε δύο διαφορετικά 

επίπεδα εκπαίδευσης (ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια). Στην ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και  κατάρτιση (τρία έτη φοίτησης), η επαγγελματική εκπαίδευση 

προσφέρεται από τα λύκεια επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ), από τις σχολές 

επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) και από έναν νέο τύπο σχολών, που αντικαθιστά τις 

επαγγελματικές σχολές (δηλαδή τα ΕΠΑΣ), που εισήχθη από το νόμο 4186/2013 και που είναι 

διάρκειας δύο ετών (EQAVET, 2016).  

Βάσει του νόμου 4186/2013, οι ΣΕΚ ιδρύθηκαν με σκοπό την παροχή αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης τριετούς υποχρεωτικής φοίτησης. Ο ίδιος νόμος ορίζει επίσης ότι 

τα ΕΠΑΛ εκτός από τον κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέρουν έναν 

μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών (την επαγγελματική μαθητεία (περισσότερες 

λεπτομέρειες στην επόμενη υποενότητα)), στον οποίο η συμμετοχή είναι προαιρετική (Νόμος 

υπ’ αριθ. 4186, 2013). Για τον μεταδευτεροβάθμιο κύκλο αυτό σπουδών επιλέγονται για 

εγγραφή οι κάτοχοι με πιστοποιητικό αποφοίτησης από κάποιο ΕΠΑΛ και οι κάτοχοι πτυχίου 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (EQAVET, 2016).  

Η μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρεται από τα Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEK) που λειτουργούν στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης και 

που οδηγούν μετά από δύο χρόνια συμμετοχής στην απόκτηση εθνικά αναγνωρισμένων 

πιστοποιητικών. Πιο συγκεκριμένα, τα ΙΕΚ προσφέρουν μια άτυπη αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση σε αποφοίτους της επίσημης μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς 
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και σε απόφοιτους των ΣΕΚ. Μάλιστα, από τα παραπάνω ιδρύματα, τα I.E.K. (δημόσια και 

ιδιωτικά) και τα κολέγια (μόνο ιδιωτικά) αποτελούν δομές μεταδευτεροβάθμιας μη 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (EQAVET, 2016). 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ήταν μέχρι πρόσφατα κυρίως συγκεντρωμένο. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο της προσαρμογής της χώρας στα διεθνή πρότυπα, αναλαμβάνονται 

δράσεις για την αποκέντρωση. Οι ρυθμίσεις διασφάλισης της ποιότητας, τα προγράμματα 

σπουδών και τα εβδομαδιαία ωράρια, για όλους τους τύπους πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορίζονται κεντρικά και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική 

για όλα τα σχολεία της χώρας (EQAVET, 2016). 

 

3.1.1.1 Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης - θεσμός Μαθητείας  

 

Προτού να γίνει αναφορά, στους κανονισμούς διασφάλισης ποιότητας στην αρχική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, στην αναγνώριση των αναγκών κατάρτισης και τέλος στην 

πιστοποίηση - αξιολόγηση και επικύρωση της μάθησης, κρίνεται σκόπιμη μια αναλυτικότερη 

παρουσίαση της επαγγελματικής μαθητείας, καθώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα αφού αποτελεί 

μέθοδο επαγγελματικής κατάρτισης των επαγγελματικών λυκείων, στα οποία και εστιάζει το 

ερευνητικό μέρος της παρούσας έρευνας.   

Πιο συγκεκριμένα, η επαγγελματική μαθητεία αποτελεί την Μαθητεία κατά την οποία ο 

μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και σχολείου με το μαθητευόμενο 

να συνδέεται µε ένα συμφωνητικό μαθητείας για την επαγγελματική εκπαίδευσή του με τον 

εκάστοτε εργοδότη και να λαμβάνει μια αμοιβή ή επίδομα και ταυτόχρονα ασφαλιστική 

κάλυψη Κέντρα   (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2016 β).  

Μάλιστα, ο θεσμός της Μαθητείας (γνωστός και ως δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης), όπως διευκρινίζεται στο «Σχέδιο Οδηγού Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους 

Τάξης Μαθητείας» του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016 β)) 

απευθύνεται σε ενήλικους με σκοπό ο κάθε συμμετέχων ενήλικας να προσλάβει και να 

απορροφήσει τις αναγκαίες επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες και προσόντα και 

ταυτόχρονα να καταστεί έτοιμο και ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

τρόπου μάθησης (Ζωγόπουλος και Γκολώνης, 2017).  

Οι τελικοί στόχοι της Μαθητείας, της οποίας η πραγματοποίηση βασίζεται σε ένα 

συγκεκριμένο κάθε φορά Πρόγραμμα Σπουδών, είναι α) ο ενήλικας να πετύχει δεδομένα και 

σαφώς καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα, β) το σχολείο και η συμμετέχουσα εταιρία να 

επιτύχουν μια άρτια συνεργασία, γ) να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία της μάθησης θα 
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εφαρμοστεί σωστά τόσο στο σχολείο όσο και στο χώρο εργασίας (Ζωγόπουλος και Γκολώνης, 

2017).  

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι κατά τη διεξαγωγή της Μαθητείας υπάρχει η πρόβλεψη 

της ημερήσιας αποζημίωσης και ασφάλισης με σκοπό ο απόφοιτος του Επαγγελματικού 

Λυκείου να μπορέσει να μεταβεί ομαλά από την εκπαίδευση στο επάγγελμα και να εξοικειωθεί 

τόσο με τα δικαιώματα όσο και με τις υποχρεώσεις που θα έχει ως εργαζόμενος και παράλληλα 

οι συμμετέχουσες στη Μαθητεία εταιρίες να δεσμευτούν για την ορθή και πρέπουσα 

εκπαίδευση των μαθητευόμενων (Ζωγόπουλος και Γκολώνης, 2017).  

Ο συγκεκριμένος θεσμός πλέον και πιο συγκεκριμένα από το σχολικό έτος 2016-2017 

αναβαθμίζεται και διευρύνεται με σκοπό να γίνει ένα πιο ελκυστικό εναλλακτικό μέσο για 

όσους απόφοιτους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θέλουν να αυξήσουν τα 

επαγγελματικά τους προσόντα (Ζωγόπουλος και Γκολώνης, 2017).   

Αποτελεί έτσι ένα στρατηγικό άξονα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την 

Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας, που από 

το σχολικό έτος 2016-2017 έχει συνολική διάρκεια εννέα μήνες, με τη λήξη των οποίων θα 

έχουν ολοκληρωθεί η μαθητεία στο χώρο εργασίας και τα μαθήματα της ειδικότητας στο 

σχολικό χώρο (Ζωγόπουλος και Γκολώνης, 2017).   

Πιο συγκεκριμένα, η μαθητεία αποτελείται από τα εξής δύο προγράμματα (Ζωγόπουλος 

και Γκολώνης, 2017):  

• «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας»: το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 203 ώρες. Λαμβάνει χώρα στα ΕΠΑΛ ή/ και 

Εργαστηριακά Κέντρα μια φορά τη εβδομάδα με μια διάρκεια εφτά διδακτικών ωρών, 

ενώ διδάσκεται από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

 

• «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας»: το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαρκεί 

είκοσι οκτώ ώρες σε εβδομαδιαία βάση, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε 4 μέρες για 

το σύνολο των 9 μηνών του προγράμματος.  

 

Υπεύθυνα για την υλοποίηση της Μαθητείας είναι τα διάφορα ΕΠΑΛ της χώρας, στα οποία 

εγγράφονται οι μαθητευόμενοι. Τα ΕΠΑΛ συνεργάζονται με αντίστοιχα Εργαστηριακά 

Κέντρα, ώστε οι μαθητευόμενοι να παρακολουθούν σε αυτά το διάρκειας 7 ωρών 
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εργαστηριακό τους μάθημα και να εκπονούν τις εργαστηριακές τους ασκήσεις (Ζωγόπουλος 

και Γκολώνης, 2017).     

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Μαθητείας και προτού ο ενήλικας να συμμετάσχει σε 

εξετάσεις πιστοποίησης, του παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης Προπαρασκευαστικών 

Μαθημάτων Πιστοποίησης, για την οργάνωση των οποίων μαθημάτων είναι υπεύθυνο το 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ζωγόπουλος και Γκολώνης, 2017).  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την εξασφάλιση της επιτυχίας του θεσμού της Μαθητείας 

απαιτούνται τα εξής (Ζωγόπουλος και Γκολώνης, 2017):  

• Να αποτελέσει η Μαθητεία μια γέφυρα για το μετασχηματισμό της θεωρητικής γνώσης 

σε μια πρακτική εργασιακή εκπαίδευση μέσω του συνδυασμού της σχολικής μάθησης 

με τη μάθηση στον πραγματικό εργασιακό χώρο.  

 

• Η δέσμευση των εργοδοτών-εταιριών για την πραγματική παροχή κατάρτισης στους 

μαθητευόμενους, ώστε να μπορέσουν αυτοί στο μέλλον να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες της εταιρίας, να αποτελέσουν ικανά προς πρόσληψη στελέχη και να αυξήσουν 

την καινοτομία και ανταγωνιστικότητα της εταιρίας.  

 

• Να αποτελέσει η Μαθητεία το μέσο για την απόκτηση υψηλού επιπέδου και 

εξειδικευμένων επαγγελματικών προσόντων.  

 

• Η λειτουργία της Μαθητείας ως μέσο απόκτηση υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένων 

επαγγελματικών προσόντων και όχι ως ο τρόπος για τη «φθηνή» απασχόληση ατόμων 

που ως μαθητευόμενοι έχουν σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους μειωμένα 

εργασιακά δικαιώματα.      

 

3.1.1.2 Κανονισμοί διασφάλισης ποιότητας στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ήταν μέχρι πρόσφατα κυρίως συγκεντρωτικό. Ωστόσο, 

στο πλαίσιο της προσαρμογής της χώρας στα διεθνή πρότυπα, αναλαμβάνονται δράσεις για 

την αποκέντρωση. Οι ρυθμίσεις διασφάλισης της ποιότητας, τα προγράμματα σπουδών και τα 

εβδομαδιαία ωράρια, για όλους τους τύπους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

καθορίζονται κεντρικά και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για όλα τα σχολεία της χώρας 

(EQAVET, 2016). 
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Σε επίπεδο συστήματος, ο νόμος 4142/2013 θέσπισε μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή, που 

ονομάζεται «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Η Αρχή αυτή αναλαμβάνει την εποπτεία, το συντονισμό και 

την υποστήριξη όλων των δράσεων αξιολόγησης της σχολικής εκπαίδευσης, με στόχο την 

εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Νόμος υπ’ 

αριθ. 4142, 2013). 

Στο πλαίσιο αυτό, οι σχολές ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Άλλοι οργανισμοί, όπως ο 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και τα διάφορα Υπουργεία (όπως 

το Υπουργεία Υγείας, Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης) που λειτουργούν τα ΕΠΑΣ και 

τις ΣΕΚ υποχρεούνται να ακολουθήσουν το σχετικό εθνικό πρόγραμμα σπουδών (EQAVET, 

2016).  

Η διδασκαλία διαφορετικών ειδικοτήτων παρέχεται από καθηγητές της αντίστοιχης 

ειδικότητας (EQAVET, 2016). Η διασφάλιση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση 

συμπληρώνεται από το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 για την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Το διάταγμα αυτό εισήγαγε έναν ιεραρχικό τύπο αξιολόγησης όλων των 

εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης, καθορίζοντας τα ειδικά μέσα αξιολόγησης, τα 

κριτήρια και τις διαδικασίες (Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 152, 2013). 

Σε σχέση με το μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο, η διοίκηση και η εποπτεία των ΙΕΚ σε ότι 

αφορά τη διασφάλιση ποιότητας σε επίπεδο συστήματος, το πρόγραμμα σπουδών, την 

παράδοση κατάρτισης υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου 

Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, η οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση των δημόσιων ΙΕΚ 

στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) (EQAVET, 2016). Η 

επικύρωση και πιστοποίηση των «αποτελεσμάτων» του ΙΕΚ, καθώς και η διασφάλιση της 

ποιότητας σε επίπεδο παρόχου, είναι ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (ΦΕΚ 1098/ 2014, αριθμ. 

2944) (ΦΕΚ Β’ 1098/30.04.2014). 

Κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν σε σημαντικό αριθμό ιδρυμάτων, όργανα λήψης 

αποφάσεων, διευθυντικές επιτροπές και άλλα διοικητικά συμβούλια εκπαιδευτικών 

οργανισμών. Συνολικά, υπογραμμίζεται ότι οι διατάξεις του νόμου 3879/2010 αποσκοπούν 

στη διαφύλαξη των σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων-παρόχων της δια βίου μάθησης και των 

κοινωνικών εταίρων και κυρίως της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημόσιων Υπαλλήλων 

(ΑΔΕΔΥ) ADEDY, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της Ελληνικής 
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Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) (EQAVET, 2016). 

 

3.1.1.3 Αναγνώριση αναγκών κατάρτισης 

 

Το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, που συστάθηκε το 

2010 με το νόμο 3879/2010, είναι κυρίως υπεύθυνο για τη σύνδεση των συστημάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (ειδικότητες, 

επαγγέλματα και προσόντα). Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, αναφέρεται ρητά και η απαίτηση να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

(EQAVET, 2016). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από σχετικές ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές, η Ελλάδα 

από το 2006 και μετά (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 110998/8-5-2006/ΦΕΚ 566 Β/8-5-2006) έχει 

αναπτύξει 200 επαγγελματικά περιγράμματα, που ενσωματώνουν την προσέγγιση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων (ΦΕΚ Β’ 566/08.05.2006). Πρόκειται για μια πρώιμη 

προσπάθεια για τη δημιουργία μιας μεθοδολογίας για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων 

σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης 

στρατηγικής που στοχεύει στην ενίσχυση της συνάφειας της επαγγελματικής εκπαίδευσης με 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (EQAVET, 2016). 

 

3.1.1.4 Πιστοποίηση - αξιολόγηση και επικύρωση της μάθησης 

 

Σε ότι αφορά την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  στο τέλος των τριετών σπουδών, 

οι φοιτητές που παρακολουθούν τα ΕΠΑΛ λαμβάνουν το απολυτήριό τους, που είναι 

ισοδύναμο με εκείνο που απονέμεται στη γενική εκπαίδευση (γενικό λύκειο). Οι απόφοιτοι 

των ΕΠΑΛ μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού συμμετάσχουν 

επιτυχώς στις σχετικές εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο (EQAVET, 2016). 

Σε ότι αφορά τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1098/ 2014, αριθμ. 

2944, το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει το σύστημα πιστοποίησης των πτυχιούχων των ΙΕΚ 

σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. Κάθε ειδικότητα φέρει έναν Κανονισμό Πιστοποίησης, όπου παρέχονται 

λεπτομέρειες για τις τελικές εξετάσεις και τους γενικούς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή 

των προγραμμάτων σπουδών. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τον κύκλο σπουδών, 
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λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης, που τους υποχρεώνει να 

συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης (ΦΕΚ Β’ 1098/30.04.2014). 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης, που διεξάγονται από το Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι κοινές τόσο για τα δημόσια όσο και 

για τα ιδιωτικά ΙΕΚ και βασίζονται σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Προκειμένου να 

επιτευχθεί πιστοποίηση, πρέπει να περαστούν με επιτυχία και τα δύο μέρη της εξέτασης. Η 

επιτυχής ολοκλήρωση της εξέτασης οδηγεί στο δίπλωμα πιστοποίησης. Ένα άλλο στοιχείο των 

σπουδών του ΙΕΚ είναι η πρακτική εκπαίδευση. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να 

ξεκινήσει μετά την έγκριση του Προϊσταμένου του ΙΕΚ, ο οποίος ελέγχει τη συνάφεια του 

εργοδότη-εταιρείας που επιλέγεται για την εξειδίκευση του εκπαιδευόμενου (EQAVET, 

2016). 

 

3.1.2 Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση  

 

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα δεν αποτελεί 

μέρος του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος και καλύπτεται από τον γενικό όρο της δια 

βίου μάθησης. Σκοπός της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι 

η διατήρηση, ανανέωση, αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των δεξιοτήτων εργασίας των 

ατόμων που αναζητούν εργασία, καθώς και η παροχή βοήθειας στους εργαζόμενους, που 

ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους (EQAVET, 2016).  

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται από πληθώρα φορέων, που 

επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και που εποπτεύονται από διάφορα 

υπουργεία. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επικεντρώνεται σε τέσσερις κατηγορίες 

(EQAVET, 2016): 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση των ανέργων 

 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα 

 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζόμενων του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

 

• Εκπαίδευση των κοινωνικά μειονεκτούντων ομάδων 
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Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης είναι σύντομα και ο αριθμός των ωρών 

διδασκαλίας εξαρτάται από το θέμα, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και την 

επαγγελματική ομάδα στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα. Προκειμένου να αναπτυχθεί 

συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχουν εφαρμοστεί διάφορες πολιτικές 

και στρατηγικές, ενώ έχουν ιδρυθεί διάφορα αντίστοιχα όργανα και δομές (EQAVET, 2016).  

 

3.1.2.1 Κανονισμοί διασφάλισης ποιότητας στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση 

 

Οι δραστηριότητες δια βίου μάθησης σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) 

διέπονται από την αρχή παρακολούθησης και αξιολόγησης από τη Γενική Γραμματεία Δια 

Βίου Μάθησης με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και τη βελτίωση όλων των 

παρεχόμενων υπηρεσιών (EQAVET, 2016). 

Το κύριο όργανο που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της ποιότητας στη συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος λειτουργεί παράλληλα ως το εθνικό σημείο 

αναφοράς για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Network for Quality Assurance in Vocational 

Education and Training (ENQA-VET)) (EQAVET, 2016).  

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και είναι 

υπεύθυνος για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία και τη διατήρηση 

ενός ολιστικού και ποιοτικά εξασφαλισμένου πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη υπηρεσιών 

διά βίου μάθησης και πιστοποίησης προσόντων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη 

διασφάλιση της ποιότητας μέσω της (EQAVET, 2016): 

• Διαπίστευσης των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με 

προκαθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια 

 

• Ανάπτυξης επαγγελματικών προτύπων-επαγγελματικών περιγραμμάτων και της 

αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 

• Πιστοποίησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται 

μέσω της τυπικής και άτυπης μάθησης 
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• Πιστοποίησης των εκπαιδευτών των ενηλίκων 

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

είναι, επίσης, υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διαχείριση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

με τον οποίο εδραιώνονται (EQAVET, 2016):  

• Η επίσημη υιοθέτηση της λογικής των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως προϋπόθεση 

για την ανάθεση ή/ και τη δημιουργία νέων προσόντων 

 

• Η αυξημένη ικανότητα ελέγχου και εξασφάλισης της ποιότητας όλων των προσόντων, 

που αποκτήθηκαν στη χώρα. 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  είναι 

εκπρόσωποι οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων. Επιπλέον, μέρος της διαδικασίας 

ταυτοποίησης των επαγγελματικών προτύπων έχει υπάρξει η σύσταση επιτροπών 

αποτελούμενων από οργανώσεις εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων, εκπαιδευτές και 

εμπειρογνώμονες του τομέα της σχετικής απασχόλησης, οι οποίοι υπέγραψαν από κοινού την 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία προτείνονταν το προτεινόμενο 

επαγγελματικό περίγραμμα (EQAVET, 2016).  

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού λειτουργεί από το 2005, το Ελληνικό Εθνικό 

Κέντρο Europass, που αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Europass (Eoppep, 2017 β)). 

Το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Europass, όπως και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europass, έχει σα 

σκοπό να αναδειχτεί και να ενισχυθεί η διαφάνεια σε ότι αφορά τα προσόντα και οι ικανότητες 

των πολιτών και ταυτόχρονα να προωθήσει την απασχολησιμότητα, καθώς και την 

κινητικότητα στην Ελλάδα και τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες σε ότι αφορά τόσο τους 

εκπαιδευτικούς όσο και τους επαγγελματικούς στόχους των πολιτών (Europass.eoppep, 2017). 

Έτσι, κάθε χρόνο ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού πραγματοποιεί διάφορες δράσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω διαφορετικών Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Μάλιστα, στο τέλος του κάθε έτους Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του 
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Εθνικού Κέντρου Europass, είναι υποχρεωμένος για την υποβολή στον 

Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 

(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency /EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

του αναλυτικού προγράμματος δράσης για το επόμενο έτος. Ο 

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού είναι 

εγκρίνει και κατόπιν παρακολουθεί την πραγματοποίηση του  προγράμματος αυτού (Eoppep, 

2017 β).    

Ταυτόχρονα, με στόχο την επίτευξη της παραπάνω στοχευμένης διαφάνειας,  το 2004, και 

με τη θέσπιση της υπ’ αριθ. 2241/2004/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε η απόφαση για τη δημιουργία του ατομικού 

συνεργατικού φακέλου εγγράφων με τίτλο «Europass», που είναι ο ίδιος για όλα τα κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής πέντε έγγραφα: α) 

Europass Βιογραφικό Σημείωμα (CV), β) Europass Διαβατήριο Γλωσσών (LP), γ) 

Europass Κινητικότητα (Mobility), δ) Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού (CS) και ε) 

Europass Παράρτημα Διπλώματος (DS) (Eoppep, 2017 β). 

Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί ότι σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται από το Εθνικό 

Κέντρο Europass διάφορες δράσεις, μεταξύ των οποίων και εκδηλώσεων ενημέρωσης του 

κοινού από φορείς που συνεργάζονται με το συγκεκριμένο Κέντρο, με στόχο να προωθηθεί ο 

φάκελος Europass και να διανεμηθούν τα έγγραφά του (Eoppep, 2017 β).  

Τέλος, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Europass, μεταξύ 

άλλων (Eoppep, 2017 β): 

• «Διαχειρίζεται στην Ελλάδα το σύστημα παροχής πληροφοριών σχετικά με την 

πρωτοβουλία και τα έγγραφα Europass. 

• Πληροφορεί, παρέχοντας έντυπα και τα σχετικά έγγραφα, προσανατολίζει και 

καθοδηγεί το κοινό (με έμφαση στους νέους), μέσω των υπηρεσιών του, 

της ιστοσελίδας του (www.eoppep.gr) αλλά και μέσω στοχευμένων δράσεων 

προβολής και ενημέρωσης (ημερίδες, παρουσιάσεις) γενικού και  ειδικού 

κοινού (επιμελητήρια, μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, δημοσιογράφους, διαμορφωτές κοινής γνώμης) ώστε όλο και 

περισσότεροι  ενδιαφερόμενοι να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν το φάκελο 

Europass. 

http://www.eoppep.gr/
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• Φιλοξενεί διαδικτυακά όλη την  πληροφόρηση, τα έντυπα και τα 

έγγραφα Europass. 

• Αποστέλλει σε έντυπη μορφή τα  έγγραφα και τον φάκελο 

(folder) Europass κατά περίπτωση σε όσους πολίτες και φορείς το ζητήσουν  με 

αίτησή τους. 

• Έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση και έκδοση 

εγγράφων Europass Μobility σε συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς 

αποστολής και υποδοχής που συμμετέχουν στην υλοποίηση προγραμμάτων 

κινητικότητας. 

• Διασφαλίζει ότι τα έγγραφα Europass Κινητικότητα (Europass Mobility) 

πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που έχουν τεθεί σε  ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Μετέχει σε δίκτυο και συνεργάζεται με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά 

Κέντρα Europass. 

• Παρέχει άμεση διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Πύλη για την επαγγελματική 

κινητικότητα (EURES)». (Eoppep, 2017 β)) 

 

3.1.2.2 Πιστοποίηση - αξιολόγηση και επικύρωση της μάθησης 

 

Όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το εκπαιδευτικό σύστημα στην 

Ελλάδα συνδέει παραδοσιακά τη χορήγηση ενός πτυχίου με την αξιολόγηση των «εισροών» 

(πρόγραμμα σπουδών, μέθοδοι διδασκαλίας και προσόντα εκπαιδευτικών μεταξύ άλλων) ή/ 

και τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

κέντρα της δια βίου μάθησης εφαρμόζουν συστήματα αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων, που 

βασίζονται κυρίως σε γραπτές ή/ και προφορικές εξετάσεις και τα οποία συνδέονται με το 

πρόγραμμα σπουδών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων τους, οι εκπαιδευόμενοι 

λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αναγνώριση 

αυτών των πιστοποιητικών έχει άμεση σχέση με το βαθμό αξιοπιστίας-αξίας που αποδίδει η 

ίδια η αγορά στο συγκεκριμένο κέντρο (EQAVET, 2016). 

Ωστόσο, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ο 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει 

σχεδιάσει μια μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων με βάση 

τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (EQAVET, 2016). Επιπλέον, από το 2006 και μετά η 

Ελλάδα, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές, ανέπτυξε (με την Κ.Υ.Α. υπ’ 
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αριθμ. 110998/8-5-2006/ΦΕΚ 566 Β/8-5-2006) μια μεθοδολογία για την ανάλυση των 

επαγγελματικών περιγραμμάτων, ενσωματώνοντας την προσέγγιση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Αυτή είναι μια πρώιμη προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα σύστημα για τη 

διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

την ανάπτυξη σχετικών μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης. Η μεθοδολογία βασίστηκε στην 

ανάλυση και ειδικότερα στη λειτουργική ανάλυση του εκάστοτε επαγγέλματος (ΦΕΚ Β’ 

566/08.05.2006, 2006). Η Ελλάδα επέλεξε τη μετατόπιση από το καθήκον (που 

χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν) στη λειτουργία, καθώς έχει υποστηριχθεί ότι η λειτουργία 

παρέχει μια ευρύτερη αντίληψη για το περιεχόμενο του αποτελέσματος. Ως αποτέλεσμα, η 

Ελλάδα έχει, όπως προαναφέρθηκε 200 αναπτυγμένα επαγγελματικά περιγράμματα με βάση 

τα μαθησιακά αποτελέσματα (EQAVET, 2016).  

Από το 2013 (νόμος 4093/2013) και μέχρι τα μέσα του 2015 (νόμος 4336/2015), η 

χορήγηση αδείας, παρακολούθησης και αξιολόγησης των κέντρων δια βίου μάθησης 

εξαρτιόταν από συγκεκριμένα κριτήρια-δείκτες, που προβλέπονταν από την υπουργική 

απόφαση 9.16031/Οικ.3.2815/10.9.2009 (EQAVET, 2016). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει δημιουργήσει ένα λογισμικό που παρακολουθεί τα 

απαραίτητα δεδομένα αξιολόγησης (EQAVET, 2016). 

Από τον Αύγουστο του 2015, ο νόμος 4336/2015, περιέχει πρόβλεψη για τη θέσπιση 

πλαισίου ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη μαθητεία. Αυτό 

οδήγησε σε μια σημαντική αναθεώρηση των υφιστάμενων κριτηρίων και διαδικασιών 

παρακολούθησης, που βασίζονται πλέον σε συνεκτικές γενικές ποιοτικές πτυχές της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το προαναφερθέν πλαίσιο ποιότητας, που 

αναφέρεται ως «π3», καθορίζει το μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων 

κανόνων και δεικτών. Πιο συγκεκριμένα το συγκεκριμένο πλαίσιο (EQAVET, 2016): 

• Ορίζει τις αρχές για τη βελτίωση της ποιότητας, εστιάζοντας στους 3 βασικούς 

καθοριστικούς παράγοντες της μαθησιακής διαδικασίας (εισροές (πρόγραμμα 

σπουδών, μέθοδοι διδασκαλίας και προσόντα εκπαιδευτικών μεταξύ άλλων), 

διαδικασίες, αποτελέσματα). 

 

• Παρέχει μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών για την αξιολόγηση της παροχής 

υπηρεσιών από όλους τους ενδιαφερόμενους. 
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3.1.2.2.1 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

 

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αποτελεί ένα πλαίσιο μέσω του οποίου ταξινομούνται τα 

προσόντα ή οι τίτλοι που έχει ο κάθε πολίτης (μεταξύ άλλων απευθύνεται σε εργαζόμενους 

και εργοδότες, εκπαιδευόμενους και παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, άνεργους και 

εργαζόμενους, φορείς πιστοποίησης προσόντων και ούτω καθεξής) κατόπιν ολοκλήρωσης 

κάποιας συγκεκριμένης διαδικασίας κάθε φορά μάθησης (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 2016). 

Στόχος του Πλαισίου είναι να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει στη χώρα ένα ενιαίο και μοναδικό 

εργαλείο για την περιγραφή και αποτίμηση των τίτλων σπουδών, που απονέμονται εντός του 

κράτους. Μάλιστα, σε αρχικό στάδιο το Πλαίσιο στόχευε στο να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και 

αντιληπτό από όλους σύστημα για την κατάταξη του συνόλου των τίτλων σπουδών, που 

απονέμονται στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας, ενώ σε μετέπειτα στάδιο να 

δημιουργηθεί ένα σύστημα για την κατάταξη του συνόλου των προσόντων που αποκτώνται 

στα πλαίσια της άτυπης εκπαίδευσης (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 2016). 

Μέσω του συγκεκριμένου Πλαισίου θεωρείται επίσημα πλέον ως απαραίτητο για την 

χορήγηση προσόντων το μαθησιακό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα ενδυναμώνεται η ικανότητα 

για τον έλεγχο και την εξασφάλιση της ποιότητας όλων των προσόντων που χορηγούνται στην 

Ελλάδα, καθώς το Πλαίσιο παρέχει (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 2016): 

 

• «Όλοι οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα συστηματικής παρουσίασης του 

περιεχομένου των προσόντων τους, με αναφορά στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων. 

• Οι εκπαιδευόμενοι και εργαζόμενοι που επιθυμούν να αλλάξουν εκπαιδευτική 

διαδρομή ή θέση εργασίας ή χώρα, διαθέτουν ένα εργαλείο «μετάφρασης» και 

συγκρισιμότητας των προσόντων τους. 

• Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα της «γρήγορης ανάγνωσης» των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που κρύβονται πίσω από τους τίτλους (πτυχία, 

διπλώματα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επάρκειας). 

• Το εθνικό σύστημα πιστοποίησης προσόντων καθίσταται σαφές και κατανοητό σε 

διεθνές επίπεδο. 

• Η Διά Βίου Μάθηση καθίσταται ελκυστική για τους πολίτες, διότι γνωρίζουν ότι 

μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ενισχύεται η διασύνδεση όλων των 

μορφών μάθησης και τα προσόντα που αποκτώνται μέσα από κάθε λογής 
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μαθησιακή διαδρομή (τυπική, μη τυπική, άτυπη) αξιολογούνται, επικυρώνονται, 

αναγνωρίζονται, πιστοποιούνται, κατατάσσονται στα επίπεδα του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων και αντιστοιχίζονται στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων. 

• Ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων πλευρών συνεργάζεται στο πλαίσιο ανοικτού 

διαλόγου. 

• Η ανάλυση των χαρακτηριστικών των προσόντων με στόχο την κατάταξή τους στα 

επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων συμβάλλει στην κινητικότητα και 

διευκολύνει την ένταξη». (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 2016, σελ.3) 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων έχει διαμορφωθεί ως εξής 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 2016): 
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Πίνακας 3.1 Επίπεδα Προσόντων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 2016) 
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3.1.2.2.2 Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών 

 

Κύριος άξονας της στρατηγικής του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι, επίσης, και στα πλαίσια της δια βίου μάθησης η 

σύλληψη, δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος με το οποίο θα 

πιστοποιούνται οι εκροές, δηλαδή τα αποτελέσματα της μάθησης ανεξάρτητα από τον τρόπο 

με τον οποίο έχουν επιτευχθεί. Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται οι εξής στόχοι (Eoppep, 

2017 α):  

• Να αναπτυχθούν πρότυπα συστημάτων και θεσμικού πλαισίου, τα οποία να 

πιστοποιούν προσόντα, να δημιουργηθεί ένα σύστημα που να αναγνωρίζει και να 

πιστοποιεί τα αποκτηθέντα από την άτυπη εκπαίδευση προσόντα και τέλος να 

αναπτυχθεί ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο θα αδειοδοτούνται και θα αξιολογούνται οι 

φορείς, που είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των προσόντων.  

 

• Να επιβλέπεται ο τομέας πιστοποίησης μέσα από την επιτήρηση, την εποπτεία και την 

αξιολόγηση των φορείς, που είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των προσόντων.    

 

• Να μπορεί ο ίδιος ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού να διενεργεί πιστοποιήσεις.    

 

Μέσα από το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών στοχεύεται να εξασφαλιστεί 

(Eoppep, 2017 α):   

• Η παροχή της δυνατότητας να πιστοποιούνται κατ’ ελάχιστο τα προσόντα εκείνα που 

έκδηλα ενδιαφέρουν την Πολιτεία σε ότι αφορά την πιστοποίησή τους και ταυτόχρονα 

τα προσόντα εκείνα που συμβάλουν στην απασχολησιμότητα. 

 

• Ότι τα προσόντα που πιστοποιούνται, θα καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, όρους 

και διαδικασίες ώστε να είναι σε συμφωνία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 

απαιτήσεις του συναφούς πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος.    

 

• Η παροχή της δυνατότητας να πιστοποιούνται με ισότιμο τρόπο τα προσόντα που 

αποκτά το εκάστοτε άτομο ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έχει αποκτήσει το 

συγκεκριμένο προσόν.  
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3.2 Σημαντικοί νόμοι-μεταρρυθμίσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση 

 

3.2.1 Μεταρρύθμιση του 1992 

 

3.2.1.1 Πριν τη μεταρρύθμιση του 1992 

 

Πριν τη μεταρρύθμιση του 1992, το σύνολο της τυπικής εκπαίδευσης προσφερόταν στο 

πλαίσιο του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος και εποπτευόταν κεντρικά σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου 1566/85 (Νόμος υπ’ αριθ. 1566, 1985). Η τυπική εκπαίδευση γινόταν 

κυρίως μέσω της αρχικής κατάρτισης που βασιζόταν κυρίαρχα στα σχολεία, ενώ η εποπτεία 

της γινόταν από το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, εναλλακτικά, η αρχική αυτή κατάρτιση ήταν 

διαθέσιμη σε τουριστικές σχολές (υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προεδρίας της 

Κυβέρνησης), ναυτικές σχολές (υπό την εποπτεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας), 

σχολές επαγγελματικής μαθητείας (υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας) και 

νοσηλευτικές σχολές (υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας) (Panaretos, 1995).  

Μάλιστα, η τυπική κατάρτιση, που βασιζόταν στα σχολεία, προσφερόταν σε τεχνικά-

επαγγελματικά λύκεια, πολυκλαδικά λύκεια και τεχνικές-επαγγελματικές σχολές, όπου 

παρεχόταν η αρχική εκπαίδευση (βασική εκπαίδευση και εξειδίκευση). Ωστόσο, στην 

πραγματικότητα, ήταν πολύ δύσκολο να τηρηθεί η κοινή ποιότητα σε όλη τη χώρα, λόγω των 

σοβαρών προβλημάτων που προκαλούνταν από μη αποδοτικά και χαμηλού ποσοστού 

εγγραφής σχολεία στις αγροτικές περιοχές (Panaretos, 1995).  

Υπήρχαν, επίσης, προβλήματα που δημιουργούνταν από την ανεπαρκή εργαστηριακή 

διδασκαλία σε σχολεία, που δε διέθεταν ένα Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο. Τα προβλήματα 

αυτά σε συνδυασμό με την ανάγκη να κατάρτιση εξειδίκευσης πιο στενά σχετιζόμενη με το 

επάγγελμα, ήταν οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση να διαχωριστεί η βασική 

εκπαίδευση από την εκπαίδευση εξειδίκευσης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 1992. Με 

τη μεταρρύθμιση του 1992, η εξειδίκευση χωρίστηκε από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, 

αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία (Τμήμα Στατιστικής, χ.χ., σελ.48). 

Από την άλλη, τυπική κατάρτιση που να βασίζεται στις εταιρίες δεν υπήρχε εξαιρουμένης 

της πρακτικής κατάρτισης που προσφερόταν μέσα στις επιχειρήσεις σε μαθητευόμενους ή 

περιστασιακά σε φοιτητές (Panaretos, 1995). 
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Ταυτόχρονα, πριν τη μεταρρύθμιση του 1992, όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που 

προγραμματίζονταν έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα, ήταν άτυπες, ενώ οδηγούσαν σε 

πιστοποίηση με μια επικύρωση, που περιοριζόταν σε εσωτερικές αγορές εργασίας. Για 

παράδειγμα, υπήρχαν εναλλακτικά προγράμματα κατάρτισης που παρέχονται από τον Εθνικό 

Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) που οδηγούσαν σε πτυχία, που αναγνωρίζονταν μόνο από 

επιχειρήσεις του ΕΟΤ και μόνο περιστασιακά από κάποιες ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις. 

Τα εκπαιδευτικά κέντρα επιχειρήσεων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο πρόσφεραν 

σύγχρονα και ενημερωμένα μαθήματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας 

χωρίς καμία επίσημη εθνική αναγνώριση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, που 

διευθύνονταν από τις Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης και που λειτουργούσαν 

και στους 52 νομούς της χώρας, ήταν επίσης άτυπα, έστω και αν η κατάρτιση οδηγούσε στην 

απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων (Τμήμα Στατιστικής, χ.χ., σελ.48-49). 

Τέλος, πριν τη μεταρρύθμιση του 1992, πιστοποιούνταν σε εθνικό επίπεδο μόνο η 

κατάρτιση, που παρεχόταν στο πλαίσιο του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Το είδος της 

πιστοποίησης βασιζόταν στο χρόνο και όχι στις ικανότητες. Το πιστοποιητικό του σχολείου 

κατάρτισης, που πιστοποιούσε την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του σχολείου εντός 

της χρονικής διάρκειας (που καθοριζόταν από τους κανονισμούς της κατάρτισης), αποτελούσε 

το επίσημο εθνικό έγγραφο (πτυχίο), ενώ έδινε στον κάτοχο επαγγελματικά δικαιώματα για 

την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος με καθορισμένο βαθμό αυτονομίας . Αυτά τα 

δικαιώματα, που δημοσιεύτηκαν σε Προεδρικά Διατάγματα για τα επαγγελματικά δικαιώματα, 

με τη σειρά τους εκδόθηκαν σύμφωνα με το νόμο 6422/1934 (Νόμος υπ’ αριθ. 6422/1934, 

1934). 

Σε ορισμένα συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως το επάγγελμα του ηλεκτρικού 

εγκαταστάτη, η πιστοποίηση που εκδιδόταν από το Υπουργείο Παιδείας, συνοδευόταν από μια 

πιστοποίηση βάσει ικανοτήτων, που εκδιδόταν από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας, μετά από 

μια ελάχιστη περίοδο δοκιμαστικής πρακτικής δύο ετών (Panaretos, 1995).  

Η πολιτική πιστοποίησης που μόλις περιγράφηκε, αντανακλά ένα χαλαρά καθορισμένο, 

υπανάπτυκτη και μη θεσμοθετημένο σύστημα κατάρτισης, το οποίο και επικράτησε στην 

Ελλάδα μετά την έναρξη της επίσημων δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης το 1959. 

Πολύ λίγα Προεδρικά Διατάγματα για τα επαγγελματικά δικαιώματα είχαν δημοσιευθεί, 

κυρίως λόγω του ότι οι διυπουργικές επιτροπές, που είχαν συσταθεί για να τα συντάξουν, δεν 

μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία δεδομένου ότι υπήρχαν πολλές συγκρούσεις εξαιτίας 

της διασύνδεσης των διάφορων επαγγελμάτων (για παράδειγμα, μηχανικός, τεχνολόγος 

μηχανικός, τεχνικός μηχανικός και ούτω καθεξής). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ασκείται ένα 
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μη δομημένο σύστημα πιστοποίησης με υψηλό βαθμό αυθαιρεσίας στην αγορά εργασίας 

(Τμήμα Στατιστικής, χ.χ., σελ.52). 

 

3.2.1.2 Μετά τη μεταρρύθμιση του 1992 

 

Το 1992, θεσπίστηκε ο νόμος 2009/1992, που δημιούργησε ένα «Εθνικό Σύστημα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» για την εποπτεία όλων των τυπικών 

δραστηριοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα οδηγούσαν στα εθνικά 

πιστοποιητικά εκπαίδευσης. Στην Εικόνα 2.1 παρουσιάζεται σχηματικά η νέα διάρθρωση του 

συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης (Panaretos, 1995).  

Το νέο σύστημα εποπτευόταν από το Υπουργείο Παιδείας μέσα από ένα νεοσύστατο 

εθνικό οργανισμό, που ονομάστηκε Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εργασίας, εκτός από την ευθύνη για 

τις σχολές μαθητείας, επόπτευε επίσης όλες τις άτυπες δραστηριότητες κατάρτισης, που 

χρηματοδοτούνταν εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Panaretos, 1995).  

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.1, η αρχική κατάρτιση προσφερόταν εν μέρει μέσα στο 

εκπαιδευτικό σύστημα (προεπαγγελματική εκπαίδευση και βασική κατάρτιση) και εν μέρει 

εντός του συστήματος εκπαίδευσης (εξειδίκευση). Η λογική πίσω από αυτόν τον διαχωρισμό 

είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα έπρεπε να παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση μέσω ενός 

θεμελιώδους βασικού παράγοντα κατάρτισης, που θα προετοίμαζε τους μαθητές για την 

επαγγελματική τους προσαρμογή. Ταυτόχρονα, το σύστημα κατάρτισης θα έπρεπε να 

αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, δηλαδή θα έπρεπε να αναπτύσσει ειδικές 

ικανότητες μέσω της εξειδικευμένης κατάρτισης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την 

απασχόληση. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, το άτομο που στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού συστήματος θα είχε εκπαιδευτεί να γίνει τεχνικός-ηλεκτρονικός, στη συνέχεια 

θα εγγραφόταν στο σύστημα κατάρτισης για την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων, όπως 

για παράδειγμα στη συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού πλοίων (Panaretos, 1995). 

Η τυπική κατάρτιση που βασίζεται στα σχολεία, συνέχισε να υπάρχει με τη μορφή 

προεπαγγελματικής εκπαίδευσης και βασικής επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ συνέχισε να 

παρέχεται στα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης, που επόπτευε το Υπουργείο Παιδείας 

(τεχνικά-επαγγελματικά λύκεια, πολυκλαδικά λύκεια και τεχνικές-επαγγελματικές σχολές) και 

το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ναυτικές σχολές). Τα λύκεια πρόσφεραν γενικευμένα 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ οι σχολές παρείχαν ειδικά μαθήματα 

μεγαλύτερης εξειδίκευσης στο εκάστοτε επάγγελμα (Τμήμα Στατιστικής, χ.χ., σελ.49).  
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Η τυπική κατάρτιση που βασίζεται στα σχολεία με τη μορφή της ειδικής εκπαίδευσης 

προσφερόταν πλέον στα νεοσύστατα ΙΕΚ, τα οποία λειτουργούσαν σε ένα επίπεδο 

μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης και που αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση των αναγκών 

κατάρτισης κατά κύριο λόγο των αποφοίτων του γενικού λυκείου. Το πρόγραμμα τεσσάρων 

εξάμηνων των ΙΕΚ περιλάμβανε τόσο τη βασική όσο και την ειδική εκπαίδευση. Επιπλέον, 

ωστόσο, τα ΙΕΚ σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες εξειδίκευσης των αποφοίτων 

τεχνικών και των πολυκλαδικών λυκείων με προγράμματα ενός ή δύο εξαμήνων αντίστοιχα 

(Τμήμα Στατιστικής, χ.χ., σελ.49-50).  

Ο θεσμός του ΙΕΚ αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά της μεταρρύθμισης του 1992 σε ότι αφορά 

την κατάρτιση, διότι ο σχεδιασμός, η λειτουργία και η πιστοποίηση του προγράμματος των 

ΙΕΚ συνδεόταν στενά με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές ανάγκες της αγοράς εργασίας 

μέσω της έννοιας της θεσμοθέτησης (θεσμοθετημένη εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση στην 

οποία οι κανόνες που την ορίζουν, υπόκεινται σε συναίνεση εκ μέρους των κοινωνικών 

εταίρων (σε αυτή την περίπτωση συναίνεση που επιβάλλεται από το νόμο) (Τμήμα 

Στατιστικής, χ.χ., σελ.49-50).  

Από την άλλη, η τυπική κατάρτιση που βασίζεται στις εταιρίες με τη μορφή της 

ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης ή της εταιρικής κατάρτισης ήταν πλέον δυνατή και προβλεπόταν 

από το νόμο 2009/1992 (Νόμος υπ’ αριθ. 2009, 1992). Αυτό σημαίνει ότι αυτό το είδος της 

εταιρικής εκπαίδευσης οδηγεί πλέον σε εθνική πιστοποίηση. Η τυπική κατάρτιση που 

βασίζεται στις εταιρίες έλαβε, έτσι, τη μορφή της επικαιροποίησης, της αναβάθμισης και της 

επανεκπαίδευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορούσε να αποτελέσει τη βασική 

κατάρτιση ημι-ειδικευμένων εργατών (Panaretos, 1995). 

Η μεταρρύθμιση του 1992 χώρισε το αρχικό κύκλο εκπαίδευσης. Άφησε το βασικό 

συστατικό της κατάρτισης στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήματος και μετατόπισε το 

στοιχείο της εξειδίκευσης στο νέο επίσημο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης (βλέπε Εικόνα 3.1). 

Κατά συνέπεια, η βασική πιστοποίηση της κατάρτισης παρέμεινε όπως ήταν, με βάση το 

χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης παραμένει ευθύνη των καθηγητών 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και υπόκειται σε εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης σε όλα τα 

δημόσια σχολεία (Panaretos, 1995).  

Από την άλλη, οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, 

έπρεπε να παρουσιάζονται σε μια Εξεταστική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και να 

εξετάζονται για άλλη μια φορά. Μόνο αν επιτύγχαναν σε αυτή τη δεύτερη εξέταση μπορούσαν 

να λάβουν επίσημη βεβαίωση, η οποία εκδιδόταν από το Υπουργείο Παιδείας. Πρέπει να 

σημειωθεί εδώ ότι μόνο προγράμματα που είχαν άδεια να λειτουργούν στο πλαίσιο του 
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επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, όπως ορίζεται από τον Νόμο 1566/85 (Νόμος υπ’ αριθ. 

1566, 1985), υπόκειντο σε εθνική πιστοποίηση. Όλα τα άλλα βασικά προγράμματα κατάρτισης 

θεωρούνταν άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης και η πιστοποίησή τους δεν αναγνωριζόταν 

επίσημα (Τμήμα Στατιστικής, χ.χ., σελ.53). 

Ταυτόχρονα, με το νέο νόμο 2009/1992 (άρθρο 6) η εξειδικευμένη κατάρτιση και οι 

περισσότερες μορφές της συνεχούς κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της επανακατάρτισης) 

υπόκειντο σε επίσημη εθνική πιστοποίηση, που βασιζόταν στις ικανότητες. Μάλιστα, σε κάθε 

μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας είχαν ήδη δημιουργηθεί Τριμελείς Συμβουλευτικές 

Επιτροπές, στις οποίες οι κοινωνικοί εταίροι εκπροσωπούνταν ισότιμα. Μία από τις πολλές 

ευθύνες των επιτροπών αυτών ήταν η δημιουργία εξεταστικών επιτροπών, που υπό την 

καθοδήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, ανέλαβαν το έργο των πρακτικών 

εξετάσεων για κάθε ειδικότητα κατάρτισης (η θεωρητική εξέταση λάμβανε χώρα σε εθνικό 

επίπεδο με εξετάσεις υπό την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων) (Νόμος υπ’ αριθ. 

2009, 1992).  

Κάθε υποψήφιος θα έπρεπε, έτσι, να συμμετάσχει σε μια ατομική πρακτική εξέταση, που 

διενεργούνταν από μια τριμερή εξεταστική ομάδα. Όπου ήταν απαραίτητο, η πρακτική 

εξέταση μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε ένα κανονικό εργασιακό περιβάλλον. Μετά την 

επιτυχή εκπλήρωση των απαιτήσεων τόσο των θεωρητικών όσο και των πρακτικών 

εξετάσεων, καθώς και των απαιτήσεων παρακολούθησης και μελέτης του ΙΕΚ, ο υποψήφιος 

λάμβανε ένα πιστοποιητικό με αναγνώριση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό αναγνώριση 

(μέσω της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) (Panaretos, 1995). 

Επιπλέον, σύμφωνα με το νέο νόμο, η επικύρωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

επιτυγχανόταν μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ωστόσο, 

λαμβανόταν υπόψη και η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που επιπροσθέτως, αποτελεί το εποπτικό 

όργανο του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και που έχει 

ένα Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή εκπροσώπηση. Συστάθηκαν ειδικές επιτροπές με 

εκπροσώπους από το αρμόδιο Υπουργείο, που επόπτευε την άσκηση του υπό εξέταση 

επαγγέλματος, με σκοπό να συντάξουν το περιεχόμενο του κάθε Προεδρικού Διατάγματος σε 

συνεργασία με την Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (που ιδρύθηκε από τον 

Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Το κάθε Διάταγμα κατόπιν 

υποβλήθηκε προς εξέταση στο Διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και κατόπιν στον Υπουργό Παιδείας για υπογραφή. Θα πρέπει 
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να σημειωθεί ότι η παραπάνω διαδικασία για την επικύρωση των πιστοποιητικών εκπαίδευσης 

ίσχυε μόνο για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα (Panaretos, 1995). 
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Εικόνα 3.1Δομή του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης βάσει του νόμου  2009/1992 (Panaretos, 1995) 

Σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Επικαιροποίηση 

κατάρτισης 

Αναβάθμιση 

κατάρτισης 

Επανακάρτιση 

Σύστημα κατάρτισης 

Βασική κατάρτιση 

Εξειδίκευση 

Εκπαιδευτικό σύστημα 

Σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης 

Γενική εκπαίδευση 

Υποχρεωτική 

εκπαίδευση 

Προεπαγγελματική 

εκπαίδευση 

Βασική 

κατάρτιση 

Συνεχής κατάρτιση 

Αρχική εκπαίδευση 

Διασύνδεση 
Μεταδευτεροβάθμια  

κατάρτιση 
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3.2.2 Νόμος 3191/2003 

 

Μέχρι το 1999-2000, υπήρχαν ελάχιστοι δίαυλοι επικοινωνίας ή συντονισμού μεταξύ 

των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά, εκείνη την 

περίοδο και υπό την πίεση των κοινωνικών εταίρων, αποφασίστηκε να βρεθούν δρόμοι για 

στενότερη συνεργασία και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό. Αυτή η πίεση οδήγησε 

στο νόμο 3191/2003 για την ανάπτυξη ενός «Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση» (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) 

(Pange, χ.χ.). 

Με τον παραπάνω νόμο, το Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. αποτέλεσε το συγκροτημένο σύνολο 

συνεργατικών και αρμονικών μεταξύ τους λειτουργιών, οι οποίες και μέσα από ένα 

ολοκληρωμένο και ενιαίο τρόπο, οδηγούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής 

πολιτικής ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεσης μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και της επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και της απασχόλησης με στόχο να ικανοποιηθούν 

τόσο οι ατομικές όσο και οι κοινωνικές απαιτήσεις του κάθε ατόμου σε ότι αφορά τη 

απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων και ταυτόχρονα να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που 

έχει η αγορά εργασίας για επαγγελματικά στελέχη συγκεκριμένων κάθε φορά ειδικοτήτων, 

εξειδίκευσης και κατάλληλων προσόντων (Καρατζογιάννης και Πανταζή, 2014). 

Το Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. αποτελούνταν από τα παρακάτω πέντε υποσυστήματα, τα οποία 

ήταν και είναι υπεύθυνα για την πραγματοποίηση των λειτουργιών του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.: 

 

«α) Σύστημα Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Σ1)  

β) Σύστημα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ2) 

γ) Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ3)  

δ) Σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ4)  

ε) Σύστημα Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των 

Επαγγελματικών Προσόντων (Σ5)». (Ακρώνυμο Μελετητική ΕΠΕ, 2015, σελ.10) 

 

Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο υπονοούσε ότι το σύστημα θα αποτελείται από ένα 

βασικό Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελούνταν από μία διευθύνουσα επιτροπή και 

πέντε επιτροπές συντονισμού (μία για κάθε υποσύστημα), καθώς και από μια μονάδα 

τεχνικής υποστήριξης (Pange, χ.χ., σελ.4). 

3.2.3 Νόμος 3369/2005 
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Ένα άλλο σημαντικό βήμα έγινε το 2005, όταν το Υπουργείο Εργασίας και το 

Υπουργείο Παιδείας προώθησαν μαζί τον νέο νόμο 3369/2005 για τη «Συστηματοποίηση 

της Δια Βίου Μάθησης» (Pange, χ.χ., σελ.6).  

Ο συγκεκριμένος νόμος αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική για τη δια 

βίου μάθηση σε εθνικό επίπεδο, σε αντίθεση με τις συχνά κατακερματισμένες πολιτικές 

του παρελθόντος. Ο νόμος ορίζει τους ρόλους και τις ευθύνες για κάθε τύπο οργανισμού 

που εμπλέκεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στη διά βίου μάθηση 

(Pange, χ.χ., σελ.6).  

Καθορίζει επίσης το πλαίσιο για την ίδρυση και τη λειτουργία της «Εθνικής Επιτροπής 

Δια βίου Μάθησης», η οποία λαμβάνει υπόψη τον καλύτερο εντοπισμό των αναγκών της 

δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των 

συμμετεχόντων στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση και τη σύνδεση με το 

Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. (Pange, χ.χ., σελ.6). 

Ειδικότερα, ο νόμος ορίζει το νομικό πλαίσιο για (Pange, χ.χ., σελ.6-7): 

• Τη διαπίστευση επαγγελματικών περιγραμμάτων, που θα πραγματοποιήσει το 

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε 

συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. 

 

• Τη διαπίστευση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

που θα διεξάγονται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και από το 

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 

Ο νόμος περιέχει και ορισμένες σημαντικές διατάξεις (Pange, χ.χ., σελ.7): 

• Την ίδρυση μιας ισχυρής 15μελούς επιτροπής επιφορτισμένης με την εποπτεία και 

τον συντονισμό της παροχής υπηρεσιών στον τομέα της δια βίου μάθησης 

 

• Τη δημιουργία διοικητικής μονάδας για την παροχή τεχνικής υποστήριξης 

• Την ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων όσον αφορά τον τύπο, τη διάρκεια και τη 

διαπίστευση των υπηρεσιών, που παρέχονται στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και 
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• Την ίδρυση Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια και στα 

Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα. 

 

3.2.4 Νόμος 3879/2010 

  

Ο νόμος 3879/2010 αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, εντοπίζοντας 

εναλλακτικές διαδρομές, δικτυώνοντας ιδρύματα διά βίου μάθησης και εξασφαλίζοντας 

διαφάνεια και ποιότητα, ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση της διά βίου μάθησης με την 

απασχόληση, να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα των ανθρώπων και μια 

ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη (Νόμος υπ’ αριθ. 3879 , 2010).  

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ενεργώντας ως 

εκτελεστική αρχή για τη δια βίου μάθηση, διεξήγαγε για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο 

μια πρώτη καταχώρηση όλων των δραστηριοτήτων της δια βίου μάθησης, που 

οργανώνονταν και υλοποιούνταν από κρατικούς φορείς και σημαντικούς κοινωνικούς 

εταίρους.  

Ο νόμος 3879/2010 καθόρισε για πρώτη φορά τη βάση για τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή μιας εθνικής ολιστικής στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση και για τη 

δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους 

φορείς διακυβέρνησης και τις υπηρεσίες δια βίου μάθησης, που λειτουργούν υπό την αιγίδα 

διαφόρων υπουργείων.  

Το Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης περιλαμβάνει (Νόμος υπ’ αριθ. 3879 , 2010):  

 

«α) Φορείς και οι δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος κατά το μέρος που 

παρέχουν υπηρεσίες ή εφαρμόζουν προγράμματα διά βίου μάθησης, όπως είναι τα 

ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης και τα Ινστιτούτα Διά Βίου Εκπαίδευσης των 

ιδρυμάτων αυτών (άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3369/2005), καθώς και τα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) (άρθρο 111 παρ. 13 του ν. 1892/1990, 

ΦΕΚ 101 Α’).  

β) Φορείς που οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής 

κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, ως προς τη 

διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου των προγραμμάτων αυτών». (Νόμος υπ’ 

αριθ. 3879 , 2010, σελ.3403)  
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Λειτουργίες, που ασκούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης, 

χωρίζονται στις εξής βασικές λειτουργίες (Νόμος υπ’ αριθ. 3879 , 2010): 

• Αρχική επαγγελματική κατάρτιση 

 

• Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και 

 

• Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

 

Τις υποστηρικτικές αποτελούν: 

 

«α) η διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων 

σε σχέση και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης,  

β) η παροχή υπηρεσιών διά βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού 

προσανατολισμού,  

γ) η πιστοποίηση των δομών, των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των 

προγραμμάτων και των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης,  

δ) η αναγνώριση των προσόντων και η πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων των ατόμων και  

ε) η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε 

επαγγελματικά προσόντα, τα οποία αποκτώνται στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, 

πλην της ανώτατης εκπαίδευσης». (Νόμος υπ’ αριθ. 3879 , 2010, σελ.3403) 

 

3.3 Αποτελέσματα από την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα 

 

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, που έχουν κυρίως οι πιο πρόσφατες 

μεταρρυθμίσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, χρησιμοποιήθηκαν οι δύο 

πρόσφατες μελέτες της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής του 2016 και του 2015, στις οποίες παρατίθενται στοιχεία για τα έτη 2011, 2012, 

2014 και 2015. Τα στοιχεία των δύο μελετών, που συγκρίνουν τις Ελληνικές επιδόσεις (σε 

ότι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τη δια βίου μάθηση) 

με τον μέσο όρο των υπολοίπων κρατών-μελών συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα (θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι για ορισμένους δείκτες οι δύο έρευνες συνδυάστηκαν ώστε να 
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παρουσιαστούν τα αποτελέσματα το πιο παλιού και πιο πρόσφατου έτους των δύο μελετών, 

δηλαδή του 2011 και του 2015):  

 

Πίνακας 3.2 Σύγκριση δεικτών της Ελλάδας με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής για τα έτη 2011 και 

2015(Directorate-General of Education and Culture, 2016, σελ.1; Directorate-General of Education and 

Culture, 2015, σελ.2) 

Δείκτης 

Έτος 

2011 2015 

Ελλάδα 
Μέσος όρος 

ΕΕ 
Ελλάδα 

Μέσος όρος 

ΕΕ 

Πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης (ηλικία 

18-24 ετών) 
12.9% 13.4% 7.9% 11.0% 

Συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση 

(ηλικία 25-64 ετών) 
2.5% 8.9% 3.3% 10.7% 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα διαπιστώνεται ότι η πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης 

στην ηλικιακή 18-24 ετών είναι μικρότερη στην Ελλάδα τόσο το 2011 όσο και το 2015 σε 

σύγκριση με τον μέσο όρο των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αντίθετα, η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση  ατόμων ηλικίας 25-64 ετών 

ήταν αρκετά μικρότερη στην Ελλάδα τόσο το 2011 όσο και το 2015 σε σύγκριση με τον 

μέσο όρο των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directorate-General of 

Education and Culture, 2016, σελ.3; Directorate-General of Education and Culture, 2015, 

σελ.4).   

Παράλληλα, η συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην 

Ελλάδα το 2014 κυμάνθηκε στο 31%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον μέσο όρο των 

υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 48%. Τέλος, σημαντικά χαμηλό 

ήταν το ποσοστό στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των Ελλήνων 

χαμηλότερης ειδίκευσης σε σύγκριση με τον μέσο όρο των υπολοίπων κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (0.4% με 4.4% αντίστοιχα), ενώ ιδιαίτερα χαμηλό ήταν και το 

ποσοστό των Ελλήνων μεγαλύτερων ηλικιών ή των Ελλήνων που ζούσαν σε δυσπρόσιτες, 

απομονωμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές, στις οποίες η πρόσβαση στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ιδιαίτερα δύσκολη (Directorate-General of 

Education and Culture, 2016, σελ.2). 
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3.4 Προβλήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 

Ελλάδα 

 

Τα προβλήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη σύγχρονη 

Ελλάδα, έχουν επεξηγηθεί από την Υποεπιτροπή για την Τεχνική Εκπαίδευση της 

Επιτροπής του Διαλόγου για την Παιδεία και την Επιτροπή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής και αποτελούν τα παρακάτω: 

 

«(α) τη διοικητική και οργανωτική πολυδιάσπαση των φορέων της,  

(β) τον κατακερματισμό των επαγγελματικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων που 

παρέχονται,  

(γ) την πρώιμη έναρξη της επαγγελματικής επιλογής και εξειδίκευσης των νέων,  

(δ) την ασυμβατότητα, σε αρκετές περιπτώσεις, των προγραμμάτων σπουδών με τα 

επαγγελματικά περιγράμματα,  

(ε) το ξεπερασμένο από τις τεχνολογικές εξελίξεις διδακτικό και εργαστηριακό 

υλικό που χρησιμοποιείται σε αρκετές περιπτώσεις,  

(στ) τις σοβαρές ελλείψεις στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού,  

(ζ) τις περιορισμένες δυνατότητες επαφής των μαθητών και μαθητριών της ΕΕΚ με 

τον κόσμο της εργασίας  

(η) την απαξίωση σε σημαντικό βαθμό των επαγγελματικών σχολείων και 

γενικότερα της ΕΕΚ, και  

(θ) τις σοβαρές αδυναμίες στο συνολικό σχεδιασμό της ΕΕΚ, σε συνάρτηση και με 

τις ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας». (Τεχνική Εκπαίδευση 

της Επιτροπής του Διαλόγου για την Παιδεία και Επιτροπή του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2016, σελ.2) 
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Κεφάλαιο 4. Κριτική ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

4.1 Μεθοδολογία 

 

Όπως προειπώθηκε, η οργάνωση της εργασίας χωρίστηκε σε δύο κατευθύνσεις με την 

πρώτη να αποτελεί μια καθαρά θεωρητική έρευνα βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικά με 

τους ερευνητικούς σκοπούς του παρόντος θέματος και τη δεύτερη να αποτελεί μια έρευνα 

ερωτηματολογίου. Η επιστημολογική στάση είναι ένα μίγμα θετικιστικής και ερμηνευτικής 

προσέγγισης, καθώς επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθούν τόσο η ποιοτική (βιβλιογραφική 

ανασκόπηση) όσο και η ποσοτική ερευνητική (έρευνα ερωτηματολογίου) μέθοδοι. Η μέθοδος 

έρευνας ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε έχοντας κατά νου την ανάγκη της απόσπασης και 

κατανόησης της άποψης των εκπαιδευτικών για την κατάσταση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδας, καθώς και των προτάσεων αυτών για την 

βελτίωσή της. 

 

4.1.1 Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

Ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από συνολικά 17 ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλών επιλογών. Στις 

ερωτήσεις, εκτός αυτών που αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία,  χρησιμοποιήθηκε μια 

κλίμακα πέντε σημείων τύπου Likert (Ζαφειρόπουλος 2015 σελ.109). Τα δημογραφικά 

στοιχεία συλλέχθηκαν στην αρχή, έτσι ώστε η πρώτη εντύπωση στο ερωτηματολόγιο να είναι 

θετική και προκειμένου ο χρήστης να γνωρίσει σταδιακά τη φόρμα ολοκλήρωσης. Οι 

ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν σε τμήματα, με τη γενικότερη ερώτηση να προηγείται της πιο 

συγκεκριμένης, έτσι ώστε το ερωτηματολόγια να έχει μια συνεχή και λογική μορφή και να μην 

επιτρέψει στον ερωτώμενο να αισθανθεί πιεσμένος. 

Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων το επόμενο βήμα ήταν η επεξεργασία 

δεδομένων. Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ανάλυσης στατιστικών 

δεδομένων το Microsoft Excel, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή, ευέλικτα και 

εύχρηστα στατιστικά πακέτα για την ανάλυση και την πραγματοποίηση μιας ποσοτικής 

έρευνας.   
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4.1.2 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Η συλλογή των δεδομένων στην παρούσα έρευνα αποτελεί ουσιαστικά μια διαδικασία 

δειγματοληψίας, η οποία απαιτεί ορισμένα βήματα. Το πρώτο βήμα στη διαδικασία 

δειγματοληψίας είναι να προσδιοριστεί ο πληθυσμός, για τον οποίο ο ερευνητής θέλει να 

συνάγει συμπεράσματα. Στη συνέχεια πρέπει να οριστούν οι πηγές που θα χρησιμοποιηθούν 

για την επιλογή του δείγματος. Στο τρίτο στάδιο πρέπει να προσδιοριστεί το τμήμα του 

πληθυσμού, που θα αποτελέσει το δείγμα. Στη συνέχεια,  θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η 

επιλογή της μεθόδου επιλογής δείγματος, ο προσδιορισμός του μεγέθους του δείγματος και 

τέλος ο τρόπος εκτέλεσης της έρευνας (Babbie, 2007, σελ.202). 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας δειγματοληψίας, που είναι ο ορισμός 

του πληθυσμού, χρησιμοποιείται ο πληθυσμός εκείνος, που αποτελείται από όλους τους 

πιθανούς ερωτηθέντες, που θεωρούνται κατάλληλοι για να συμμετάσχουν στην έρευνα 

(Babbie, 2007, σελ.202). Τον πληθυσμό στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελούν οι 

εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 

οποιασδήποτε ηλικίας και εκπαιδευτικής εμπειρίας για μια έρευνα διάρκειας από τις 20/3/2015 

μέχρι τις7/4/2017.  

Το πλαίσιο δειγματοληψίας αποτελεί όλες τις λίστες που περιλαμβάνουν τους πιθανούς 

ερωτηθέντες από τους οποίους συλλέγεται το δείγμα. Ο προσδιορισμός του πλαισίου 

δειγματοληψίας απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις όπου το δείγμα είναι δείγμα πιθανότητας. 

Στην παρούσα μελέτη, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν χωρίς πιθανότητα και έτσι δεν 

απαιτήθηκε ο προσδιορισμός του πλαισίου δειγματοληψίας (Babbie, 2007, σελ.242). 

Η μέθοδος δειγματοληψίας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται το δείγμα από 

ολόκληρο τον πληθυσμό της έρευνας. Οι μέθοδοι δειγματοληψίας μπορούν να χωριστούν σε 

δύο ευρείες κατηγορίες: δείγματα πιθανότητας και δείγματα χωρίς πιθανότητα. Η 

δειγματοληψία με πιθανότητα γίνεται σύμφωνα με τους νόμους των πιθανοτήτων, είναι 

ελεγχόμενη ως προς τις παραμέτρους της και δίνει την δυνατότητα να γενικευτούν τα 

συμπεράσματα που εξάγονται από ένα δείγμα. Από την άλλη, σε ένα δείγμα χωρίς πιθανότητα 

τα αποτελέσματα δεν είναι γενικεύσιμα αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη μελέτη στο 

συγκεκριμένο δείγμα (  Ζαφειρόπουλος,2015, σελ.151). 

Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία σκοπιμότητας, που 

συγκαταλέγεται στις μεθόδους δειγματοληψίας χωρίς πιθανότητα και η οποία χρησιμοποιείται 

όταν στόχος είναι να επιλεγεί ένα συγκεκριμένο μέρος του πληθυσμού με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά (Babbie, 2007, σελ.206). Η επιλογή δείγματος χωρίς πιθανότητα ήταν 
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αναγκαία εξ’ ορισμού, δεδομένου ότι από την αρχή και από τον ορισμό του σκοπού της 

έρευνας, ο πληθυσμός θα ήταν εκπαιδευτικοί  της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.  

Το δείγμα αποτελείται από σαράντα οκτώ (48) συμμετέχοντες από τα τρία Επαγγελματικά 

Λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ενώ η συλλογή των ερωτηματολογίων 

ολοκληρώθηκε από τις 25/2/2015 μέχρι τις7/4/2017. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα διατηρούνταν η 

εμπιστευτικότητα των απαντήσεων και επειδή η ανωνυμία κρίνεται ως ένας τρόπος ενίσχυσης 

της αξιοπιστίας των απαντήσεων (Babbie, 2007, σελ.310).   

Το τελευταίο στάδιο της δειγματοληψίας είναι η εκτέλεση, δηλαδή η συλλογή δεδομένων 

από τα επιλεγμένα μέλη του πληθυσμού. Για τη συλλογή των ερωτηματολογίων εφαρμόστηκε 

η μέθοδος της απευθείας διανομής των ερωτηματολογίων, δηλαδή τα ερωτηματολόγια 

διανεμήθηκαν από το ερευνητή και συμπληρώθηκαν την ίδια στιγμή από τους συμμετέχοντες 

. 

 

4.2 Δημογραφικά στοιχεία  

 

Από το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου προκύπτουν τα δημογραφικά στοιχεία των 

ερωτηθέντων. Ως προς το φύλο συμμετείχαν είκοσι επτά άνδρες και είκοσι μία γυναίκες, 

οδηγώντας έτσι σε ένα σχετικά ομοιογενές μείγμα από την άποψη του φύλου.  

 

Διάγραμμα 4.1 Φύλο συμμετεχόντων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ως προς την ηλικία, παρατηρείται το γεγονός ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν έχει την 

ηλικία από 22-30 ετών και αυτό οφείλεται στο ότι ο τελευταίος διορισμός μονίμων 

εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ προκηρύχτηκε το 2008 και έλαβε χώρα το 2009 (Κυριακάκη και 
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Λούπη, 2016). Η πλειοψηφία των συναδέλφων (ή 27 συμμετέχοντες) είναι από 41-50 ετών, 

ενώ συνολικά ένα ποσοστό σχεδόν 80% πάνω από σαράντα έτη.  

 

Διάγραμμα 4.2 Ηλικία συμμετεχόντων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε, από το 2008, λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν γίνει 

διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών (Κυριακάκη και Λούπη, 2016). Μάλιστα, τα όποια κενά 

έχουν προκύψει λόγω συνταξιοδότησης, καλύφθηκαν με την αύξηση του ωραρίου των 

εκπαιδευτικών κατά δύο ώρες την εβδομάδα (ESOS, 2016 β)) και από την αναδιάρθρωση των 

ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών (Κυριακάκη και Λούπη, 2016). Αυτό δημιουργεί 

ένα πρόβλημα γιατί αυξάνεται το χάσμα γενεών μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών, το 

οποίο θα οξυνθεί περισσότερο μιας και τα όρια συνταξιοδότησης έχουν ανέβει στα εξήντα 

επτά έτη (ESOS, 2016 α)). 

Άλλωστε, όπως τονίζεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2016, το 49% των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πάνω από 50 ετών, ενώ το 39% των  

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκουν στο ηλιακό εύρος 40-49 ετών 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016).  

Στο ερώτημα της οικογενειακής κατάστασης παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των  

εκπαιδευτικών είναι έγγαμοι με ένα ποσοστό μόνο 19% και 2% να είναι άγαμοι και 

διαζευγμένοι αντίστοιχα.   
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Διάγραμμα 4.3 Οικογενειακή κατάσταση συμμετεχόντων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο ερωτήσεων δημογραφικού περιεχομένου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

δηλώσουν τη σχέση εργασίας τους. Από τις απαντήσεις διαπιστώθηκε ότι τα τρία 

Επαγγελματικά Λύκεια που συμμετείχαν στην έρευνα, διαθέτουν ένα έμπειρο προσωπικό, 

αφού η πλειοψηφία (45 συμμετέχοντες ή το 94%) είναι μόνιμοι, ενώ μόλις οι 3 (το 6% των 

συμμετεχόντων) είναι αναπληρωτές. Τέλος, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καθόλου ωρομίσθιο 

προσωπικό. 

 

 Διάγραμμα 4.4 Προϋπηρεσία συμμετεχόντων 
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Η εμπειρία αυτή διαπιστώνεται και από το γεγονός ότι η πλειοψηφία (86%) των 

συμμετεχόντων είχε μια προϋπηρεσία τουλάχιστον 11 ετών. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται 

πως 1 μόνο συμμετέχων (2%) εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από 1-5 χρόνια, 6 

συμμετέχοντες (12%) από 6-12 χρόνια, 30 συμμετέχοντες (63%) από 11-20 χρόνια και τέλος 

11 συμμετέχοντες (23%) από 20 και πάνω. Βέβαια, η μεγάλη προϋπηρεσία της πλειοψηφίας 

των συμμετεχόντων είναι αναμενόμενη, αφού ένα ποσοστό σχεδόν 80% είναι πάνω από 

σαράντα έτη.  

   

Διάγραμμα 4.5 Προϋπηρεσία συμμετεχόντων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως προς τις σπουδές παρατηρείται ότι 12 εκπαιδευτικοί (ή ένα ποσοστό 25%) έχουν 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 5 εκπαιδευτικοί (ή ένα ποσοστό 10%) έχουν δεύτερο πτυχίο, 

ενώ υπάρχει και 1 εκπαιδευτικός με διδακτορικό. Τέλος, σημειώνεται ότι 1 μόνο εκπαιδευτικός 

είναι απόφοιτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, θεωρείται ότι τα τρία Επαγγελματικά 

Λύκεια που συμμετείχαν στην έρευνα, διαθέτουν ένα αρκετά καλά εκπαιδευμένο προσωπικό.  
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Διάγραμμα 4.6 Σπουδές συμμετεχόντων 

 

Τέλος, σε ότι αφορά τον κλάδο, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (43 συμμετέχοντες ή το 

90%) ήταν καθηγητές ειδικότητας. 

 

Διάγραμμα 4.7 Κλάδος συμμετεχόντων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Ικανοποίηση ως προς τις κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές του 

Επαγγελματικού Λυκείου  

 

Στη συγκεκριμένη υποενότητα ερωτήσεων οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν 

κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από τις κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές του 

επαγγελματικού λυκείου, στο οποίο εργάζονταν. Παρακάτω, παρατίθενται οι απαντήσεις που 

δόθηκαν.    
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Στο πρώτο ερώτημα αναφορικά με την ικανοποίηση από την παρούσα κατάσταση των 

κτιρίων, το 70% (ή 32 συμμετέχοντες) είναι αρκετά ως και πάρα πολύ ικανοποιημένοι, ενώ το 

υπόλοιπο 30% (ή 16 συμμετέχοντες) είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι. Σημειώνεται πως δεν 

υπάρχει συμμετέχων που να δηλώνει καθόλου ικανοποιημένος από την υπάρχουσα κατάσταση 

των κτιρίων. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις μπορεί να έχουν κάποια 

προβλήματα αλλά όχι έντονα. 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.8 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την κατάσταση των κτιρίων 

 

Ως προς τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, διαπιστώνεται κάτι ανάλογο με αυτό που 

παρατηρήθηκε με την κατάσταση του κτιρίου, αφού οι συμμετέχοντες σε ένα ποσοστό 71% 

είναι αρκετά ως και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, ενώ ένα 

ποσοστό  29%  είναι ελάχιστα ως καθόλου ικανοποιημένοι. Στην ουσία, υπάρχουν εποπτικά 

μέσα διδασκαλίας, αλλά δεν έχουν εκσυγχρονιστεί με πιο πολλούς προτζέκτορες και 

διαδραστικούς πίνακες. 

Διάγραμμα 4.9 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τα εποπτικά μέσα 
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Για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, που είναι ένα σημαντικό θέμα για την λειτουργία των 

ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, παρατηρείται ένα ποσοστό 37% (ή 38 συμμετέχοντες), που είναι από 

καθόλου ως και ελάχιστα ικανοποιημένο από τον εργαστηριακό εξοπλισμό.  

 

Διάγραμμα 4.10 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τον εργαστηριακό εξοπλισμό 
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πληροφορικής είναι δεκαετίας με αποτέλεσμα με μεγάλη δυσκολία να γίνονται κάποια 

μαθήματα.  

Άλλωστε, η έλλειψη επαρκούς εργαστηριακού εξοπλισμού σε ότι αφορά τα ΕΠΑΛ, είχε 

ήδη διαπιστωθεί από το 2010 και σε μια έρευνα του Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) αναφορικά με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ - 

ΕΠΑΣ, στην οποία συμμετείχαν 1.132 εκπαιδευτικοί και 4.059 μαθητές από ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ 

της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη του επαρκούς εργαστηριακού εξοπλισμού φαινόταν 

από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν καθόλου ως και λίγο ικανοποιημένοι από τον 

εργαστηριακό εξοπλισμό του σχολείου σε ένα ποσοστό 44%. Μάλιστα, η μη ικανοποίηση ήταν 

μεγάλη και μεταξύ των μαθητών, αφού ένα ποσοστό 47% των μαθητών δήλωσε καθόλου ως 

και λίγο ικανοποιημένο από τους εργαστηριακό χώρους του σχολείου, στο οποίο φοιτούσε 

(ΙΤΥΕ, 2011).  

 

Διάγραμμα 4.11 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα του ΙΤΥΕ από τον εργαστηριακό 

εξοπλισμό των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ (ΙΤΥΕ, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.12 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων μαθητών στην έρευνα του ΙΤΥΕ από τον εργαστηριακό 

εξοπλισμό των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ (ΙΤΥΕ, 2011) 
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Ο εκσυγχρονισμός των εργαστηρίων είναι απαραίτητος μιας και η τεχνολογία σε όλους 

τους τομείς αλλάζει ραγδαία. Πολλοί εκπαιδευτικοί το αντιλαμβάνονται και προσπαθούν μέσω 

της πενιχρής χρηματοδότησής της σχολικής επιτροπής από τους Δήμους να αναβαθμίσουν και 

να συντηρήσουν τους υπάρχοντες εξοπλισμούς.  

Αυτό φαίνεται και από το επόμενο ερώτημα κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από τη 

χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του εξοπλισμού, σε ποσοστό πάνω 61% είναι καθόλου 

ως ελάχιστα ικανοποιημένοι από την χρηματοδότηση αυτή. 
 

Διάγραμμα 4.13 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του εξοπλισμού 

 

4.4 Ικανοποίηση ως προς τη διοικητική οργάνωση και υποστήριξη που 

παρέχει το Επαγγελματικό Λύκειο 

 

Στη συγκεκριμένη υποενότητα ερωτήσεων οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν 

κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από τη διοικητική οργάνωση και υποστήριξη που παρέχει το 

Επαγγελματικό Λύκειο, στο οποίο εργάζονταν. Παρακάτω, παρατίθενται οι απαντήσεις που 

δόθηκαν. 

Στο πρώτο ερώτημα αναφορικά με την ικανοποίηση από την ομαλή λειτουργία του 

σχολείου τους, η συντριπτική πλειοψηφία (96% ή 46 συμμετέχοντες) είναι αρκετά ως και πάρα 

πολύ ικανοποιημένοι, ενώ ένα μόλις 4% (ή 2 συμμετέχοντες) είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι. 

Σημειώνεται πως δεν υπάρχει συμμετέχων που να δηλώνει καθόλου ικανοποιημένος από την 
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ομαλή λειτουργία του σχολείου του. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι τα Επαγγελματικά Λύκεια της 

έρευνας λειτουργούν ομαλά. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.14 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την ομαλή λειτουργία του σχολείου στο οποίο εργάζονταν 

 

   Ως προς τον τρόπο άσκησης διοίκησης από τους προϊστάμενους, διαπιστώνεται κάτι 

ανάλογο με αυτό που παρατηρήθηκε με την ομαλή λειτουργία του σχολείου, αφού οι 

συμμετέχοντες κατά το ίδιο ποσοστό είναι αρκετά ως και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τα 

εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι εδώ παρατηρείται και ένα πολύ μικρό 

ποσοστό 4% (ή 2 συμμετέχοντες) είναι καθόλου ικανοποιημένοι. 

 

Διάγραμμα 4.15 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τον τρόπο άσκησης διοίκησης από τους προϊστάμενους 
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Ιδιαίτερα υψηλή (98%), επίσης, είναι η ικανοποίηση από τη συνεργασία με τους 

συναδέλφους. Σημειώνεται ότι ένας μόνο συμμετέχων είναι ελάχιστα ικανοποιημένος από τη 

συνεργασία με τους συναδέλφους του.    

 

Διάγραμμα 4.16 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τη συνεργασία με τους συναδέλφους 

 

Ιδιαίτερα υψηλή (98%), τέλος, είναι η ικανοποίηση από την ενθάρρυνση του Διευθυντή 

για τη λήψη πρωτοβουλιών. Σημειώνεται ότι εδώ δύο μόνο συμμετέχοντες είναι ελάχιστα 

ικανοποιημένοι από την ενθάρρυνση του Διευθυντή του για τη λήψη πρωτοβουλιών.    

 

Διάγραμμα 4.17 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την ενθάρρυνση του Διευθυντή για τη λήψη πρωτοβουλιών 
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Έτσι, συνολικά διαπιστώνεται πως στα τρία Επαγγελματικά Λύκεια, που συμμετείχαν στην 

έρευνα, παρατηρείται σε γενικές γραμμές ομαλή λειτουργία, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των 

καθηγητών είναι επίσης αρκετά αρμονικές.   

 

 

4.5 Ικανοποίηση από λοιπά στοιχεία του Επαγγελματικού Λυκείου 

 

Στη συγκεκριμένη υποενότητα ερωτήσεων οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν 

κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από διάφορα άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα από την 

επίδοση των μαθητών και η διασύνδεση και συνεργασία του σχολείου τους με την αγορά 

εργασίας. Παρακάτω, παρατίθενται οι απαντήσεις που δόθηκαν. 

Στο πρώτο ερώτημα αναφορικά με την ικανοποίηση από τις σχέσεις με τους μαθητές του 

σχολείου τους, η συντριπτική πλειοψηφία (96% ή 46 συμμετέχοντες) είναι αρκετά ως και πάρα 

πολύ ικανοποιημένη, ενώ ένα μόλις 4% (ή 2 συμμετέχοντες) είναι ελάχιστα ικανοποιημένο. 

Σημειώνεται πως δεν υπάρχει συμμετέχων που να δηλώνει καθόλου ικανοποιημένος από την 

ομαλή λειτουργία του σχολείου του. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας 

έχουν σε γενικές γραμμές καλές σχέσεις με τους μαθητές τους. 

 

Διάγραμμα 4.18 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις σχέσεις με τους μαθητές 
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Μάλιστα, η άποψη αυτή φαίνεται να επικυρώνεται και από την έρευνα του ΙΤΥΕ (2011), 

όπου οι μαθητές στην πλειοψηφία τους εξέφρασαν τη γνώμη ότι με τους περισσότερους 

καθηγητές είχαν άριστες σχέσεις.  

Ως προς τη συνολική επίδοση των μαθητών τους, οι απαντήσεις ποικίλουν. Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ πλειοψηφία των συμμετεχόντων (27 συμμετέχοντες ή το 57%) δηλώνει 

καθόλου ή ελάχιστα ικανοποιημένη από τη συνολική επίδοση των μαθητών, το ποσοστό των 

συμμετεχόντων που δηλώνει από αρκετά ως παρά πολύ ικανοποιημένο είναι, επίσης, αρκετά 

μεγάλο (43%). Η απόκλιση αυτή ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών κριτηρίων 

που έχει ο κάθε καθηγητής ως προς το τι ακριβώς είναι συνολική επίδοση μαθητών.  

 

Διάγραμμα 4.19 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τη συνολική επίδοση των μαθητών 
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Ως προς την αναγνώριση της δουλειάς τους από τους μαθητές, ένα σημαντικά μεγάλο 

ποσοστό (69% ή 33 συμμετέχοντες) δηλώνει από αρκετά ως παρά πολύ ικανοποιημένο. Το 

υπόλοιπο 31% (ή 15 συμμετέχοντες) είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένοι. Συμπεραίνεται 

λοιπόν ότι μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα αναγνώρισης της δουλειάς των 

συμμετεχόντων αλλά όχι έντονα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Διάγραμμα 4.20 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την αναγνώριση της δουλειάς τους από τους μαθητές 

 

Μάλιστα, η παραπάνω θετική γνώμη σε ότι αφορά την αναγνώριση της δουλειάς των 

συμμετεχόντων, φαίνεται να μην είναι μονάχα άποψη των συμμετεχόντων, αφού επικυρώνεται 

έμμεσα και από την έρευνα του ΙΤΥΕ (2011), όπου οι μαθητές στην πλειοψηφία τους 

εξέφρασαν τη γνώμη ότι ήταν ταυτόχρονα ευχαριστημένοι σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο 

γινόταν το μάθημα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές τόνισαν ότι υπήρχαν και 
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περιπτώσεις καθηγητών που έδειχναν ελλιπές ενδιαφέρον και ανεπάρκεια σε ότι αφορά το 

γνωστικό τους αντικείμενο. 

Ως προς την πολιτισμική σύνθεση του μαθητικού δυναμικού, ένα υψηλό ποσοστό (79% ή 

38 συμμετέχοντες) δηλώνει από αρκετά ως παρά πολύ ικανοποιημένο από το γεγονός ότι τα 

σχολεία τους έχουν μια μεγάλη ομοιογένεια σε ότι αφορά πολιτισμική σύνθεση του μαθητικού 

δυναμικού, καθώς η πλειοψηφία των μαθητών ήταν Ελληνικής καταγωγής. Το υπόλοιπο 21% 

(ή 10 συμμετέχοντες) είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένοι.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Διάγραμμα 4.21 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την πολιτισμική σύνθεση του μαθητικού δυναμικού 

   

Σε ότι αφορά την ικανοποίηση από τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών, 

παρατηρείται για πρώτη φορά σε όλη την παρούσα έρευνα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων είναι ελάχιστα ή και καθόλου ικανοποιημένοι (75% ή 36 συμμετέχοντες). 

Μάλιστα, το ποσοστό των καθόλου ικανοποιημένων είναι αρκετά υψηλό (27%). Από την 

άλλη, είναι, επίσης, η πρώτη φορά που δεν υπάρχει συμμετέχων που να δηλώνει πάρα πολύ 
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ικανοποιημένος. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε ότι αφορά μια 

ορθή και επιτυχή συνεργασία με τους γονείς των μαθητών.  

 

  Διάγραμμα 4.22 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών 

 

Μάλιστα, η παραπάνω ανεπαρκής συνεργασία, φαίνεται να μην είναι μονάχα άποψη των 

συμμετεχόντων, αφού επικυρώνεται έμμεσα και από την έρευνα του ΙΤΥΕ (2011), όπου οι 

μαθητές στην πλειοψηφία τους (83%), μέσα από τις απαντήσεις ότι οι γονείς τους δεν 

επισκέπτονται με μεγάλη συχνότητα το σχολείο για να ενημερωθούν από τους καθηγητές για 

την πρόοδο των παιδιών τους, φανέρωσαν την μη συχνή άρα και ελλιπή συνεργασία των 

γονέων με τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο των παιδιών τους.   

 

Διάγραμμα 4.23 Απαντήσεις των συμμετεχόντων μαθητών στην έρευνα του ΙΤΥΕ αναφορικά με τη συχνότητα που 

οι γονείς τους επισκέπτονταν το σχολείο για να ενημερωθούν από τους καθηγητές για την πρόοδο των παιδιών 

τους  (ΙΤΥΕ, 2011) 
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Ως προς την αναγνώριση της δουλειάς από τους γονείς των μαθητών, διαπιστώνεται ότι οι 

καθηγητές είναι περισσότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με τη συνεργασία με τους γονείς, αφού 

ενώ πλειοψηφία των συμμετεχόντων (27 συμμετέχοντες ή το 56%) δηλώνει καθόλου ή 

ελάχιστα ικανοποιημένη από τη αναγνώριση της δουλειάς από τους γονείς των μαθητών, το 

ποσοστό των συμμετεχόντων που δηλώνει από αρκετά ως παρά πολύ ικανοποιημένο είναι, 

επίσης, αρκετά μεγάλο (44%). Η απόκλιση αυτή ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα των 

διαφορετικών κριτηρίων που έχει ο κάθε καθηγητής ως προς το την αναγνώριση της δουλειάς 

του ή του αριθμού των θετικών σχολίων, που έχει λάβει από τους ίδιους τους γονείς ή από τα 

λόγια των γονέων που του μεταφέρουν οι μαθητές του.  
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  Διάγραμμα 4.24 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την αναγνώριση της δουλειάς από τους γονείς των 

μαθητών 

 

Σε ότι αφορά την ικανοποίηση από τη διασύνδεση και τη συνεργασία του σχολείου με 

άλλους κοινωνικούς φορείς, διαπιστώνεται ότι ενώ πλειοψηφία των συμμετεχόντων (27 

συμμετέχοντες ή το 56%) δηλώνει από αρκετά ως παρά πολύ ικανοποιημένη από τη 

διασύνδεση και τη συνεργασία του σχολείου με άλλους κοινωνικούς φορείς, το ποσοστό των 

συμμετεχόντων που δηλώνει από καθόλου ή ελάχιστα ικανοποιημένο είναι, επίσης, αρκετά 

μεγάλο (44%). Διαπιστώνεται, έτσι, πως πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την 

ενίσχυση και την βελτίωση της διασύνδεσης και της συνεργασίας του σχολείου με άλλους 

κοινωνικούς φορείς.  

  

  Διάγραμμα 4.25 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τη διασύνδεση και τη συνεργασία του σχολείου με άλλους 

κοινωνικούς φορείς 
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Αντίθετα, σε ότι αφορά την ικανοποίηση από τη διασύνδεση και τη συνεργασία του 

σχολείου με την αγορά εργασίας, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (65% ή 36 συμμετέχοντες) 

δηλώνει από καθόλου ως ελάχιστα ικανοποιημένο/ Μάλιστα, δεν υπάρχει συμμετέχων που να 

δηλώνει πάρα πολύ ικανοποιημένος.  

 

  Διάγραμμα 4.26 Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τη διασύνδεση και τη συνεργασία του σχολείου με την 

αγορά εργασίας 

 

Άλλωστε, η έλλειψη επαρκούς διασύνδεσης και συνεργασίας του σχολείου με την αγορά 

εργασίας σε ότι αφορά τα ΕΠΑΛ, είχε ήδη διαπιστωθεί από το 2010 και στην έρευνα του ΙΤΥΕ 

(2011), όπου οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η σύνδεση των σχολείων με την αγορά εργασίας 

δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα με αποτέλεσμα να απαιτούνται μέτρα βελτίωσης, 

όπως είναι για παράδειγμα η πρακτική άσκηση, η μαθητεία και ούτω καθεξής.   

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε ότι αφορά τη διασύνδεση και 

τη συνεργασία του σχολείου με την αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να κρίνεται ακόμη πιο 

κρίσιμη η λήψη μέτρων για τη μείωση των προβλημάτων αυτών.   

 

4.6 Βαθμός επίδρασης της κρίσης 

 

Στη συγκεκριμένη υποενότητα ερωτήσεων οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν 

κατά πόσο έχουν επηρεαστεί από την κρίση σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας τους 

τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου. Ο βαθμός επίδρασης της κρίσης χρησιμοποιήθηκε στο 

ερωτηματολόγιο, καθώς είναι αυτός που επηρεάζει γενικότερα την ικανοποίηση των 
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εργαζόμενων από την εργασία τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι 

διαχειρίζονται τα προβλήματα στον εργασιακό τους χώρο.  

Παρακάτω, παρατίθενται οι απαντήσεις που δόθηκαν. 

Στο πρώτο ερώτημα αναφορικά με το πόσο επηρέασε η κρίση τη μείωση των αποδοχών, η 

συντριπτική πλειοψηφία (92% ή 44 συμμετέχοντες) πιστεύει ότι η μείωση των αποδοχών τους 

επηρεάστηκε από αρκετά ως και πάρα πολύ από την κρίση.  

Η άποψη αυτή είναι απολύτως δικαιολογημένη, αν αναλογιστεί κανείς ότι ήδη από την 

αρχή της κρίσης και πιο συγκεκριμένα από το 2009 και μέχρι το 2013, οι μειώσεις των μισθών 

των εκπαιδευτικών κυμάνθηκαν  από 34% ως και 18% για μια προϋπηρεσία από 5 ως 29 χρόνια 

αντίστοιχα (29ετής προϋπηρεσία) (Παιδεία - Εργασία, 2016).  

 

  Διάγραμμα 4.27 Μείωση των αποδοχών των συμμετεχόντων λόγω της κρίσης 

 

Ως προς τη δυνατότητα να πληρώσουν τους τρέχοντες λογαριασμούς τους ή την αναβολή 

ή μείωση εξόδων για τις βασικές τους ανάγκες, διαπιστώνεται κάτι ανάλογο με αυτό που 

παρατηρήθηκε με τη μείωση των αποδοχών, αφού οι συμμετέχοντες σε ένα ποσοστό 94% και 

90% πιστεύουν ότι η δυνατότητα να πληρώσουν τους τρέχοντες λογαριασμούς τους και η 

αναβολή ή μείωση εξόδων για τις βασικές τους ανάγκες επηρεάστηκε από αρκετά ως και πάρα 

πολύ από την κρίση.  
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  Διάγραμμα 4.28 Επιρροή της κρίσης στη δυνατότητα πληρωμής των τρεχόντων λογαριασμών από τους 

συμμετέχοντες 

 

Διάγραμμα 4.29 Επιρροή της κρίσης στην αναβολή ή μείωση εξόδων για τις βασικές τους ανάγκες από τους 

συμμετέχοντες 

 

Ως προς τη περικοπή εξόδων που σχετίζονται με την αγορά βιβλίων/ νέων τεχνολογιών, 

διαπιστώνεται κάτι ανάλογο με αυτό που παρατηρήθηκε στις προηγούμενες τρεις ερωτήσεις 

(αν και σε μικρότερο ποσοστό), αφού οι συμμετέχοντες σε ένα ποσοστό 84% πιστεύουν ότι η 

κρίση επηρέασε αρκετά ως και πάρα πολύ τη περικοπή εξόδων που σχετίζονται με την αγορά 

βιβλίων/ νέων τεχνολογιών.  
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Διάγραμμα 4.30 Επιρροή της κρίσης στην περικοπή εξόδων που σχετίζονται με την αγορά βιβλίων/ νέων 

τεχνολογιών 

 

Κάτι ανάλογο διαπιστώνεται σε ότι αφορά την επίδρασης της κρίσης στη δυνατότητα 

οργάνωσης εκπαιδευτικών επισκέψεων για τους μαθητές (αν και πάλι σε μικρότερο ποσοστό), 

αφού οι συμμετέχοντες σε ένα ποσοστό 75% και πιστεύουν ότι η κρίση επηρέασε αρκετά ως 

και πάρα πολύ τη δυνατότητα αυτή.  

 

Διάγραμμα 4.31 Επιρροή της κρίσης στη δυνατότητα οργάνωσης εκπαιδευτικών επισκέψεων για τους μαθητές 

 

Από την άλλη, σε ότι αφορά την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων στο χώρο 

του σχολείου, διαπιστώνεται ότι ενώ η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (26 συμμετέχοντες ή 

το 54%) δηλώνει ότι η επίδραση της κρίσης είναι αρκετά ως παρά πολύ μεγάλη, το ποσοστό 

των συμμετεχόντων που δηλώνει ότι δεν υπάρχει καθόλου ή ότι υπάρχει ελάχιστη επίδραση 
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είναι, επίσης, αρκετά μεγάλο (46%). Διαπιστώνεται, έτσι, πως η κρίση σε αντίθεση με όλα τα 

προηγούμενα δεν έχει επιδράσει τόσο έντονα στην πραγματοποίηση ενημερωτικών 

εκδηλώσεων στο χώρο του σχολείου.   

 

Διάγραμμα 4.32 Επιρροή της κρίσης στην πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων στο χώρο του σχολείου 

 

Στην επόμενη ερώτηση, οι συμμετέχοντες εκφράζουν μια αντιστοιχία με πιο πριν, δηλαδή 

και πάλι σε ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 90% πιστεύουν ότι η κρίση επηρέασε αρκετά ως και 

πάρα πολύ τη δυνατότητα τους να έχουν την εκπαίδευση ή κατάρτιση που επιθυμούν για την 

εργασία τους.  

 

Διάγραμμα 4.33 Επιρροή της κρίσης στη δυνατότητα της επιθυμητής για την εργασία εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

 

 



 

104 

Κάτι ανάλογο διαπιστώνεται σε ότι αφορά την περικοπή δαπανών του σχολείου για 

προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για τα εργαστήρια λόγω κρίσης, αφού οι συμμετέχοντες σε 

μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία τους (96% ή 45 συμμετέχοντες) πιστεύουν ότι η κρίση επηρέασε 

αρκετά ως και πάρα πολύ τις συγκεκριμένες δαπάνες.  

 

Διάγραμμα 4.34 Περικοπή δαπανών του σχολείου για προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για τα εργαστήρια λόγω 

κρίσης 

 

Η άποψη αυτή, καθώς και οι απόψεις που εκφράστηκαν προηγουμένως αναφορικά με την 

περικοπή εξόδων που σχετίζονται με την αγορά βιβλίων/ νέων τεχνολογιών και την 

δυνατότητα οργάνωσης εκπαιδευτικών επισκέψεων για τους μαθητές, είναι αναμενόμενη αν 

αναλογιστεί κανείς ότι οι ετήσιες δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση μειώθηκαν από € 7,48 

δισεκατομμύρια το 2009 σε € 4,93 δισεκατομμύρια το 2015 (παρουσίασαν δηλαδή μια μείωση 

κατά 34%). Έτσι, ενώ το 2009 οι ετήσιες δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση 

εκπροσωπούσαν το 3,2% του ΑΕΠ, το 2015 εκπροσωπούσαν το 2,8% του ΑΕΠ (παρουσίασαν 

δηλαδή μια μείωση κατά 0,4%) (Alfavita, 2016). Ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση 

μειώθηκε με τη μείωση των κρατικών δαπανών για ανθρώπινους πόρους, καθώς και με 

δραστικές περικοπές στο κόστος καθημερινής λειτουργίας και συντήρησης των σχολείων και 

στο κόστος αγοράς εκπαιδευτικού υλικού. Αυτές οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 24% το 2011 και 

κατά 19% το 2012 (Lumina, 2014).  

Σημειώνεται ότι μια αύξηση στις ετήσιες δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, δρομολογήθηκε με τον προϋπολογισμό του 2017  (2,85% το 2017 από το 

2,8% του 2015, ποσοστό που διατηρήθηκε και κατά το 2016 α), η οποία, ωστόσο δεν έχει γίνει 

ακόμη αντιληπτή, όπως φαίνεται από τις παραπάνω απαντήσεις των συμμετεχόντων.   
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4.7 Ανάγκες επιμόρφωσης 

 

Στη συγκεκριμένη υποενότητα ερωτήσεων οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ποια θέματα πιστεύουν ότι χρειάζονται επιμόρφωση. Άλλωστε, η επιμόρφωση είναι ιδιαιτέρα 

κρίσιμη, καθώς ένας εμπνευσμένος και ενημερωμένος, σε ότι αφορά το διδακτικό του 

αντικείμενο, εκπαιδευτικός θεωρείται ο σπουδαιότερος ενδοσχολικός παράγοντας επιρροής 

για τα επιτεύγματα των μαθητών. Με το επιχείρημα ότι σπουδαίοι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν 

στη δημιουργία σπουδαίων μαθητών, γίνεται εύκολο κατανοητό ότι πρέπει να δίνεται  

ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται, καταρτίζονται και επιμορφώνονται 

τόσο οι νέοι όσο και οι έμπειροι εκπαιδευτικοί. Κρίνεται, με λίγα λόγια, ως πολύ σημαντικό 

για το σύνολο των εκπαιδευτικών να έχει όλες τις ευκαιρίες για μια συνεχή επαγγελματική 

εξέλιξη, κατάρτιση και επιμόρφωση, καθώς μέσα από αυτήν ενημερώνεται μεταξύ άλλων για 

νέες έρευνες σχετικά με τον τρόπο εκμάθησης παιδιών, αναδυόμενα τεχνολογικά εργαλεία για 

την τάξη και νέες πηγές σε ότι αφορά τον υπάρχον πρόγραμμα σπουδών (Edutopia, 2008).  

Στο πρώτο ερώτημα αναφορικά με θέματα διοίκησης και διαχείρισης του σχολείου, η 

συντριπτική πλειοψηφία (94% ή 38 συμμετέχοντες) πιστεύει ότι η ανάγκη επιμόρφωσής τους 

είναι από αρκετά ως και πάρα πολύ μεγάλη. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει συμμετέχων που να 

πιστεύει πως δε χρειάζεται καθόλου επιμόρφωση στα συγκεκριμένα ζητήματα.  

 

Διάγραμμα 4.35 Επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης του σχολείου 

 

Η ανάγκη για την επιμόρφωση των καθηγητών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης του 

σχολείου, επικυρώνεται από την έρευνα του ΙΤΥΕ (2011), στην οποία οι εκπαιδευτικοί 
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εξέφρασαν σε ένα ποσοστό περίπου 72% τη γνώμη ότι χρειάζονται επιμόρφωση σε θέματα 

διοίκησης και οργάνωσης της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.    

Ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική των μαθητών, 

διαπιστώνεται κάτι ανάλογο (αν και σε ένα αρκετά μικρότερο ποσοστό), αφού οι 

συμμετέχοντες σε ένα ποσοστό 79% πιστεύουν ότι χρειάζονται επιμόρφωση από αρκετά ως 

και πάρα πολύ, ώστε να γίνουν πιο αποδοτικοί στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη 

συμβουλευτική, που παρέχουν στους μαθητές τους.  

 

Διάγραμμα 4.36 Επιμόρφωση σε ότι αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική των 

μαθητών  

 

Η ανάγκη για την επιμόρφωση των καθηγητών σε ότι αφορά τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό και τη συμβουλευτική των μαθητών, είχε ήδη διαπιστωθεί από την έρευνα 

του ΙΤΥΕ (2011), στην οποία οι μαθητές εξέφρασαν τη γνώμη ότι οι καθηγητές που διδάσκουν 

το μάθημα του σχολικού προσανατολισμού δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι, ενώ παράλληλα 

θεώρησαν ότι δε λάμβαναν την πρέπουσα ενημέρωση σε ζητήματα συμβουλευτικής και 

επαγγελματικού προσανατολισμού. Άλλωστε, ένα 20,2% των μαθητών δήλωσε άγνοια σε ότι 

αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές κατόπιν της ολοκλήρωσης των σπουδών του στα 

ΕΠΑΛ. Μάλιστα, για το ίδιο λόγο, οι εκπαιδευτικοί είχαν από τότε προτείνει την ανάγκη οι 

καθηγητές που θα δίδασκαν το μάθημα του σχολικού προσανατολισμού να έχουν λάβει 

επιπρόσθετη επιμόρφωση και εξειδίκευση.    

Ως προς την επιμόρφωση σε θέματα συμπεριφοράς μαθητών και διαχείρισης της τάξης, οι 

συμμετέχοντες σε ένα συντριπτικό ποσοστό 92% πιστεύουν ότι χρειάζονται επιμόρφωση από 

αρκετά ως και πάρα πολύ, ώστε να γίνουν πιο αποδοτικοί στα συγκεκριμένα ζητήματα.  
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Η ανάγκη αυτή, επικυρώνεται και πάλι από την έρευνα του ΙΤΥΕ (2011), στην οποία οι 

εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ανάγκη για υποχρεωτική επιμόρφωση σε στους τομείς της 

παιδαγωγικής κατάρτισης και της διαχείρισης προβλημάτων στη σχολική τάξη. 

 

Διάγραμμα 4.37 Επιμόρφωση σε ότι αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική των 

μαθητών  

    

Ως προς την επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν στην πρακτική αξιολόγησης των 

μαθητών, οι συμμετέχοντες σε ένα ποσοστό 61% πιστεύουν ότι χρειάζονται επιμόρφωση από 

αρκετά ως και πάρα πολύ στα συγκεκριμένα ζητήματα. Ωστόσο, σημαντικό είναι το ποσοστό 

που πιστεύει ότι υπάρχει ελάχιστη ως καθόλου ανάγκη για το συγκεκριμένο είδος 

επιμόρφωσης. Διαπιστώνεται, έτσι, ότι υπάρχει μια κάποια ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα 

που αφορούν στην πρακτική αξιολόγησης των μαθητών, η οποία όμως δεν είναι τόσο εμφανής 

ή και επιβεβλημένη όσο η επιμόρφωση σε άλλα ζητήματα.   
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Διάγραμμα 4.38 Επιμόρφωση σε ότι αφορά την πρακτική αξιολόγησης των μαθητών 

 

 

Ως προς την επιμόρφωση σε νέες τεχνολογίες στον χώρο εργασίας και την επιμόρφωση 

αναφορικά με τις δεξιότητες ΤΠΕ για τη διδασκαλία, οι συμμετέχοντες σε ιδιαίτερα υψηλά 

ποσοστά (85% και 75% αντίστοιχα) πιστεύουν ότι χρειάζονται επιμόρφωση από αρκετά ως 

και πάρα πολύ.  

Η ανάγκη αυτή, επικυρώνεται και πάλι από την έρευνα του ΙΤΥΕ (2011), στην οποία οι 

εκπαιδευτικοί εξέφρασαν σε ένα ποσοστό 89% και 87% αντίστοιχα την ανάγκη για 

επιμόρφωση στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και σε θέματα αξιοποίησης της ψηφιακής 

τεχνολογίας στη διδακτική πράξη. 

 

Διάγραμμα 4.39 Απαντήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα του ΙΤΥΕ αναφορικά με την ανάγκη 

για επιμόρφωση στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (ΙΤΥΕ, 2011) 
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Διάγραμμα 4.40 Απαντήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα του ΙΤΥΕ αναφορικά με την ανάγκη 

για επιμόρφωση σε θέματα αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδακτική πράξη (ΙΤΥΕ, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως προς την επιμόρφωση σε ότι αφορά τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο 

περιβάλλον, οι συμμετέχοντες σε ένα υψηλό ποσοστό (70% ή 34 συμμετέχοντες) πιστεύουν 

ότι χρειάζονται επιμόρφωση από αρκετά ως και πάρα πολύ. Ωστόσο, σημαντικό είναι το 

ποσοστό που πιστεύει ότι υπάρχει ελάχιστη ως καθόλου ανάγκη για το συγκεκριμένο είδος 

επιμόρφωσης. Διαπιστώνεται, έτσι, ότι υπάρχει μια κάποια ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα 

που αφορούν τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο περιβάλλον, η οποία όμως 

δεν είναι τόσο εμφανής ή και επιβεβλημένη όσο η επιμόρφωση σε άλλα ζητήματα.   

Σημειώνεται ότι στην έρευνα του ΙΤΥΕ (2011), το αντίστοιχο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

που θεωρούσαν σημαντική την επιμόρφωση σε θέματα πολυπολιτισμικότητας ήταν σημαντικά 

υψηλότερο (87%). Αυτό το γεγονός ίσως να σημαίνει πως από το 2011 μέχρι και σήμερα έχει 

επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην επιμόρφωση στο συγκεκριμένο ζήτημα, με αποτέλεσμα οι 

καθηγητές να έχουν πιο πολλές δεξιότητες ή άνεση αναφορικά με τη διδασκαλία σε 

πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο περιβάλλον. Ίσως όμως από την άλλη να σχετίζεται με το 

γεγονός ότι οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας έχουν μεγάλη προϋπηρεσία και ένα 

αρκετά υψηλό επίπεδο σπουδών, που τους δίνει επιπλέον δεξιότητες και άνεση. Ωστόσο, και 

καθώς, όπως προειπώθηκε, η πλειοψηφία του μαθητικού πληθυσμού των σχολείων των 

συμμετεχόντων ήταν Ελληνικής καταγωγής, το μικρότερο αυτό ποσοστό στην παρούσα 

έρευνα, να οφείλεται στο γεγονός, ότι απλά οι συμμετέχοντες πιστεύουν πως η συγκεκριμένη 

επιμόρφωση δεν τους χρειάζεται, προς το παρόν τουλάχιστον.  
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Διάγραμμα 4.41 Επιμόρφωση σε ότι αφορά τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο περιβάλλον   

 

Ως προς την επιμόρφωση σε ότι αφορά τη γνώση και την κατανόηση του αντικειμένου 

διδασκαλίας τους, καθώς και τις παιδαγωγικές δεξιότητες για τη διδασκαλία του αντικειμένου, 

οι συμμετέχοντες σε μεγάλα ποσοστά (63% και 57% αντίστοιχα) πιστεύουν ότι δε χρειάζονται 

καθόλου επιμόρφωση ή ότι η επιμόρφωση που χρειάζονται είναι ελάχιστη. Διαπιστώνεται, 

έτσι, ότι υπάρχει μια κάποια ανάγκη επιμόρφωσης στα συγκεκριμένα δύο ζητήματα, η οποία 

όμως δεν είναι τόσο εμφανής ή και επιβεβλημένη όσο η επιμόρφωση σε άλλα θέματα. 

 

Διάγραμμα 4.42 Επιμόρφωση σε ότι αφορά τη γνώση και την κατανόηση του αντικειμένου διδασκαλίας 
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Διάγραμμα 4.43 Επιμόρφωση σε ότι αφορά τις παιδαγωγικές δεξιότητες για τη διδασκαλία του αντικειμένου 

 

Σημειώνεται ότι στην έρευνα του ΙΤΥΕ (2011), το αντίστοιχο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

που θεωρούσαν αναγκαία την επιμόρφωση σε ότι αφορά την ειδικότητά τους είναι 78%, 

δηλαδή πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με το 37% της παρούσας έρευνας, που κρίνει την 

επιμόρφωση σε ότι αφορά τη γνώση και την κατανόηση του αντικειμένου διδασκαλίας από 

αρκετά ως πάρα πολύ αναγκαία. Αυτό το γεγονός ίσως να σημαίνει πως από το 2011 μέχρι και 

σήμερα έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην επιμόρφωση στο συγκεκριμένο ζήτημα, με 

αποτέλεσμα οι καθηγητές να έχουν πιο πολλές δεξιότητες ή άνεση αναφορικά με τη γνώση και 

την κατανόηση του αντικειμένου διδασκαλίας τους. Ίσως όμως από την άλλη να σχετίζεται με 

το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας έχουν μεγάλη προϋπηρεσία και ένα 

αρκετά υψηλό επίπεδο σπουδών, που τους δίνει επιπλέον αυτοπεποίθηση.   

 

Διάγραμμα 4.44 Απαντήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα του ΙΤΥΕ αναφορικά με την ανάγκη 

για επιμόρφωση σε ότι αφορά την ειδικότητά τους (ΙΤΥΕ, 2011) 
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4.8 Ανάγκες 

μεταρρυθμίσεων 

 

Στη συγκεκριμένη υποενότητα ερωτήσεων οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ποια θέματα πιστεύουν ότι απαιτείται η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση. Παρακάτω, παρατίθενται οι απαντήσεις που δόθηκαν. 

Στο πρώτο ερώτημα αναφορικά με ενδεχόμενες μεταρρυθμίσεις στην αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής μονάδας αλλά και των εκπαιδευτικών, οι συμμετέχοντες σε υψηλά ποσοστά 

(79% και 82% αντίστοιχα) πιστεύουν ότι η ανάγκη των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων είναι 

από αρκετά ως και πάρα πολύ μεγάλη. Διαπιστώνεται, έτσι, ότι υπάρχει ανάγκη ορθότερων 

μεταρρυθμίσεων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε θέματα 

αξιολόγησης, ώστε να μπορέσει η αξιολόγηση να λειτουργήσει αποδοτικά και με άρτια και 

επαρκή κριτήρια.  

   

Διάγραμμα 4.45 Μεταρρυθμίσεις σε ότι αφορά την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας 
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Διάγραμμα 4.46 Μεταρρυθμίσεις σε ότι αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών  

 

Ως προς την εισαγωγή ποσοστού 1% μαθητών του ΕΠΑΛ στα Πανεπιστήμια, 

διαπιστώνεται κάτι ανάλογο, αφού οι συμμετέχοντες σε ένα ποσοστό 83% πιστεύουν ότι 

χρειάζεται η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση από αρκετά ως και πάρα πολύ. 

 

Διάγραμμα 4.47 Μεταρρυθμίσεις σε ότι αφορά την εισαγωγή ποσοστού 1% μαθητών του ΕΠΑΛ στα 

Πανεπιστήμια 

 

Άλλωστε, η ανάγκη για τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αναγνωρίστηκε πρόσφατα από το 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Enikonomia, 2017), καθώς για το σχολικό 
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έτος 2016-2017, λήφθηκε η απόφαση να δοθεί πρόσβαση στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ τόσο 

στα ΑΕΙ και τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές όσο και στις Ακαδημίες Εμπορικού 

Ναυτικού. Μάλιστα, η συγκεκριμένη απόφαση περιλαμβάνει όλες τις σχετικές  λεπτομέρειες 

αναφορικά α) με τις δυνατότητες που θα έχουν το 2017, οι μαθητές ανάλογα με τον τομέα που 

διάλεξαν, β) τις εξετάσεις, γ) το μηχανογραφικό δελτίο, και δ) τον τρόπο εξέτασης των 

μαθημάτων μεταξύ άλλων (Enikonomia, 2017) 

Επιπλέον τονίστηκε ότι κατά το ίδιο σχολικό έτος, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων προχώρησε στην επαναφορά της δυνατότητας εισαγωγής των αποφοίτων 

όλων των ΕΠΑΛ στα περισσότερα ΤΕΙ και σε πανεπιστημιακές σχολές, συναφείς με τον τομέα 

τους σε ένα αποκλειστικό ποσοστό 1%. Επανέφερε δηλαδή τη δυνατότητα εισαγωγής των 

μαθητών ΕΠΑΛ στα πανεπιστήμια και μάλιστα με το παραπάνω αποκλειστικό ποσοστό, κάτι 

που είχε καταργηθεί με το νόμο 4186/13 (Enikonomia, 2017).   

Αλλά και ως προς την πρόσφατη μεταρρύθμιση του θεσμού της μαθητείας στα ΕΠΑΛ, 

διαπιστώνεται κάτι ανάλογο (αν και σε μεγαλύτερο ποσοστό), αφού οι συμμετέχοντες σε ένα 

ποσοστό 92% πιστεύουν ότι χρειαζόταν η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση από αρκετά ως και 

πάρα πολύ. 

 

Διάγραμμα 4.48 Πρόσφατη μεταρρύθμιση του θεσμού της μαθητείας στα ΕΠΑΛ 

 

Το ποσοστό είναι ανάλογο (της τάξης του 92%) με την προηγούμενη ερώτηση και ως προς 

τις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών στα διδασκόμενα μαθήματα. 
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Διάγραμμα 4.49 Μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών στα διδασκόμενα μαθήματα 

 

Η άποψη ότι το πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται να βελτιωθεί δεν είναι σημερινή, αφού 

ήδη από το 2011, στην έρευνα του ΙΤΥΕ (2011), οι εκπαιδευτικοί σε ένα ποσοστό 61% και 

65% αντίστοιχα θεωρούσαν ότι τα προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων περιλαμβάνουν 

μια ογκωδέστατη ύλη που δύσκολα μπορεί να ολοκληρωθεί και η οποία δύσκολα μπορεί να 

αφομοιωθεί από τους μαθητές (με ποσοστό 65%). Ταυτόχρονα, σε ένα ποσοστό 59% είχαν 

δηλώσει πως τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών δεν ανταποκρίνονταν στις σύγχρονες 

γνώσεις της κάθε ειδικότητας, ενώ τέλος σε ένα ποσοστό 44% θεωρούσαν ότι υπήρχαν σοβαρά 

προβλήματα αλληλουχίας γνώσεων μεταξύ των μαθημάτων των ειδικοτήτων.  

Το γεγονός ότι η κατάσταση του 2011 συνεχίζεται στο 2017, τονίζει τη μεγάλη ανάγκη για 

τη θέσπιση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων, που θα στοχεύουν στην ουσιαστική βελτίωση των 

προγραμμάτων σπουδών των επαγγελματικών λυκείων.  

Τέλος, το ποσοστό είναι ανάλογο (της τάξης του 84%) με την προηγούμενη ερώτηση και 

ως προς την απαίτηση για τη βελτίωση του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου της ειδικότητας. 
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Διάγραμμα 4.50 Μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου της ειδικότητας 
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Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μια διεξοδική προσέγγιση των πολιτικών 

παρεμβάσεων και των μεταρρυθμίσεων που έχουν λάβει χώρα τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε 

εθνικό επίπεδο σε ότι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Όπως 

διαπιστώθηκε, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά η επαγγελματική εκπαίδευση και η 

κατάρτιση θεωρήθηκαν καθαρά ως το μέσο για την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης με 

αποτέλεσμα οι πολιτικές να εστιάζουν στην επιπλέον κατάρτιση των εργαζομένων, σταδιακά 

συνειδητοποιήθηκε η σημασία της εκπαίδευσης γενικότερα για τη δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής κοινωνίας γνώσης. Έτσι, σταδιακά οι Ευρωπαϊκές πολιτικές εστίασαν στην 

επαγγελματική τόσο κατάρτιση όσο και εκπαίδευση, θεωρώντας πλέον τη δια βίου μάθηση ως 

κεντρικό άξονα των στρατηγικών ανάπτυξης της Ένωσης.  

Η Ελλάδα με τη σειρά της και στην προσπάθεια να συμπορευτεί με τις πολιτικές της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της δια βίου μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

προχώρησε στη θέσπιση μιας σειράς νόμων και μεταρρυθμίσεων με σκοπό την ικανοποιητική 

ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων αυτών ικανοποίησαν κάποιους κοινούς με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στόχους, όπως η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης στην 

ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, η οποία μάλιστα είναι μεγαλύτερη από τη μείωση που 

παρατηρήθηκε στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Από την άλλη, η συμμετοχή των ενηλίκων (ηλικίας 25-64 ετών) στη διά βίου μάθηση, η 

συμμετοχή του συνόλου του πληθυσμού στην επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση και 

η συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων χαμηλής ειδίκευσης 

μεταξύ άλλων κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα ποσοστά από αυτά της υπόλοιπη Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η μικρότερη αυτή συμμετοχή έμμεσα αναδεικνύει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση στη σύγχρονη Ελλάδα αντιμετωπίζει προβλήματα, τα οποία σχετίζονται μεταξύ 

άλλων με την ασυμβατότητα των προγραμμάτων σπουδών με τα επαγγελματικά περιγράμματα 

, την επαγγελματική απαξίωση των επαγγελματικών σχολείων, την ελλιπή επιμόρφωση των 

καθηγητών και το ξεπερασμένο τεχνολογικά εργαστηριακό υλικό που είναι σήμερα διαθέσιμο.  

Τα προβλήματα αυτά σε συνδυασμό με την μειωμένη κρατική χρηματοδότηση της 

εκπαίδευσης λόγω κρίσης καθιστούν το έργο των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών λυκείων 

δύσκολο, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν την ανάγκη για την ανάλυση του αν πρέπει τελικά ή 

όχι να εφαρμοστούν επιπλέον μεταρρυθμίσεις.  
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Με σκοπό την περαιτέρω κατανόηση των προβλημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στη χώρα και με στόχο να αναζητηθεί κατά πόσο χρειάζονται επιπλέον 

μεταρρυθμίσεις διενεργήθηκε μια έρευνα με ερωτηματολόγιο, που απευθύνθηκε σε σαράντα 

οκτώ συνολικά εκπαιδευτικούς από τα τρία Επαγγελματικά Λύκεια της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσπρωτίας. Οι εκπαιδευτικοί επιλέχτηκαν ως το δείγμα της έρευνας, αφού αυτοί 

ως τα κατεξοχήν άτομα που αντιμετωπίζουν τα υπάρχοντα προβλήματα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα, έχουν μια άμεση και ιδία άποψη τόσο για τις ελλείψεις 

όσο και τις επιπλέον ανάγκες των σημερινών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων στο 

συγκεκριμένο τομέα.  

Μάλιστα, καθώς οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί διακρίνονται από μεγάλη προϋπηρεσία 

και αποτελούν ένα αρκετά καλά εκπαιδευμένο προσωπικό από άποψη σπουδών, κρίνεται ότι 

έχουν επαρκή εμπειρία ώστε να παρέχουν μια εμπεριστατωμένη άποψη τόσο για τα 

προβλήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα όσο και για τις 

επιπρόσθετες απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις.  

Όπως προέκυψε από την έρευνα, παρατηρήθηκε συμφωνία με τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση στο ότι ο εξοπλισμός των εργαστηρίων είναι  ελλιπής, καθώς και ότι η 

χρηματοδότηση για την αναβάθμιση αυτού δεν είναι ικανοποιητική. Από την άλλη, σε ότι 

αφορά την κατάσταση των σχολικών κτιρίων και τα διαθέσιμα εποπτικά μέσα η ικανοποίηση 

των συμμετεχόντων κυμάνθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Έτσι, από την άποψη των 

κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών του Επαγγελματικού Λυκείου ως μείζον πρόβλημα 

αναδείχτηκε η ανάγκη αναβάθμισης μέσω επαρκούς χρηματοδότησης του υπάρχοντος 

εργαστηριακού εξοπλισμού.  

Σε ότι αφορά τη διοικητική οργάνωση και υποστήριξη που παρέχει το Επαγγελματικό 

Λύκειο, παρατηρείται σε γενικές γραμμές ομαλή λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου, 

ενώ ταυτόχρονα οι σχέσεις και η συνεργασία μεταξύ των καθηγητών είναι επίσης αρκετά 

αρμονικές. Έτσι, δεν αναδείχτηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε σχέση με τη διοικητική 

οργάνωση και υποστήριξη που παρέχει το Επαγγελματικό Λύκειο. 

Προβλήματα επίσης διαφάνηκαν κυρίως σε ότι αφορά τη διασύνδεση και τη συνεργασία 

του σχολείου με την αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να κρίνεται ακόμη απόλυτα κρίσιμη η 

λήψη μέτρων για τη βελτίωση της διασύνδεσης και της συνεργασίας αυτής. 

Η κρίση επηρέασε έντονα τους εκπαιδευτικούς μέσα από τη μείωση των μισθών τους, 

γεγονός που δυσκόλεψε την ικανότητά τους να διεκπεραιώνουν τις προσωπικές και 

καθημερινές τους ανάγκες. Ωστόσο, η κρίση δεν περιορίστηκε μόνο σε επίπεδο εκπαιδευτικών, 

αλλά επηρέασε ταυτόχρονα και τις παροχές του Επαγγελματικού Λυκείου στους μαθητές και 
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κυρίως τη δυνατότητα α) αγοράς βιβλίων/ νέων τεχνολογιών, β) προμήθειας υλικών και 

εξοπλισμού για τα εργαστήρια γ) οργάνωσης εκπαιδευτικών επισκέψεων για τους μαθητές, δ) 

των εκπαιδευτικών να έχουν την εκπαίδευση ή κατάρτιση που επιθυμούν για την εργασία τους. 

Όλα τα παραπάνω σχετιζόμενα με την κρίση προβλήματα (που αποτελούν στην ουσία 

αποτέλεσμα της περικοπής των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση), ανέδειξαν την ανάγκη 

για την αύξηση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση, που όπως προαναφέρθηκε, έγινε 

κατανοητή και δρομολογήθηκε με τον προϋπολογισμό του 2017 (τονίζεται βέβαια ότι αν και 

το ποσοστό αύξησης των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση κατά 0,05% δε θεωρείται 

επαρκές, αποτελεί τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση).  

Σε ότι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, έντονες ανάγκες προέκυψαν κυρίως σε 

ότι αφορά σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης του σχολείου, τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό και τη συμβουλευτική των μαθητών, τις νέες τεχνολογίες στον χώρο 

εργασίας και τέλος την επιμόρφωση αναφορικά με τις δεξιότητες ΤΠΕ για τη διδασκαλία. 

Αναδείχτηκε έτσι η ανάγκη για την εκπόνηση από τους αρμόδιους φορείς επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που να εστιάζουν στα παραπάνω ζητήματα.  

Αντίθετα, σε ότι αφορά την επιμόρφωση σε σχέση με την πρακτική αξιολόγησης των 

μαθητών, τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο περιβάλλον, τη γνώση και την 

κατανόηση του αντικειμένου διδασκαλίας και τέλος τις παιδαγωγικές δεξιότητες για τη 

διδασκαλία του αντικειμένου, οι ανάγκες επιμόρφωσης δεν κρίθηκαν τόσο επιτακτικές.   

Τέλος, σε ότι αφορά τις μεταρρυθμιστικές ανάγκες, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

έκρινε όλες οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις, που τέθηκαν από το ερωτηματολόγιο (δηλαδή των 

μεταρρυθμίσεων σε ότι αφορά την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας αλλά και των 

εκπαιδευτικών, την εισαγωγή ποσοστού 1% μαθητών του ΕΠΑΛ στα Πανεπιστήμια, τον 

θεσμός της μαθητείας στα ΕΠΑΛ, τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών στα διδασκόμενα 

μαθήματα και τη βελτίωση του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου της ειδικότητας), ως κρίσιμες 

και άρα σε μεγάλο βαθμό ως επιβεβλημένες.  

Συνοψίζοντας, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών ανέδειξαν 

την ανάγκη για πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

ενώ τόνισαν τη σημασία της παροχής στοχευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους 

εκπαιδευτικούς. Τέλος, ανέδειξαν την ανάγκη για τη παροχή κρατικών δαπανών με στόχο την 

ενίσχυση των Επαγγελματικών Λυκείων τόσο από την άποψη του εργαστηριακού εξοπλισμού 

όσο και από την άποψη ενός συνόλου εκπαιδευτικών δράσεων μέσω των οποίων οι μαθητές 

θα επωφελούνται ως προς την ανάπτυξη των προσόντων τους για να διεκδικήσουν με 

μεγαλύτερη ασφάλεια το επαγγελματικό τους μέλλον.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ερωτηματολόγιο 

Το παρόν ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα και έχει ως σκοπό να διερευνήσει 

την στάση και τις απόψεις  των Ελλήνων εκπαιδευτικών στις Μεταρρυθμίσεις που έγιναν στα 

συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α1. Φύλο  

ΑΝΔΡΑΣ                           ΓΥΝΑΙΚΑ 

Α2. Ηλικία  

 

                    22-30          31-40        41-50               51 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

 

            Α3 Οικογενειακή κατάσταση 

 

               ΑΓΑΜΟΣ/Η          ΕΓΓΑΜΟΣ/Η                 ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 

 

           Α4. Σχέση εργασίας  

 

               ΜΟΝΙΜΟΣ/Η          ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ /ΤΡΙΑ                 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ/ΙΑ 

 

        Α5. Προϋπηρεσία (Χρόνια) 

          

               1-5             6-10               11- 20              20 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 
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         Α6 . Σπουδές 

                ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

 

                 ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ    

 

                ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ 

 

                ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ    

  

                ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

 

       Α7. ΚΛΑΔΟΣ : Γενικής παιδείας              Ειδικότητας    

 

 Ποια είναι η ειδικότητά σας; ……………………………………………………. 

 

Β. Ικανοποίηση ως προς τις κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές του 

Επαγγελματικού Λυκείου 

 

Β1 .Πόσο  ικανοποιημένος/η είστε από την κατάσταση του κτιρίου του σχολείου σας; 

Καθόλου  

Ελάχιστα 

Αρκετά  

Πολύ 

Πάρα πολύ 

 

Β2.Πόσο  ικανοποιημένος/η είστε από τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας του σχολείου σας         

Καθόλου  

Ελάχιστα 

Αρκετά  

Πολύ 

Πάρα πολύ 
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   Β3.Πόσο  ικανοποιημένος/η είστε από τον εξοπλισμό των εργαστηρίων που υπάρχουν 

στο σχολείο σας     

Καθόλου  

Ελάχιστα 

Αρκετά  

Πολύ 

Πάρα πολύ 

          

   Β4.Πόσο  ικανοποιημένος/η είστε από την χρηματοδότηση για  αναβάθμιση του 

εξοπλισμού των εργαστηρίων σας που υπάρχουν στο σχολείο .            

Καθόλου  

Ελάχιστα 

Αρκετά  

Πολύ 

Πάρα πολύ 

 

Γ. Ικανοποίηση ως τη διοικητική οργάνωση και υποστήριξη που σου 

παρέχει το Επαγγελματικό Λύκειο. 

 

Γ1. Πόσο ικανοποιημένος/η από την ομαλή λειτουργία του σχολείου σας; 

Καθόλου  

Ελάχιστα 

Αρκετά  

Πολύ 

Πάρα πολύ 

 

Γ2.Πόσο ικανοποιημένος/η από τον τρόπο άσκησης διοίκησης από τους προϊστάμενους 

σας ;  

Καθόλου  

Ελάχιστα 

Αρκετά  

Πολύ 

Πάρα πολύ 
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Γ3.Είστε ικανοποιημένος/η από τη συνεργασία με τους συναδέλφους σας; 

Καθόλου  

Ελάχιστα 

Αρκετά  

Πολύ 

Πάρα πολύ 

 

Γ4. Είστε ικανοποιημένος/η από την ενθάρρυνση του Διευθυντή σας [για τη]λήψης 

πρωτοβουλιών; 

Καθόλου  

Ελάχιστα 

Αρκετά  

Πολύ 

Πάρα πολύ 

 

Δ. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από: (Σημειώστε την άποψή σας 

με Χ στο αντίστοιχο κουτάκι.) 

  Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

Δ1 Τις σχέσεις με τους μαθητές σας.      

Δ2 Τη συνολική επίδοση των μαθητών.      

Δ3 
Την αναγνώριση της δουλειάς σας από τους 

μαθητές. 
     

Δ4 
Την πολιτισμική σύνθεση του 

μαθητικού δυναμικού. 
     

Δ5 
Τη συνεργασία με τους γονείς των 

μαθητών σας. 
     

Δ6 
Την αναγνώριση της δουλειάς σας από τους 

γονείς των μαθητών σας. 
     

Δ7 

Τη διασύνδεση και συνεργασία του 

σχολείου σας με άλλους κοινωνικούς 

φορείς. 
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Δ8 
Τη διασύνδεση και συνεργασία του 

σχολείου σας με την αγορά εργασίας 
     

 

Ε. Σε ποιο βαθμό έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση/η: (Σημειώστε την 

άποψή σας με Χ στο αντίστοιχο κουτάκι.) 

  Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

Ε1 Στην μείωση των αποδοχών σας.      

Ε2 
Στην δυνατότητα να πληρώσετε τους 

τρέχοντες λογαριασμούς σας. 
     

Ε3 
Στην αναβολή ή μείωση εξόδων για 

τις βασικές σας ανάγκες. 
     

Ε4 

Στην περικοπή εξόδων που 

σχετίζονται με την αγορά 

βιβλίων/νέων τεχνολογιών. 

     

Ε5 

Στην δυνατότητα να οργανώνετε 

εκπαιδευτικές επισκέψεις για τους 

μαθητές σας. 

     

Ε6 

Στην πραγματοποίηση 

ενημερωτικών εκδηλώσεων στο 

χώρο του σχολείου. 

     

Ε7 

Στην δυνατότητα, να 

έχετε την εκπαίδευση/κατάρτιση που 

θα θέλατε  για την εργασία σας. 

     

Ε8 

Στην περικοπή δαπανών του 

σχολείου σας για προμήθεια υλικών 

και εξοπλισμού για τα εργαστήρια. 
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ΣΤ. Σε ποια θέματα πιστεύετε ότι έχετε ανάγκη για επιμόρφωση: (Σημειώστε 

την άποψή σας με Χ στο αντίστοιχο κουτάκι.) 

  Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

ΣΤ1 
Διοίκηση και διαχείριση του 

σχολείου. 
     

ΣΤ2 
Επαγγελματικός προσανατολισμός 

και συμβουλευτική μαθητών. 
     

ΣΤ3 
Συμπεριφορά μαθητών και 

διαχείριση της τάξης. 
     

ΣΤ4 
Πρακτική αξιολόγησης των 

μαθητών. 
     

ΣΤ5 
Νέες τεχνολογίες στον χώρο 

εργασίας. 
     

ΣΤ6 

Δεξιότητες ΤΠΕ (τεχνολογία 

πληροφορίας & επικοινωνιών) για 

τη διδασκαλία. 

     

ΣΤ7 
Διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό 

και πολύγλωσσο περιβάλλον. 
     

ΣΤ8 
Γνώση και κατανόηση του 

αντικειμένου διδασκαλίας. 
     

ΣΤ9 
Παιδαγωγικές δεξιότητες για τη 

διδασκαλία του αντικειμένου. 
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Ζ. Σε ποιο βαθμό κρίνετε ως αναγκαίες τις παρακάτω μεταρρυθμίσεις; 

(Σημειώστε την άποψή σας με Χ στο αντίστοιχο κουτάκι.) 

  Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 

Ζ1 
Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

μονάδας. 
     

Ζ2 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.      

Ζ3 
Εισαγωγή ποσοστού 1% μαθητών 

του ΕΠΑΛ στα Πανεπιστήμια. 
     

Ζ4 
Ο θεσμός της μαθητείας που 

πρόσφατα εισήχθη στα ΕΠΑΛ. 
     

Ζ5 

Βελτίωση του προγράμματος 

σπουδών στα μαθήματά που 

διδάσκετε. 

    

 

 

 

Ζ6 
Βελτίωση του ρόλου Σχολικού 

Συμβούλου της ειδικότητας σας. 
     

 

Η. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να αναφέρετε και δεν έχει συμπεριληφθεί στο 

ερωτηματολόγιο;  

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. 

 


