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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
 

ιεο νη πηπρέο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ αιιάδνπλ, ζε ηερλνινγηθφ, πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν. Ζ εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ηνπ παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη. Καζψο ε 

¨Κνηλσλία ηεο Γλψζεο¨ ζρεκαηνπνηείηαη, ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη ξαγδαία 

κεηαζρεκαηίδεηαη. Σα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζρνιεία δελ  ζα 

κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθαιεί ην θαηλφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, αλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ βξεζνχλ ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αιιαγήο. Οη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ έλα ξφιν-θιεηδί, θαη γηα απηφ ζα 

ππάξμνπλ πνιιέο πξνζδνθίεο θαη πνιιέο απαηηήζεηο απφ  απηνχο. ην ζχγρξνλν 

πιαίζην αληηκεησπίδνληαη  σο επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζθιεξά, κέζα ζε 

απαηηεηηθά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. 

ε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν, ε εθπαίδεπζε θαη  θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γίλνληαη αληηιεπηέο σο έλα καζεζηαθφ ζπλερέο, πνπ μεθηλά απφ ηελ εηζαγσγηθή 

εθπαίδεπζε θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο. Ζ ελδν-

ππεξεζηαθή θαηάξηηζε δελ αληηκεησπίδεηαη πιένλ απνθιεηζηηθά σο αληηζηάζκηζκα 

ζηηο ειιείςεηο ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά σο κηα δηα βίνπ καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

ηθαλή λα απμήζεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, βειηηψλνληαο ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο κεζφδσλ. Σα 

πξνγξάκκαηα ελδν-ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο, -ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

έλα κεγάιν αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο-, 

πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, ν ΟΟΑ θαη ε ΟΤΝΔΚΟ δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο παγθφζκηαο εθπαηδεπηηθήο αηδέληαο. Δπεξεάδνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ εμέιημε ηεο λεν-

θηιειεχζεξεο ζπδήηεζεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο γεληθεπκέλεο αιιαγέο ζε επίπεδν ηερλνινγίαο, νηθνλνκίαο 

θαη δεκνγξαθίαο, απνδίδνπλ  κεγάιε ζεκαζία ζηελ ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε θαη 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

κάιηζηα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
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ηηο βνεζήζεη λα εμειίμνπλ θαη λα εθζπγρξνλίζνπλ ηα εζληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο. 

Σν εζληθφ καο ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνζπαζεί λα 

νινθιεξψζεη ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο κε ηα ππεξεζληθά πξφηππα. Αλ θαη 

δηαρξνληθά βειηηψλεηαη, απνκέλνπλ αθφκα πνιιά λα γίλνπλ ψζηε λα θαηαζηεί 

πεξηζζφηεξν ζπγθξίζηκν θαη αληαγσληζηηθφ, κε βάζε ηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο 

ηάζεηο. Κξίλεηαη απαξαίηεην ην λα πξνεηνηκάζνπκε έλα ζπλεθηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ καο  

ζπζηήκαηνο. 
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ABSTRACT 
 

The world today is changing in all spheres: technological, political, economic, social 

and cultural. Education has emerged at the forefront of the world‘s concern over its 

future. While the ―Knowledge –based society‖ is forming, the context of education is 

rapidly transforming.  

National education systems and schools will not be able to meet the challenges of 

globalization, unless teachers are at the centre of the changing process. Hence, much 

will be expected and much will be demanded of teachers. As they have a crucial role 

to play, teachers are considered as hard working professionals under demanding 

conditions.  

Teacher education and training are recognized as a continuous process, which begins 

with pre-service preparation and continues throughout the teacher‘s professional 

career.  

In-service training is no longer seen as a remedy for deficiencies in initial education, 

but it is considered as a life-time learning process, able to professionalize teachers and 

improve the quality and effectiveness of their teaching methods.  

In-service training activities, based on a wide range of formal, non-formal and in-

formal learning activities, often taking place within the school, must respond to each 

teacher‘s specific needs. 

European Union, OECD and UNESCO play a crucial role in forming the global 

agenda for education. They have strongly influenced European education policy and 

the global neo-liberal discourse about educational reforms. The above international 

organizations realize that the professional status of teachers is changing rapidly.               

Σhey attach special importance to in-service training activities, in view of the current 

technological, economic and demographic changes. The European Commission works 

closely with Member States to help them develop and modernize their education and 

training policies for teachers. 
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Our national education system of teacher‘s in-service training and professional 

development is trying to make the necessary adjustments. It is improving, but it still 

needs to be more comparable and compatible with European and international trends. 

So, it is time to prepare a new comprehensive system of in-service training and 

continuous professional development, to help modernize the national system of 

education.   
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«Η πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Γηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ (ΟΟΑ-ΟΤΝΔΚΟ) ζην δήηεκα ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα: πγθξηηηθφο ζπζρεηηζκφο ηνπ ππεξεζληθνχ 

κε ηνλ εζληθφ άμνλα αλαθνξάο» 

 

 

Πξνινγηθφ εκείσκα - Δπραξηζηίεο 
 

Ζ ζπγγξαθή κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ρξνλνβφξα, επίπνλε θαη θαηά 

βάζε κνλαρηθή δηαδξνκή. Μηα πξνζσπηθή πεξηπέηεηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, πνπ 

δνθηκάδεη ηα φξηα ησλ πλεπκαηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ αληνρψλ ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ, πξνζδηνξίδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζθέςεο ηνπο, ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπο ηαπηφηεηα. ηε δηθή κνπ πεξίπησζε, ε 

ζπγγξαθή ηεο αλά ρείξαο εξγαζίαο ήηαλ κηα πξνζπάζεηα επίπνλε, απαηηεηηθή θαη 

ρξνλνβφξα, θαζψο ζπκβάδηζε κε ηελ παξάιιειε αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ κνπ σο 

Γηεπζχληξηαο Γεκνζίνπ Γπκλαζίνπ. 

ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδξνκήο, ππήξμε γηα κέλα πνιχηηκε ε ζηήξημε θαη 

ζπκπαξάζηαζε νξηζκέλσλ αλζξψπσλ, αμηφινγσλ επηζηεκφλσλ, ζπλαδέιθσλ θαη 

θίισλ, ηνπο νπνίνπο ληψζσ ηελ αλάγθε λα κλεκνλεχζσ.   

Αλαθέξνκαη πξψηα-πξψηα ζηνλ επηβιέπνληα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ηνλ 

Καζεγεηή Γηψξγν Μπαγάθε, ηνπ νπνίνπ ε επνπηεία θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπγγξαθήο ππήξμε ππνδεηγκαηηθή: ρη κφλν παξαθνινχζεζε θαη θαζνδήγεζε ηελ 

πξφνδν ηεο εξγαζίαο κε ακέξηζην θαη αδηάιεηπην ελδηαθέξνλ, αιιά θαη ζπλέβαιε 

γφληκα κε ηα ζρφιηα, ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηνλ πνηνηηθφηεξν 

εκπινπηηζκφ ηεο. Σν  ζπλεξγαηηθφ θαη θηιηθφ θιίκα ζηε κεηαμχ καο επηθνηλσλία, θαη 

θπξίσο ε εθηίκεζε θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ ζην πξφζσπφ κνπ, κνπ έδσζαλ δχλακε θαη 

θνπξάγην λα ζπλερίζσ λα πξνζπαζψ, αθφκα θαη ζηηο ζηηγκέο πνπ ε θφπσζε θαη ηα 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ζπλεγνξνχζαλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ.  
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Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ θαη ζηα άιια δχν κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, ηελ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα θα Σζαθίξε Γέζπνηλα θαη ηελ 

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα θα Νηθνιαθάθε Μαξία, γηα ην ελδηαθέξνλ, ηηο πνιχηηκεο 

επηζεκάλζεηο θαη ηελ εζηθή ηνπο ζπκπαξάζηαζε.  Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ 

ζεξκά ηα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ηελ Καζεγήηξηα θα Καξαθαηζάλε 

Γέζπνηλα, ηελ Καζεγήηξηα θα Σζαηζαξψλε Άλλα, ηνλ Καζεγεηή θ. Καηζή Αζαλάζην 

θαη ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θα Παπαδηακαληάθε Παλαγηψηα, γηα ηε ζηήξημε θαη 

ηε ζεηηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηάο κνπ. 

Οθείισ αθφκα λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ κε ακέξηζηε 

ππνκνλή πξνζέθεξε απιφρεξα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη θαηαλφεζε πνπ είρα αλάγθε.               

Ζ πίζηε ηνπο ζε εκέλα ζηάζεθε ε θηλεηήξηνο δχλακε γηα λα ζπλερίζσ ην έξγν κνπ. 

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζψ ζε εθιεθηνχο θίινπο, ζπλαδέξθνπο θαη 

ζπλνδνηπφξνπο, ησλ νπνίσλ νη ζπκβνπιέο,  νη ππνδείμεηο, θαη θπξίσο ε εζηθή ηνπο 

ζηήξημε έδσζαλ πνιιέο θνξέο δηέμνδν ζηηο πξνζσπηθέο κνπ αγσλίεο: ηε Εσή 

Καξακπαηδάθε, ρνιηθή χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, 

ζηελ Αγγειηθή Σαγθάινπ, ρνιηθή χκβνπιν Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ 

Αλησλία ακαξά, εθπαηδεπηηθφ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη δηδάθηνξα ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πγθξηηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαη ζην Μαλψιε Σεηδέξε, 

Γηεπζπληή Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ππνςήθην δηδάθηνξα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ φηη θέξσ αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, φπσο επίζεο θαη γηα ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο. 

 

                                                                                              Μαγδαιελή . Παηζηάδνπ 
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Α΄   ΜΔΡΟ 
 

Δηζαγσγή – Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε 

1
ν
  θεθάιαην:  Θεσξία θαη Μέζνδνο 
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Δηζαγσγή – Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε 
 

      Ζ εθπαίδεπζε βξίζθεηαη, -φζν ειάρηζηνη ίζσο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο-, ζην 

επίθεληξν ηνπ ζχγρξνλνπ ιφγνπ πεξί αιιαγήο. Πξάγκαηη, νη ζπρλέο εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη εληφο ησλ εζληθψλ θξαηψλ, νη δσεξέο 

αληηπαξαζέζεηο επί ηνπ πξαθηένπ, ην ελδηαθέξνλ ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, αιιά θαη 

νη πξνηάζεηο-ζηφρνη γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα επίζεκα 

αλαθνηλσζέληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ πηζηνπνηνχλ  

ηελ εθδήισζε  ελφο έληνλνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

       Κάηη ηέηνην δελ θαίλεηαη λα είλαη θαζφινπ παξάδνμν γηα κηα θνηλσλία πνπ 

δηεθδηθεί γηα ηνλ εαπηφ ηεο ηνλ ηίηιν ηεο «Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο», πάληα κέζα ζην 

πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Δξκελεχεηαη δε απφ ηε βαξχλνπζα ζεκαζία πνπ 

απέθηεζε ε εθπαίδεπζε σο κνριφο δηαζθάιηζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο πξνφδνπ (Βεξγίδεο, 1991&1999· Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008· 

Καξαηδηά-ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2006· Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2002· 

Κειπαλίδεο & Βξπληψηε, 2004· Κφθθνο, 2005· Μνπδέιεο: ζην Κφθθνο, 2005·  

Σξηιηαλφο, 2009·  Rogers, 1999·  Sipitanou, 2006·  Welch, 2001).  

Σν βαζηθφ, φκσο, λνκηκνπνηεηηθφ επηρείξεκα ησλ πξνηεηλφκελσλ ή 

επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ είλαη θπξίσο ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

ζχλζεηεο θαη αιιεινδηαπιεθφκελεο κεηαβνιέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηεο: Δλ πξνθεηκέλσ, ε παγθνζκηνπνίεζε ζηα δχν βαζηθά επίπεδα ησλ 

θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ, ην νηθνλνκηθν-ηερλνινγηθφ θαη ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ, 

εκθαλίδεηαη σο ην αλαπφθεπθην αλαγθαζηηθφ αίηην πνπ λνκηκνπνηεί ηηο εθηεηακέλεο 

αλαδηαξζξψζεηο ζηα  εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζψο 

θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε γλψζε (Καδακίαο, 2003·  

Καξαηδηά-ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2006·  Μαηζαίνπ, 1999, 2000, 2001 & 

2002α & 2002β·  Μπνπδάθεο, 2003· Τθαληή, 2003· Bauman, 1998, ζην: Καδακίαο, 

2003· Green, ζην: Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2006· Hay & Rosamond, 2002· Held 

& MacGrew, 2004·  Jarvis, 2000· Morrow & Torres, ζην: Burbules & Torres, 2000·  

Pronti, 2001·  Waters, 1995, ζην: Καδακίαο, 2003·   Welch, 2001).  
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   Πξάγκαηη, νη πνιπεπίπεδεο ζπλέπεηεο πνπ επέθεξε ε παγθνζκηνπνίεζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγήο ηεο λέαο 

γλψζεο (απειεπζέξσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

ηζρπξνπνίεζε ησλ πνιπεζληθψλ, θπξηαξρία ησλ λφκσλ ηεο αγνξάο, ελδπλάκσζε ηνπ 

ηδησηηθνχ έλαληη ηνπ δεκνζίνπ, αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, 

πιεξνθνξηαθή θαη επηθνηλσληαθή επαλάζηαζε, εκηδσή ησλ γλψζεσλ θαη γξήγνξε 

απαμίσζε ηνπ γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ, αιιαγή ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο, ειαζηηθή θαη 

επέιηθηε απαζρφιεζε, πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ξεπζηφ θαη πςεινχ θηλδχλνπ 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ) δελ άθεζαλ αλεπεξέαζην ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (Μαηζαίνπ, 2000, 2001, 2002α & 2002β). 

Άιισζηε, ηα δεδνκέλα εθηφο ζρνιείνπ είραλ πάληα κεγάιε βαξχηεηα, επεξεάδνληαο 

θαζνξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία θαη ηα ηεθηαηλφκελα ζην εζσηεξηθφ ηνπ (Sadler, ζην: 

Μαηζαίνπ 2002β:313-323).  

     Ζ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ θαη ν εγθιηκαηηζκφο ζηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ απαίηεζαλ δνκηθέο πξνζαξκνγέο, κε ηελ 

παξάιιειε δηακφξθσζε ελφο λένπ γλσζηηθνχ νξάκαηνο. Απηφ ζεσξήζεθε 

απαξαίηεην, θαζψο αθφκα θαη ζήκεξα νη εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο 

παξαδνζηαθά ζπλερίδνπλ λα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο πνιίηεο ψζηε λα γίλνπλ θνηλσλνί 

«ελφο εζσζηξεθνχο, κνλνπνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθά ζηξσκαησκέλνπ θξάηνπο, κε 

έληνλα ακπληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην γχξσ θφζκν» (Σζανχζεο, 2007:285). Απφ 

ηελ άιιε, ηα πθηζηάκελα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, - δεκηνπξγήκαηα ηεο 

επνρήο ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ εζληθψλ θξαηψλ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα (Μαηζαίνπ, 2000, 2001, 2002α & 2002β)-, θξίζεθαλ σο αλεπαξθή θαη 

αλαπνηειεζκαηηθά θαηαζθεπάζκαηα ελφο θφζκνπ πνπ πιένλ δελ ππάξρεη (King, 

2000). Οδεγεζήθακε, έηζη, ζηε ράξαμε κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

πξνεηνηκάδεη ην κειινληηθφ πνιίηε «ελφο θξάηνπο πνιππνιηηηζκηθνχ, αλνηθηνχ ζηνλ 

έμσ θφζκν, κε ραιαξέο θνηλσληθέο δνκέο, κε κεηαβαιιφκελεο κνξθέο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη κε ζπλερή αλάγθε αλαπξνζαξκνγήο ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο…»  (Σζανχζεο, 2007:285). ην ΄΄Νεφθνζκν ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο΄΄, ηα 

έζλε-θξάηε ππνρξεψζεθαλ κεηαμχ άιισλ λα πξνζαξκφζνπλ ζηαδηαθά ηελ παηδεία 

ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα, πηνζεηψληαο κηα θαηά βάζε αγνξαία, ρξεζηηθή θαη 

εξγαιεηαθή  εθπαίδεπζε θαη ηερλνγλσζία (Καδακίαο, 2003). 
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       Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

δίλνπλ ηζρπξφ παξφλ ζηελ πνξεία αιιαγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Με 

εμαίξεζε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ έρεη θαηαζηήζεη ηελ εθπαίδεπζε, απφ ηε 

πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη κεηά (1992), δηαθξηηφ ηνκέα ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο, 

ε παξέκβαζε ησλ ππνινίπσλ ππεξεζληθψλ πξσηαγσληζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ δελ κπνξεί λα είλαη άκεζε, θαζψο δελ λνκηκνπνηνχληαη λα 

επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, φκσο, λα επεκβαίλνπλ 

έκκεζα κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: Πξψηνλ, κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ησλ φξσλ αιιά θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ παξνρήο 

ηερληθήο βνήζεηαο ζηα ελδηαθεξφκελα θξάηε. Γεχηεξνλ, κε ηελ πξφζθιεζε ησλ 

ρσξψλ-κειψλ ζε δηεζλή fora γηα ηελ εμέηαζε θαη αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ. Σέινο, κε ηε δεκηνπξγία ελφο γεληθφηεξνπ θιίκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2000· Παζηάο, 2006α & 2006β· Σζανχζεο, 

2007· European Commission, 1973, 1994, 1995, 1997, 2001, 2002b, 2006a· OECD, 

1985, 1996a, 1996b· Papadopoulos, 1994· World Bank, 1995· UNESCO, 2011).  

Χο γλσζηφ, ε δπλακηθή πνπ δηαζέηνπλ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζνχλ 

ηηο απφςεηο ηνπο πεξί εθπαίδεπζεο, λα θαηαξηίδνπλ καθξνπξφζεζκα ζρέδηα, λα 

δηακνξθψλνπλ αηδέληεο, αθφκα θαη λα πξνσζνχλ πνιηηηθέο κε κεγάιεο έθηαζεο 

πξνγξάκκαηα. Οη πξνηάζεηο ηνπο ιφγσ ηεο βαξχηεηαο θαη ηεο πξνβνιήο ηνπο 

επεξεάδνπλ ζνβαξά ηελ θνηλή γλψκε, γλσξίδνπλ επξεία απνδνρή, νπζηαζηηθά δελ 

ακθηζβεηνχληαη, θαη κάιινλ αληηκεησπίδνληαη σο θαζεζηψηα αιήζεηαο θαη εηθνληθά 

εγεκνληθέο πξνηάζεηο ( Ρνπζζάθεο, 2002:65, Εκαο, 2007). Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο γίλνληαη ζχζηεκα αλαθνξάο γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

δένλ γελέζζαη, ελψ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη σο λνκηκνπνηεηηθφ επηρείξεκα 

κεηαξξπζκηζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο αζθψληαο κηα έκκεζε πίεζε 

αλακφξθσζεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλαδηακφξθσζε ησλ κε ζπγθιηλφλησλ εζληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (Εκαο, 2007·  Morrow & Torres, 2000). 

Οπσζδήπνηε, ε εθπαηδεπηηθή ηνπο πνιηηηθή δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή κε 

ηνπο φξνπο ελφο εζληθνχ θξάηνπο. Κάζε ππεξεζληθφο Οξγαληζκφο δίλεη θαηαξρήλ 

έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο, αλάινγα πάληα κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ηνπ 

ζηφρνπο: Έηζη, ε Δ.Δ. ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαξαίηεηε ζχγθιηζε γηα ηελ 
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νινθιήξσζε ηνπ ελσζηαθνχ νξάκαηνο. Ο ΟΟΑ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζηξέθεηαη 

πεξηζζφηεξν πξνο ην νηθνλνκηθν-δηαρεηξηζηηθφ πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, ρσξίο λα 

αγλνεί θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε, ελψ ε UNESCO ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ 

πεξηζζφηεξν νπκαληζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Βέβαηα, κεηαμχ ηνπο ππάξρεη ζηελή 

ζπλεξγαζία γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ή ηελ εθπφλεζε δηεζλψλ ζπγθξηηηθψλ 

κειεηψλ (PISA, TALIS, θ.α.). Απηή ε αιιεινζπκπιήξσζε ππαγνξεχεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ εθπαηδεπηηθέο 

πξνηάζεηο πνπ είλαη απνηέιεζκα δπκψζεσλ ζε εζληθφ ή ππεξεζληθφ επίπεδν (Zκαο, 

2007·  Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008).  

      Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ινηπφλ, ηφζν ν εζληθφο φζν θαη ν ππεξεζληθφο ιφγνο 

πεξί αιιαγήο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζηήξημε ηεο 

ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, ηνπ εζηθνχ θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ  δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ (Μαηζαγγνχξαο, 2005· Παπαλανχκ, 2005). Καη απηφ γηαηί έρεη πιήξσο 

εκπεδσζεί φηη: α) ζηα ρξφληα πνπ έξρνληαη, ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

αλακέλεηαη λα γλσξίζεη κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο ή θαη απνξπζκίζεηο θαη β) θακία 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε δελ κπνξεί λα πεηχρεη ρσξίο ηελ απνδνρή θαη ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Barber & Mourshed, 2007· Council, 2004·  

UNESCO, 2002).  

Καηά ζπλέπεηα, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε θαηάξηηζε θαη ε 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε ζεσξνχληαη απνιχησο αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή πξνζαξκνγή ζηα λέα δηεζλή, εθπαηδεπηηθά 

πξνηάγκαηα. H απμεκέλε βαξχηεηα ηνπ ζεζκνχ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην φηη ζε 

γλσζηή κεραλή αλαδήηεζεο (www.google, 15/5/2012), ε ειιελφθσλε θαη κφλν 

δηεξεχλεζε ηνπ φξνπ «επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ» παξνπζίαζε 369.000 αλαθνξέο. 

Σν ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο, νη παξάκεηξνη πνπ ηελ πιαηζηψλνπλ, 

νη ζηφρνη θαη νη επηκέξνπο ζθνπνί πνπ απηή ππεξεηεί  έρνπλ απαζρνιήζεη  κεγάιν 

αξηζκφ ππεπζχλσλ γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθαδεκατθψλ, εξεπλεηψλ 

θαη θπζηθά ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.  

      Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ν Μαπξνγηψξγνο (1999:101) πξνζδηνξίδεη ηελ 

επηκφξθσζε σο «ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηε ζχιιεςε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ έρνπλ σο 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ, ηε βειηίσζε, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ πεξαηηέξσ 
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αλάπηπμε ησλ αθαδεκατθψλ, –ζεσξεηηθψλ ή πξαθηηθψλ,- επαγγεικαηηθψλ θαη 

πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο». Τπνγξακκίδεη κάιηζηα πσο ν 

φξνο ¨επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ¨ απαηηεί πνιιέο δηεπθξηλίζεηο, θαζψο 

ζηεξίδεηαη ζηελ πξνυπάξρνπζα αθαδεκατθή κφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ. Δπηζεκαίλεη αθφκα φηη είλαη κηα δηαδηθαζία εμίζνπ 

αηνκηθή θαη ζπιινγηθή, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ζηαδηνδξνκίαο θαη απηνεμέιημεο, θαη φηη εληάζζεηαη κέζα ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο 

γηα ηε δηα βίνπ παηδεία (Μαπξνγηψξγνο, 1996). Ζ Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ (2000:14) 

ζεσξεί πσο «ε επηκφξθσζε είλαη έλα ζχλνιν απφ πξνγξακκαηηζκέλα κέηξα θαη 

δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ κνξθσηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα θαη πνπ απνβιέπνπλ 

ζην λα δηεπξχλνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο».  

ην επξσπατθφ δίθηπν Δπξπδίθε, ε επηκφξθσζε νξίδεηαη σο νη «πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπο 

θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπο» (Eurydice:1995:8). 

Μάιηζηα, κέζα ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, παξαηεξείηαη θαη κηα ηάζε 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ φξνπ «ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε» απφ ηνλ φξν 

«επαγγεικαηηθή αλάπηπμε» ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Zafeirakou, 2002:255).  

      Οη αλαγθαηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχληαη κέζσ ησλ επηκνξθσηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη πνιιαπιέο. πγθεθξηκέλα, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

-είηε πξηλ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην ζρνιείν (εηζαγσγηθή επηκφξθσζε), είηε ζηα πξψηα 

ρξφληα ηεο ζεηείαο ηνπο (επηκφξθσζε λενδηφξηζησλ), είηε θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο (ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε)-, 

θξίλεηαη σο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζεζκφο, αθελφο γηα ην ζπλερή θαη δπλακηθφ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ εξγαζία ηνπο, δειαδή ηελ πξνζσπηθή, 

αθαδεκατθή, επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη αλέιημή ηνπο, θαη  αθεηέξνπ γηα ηελ 

εκπέδσζε ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ θαηά θαλφλα είλαη αλνηθηή θαη 

ελαξκνλίδεηαη κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα (Κνληάθνο θαη ινηπνί, 2003· 

Φψθηαιε θαη ινηπνί, 2003). Γηα ην ζθνπφ απηφ, επηδηψθεηαη ε κάζεζε κε φινπο ηνπο 

ηξφπνπο, θαζψο θαη ε απηνδέζκεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία 

κάζεζεο. Άιισζηε, ε αξρηθή εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ 



18 
 

ζεσξείηαη πιένλ ηθαλή γηα λα θαιχςεη απφ κφλε ηεο ηηο αλάγθεο κηαο νιφθιεξεο 

επαγγεικαηηθήο δηαδξνκήο (OECD & E.C., 2010:12).  Κξίλεηαη έηζη αλαγθαία ε 

αλακφξθσζε, ν εκπινπηηζκφο θαη ε επηθαηξνπνίεζή ηεο, ψζηε λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο (Καδακίαο, Καζζσηάθεο & Κιάδεο, 1995). 

Δπηπξφζζεηα, ε επηκφξθσζε θαη ε ζπλερήο θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη 

άκεζα ηφζν κε ην δήηεκα ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε /Δ.Γ.Δ., φζν 

θαη κε ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ ζεσξείηαη εμαηξεηηθά 

θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ αχμεζε ηεο επξσπατθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε έλα 

παγθνζκηνπνηεκέλν, δηεζλέο πεξηβάιινλ, θαζψο θαη κε ην δήηεκα ηεο ζχλδεζεο ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2000 & 

2007· Καξαηδηά-ηαπιηψηε, 2002· Μπαγάθεο, 1996· Ξσρέιιεο, 2001 & 2003· 

Παπαθσλζηαληίλνπ, 1996· Φψθηαιε θαη ινηπνί, 2003·  Adams & Tulasiewicz, 1995· 

Cros, 2003). 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ην ζέκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο θαη 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελδηαθέξεη  έληνλα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο (European Commission 2004, 

2005a, 2005b· Commission of the E.C., 2000a· Coolahan, 2002· OECD, 1990, 1998a, 

2001, 2002, 2005·  OECD & E.C., 2010· Robertson, 2005· Schwille & Démbélé, 

2007· UNESCO, 1966, 1975, 1998, 2006). Ακθφηεξνη επηζεκαίλνπλ πσο ζηα 

επξσπατθά ζπζηήκαηα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψλεηαη ζνβαξή έιιεηςε 

ζπληνληζκνχ, ζπλεθηηθφηεηαο θαη ζπλέρεηαο κεηαμχ ησλ επηκνξθσηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

κε απνηέιεζκα λα κελ ηθαλνπνηνχληαη  νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, θπξίσο ζην λα δηαρεηξίδεηαη ηηο αιιαγέο θαη ηηο εμειίμεηο ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα (π.ρ. εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, θ.α.), 

(Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008).    

  ε επξσπατθφ επίπεδν, νη δεηνχκελεο θαη νη πξνζθεξφκελεο δξάζεηο 

ζπλζέηνπλ έλα κσζατθφ πξνγξακκάησλ θαη δνκψλ επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο: 

Καηαγξάθνληαη έηζη πξνγξάκκαηα κηθξήο ή κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, 

ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, γεληθνχ ή εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ, απηνρξεκαηνδνηνχκελα 

ή επηδνηνχκελα, πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ έλα ή φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο, πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε 

θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο, πξνγξάκκαηα κε θεληξηθή ή απνθεληξσκέλε 

πινπνίεζε, πξνγξάκκαηα πνπ δηαρένληαη κε λέεο, ελαιιαθηηθέο κνξθέο επηκφξθσζεο 
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(ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, αλνηρηή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε, ζρνιηθά δίθηπα 

επηκφξθσζεο), πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ζηελ 

εκπέδσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θ.α  (Αλδξένπ, 1982·  Βεξγίδεο, 

1995·  Γθφηνβνο, 1982·  Μπαγάθεο, 1997·  Μπαγάθεο, Κνιηφπνπινο & Κνπιατδήο, 

1997·  Σξνχιεο, 1985·  Φξάγθνπ, 1982·  Φψθηαιε θαη ινηπνί, 2003· Υάξεο, 1982). 

 Σν δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα 

καο αθνινχζεζε ηε δηθή ηνπ, δηαθξηηή ηζηνξηθή δηαδξνκή. Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο 

ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα/ΔΟΚ, ην 1981, απνηέιεζε νπσζδήπνηε έλα 

θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γεγνλφο, ην νπνίν επεξέαζε ζπλνιηθά ηελ εμέιημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ. Οη πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

ηέζεθαλ ζην δηεζλέο θαη επξσπατθφ πεξηβάιινλ επηρεηξήζεθε λα απνηππσζνχλ 

ζεζκηθά ζην εζληθφ έδαθνο, ρσξίο φκσο απηφ λα γίλεη επηηεπθηφ ζηνλ αλακελφκελν 

βαζκφ. Γηα κηα ζεηξά ιφγσλ, ην ζχζηεκα επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο, κνινλφηη ζεκείσζε βήκαηα πξνφδνπ, δελ θαηάθεξε λα 

απαιιαρηεί απφ ηδηάδνπζεο ζηξεβιψζεηο θαη αγθπιψζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ζπκβαηφηεηα θαη αληαπνθξηζηκφηεηά ηνπ κε ηα ππεξεζληθά πξφηππα, ε εμσζηξέθεηα 

θαη ν ζαθήο επξσπατθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ηίζεληαη αθφκα ελ ακθηβφισ 

(Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνππ, 1994· Βνχιγαξεο 2008· Καδακίαο & 

Καζζσηάθεο, 1995· Καξαιήο, 2009· Καζζσηάθεο, 1996·  Καςάιεο & 

Παπαζηακάηεο, 2002·  Μαηζαίνπ, 2006 & 2007· Matheou, 2007α·  Μαηζαίνπ & 

Ρνπζζάθεο, 2010·  Μπαγάθεο, 2003 2005, 2010, 2014, 2015α & 2015β·  Μνπδέιεο, 

2003· ΟΔΠΔΚ, 2007·  Π.Η., 2009·  Ρνπζζάθεο, 2011α·  Υαηδεδήκνπ, 2012· Bagakis 

& Stamovlasis, 2004· OECD, 1996·  Stylianidou, 2011). 
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1ν    θεθάιαην: Θεσξία θαη Μέζνδνο 

 

 1.1  θνπφο - Τπφζεζε Δξγαζίαο –Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

Ζ αλά ρείξαο δηαηξηβή, κε ηίηιν «Ζ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ 

Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (ΟΟΑ-ΟΤΝΔΚΟ) ζην δήηεκα ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα: πγθξηηηθφο ζπζρεηηζκφο ηνπ 

ππεξεζληθνχ κε ηνλ εζληθφ άμνλα αλαθνξάο»,  έρεη σο ζθνπφ:   

α) Σε κειέηε ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ε Δπξσπατθή Έλσζε, ν ΟΟΑ θαη ε 

ΟΤΝΔΚΟ δηακνξθψλνπλ ηε γεληθφηεξε  εθπαηδεπηηθή ηνπο πνιηηηθή, θαη 

εηδηθφηεξα ηελ πνιηηηθή ηνπο ζην δήηεκα ηεο ζπλερηδφκελεο ελδνυπεξεζηαθήο 

επηκφξθσζεο /θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.                                                    

β) Σε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ελδνυπεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ηνλ ΟΟΑ θαη ηελ ΟΤΝΔΚΟ. 

Βαζηθή ππφζεζε απνηειεί ε άπνςε πσο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ηνπ 

ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ ζην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ πξνζαξκφδεηαη ζηαδηαθά 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ζ ρψξα καο, σο θξάηνο-κέινο, επηρεηξεί  λα ζπκβαδίζεη/ζπληνληζηεί 

κε ηνπο ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο άμνλεο ηεο  επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ησλ 

ππεξεζληθψλ πξσηαγσληζηψλ, κε ακθίβνιν φκσο απνηέιεζκα.  

ην πιαίζην απηφ, ζα δηεξεπλεζνχλ δηεμνδηθά ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:   

1. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαλεσηεξηθνχ παγθνζκηνπνηεκέλνπ πιαηζίνπ 

ζην νπνίν εληάζζεηαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ, θαη πνηα ηα βαζηθφηεξα ζηάδηα εμέιημεο ηεο πνιηηηθήο απηήο; 
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2. Πνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη ζεκαηηθέο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο UNESCO ζην δήηεκα ηεο 

ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ; 

3. Πψο εμειίρζεθε ζεζκηθά ην ζχζηεκα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο, 

ζε ζρέζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ ππεξεζληθψλ 

πξσηαγσληζηψλ (Δ.Δ., ΟΟΑ θαη UNESCO);  

4. Πψο δηακνξθψλνληαη νη απφςεηο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε: α) Σελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.  ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο UNESCO, β) ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ ππεξεζληθψλ πξσηαγσληζηψλ 

ζην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γ) ηελ αληαπνθξηζηκφηεηα/ζπκβαηφηεηα ηνπ 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα επξσπατθά & 

δηεζλή δεδνκέλα; 

Σα παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζπλδένληαη θαηαξρήλ ζηελά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηεο εξεπλήηξηαο, ηα ηδηαίηεξα επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηεο. Πξνέθπςαλ 

θπξίσο απφ ην γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ πνπ πθίζηαηαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν  α) γηα ηελ αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ θαη ηελ επίδξαζε ησλ δπλάκεσλ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη β) γηα ην ξφιν ηνπ ππεξεζληθνχ 

παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηνπ δηεζλνχο θαη εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη, κε 

εζηίαζε ζην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο θαη ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ εθηεηακέλε επεμεξγαζία ηεο 

ζρεηηθήο ειιελφγισζζεο θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε 

κηαο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο νπνίαο θαηαζθεπάζηεθαλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σν πεξηερφκελφ ηνπο πξνζδηνξίζηεθε επίζεο 

θαη απφ ηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο ηεο εξεπλήηξηαο: πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα 

κειέηε αμηνπνηεί ηελ ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

ελδηαθέξεηαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηε κειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηθνχ πιαηζίνπ ηεο εθπαίδεπζεο (αθνινπζνχλ αλαιπηηθέο αλαθνξέο παξαθάησ). 

πλαθφινπζα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ επηδηψθνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ εζληθνχ θαη δηεζλνχο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπγθείκελνπ. 
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1.2   Σν  πιαίζην ηεο δηαηξηβήο: Η πγθξηηηθή Δθπαίδεπζε 

 

Ζ αλά ρείξαο δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εληάζζεηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 

πγθξηηηθήο θαη Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Ζ πγθξηηηθή Δθπαίδεπζε 

ζπληζηά  «κηα δηεπηζηεκνληθή γλσζηηθή πεξηνρή, έλαλ πνιπθιαδηθφ θαη πνιπεηδή 

επηζηεκνληθφ ρψξν, φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν θαη ηε ζεκαηηθή ηνπ, ηα ζεσξεηηθά 

επηζηεκνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά ηνπ ζρήκαηα, ηηο κεζφδνπο, ηηο ηερληθέο θαη ηα 

εξγαιεία έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαζψο θαη ηηο ηδενινγηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζπλεπάγεηαη σο ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα-πιαίζην πξνζέγγηζεο, αλάιπζεο, κειέηεο, 

εξκελείαο, ή κεηαβνιήο ελφο θνηλσληθν-πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ κεραληζκνχ θαη 

δηαδηθαζίαο, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε» (Καδακίαο, 1992:4428). Ο θιάδνο δηαηεξεί 

ζηελή ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηνπο επξχηεξνπο θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, θηλείηαη ζπλεπψο ζην θάζκα κεηαμχ ησλ 

παηδαγσγηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ε ζεκαηνινγία 

θηλείηαη θαηά βάζε εθηφο ησλ ζρνιηθψλ ηεηρψλ, παξά ηηο θαηά θαηξνχο 

δηαθνξνπνηήζεηο (Μαηζαίνπ, 2011β).   

Σν ζπγθξηηηθφ επηρείξεκα δελ είλαη λέν, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη αδηάθνπα ζην 

πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα. κσο, ε πγθξηηηθή Δθπαίδεπζε 

δηακνξθψζεθε ζε δηαθξηηφ επηζηεκνληθφ πεδίν απφ ην 19
ν
  αηψλα θαη κεηά, επνρή 

θαηά ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Δπξψπε ηα δεκφζηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα. ληαο ηδηαίηεξα πξνζθηιέο ζηνπο πνιηηηθνχο ηζχλνληεο, ην ζπγθξηηηθφ 

επηρείξεκα ρξεζηκνπνηήζεθε αλειιηπψο είηε γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην αίζζεκα ηεο ππφ 

ακθηζβήηεζε εζληθήο επηβίσζεο, είηε γηα λα θαιχςεη ην αίζζεκα ηεο εζληθήο 

αζθάιεηαο, ή θαη γηα λα ηνλψζεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε έλα επξχηεξν 

ζχλνιν. Ζ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ πέξαζε απφ δηάθνξα ζηάδηα εμέιημεο, 

παξαθνινπζψληαο θαηά επνρή ηφζν ηελ πεξηξξένπζα πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε 

δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, φζν θαη ηελ εμέιημε ηεο επηζηεκνινγίαο 

(Μαηζαίνπ, 2002α·  Nφvoa & Yariv-Mashal, 2003). 

  ηε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ νδήγεζαλ θαηά βάζε δχν ιφγνη:                           

α) Ζ αλάγθε εξκελείαο ησλ δηαθνξψλ πνπ παξνπζίαδαλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

ησλ εζληθψλ θξαηψλ, παξά ηηο παξαπιήζηεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηψπηδαλ θαη ηνλ 

ακνηβαίν εθπαηδεπηηθφ δαλεηζκφ, θαη β) ε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ θνηλσλίαο 
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θαη εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κε ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο 

/εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ε παγθφζκηα εηξήλε πνπ δηαθπβεχνληαλ. 

Αθεηεξία ππήξμε θαηαξρήλ ε εκπέδσζε θαη δηάρπζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δαλεηζκνχ, κηαο απφ ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο πγθξηηηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Απφ ηα γλσζηά παξαδείγκαηα, είλαη απηφ ηνπ Μεγάινπ Πέηξνπ, ν 

νπνίνο πξνρψξεζε ζε επξεία κεηαθνξά εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα γεθπξψζεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ Ρσζίαο θαη Γχζεο. πσο επίζεο 

θαη απηφ ηνπ Victor Cousin, ν νπνίνο δφκεζε ην γαιιηθφ ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (Νφκνο Guizot, 1833) κειεηψληαο ην αληίζηνηρν πξσζηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα (Μνχηζηνο, 2004:98). Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ππήξμε θαζνξηζηηθφ ην 

έξγν ηνπ Marc-Antoine Jullien, ν νπνίνο ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

ππνζηήξημε ηελ πξαθηηθή αμία ησλ πηλάθσλ ηαμηλφκεζεο εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ 

απφ δηάθνξα θξάηε, ηνλίδνληαο ηελ αμία ηνπ επηηπρεκέλνπ, μέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

παξαδείγκαηνο ζηελ πξνψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε άιιεο ρψξεο. 

Γελ είλαη ηπραίν φηη αηψλεο αξγφηεξα ε ηαθηηθή απηή, γλσζηή σο δηάρπζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ, παξακέλεη επξέσο δηαδεδνκέλε ζηνπο θφιπνπο ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ. 

Ο 19
νο

 αηψλαο είλαη ινηπφλ ε επνρή ηνπ επηιεθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ δαλεηζκνχ ζεζκψλ 

απφ άιιεο ρψξεο ζε κεγάιε θιίκαθα, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθέο επηινγέο (Κιεξίδεο & Ρνπζζάθεο, 2016· Μαηζαίνπ, 2002α & 2011γ).   

ηε ζπλέρεηα, ε δεκνζίεπζε απφ ηνλ M. Sadler ηνπ πνιχ γλσζηνχ δνθηκίνπ 

ηνπ, κε ηίηιν «ε πνην βαζκφ κπνξνχκε λα κάζνπκε θάηη κε πξαθηηθή αμία απφ ηε 

κειέηε ησλ μέλσλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο» ζεκαηνδφηεζε νπζηαζηηθά ηε γέλλεζε 

ηεο πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο (Sadler, ζην Μαηζαίνπ, 2002α:313-323). Ο  Sadler 

απέδσζε ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ,                            

ζηε δηαθνξεηηθή ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ θξαηψλ, ζηνπο μεραζκέλνπο αγψλεο θαη ηηο 

παξσρεκέλεο αληηπαξαζέζεηο, αλαγλσξίδνληαο ηε βαξχλνπζα ζεκαζία ηεο ηζηνξίαο 

θαη ηεο παξάδνζεο ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε θαη θαηαλφεζε ηνπο. Δγθαηλίαζε, έηζη, ηελ 

ηζηνξηθή ζρνιή ζθέςεο ζηε πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή, πνπ ζα βξεη ηε ζπλέρεηα ηεο 

ζην έξγν ησλ Isaak Kandel θαη Nicholas Hans: Οη ηειεπηαίνη έδσζαλ ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ην γισζζηθφ φξγαλν 

επηθνηλσλίαο ελφο ιανχ, ην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηα κεγάια 

πνιηηηθά θαη ζξεζθεπηηθά ξεχκαηα θαζψο θαη ηα θνζκηθά θηλήκαηα ηνπ 
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αλζξσπηζκνχ, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη ηνπ εζληθηζκνχ (Μαηζαίνπ, 

2002α & 2011γ).   

Ζ ηζηνξηθή ζρνιή ζθέςεο δελ απνξξίπηεη εμ νξηζκνχ ηηο πξαθηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο ηεο πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο, - απηέο πάληνηε ήηαλ εππξφζδεθηεο:                 

Έηζη, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ην δεηνχκελν απφ ηε κειέηε ησλ μέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ήηαλ ε άληιεζε ρξήζηκσλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ, ε πηνζέηεζε 

έηνηκσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ θαη ν ζρεδηαζκφο εζληθψλ παξεκβάζεσλ 

(Knowing the other). ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ην ζπγθξηηηθφ ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηελ θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, κε ζηφρν ηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ, 

θαιχηεξνπ θφζκνπ αιιειεγγχεο θαη αιιεινθαηαλφεζεο (¨Understanding the other¨). 

ηε δεθαεηία ηνπ ‘60,  ε πγθξηηηθή Δθπαίδεπζε εμππεξέηεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

πξνζπάζεηα Γηεζλψλ  Οξγαληζκψλ θαη ησλ θξαηψλ λα ζπγθξνηήζνπλ εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα γηα λα νηθνδνκεζνχλ ηα λέα εζληθά θξάηε πνπ  πξνέθπςαλ απφ ηηο πξψελ 

απνηθίεο (¨Constructing the other¨). Απφ ην 2000 θαη κεηά, ε πγθξηηηθή Δθπαίδεπζε 

ζπλδέζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ παγθφζκηα ηάζε θαηαζθεπήο εξγαιείσλ 

πνζνηηθνπνηεκέλεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (¨Measuring the other¨). Παξ‘ φια απηά, ε ηζηνξηθή ζρνιή 

ζθέςεο δηαηήξεζε ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έλαλ θαηά βάζε αθαδεκατθφ/ζεσξεηηθφ 

ραξαθηήξα, απνβιέπνληαο θπξίσο ζηελ εξκελεία ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ην 

θνηλσληθφ ζπγθείκελν. Άιισζηε, ηα γεγνλφηα είλαη αδχλαην λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ 

ηνπο γηαηί παξακέλνπλ κνλαδηθά, φζν θαη λα εληνπίδνληαη εκθαλείο νκνηφηεηεο  

(Μαηζαίνπ, 2002α & 2011·  Nφvoa & Yariv-Mashal, 2003).  

ηε ζπγθξηηηθή ζπνπδή ηεο εθπαίδεπζεο, ε ηζηνξηθν-θηινζνζθηθή ζρνιή 

ζθέςεο ζα παξακείλεη θπξίαξρε έσο θαη ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Καηά ηηο πξψηεο 

φκσο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο, ε επηηαθηηθή αλάγθε αλαζπγθξφηεζεο ηεο 

θαηεζηξακκέλεο απφ ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν Δπξψπεο, ε απαίηεζε γηα 

εθδεκνθξαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ε θνηλσληθή πίεζε γηα δηεχξπλζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αγαζψλ έζηξεςαλ  ζηαδηαθά ηνπο κειεηεηέο πξνο ηελ πξαθηηθή 

επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ. Έηζη, ην ελδηαθέξνλ κεηαηνπίζηεθε απφ ηελ 

θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη, ζηελ ππφδεημε ιχζεσλ 

πςεινχ θχξνπο κε αξθεηέο πξννπηηθέο επηηπρίαο. Σελ πεξίνδν απηή, ε ηζηνξηθν-
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θηινζνθηθή ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε δέρεηαη ηα βέιε ηεο αξλεηηθήο θξηηηθήο σο 

ππεξβνιηθά πεξηγξαθηθή, γεληθφινγε, ελνξαηηθή θαη άζθνπα θηιφδνμε ζηελ 

αλαδήηεζε καθξνζθνπηθψλ απαληήζεσλ. Πνιινί κάιηζηα ζεσξνχλ πσο ε 

δηαηζζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εζληθνχ ραξαθηήξα απφ ηνλ κειεηεηή ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη κηα δηαδηθαζία ππνθεηκεληθή, πνπ ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα κεησκέλεο εξκελεπηηθήο αμηνπηζηίαο, ελψ 

ζηε ρεηξφηεξε δηακνξθψλεη εζληθά ζηεξεφηππα (Μαηζαίνπ, 2002α). 

 Έηζη, αξθεηνί ζπγθξηηνιφγνη ηεο επνρήο, φπσο ν Bereday, ν Anderson, νη  

Noah & Eckstein, ζηξάθεθαλ πξνο ηηο πνιιά ππνζρφκελεο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

(θνηλσληνινγία, πνιηηηθή επηζηήκε, νηθνλνκηθή επηζηήκε, ςπρνινγία, θιπ) θαη ηα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ απηέο πξνζέθεξαλ, κε ζεηηθηζηηθφ πξφζεκν.                                  

Γηα παξάδεηγκα, ν θπξίαξρνο ηφηε ιεηηνπξγηζκφο ελδηαθέξζεθε γηα ηελ παξαγσγή 

¨θαζαξήο επηζηήκεο¨, γηα ην πψο ιεηηνπξγνχλ δειαδή ηα πξάγκαηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζηηγκή, θαη φρη γηα ην πψο έθηαζαλ λα είλαη απηά πνπ είλαη (Μαηζαίνπ, 2002α· 

Kazamias, 2001·  King, 2000). Οη παξαπάλσ εμειίμεηο εκπινχηηζαλ ηε δπλακηθή ηεο 

πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο θαη ηελ επηξξνή ησλ ζπγθξηηνιφγσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνχ (Μαηζαίνπ, 2002α & 2011γ). Σελ επνρή απηή 

άιισζηε, θαη ζην πιαίζην ηεο Θεσξίαο ηνπ Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ, ε εθπαίδεπζε 

ζεσξείηαη ηζρπξφο κνριφο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ, γεγνλφο πνπ αξρίδεη 

λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα θαη ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο (Καξαηδηά-ηαπιηψηε & 

Λακπξφπνπινο, 2006).  

κσο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70, ε γεληθεπκέλε αηζηνδνμία γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο εθπαίδεπζεο αξρίδεη λα ππνρσξεί ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηεο επέιαζεο 

ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ζπξξηθλψλνληαο ζεκαληηθά ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

ζπγθξηηηθέο ζπνπδέο. ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, ε δπλακηθή εκθάληζε ηεο  

παγθνζκηνπνίεζεο ζα αιιάμεη εθ βάζξσλ ηελ παγθφζκηα εθπαηδεπηηθή αηδέληα.                

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγθξηηηθή ζπνπδή ηεο εθπαίδεπζεο αλαδσππξψλεηαη θαη πάιη 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘90, νδεγψληαο ηνλ θιάδν ζε ζρεηηθή αλάθακςε. Σελ επνρή 

απηή αλαπηχζζνληαη κάιηζηα θαη άιιεο, πην ξηδνζπαζηηθέο κεζνδνινγηθέο θαη 

επηζηεκνινγηθέο πξνηάζεηο, φπσο ην ζπγθξνπζηαθφ ιεηηνπξγηθφ επηρείξεκα, ην κνληέιν 

αλάιπζεο ησλ παγθφζκησλ ζπζηεκάησλ, ε θξαηνθεληξηθή αλάιπζε, θ.α. (Kazamias, 

2001·  King, 2000). Απφ ην 2000 θαη έπεηηα, εληείλεηαη ε ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε κέηξεζε ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο  (Μαηζαίνπ, 2002α & 2011γ· Nφvoa & Yariv-Mashal, 2003).    

ήκεξα, ζην πεδίν θαηαγξάθεηαη έλαο πινπξαιηζκφο ζεσξήζεσλ θαη 

ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ρσξίο θακία απφ απηέο λα ππεξηεξεί. Δλδηαθέξνλ γηα 

ζπγθξηηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλαιχζεηο εθδειψλεηαη αθφκα θαη απφ ζπγγελείο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Ζ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γχξσ απφ ηνπο ηξφπνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δαλεηζκνχ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ, ηηο κνξθέο ηεο 

ζπγθξηηηθήο θαη δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη ηελ πξνζδνθψκελε πξαθηηθή 

ηεο αμία, παξακέλεη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα. Ο αληίθηππνο ηεο ζπδήηεζεο 

αλακέλεηαη κάιηζηα λα ηζρπξνπνηεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν, θαζψο ην θαηλφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο πνιιαπιαζηάδεη ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή πξφνδν.  

Οη δπλάκεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο αλαπφθεπθηα επηδξνχλ θαη ζηελ εμέιημε 

ησλ ζπγθξηηηθψλ ζπνπδψλ ζηελ εθπαίδεπζε, δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα κηα 

ππνρξέσζε θαη κηα επθαηξία: Ζ ππνρξέσζε πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε αληαπφθξηζεο 

ηεο πγθξηηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ θφζκνπ ζηνλ 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ελψ ε επθαηξία απφ ην ζπλερψο 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηηο δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο ζρέζεηο πνπ παξαηεξείηαη 

κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

(Bray, 2003). πσο φκσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ζε απηφ ην ζχγρξνλν πιαίζην νη κέζνδνη, 

νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θείκελα ησλ παιηψλ ζπγθξηηνιφγσλ ράλνπλ ζηαδηαθά ηε 

λνκηκνπνίεζε ηνπο, θαζψο απεπζχλνληαη ζε έλα θφζκν πνπ πιένλ δελ ππάξρεη. Απφ 

ηε επνρή ηνπ Sadler, έρεη πξάγκαηη επέιζεη πιήξεο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, - θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ. Οη ζχγρξνλνη ζπγθξηηνιφγνη  δελ κπνξνχλ πιένλ λα 

αηελίδνπλ ην κέιινλ, κε ηα  εξγαιεία ηνπ παξφληνο ή ηνπ παξειζφληνο (Μαηζαίνπ, 

2002α· Carnoy, 2006·  Philips, 1989).   

ηελ επνρή καο, άιισζηε, ηίζεηαη ππφ αίξεζε αθφκα θαη ε βαζηθή κνλάδα 

αλαθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, δειαδή ην εζληθφ θξάηνο. Σν ηειεπηαίν 

δελ κπνξεί πηα λα απνθαζίδεη θαηά ην δνθνχλ γηα ηελ πνξεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκάησλ, νχηε λα ειέγρεη ηελ αηδέληα ησλ ζπδεηήζεσλ ζηα δηεζλή fora   (Broadfoot, 

2000· King, 2000). Μνηξαία, απηή ε ζηαδηαθή απν-εζληθνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  
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ζπζηεκάησλ δεκηνπξγεί αλαπφθεπθηα λέα εξκελεπηηθά θαη κεζνδνινγηθά 

πξνβιήκαηα θαηά ηε ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε, κειέηε θαη εξκελεία. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο πξνηείλεηαη απφ νξηζκέλνπο κειεηεηέο ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

εξγαιείσλ, φπσο είλαη ηα Rims θαη ηα Transitologies: Σα rims απνηεινχλ επξχηεξεο 

γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο (π.ρ. ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ ζπλνιηθφηεξεο θαη ζπιινγηθφηεξεο δπλαηφηεηεο αλάγλσζεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Απφ ηελ άιιε, ηα transitologies ζπληζηνχλ κηθξέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπλέβεζαλ πνιιέο θαη ξηδηθέο 

αιιαγέο/κεηαζρεκαηηζκνί φπσο είλαη π.ρ. ε πηψζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ  (Cowen, 

2000:333-342).   

Φαίλεηαη επίζεο πσο ε ζπκβαηηθή λεσηεξηθή αληίιεςε θαηά ηελ νπνία ε 

εθπαίδεπζε παξέρεηαη, θαζνδεγείηαη θαη ειέγρεηαη απφ ηηο θξαηηθέο δνκέο ησλ 

Τπνπξγείσλ Παηδείαο (delivery model  of education) αξρίδεη λα ππνρσξεί κπξνζηά ζε 

κηα λεν-ζπγθξηηηθή αληίιεςε, βάζεη ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε πεξηζζφηεξν 

ζηε κάζεζε θαη ηε δηαζχλδεζε ηεο κε ηελ θνπιηνχξα. Πξάγκαηη, ε εθπαηδεπηηθή 

ξεηνξηθή ζηξέθεηαη ζήκεξα γχξσ απφ ηε ζπγθξηηηθή καζεζηνινγία/ comparative 

lernology, πξννπηηθή πεξηζζφηεξν θαηάιιειε γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη ηξφπνη 

επηηπρνχο εκπινθήο ησλ αηφκσλ ζηηο πνηθίιεο θαη πνιπδηάζηαηεο  καζεζηαθέο 

επθαηξίεο πνπ αλνίγνληαη κπξνζηά ηνπο (Broadfoot, 2000).    

ε ζπλάξηεζε κε ηα πξναλαθεξζέληα, αληηιακβαλφκαζηε πσο νη ζθνπνί  ηεο 

πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο είλαη εμίζνπ ζεσξεηηθνί θαη πξαθηηθνί, - φρη φκσο κε ηε 

ρξεζηηθή/εξγαιεηαθή έλλνηα ηνπ λεν-θηιειεπζεξηζκνχ: ηνπο ζεσξεηηθνχο, 

ζπγθαηαιέγνληαη «ε θαηάθηεζε ηεο θαηλνχξγηαο γλψζεο, φ έιεγρνο ππνζέζεσλ, ε 

δηαηχπσζε ζεσξηψλ θαη ηειηθά ε δηακφξθσζε ελφο επηζηεκνληθνχ παξαδείγκαηνο». 

ηνπο πξαθηηθνχο ζηφρνπο, πεξηιακβάλνληαη «ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ε κειέηε 

θαη ε αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ν πξνζπνξηζκφο ρξήζηκσλ 

καζεκάησλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο» (Μαηζαίνπ, 2002α:183). 

Οη ζθνπνί ηεο ζπγθξηηηθήο ζπνπδήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ 

εκπεξηέρνπλ έηζη κειηνξηζηηθέο (βειηησηηθέο) ηάζεηο, φπσο είλαη  ε πξνψζεζε ηεο 

γλψζεο, ε εξκελεία θαη ακνηβαία θαηαλφεζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη 
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ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα μέλα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, ε εηο βάζνπο 

γλψζε ηνπ εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζε παγθφζκην επίπεδν, ε ζπγθέληξσζε ρξήζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δεδνκέλσλ/πνξηζκάησλ/δηαδηθαζηψλ/θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηνπο ππεχζπλνπο 

ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε πξνψζεζε θαη ζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αιιαγήο θαη ε ελδειερήο ελεκέξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (Philips, 2000). 

Καηά ζπλέπεηα, ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ μέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ καο 

θαζηζηά πην ηθαλνχο ζην λα θαηαλνήζνπκε ην δηθφ καο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, λα 

«εθηηκήζνπκε, φπσο δελ έρνπκε εθηηκήζεη πνηέ ζην παξειζφλ, ηα θαιά ζηνηρεία πνπ 

έρνπκε θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φια φζα ρξεηάδνληαη αιιαγή» (Sadler, ζην: 

Μαηζαίνπ, 2002α:318). Ζ ζχγθξηζε ηνπ εζληθνχ κε ην ππεξεζληθφ παξάδεηγκα καο 

βνεζά θπξίσο ζην λα δηεπξχλνπκε θαη λα εκπινπηίζνπκε ηε δηθή καο ηδηαίηεξε 

νπηηθή γσλία αιιά θαη λα απνηηκήζνπκε θαιχηεξα ηελ εζσηεξηθή καο 

πξαγκαηηθφηεηα,  απνθεχγνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν λα νδεγεζνχκε ζε έλαλ 

«επηθίλδπλν (εθπαηδεπηηθφ) επαξρησηηζκφ» (Rohrs, ζην: Μπνπδάθεο, 2006:21-36).  

Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζνχκε ζηε ζπκβνιή ηεο ζπγθξηηηθήο 

ζπνπδήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα λέα 

πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή, κέζα ζην πιαίζην πνπ ππαγνξεχνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο καο. Μηα Παηδαγσγηθή πνπ ζα ηνπνζεηνχζε ηηο 

αμίεο, ηηο ηδέεο θαη ηα δεηήκαηα θνπιηνχξαο ζηελ θαξδηά ησλ εζληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αλαδεηθλχνληαο 

εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο αιιά θαη ηζρπξά εζληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλζίζηαληαη κε 

επηηπρία ζην ρξφλν θαη ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο (Alexander, 2001).  

Σα παξαπάλσ απνθιείνπλ μεθάζαξα απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο πγθξηηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνλ σκφ θαη άθξηην εθπαηδεπηηθφ δαλεηζκφ ηνπ παξειζφληνο:                       

Οη ζρεηηθέο επηθπιάμεηο εθθξάζηεθαλ ήδε απφ ην 1900, φηαλ ν Μ. Sadler,  κηιψληαο 

ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηάζθεςε ηνπ Guildford, ηφληζε εκθαηηθά ηε ζεκαζία 

θαηαλφεζεο ηνπ ζπγθείκελνπ γηα ηε ζσζηή εξκελεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ. 

πσο ππνζηήξημε, «θαηά ηε κειέηε ησλ μέλσλ ζπζηεκάησλ Δθπαίδεπζεο δελ ζα 

πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη ηα δεδνκέλα εθηφο ζρνιείνπ έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη 

απφ ηα πξάγκαηα κέζα ζην ίδην ην ζρνιείν θαη φηη είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ θαη 

εξκελεχνπλ ηα πξάγκαηα κέζα ζε απηφ. Γε κπνξνχκε λα πεξηπιαληφκαζηε θαηά ην θέθη 

καο αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηνπ θφζκνπ, ζαλ ην παηδί πνπ 
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ζνπιαηζάξνληαο ζ’ έλαλ θήπν ζπιιέγεη έλα ινπινχδη απφ απηφλ ην ζάκλν θαη κεξηθά 

θχιια απφ θείλνλ θαη χζηεξα πξνζδνθά θπηεχνληαο φζα ζπγθέληξσζε ζην ρψκα ηεο 

απιήο ηνπ λα έρεη έλα δσληαλφ θπηφ…» (Sadler, ζην: Μαηζαίνπ, 2002α:318).                          

Οη ζχγρξνλνη ζπγθξηηνιφγνη πιένλ δελ ¨αληηγξάθνπλ¨, αληηζέησο επηρεηξνχλ 

λα πξνζεγγίζνπλ κε επαηζζεζία ηηο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο θνπιηνχξεο,  

επηδηψθνληαο ηε ζπλαίλεζε ζηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο ζπγθξηηηθήο επηζηήκεο 

θαη ελζσκαηψλνληαο ζηηο αλαιχζεηο ηνπο δεδνκέλα απφ ην εζληθφ, ππεξεζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ, δηεζλέο θαη παγθφζκην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (Little, 2000). Καηά 

ζπλέπεηα, θαζίζηαληαη αλαγθαίεο νη δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο ησλ φπνησλ  

¨εθπαηδεπηηθψλ εηζαγσγψλ¨. Πξνηείλνληαη κάιηζηα ηέζζεξα δηαθξηηά ζηάδηα:                    

α) Σν ζηάδην πξνζέιθπζεο/εηζαγσγήο απφ ην δηεζλέο εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

ζηνηρείσλ/πξαθηηθψλ/εκπεηξηψλ, β) ην ζηάδην ιήςεο απνθάζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν, 

γ) ην ζηάδην εθαξκνγήο απηψλ ησλ απνθάζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν, θαη δ) ην ζηάδην 

ελζσκάησζεο, εκπέδσζεο θαη απηνρζνλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαλείσλ. 

Καηαιπηηθφ ξφιν ζε απηή ηε δηαδξνκή ελδέρεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ πνιηηηθά, 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά γεγνλφηα κε επηξξνή ζηελ θνηλή γλψκε, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ην ζνθ πνπ ππέζηε ε Ακεξηθή απφ ηελ εθηφμεπζε  ηνπ πνχηληθ, ή ν 

δηεζλήο αληίθηππνο απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ εζληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζην δηαγσληζκφ PISA ηνπ ΟΟΑ (Philips & Ochs, 

2003).  

Πξάγκαηη, νη ζχγρξνλνη ζπγθξηηνιφγνη αληηιακβάλνληαη ηα εθπαηδεπηηθά 

δεηήκαηα πεξηζζφηεξν νιηζηηθά, ζπλεθηηκψληαο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη 

παξακέηξνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν 

πιαίζην: Πξψηα-πξψηα, ην γεγνλφο φηη ε επνρή καο ζεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ΣΠΔ, ε 

δπλακηθή ησλ νπνίσλ νδήγεζε ζηελ αλαηξνπή ηεο πξνλεσηεξηθήο αληίιεςεο γηα ηελ 

ελφηεηα ρψξνπ θαη ρξφλνπ. Ζ ζρέζε απηή αλαζεσξείηαη δηαξθψο, φζν δχζθνιν θαη 

αλ καο είλαη λα έξζνπκε ζε ξήμε κε ηελ αηζζεηεξηαθή καο αληίιεςε. Οη ΣΠΔ 

έθεξαλ αθφκα ζην θσο λέεο, αλνηθηέο πεγέο κάζεζεο, έμσ απφ ηε ζρνιηθή αίζνπζα, 

πξνθαιψληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έλα ληφκηλν αιιαγψλ.   

Οη ζπγθξηηνιφγνη ηεο επνρήο καο ζπλεθηηκνχλ επίζεο ηε δπλακηθή πνπ 

απέθηεζε ην ζπγθξηηηθφ επηρείξεκα ζην νπινζηάζην ησλ ππεξεζληθψλ Οξγαληζκψλ: 

Ζ ζχγθξηζε ρξεζηκνπνηείηαη απφ απηνχο επξχηαηα, σο κέζν λνκηκνπνίεζεο 



31 
 

εθπαηδεπηηθψλ ζπγθιίζεσλ θαη εληαίσλ απνθάζεσλ ζε δηάθνξνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ρψξνπο. Έηζη, ε δπλακηθή εκπινθή ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Γ.Ο. ζηα δεηήκαηα  ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε θαηαιπηηθή επηξξνή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ε πξνηίκεζε ηνπο ζηε ρξήζε νηθνλνκηθν-

ηερλνθξαηηθψλ φξσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ ζε επξσπατθή θαη δηεζλή θιίκαθα, θαζηζηνχλ ζπρλά πξνβιεκαηηθή ηε ζρέζε 

ζπγθξηηηθήο εθπαίδεπζεο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Μαηζαίνπ, 2009 & 2011γ· 

Nφvoa & Yariv-Mashal, 2003). Απηφ ζεκαίλεη πσο ην ζπγθξηηηθφ επηρείξεκα 

ιεηηνπξγεί ζε κεγάιν βαζκφ σο ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο (mode of governance) θαη φρη 

κφλν σο ηαμίδη ζηελ ηζηνξία (historical journey) (Grant, 2000·  King, 2000·  Nφvoa & 

Yariv-Mashal, 2003).                      

πκπεξαζκαηηθά, ε πγθξηηηθή Δθπαίδεπζε, σο δηαθξηηφ επηζηεκνληθφ πεδίν, 

βξίζθεηαη ζήκεξα ζην κεηαίρκην αλάκεζα ζην λεσηεξηθφ ηεο παξειζφλ θαη ην 

κεηαλεσηεξηθφ ηεο κέιινλ. Ζ λέα παγθφζκηα ηάμε πξαγκάησλ επηβάιιεη 

δηαθνξεηηθνχο φξνπο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο, θαζψο νη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζπκπιέθνληαη, γελλψληαο θαηλνχξγηεο πξνθιήζεηο θαη 

επθαηξίεο (Broadfoot, 2000·  King, 2000).   

Με βάζε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, ε παξνχζα δηαηξηβή έιαβε ππφςε ηεο ηηο 

παξαθάησ ζεσξεηηθέο παξαδνρέο:  

  1)   Ζ εθπαίδεπζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί δελ ιεηηνπξγνχλ ¨ελ θελψ¨:   

Σα φζα δηαδξακαηίδνληαη ζην εμσηεξηθφ ζπγθείκελν έρνπλ κεγάιε ζεκαζία, 

επεξεάδνληαο θαζνξηζηηθά, ηξνπνπνηψληαο θαη κεηαζρεκαηίδνληαο ηα ηεθηαηλφκελα 

ζην εζσηεξηθφ ηεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ 

επεξεάδεηαη ζπγρξφλσο  απφ ηελ ηδηαίηεξε ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη ηηο θαηαβνιέο πνπ  

θιεξνδφηεζε ην εζληθφ παξειζφλ. Αλαθνξηθά κε ηελ αλά ρείξαο δηαηξηβή, ε 

αδξνκεξήο έζησ δηαζχλδεζε κε ηνλ νξηδφληην-ζπγρξνληθφ θαη ηνλ θάζεην-

δηαρξνληθφ άμνλα αλαθνξάο ζεσξείηαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα κηα ζχγρξνλε 

ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε θαη εξκελεία ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε 

έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

2) Ζ δεδνκέλε επίδξαζε ηνπ ζπγθείκελνπ ζηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεζκψλ δελ εθιακβάλεηαη σο ηθαλή λα πξνθαιέζεη ηνλ αθαξηαίν θαη απηφκαην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο. Καη απηφ γηαηί ε εθπαίδεπζε σο ζεζκφο επεξεάδεηαη κελ απφ 
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ην επξχηεξν πεξηβάιινλ αιιά δελ αληηδξά αληαλαθιαζηηθά ζηα εξεζίζκαηα ηνπ, 

θαζψο δηαηεξεί κηα ζεζκηθή αδξάλεηα θαη κηα απηνλνκία ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αλαγλσξίδεη, εξκελεχεη θαη θαηαλνεί ηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ. 

3) Υσξίο λα ππνηηκάηαη ε ρξεζηηθή /ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε ηεο επηκφξθσζεο, 

- απηή δειαδή πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξν ηελ πξνζαξκνγή θαη αληαπφθξηζε ζηηο 

αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο,- ζηελ αλά ρείξαο δηαηξηβή επηδνθηκάδεηαη κηα πεξηζζφηεξν 

πνιχπιεπξε θαη αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο, θαη θαη‘ επέθηαζε 

ηεο επηκφξθσζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

4) Ζ ζπγθξηηηθή ζπνπδή ηεο εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

βεβαηφηεηεο, ζε έλαλ αβέβαην θφζκν. Ζ φπνηα πξνζπάζεηα θαηά θαλέλα ηξφπν δελ 

απνζθνπεί ζηελ εμαγσγή λνκνηειεηαθνχ ηχπνπ θξίζεσλ, - απηφο δελ ήηαλ άιισζηε 

πνηέ ν ζηφρνο ηνπ ζπγθξηηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Οχηε απνβιέπεη ζηελ παξαγσγή 

παξαθηλδπλεπκέλσλ πξνγλψζεσλ πνπ  εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο  ζθνπηκφηεηεο. 

Καηά ζπλέπεηα, θαλέλα απφ ηα εθπαηδεπηηθά παξαδείγκαηα ζηα νπνία γίλεηαη 

αλαθνξά δελ εθιακβάλεηαη νχηε σο λφξκα νχηε σο πξφηππν (Kazamias, 2001:439- 

449). Ζ πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη επηδνθηκάδεη, έηζη, ηε δηαπηζησηηθή θαη 

δηεξεπλεηηθή θαηαγξαθή  επηινγψλ, δπλαηνηήησλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη πξνηάζεσλ, 

θπξίσο δε ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ. 

Άιισζηε, ζηελ θνηλσλία ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο θακία κνξθή εθπαίδεπζεο ή 

εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ δελ κπνξεί λα εθιεθζεί σο ζέζθαην (Jarvis, 1999).                            

Οη ζπγθξηηνιφγνη ηεο εθπαίδεπζεο θαηαλννχλ πιένλ πσο δελ ππάξρεη κηα απφιπηε 

θαη γεληθεπκέλε αιήζεηα, παξά κφλν επηκέξνπο αιήζεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο θαη αλάγθεο (Paulston, 1999).  

5)  Σέινο, δελ  παξαγλσξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε 

ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ. Χο ηέηνηα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ν 

πηζαλφο εζλνθεληξηζκφο θαη ε κεξνιεςία ηνπ εξεπλεηή/ηξηαο θαηά ηελ πξνζέγγηζε 

θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ, ηα πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζε πξσηνγελείο θαη 

δεπηεξνγελείο πεγέο, θαζψο θαη γεληθφηεξα πξνβιήκαηα ζπγθξηζηκφηεηαο αλφκνησλ 

πξαγκάησλ ή δεηθηψλ (Μαηζαίνπ, 2002α). 
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1.3    Μεζνδνινγηθέο νξηνζεηήζεηο: Η Ιζηνξηθν-ζπγθξηηηθή Αλάιπζε 

 

Γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε κεζνδνινγηθή αληηκεηψπηζε κηαο κειέηεο ζπλδέεηαη ζηελά κε 

ηα δηαηππσκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν εξεπλεηήο/ηξηα επηιέγεη λα 

ηα επεμεξγαζηεί (Ρνπζζάθεο, 2010:29). 

Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε πνπ επηρεηξνχκε ζην παξφλ πφλεκα ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο ηζηνξηθνζπγθξηηηθήο αλάιπζεο. Ο εηζεγεηήο ηεο, 

Α. Καδακίαο, αληηιακβάλεηαη ηελ θνηλσλία δνκηθά, θαζψο ζεσξεί φηη ε εξκελεία 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη απφ ην εθάζηνηε εμσγελέο θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη. πγθεθξηκέλα, ε ηζηνξηθν-εξκελεπηηθή κέζνδνο ζέηεη ηα δεδνκέλα ζηελ 

ηζηνξηθή ηνπο πνξεία, θαη κε ηε βάζε απηή επεμεγεί θαη εξκελεχεη ηηο πξνθχπηνπζεο 

εμειίμεηο (Μπνπδάθεο & Κνπζηνπξάθεο, ζην: Μπνπδάθεο, 2006:57-92). Πξνζπαζεί 

κε ηνλ ηξφπν απηφ λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζίαζαλ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπο ηφζν ε θιαζζηθή ηζηνξηθνθηινζνθηθή αλάιπζε (αζαθέο πιαίζην ιεηηνπξγίαο, 

έιιεηςε ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ θαη θαηεγνξηψλ, γεληθφινγεο πνηνηηθέο πεξηγξαθέο 

κε έκθαζε ζηελ αλαδήηεζε ηνπ εζληθνχ ραξαθηήξα πίζσ απφ θάζε ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο), φζν θαη ν θαηνπηλφο δνκνιεηηνπξγηζκφο (εκπεηξηθνζηαηηθή έξεπλα 

θαη ιεηηνπξγηθά θνηλσληνινγηθά εξγαιεία κε πξαθηηθνχο-ρξεζηηθνχο ζηφρνπο, 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξφγλσζε θαη ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ππεξβνιηθή 

έκθαζε ζηα πνζνηηθά κεηξήζηκα ζηνηρεία) πνπ καδί κε κηα ζεηξά άιισλ, λεφηεξσλ 

κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ (φπσο είλαη ην κνληέιν ηεο αλάιπζεο ησλ παγθφζκησλ 

ζπζηεκάησλ, ε θξαηνθεληξηθή αλάιπζε, θ.α.) θπξηάξρεζαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘50 

ζηε δηεζλή ζθελή (Καzamias, 2001). 

Ο Καδακίαο ζεσξεί φηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ηζηνξηθή δηάζηαζε πνπ 

ελδηαθέξνληαλ γηα ην πψο έθηαζαλ ηα πξάγκαηα λα είλαη απηά πνπ είλαη 

παξακειήζεθε, ζρεδφλ εμαθαλίζηεθε απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε εθπαηδεπηηθψλ  

ζεζκψλ θαη ζπζηεκάησλ, γηα λα αληηθαηαζηαζεί απφ θαηλνχξγηα κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία κε θαζαξά ζεηηθηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Απηήλ ηελ αληζηνξηθή ηάζε ησλ 

εκεξψλ καο ν Καδακίαο ηελ αληηιακβάλεηαη σο κηα κνξθή  επηθίλδπλεο ηζηνξηθήο 

ακλεζίαο, πνπ εμεηάδνληαο απνθιεηζηηθά ην πψο είλαη θαη πψο ιεηηνπξγνχλ ηα 

πξάγκαηα ηψξα, απαλζξσπνπνηεί ηε ζπγθξηηηθή εθπαίδεπζε, κεηαηξέπνληαο ηε ζε 

ρξεζηηθφ εξγαιείν πνιηηηθήο δξάζεο πνπ ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά 
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ζθνπηκφηεηεο. Καηά ηε γλψκε ηνπ, ε Ηζηνξία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ 

εξγαιείν, θαζψο είλαη κηα ζαθψο  αλζξσπηζηηθή επηζηήκε, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 

θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ πξαγκάησλ. Γηα ηνλ Καδακία, ε πξναλαθεξζείζα 

κεζνδνινγηθή κεηαζηξνθή  ιεηηνπξγεί επηβαξπληηθά,  ζε έλαλ θφζκν πνπ ήδε 

θπξηαξρείηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε θαη  ην ιεηηνπξγηθφ νξζνινγηζκφ 

(Καzamias, 2001). 

Γηα ην ιφγν απηφ, θαη ρσξίο λα απνξξίπηεη ηίπνηα εμ νινθιήξνπ, πξνηείλεη  

ηελ  ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθή κέζνδν αλάιπζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηελ ζπλαίξεζε ηεο κε ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. εκείν αλαθνξάο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ δελ είλαη νχηε ε πξφγλσζε νχηε ε πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα, 

αιιά ε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη. Σν γεγνλφο απηφ 

θάλεη ηε πγθξηηηθή Δθπαίδεπζε λα έρεη πεξηζζφηεξν πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ρσξίο απηφ λα απνθιείεη θαη ηελ χπαξμε πνζνηηθψλ. Ο Καδακίαο θάλεη ιφγν γηα 

επαλαπξνζέγγηζε ηεο ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ζπγθξηηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηε 

ρξήζε ελλνηψλ θαη ζεσξηψλ πνπ παξέρνπλ θίιηξα θαη πιαίζηα εξκελείαο ησλ 

ηζηνξηθψλ θαηλνκέλσλ (Μαηζαίνπ, 2002α· Καzamias, 2001). Έηζη, ε εθπαηδεπηηθή 

ζχγθξηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηεχξπλζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηθήο καο, 

ηδηαίηεξεο αηνκηθήο νπηηθήο γσλίαο (Rνhrs, ζην: Μπνπδάθεο, 2006:21-36). 

 Οη ζπγθξηηνιφγνη ζπλήζσο εμεηάδνπλ ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθά δχν ή παξαπάλσ 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ¨ηφπνπο¨, δηαηππψλνληαο ζηε ζπλέρεηα 

ζπκπεξάζκαηα. Οη ¨ζεσξεηηθνί θαθνί αλάγλσζεο¨ πνηθίινπλ βέβαηα αλά εξεπλεηή, 

νδεγψληαο ζπρλά ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο αλαιχζεηο (Καzamias, 2001). Πνηθίινπλ 

επίζεο θαη νη πεγέο άληιεζεο δεδνκέλσλ πέξα απφ ηα επίζεκα θείκελα εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, πνπ ελίνηε κπνξεί λα είλαη επηθαλεηαθά ή αθφκα θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθά 

(Cowen, 2000). Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ θαη πξαθηηθψλ 

επηβάιιεη ζπλήζσο θαη «ηνλ νξηζκφ θαη  πξνζδηνξηζκφ ελφο ζεκείνπ αλαθνξάο, ελφο 

tertium comporationis, πνπ ζπλνδεπφκελν θαη ζπλδπαδφκελν απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

ππφζεζε, απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε κηαο ζπζηεκαηηθήο ζχγθξηζεο. Σν tertium 

comporationis είλαη, δειαδή, απηφ πνπ επηηξέπεη ζηε ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε λα εζηηάζεη 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εηδηθή ζεκαηηθή» (Rohrs, ζην: Μπνπδάθεο, 2006:21-36). 
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ζνλ αθνξά ηψξα  ηε δνκή κηαο ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθήο κειέηεο, απηή κπνξεί 

λα είλαη δηαρξνληθή, ζπγρξνληθή ή εκηδηαρξνληθή/εκηζπγρξνληθή. Οη δηαρξνληθέο 

κειέηεο είλαη πεξηζζφηεξν αθεγεκαηηθέο, πξνζηδηάδνληαο ζηελ ηζηνξία ηεο 

εθπαίδεπζεο, εζηηάδνπλ δε ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπλέρεηα ή ζηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή. 

Απφ ηελ άιιε, νη ζπγρξνληθέο κειέηεο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ π.ρ. ηελ πνξεία κηαο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο. Σέινο, νη εκηδηαρξνληθέο/εκηζπγρξνληθέο κειέηεο ελδηαθέξνληαη 

θπξίσο γηα ηελ εμέηαζε δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ επεηζνδίσλ, κέζα απφ κειέηεο 

πεξίπησζεο (Cowen, 2000).  

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ζηελ παξνχζα δηαηξηβή επηιέγεηαη ε 

δηαρξνληθή ζπγθξηηηθή κειέηε, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί κέζα ζην ρξφλν ε εμέιημε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ, ε εμέιημε ησλ ζέζεσλ ηνπο απέλαληη ζην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαζψο θαη ε ζεζκηθή δηακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ άιιε, επηιέγεηαη ε ζπγρξνληθή ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε, 

πξνθεηκέλνπ α) λα ζθηαγξαθεζεί ν επξσπατθφο επηκνξθσηηθφο ράξηεο θαη β) κέζα 

απφ ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ, λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ ειιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επξσπατθή/δηεζλή εθπαηδεπηηθή/επηκνξθσηηθή πνιηηηθή θαη 

ηε ζρεηηθή ζπκβαηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο 

εθπαηδεπηηθψλ. 
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1.4    Μέζα πιινγήο ησλ Γεδνκέλσλ 

 

Δηζαγσγηθά 

 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή, σο κέζα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεζαλ α) ε 

Βηβιηνγξαθηθή Έξεπλα θαη β) ε Γεκνζθνπηθή Έξεπλα κε ρξήζε Γνκεκέλνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ. Ζ Βηβιηνγξαθηθή Έξεπλα ζπλδέεηαη κε ηα  ηξία πξψηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη εμειίζζεηαη ζην 2
ν
, 3

ν
, 4

ν
, 5

ν
 θαη 6

ν
 θεθάιαην. Ζ Γεκνζθνπηθή 

Έξεπλα αλαθέξεηαη ζην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη αλαπηχζζεηαη ζην 7
ν
 

θεθάιαην. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εξεπλήηξηα έθξηλε ζθφπηκν ηα φζα αθνξνχλ ζηε 

Γεκνζθνπηθή Έξεπλα λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ αξρή ηνπ 7
νπ

 θεθαιαίνπ, πξηλ απφ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

1.4.1   Βηβιηνγξαθηθή  Έξεπλα 

   

Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζπληζηά κηα ζπλζεηηθή κειέηε, θαζψο ζηεξίδεηαη ζε 

ήδε θαηαγεγξακκέλν πιηθφ, ην νπνίν φκσο παξνπζηάδεηαη ζπζηεκαηνπνηεκέλν θαη 

εξκελεπηηθά αμηνπνηεκέλν απφ ηνλ εξεπλεηή.  Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε 

επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ δηάθνξα είδε έληππσλ πεγψλ, ήηνη 

βηβιία, άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, επίζεκα έγγξαθα, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, 

επηζηεκνληθέο κειέηεο, θ.α. Βαζηθφ κέιεκα ηνπ εξεπλεηή απνηειεί ε ζπγθέληξσζε 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα δεδνκέλσλ θαη εξκελεηψλ, θαη ελ 

ζπλερεία ε  πξνζήθνπζα παξνπζίαζή ηνπο (Παξαζθεπφπνπινο, 1993: 21-22, T.1).  

Δλ πξνθεηκέλσ, ππήξμε αθελφο ζπζηεκαηηθή θαη δηεμνδηθή πξσηνγελήο 

δηεξεχλεζε ζηνηρείσλ αξρείνπ θαη πεγψλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΟΟΑ 

θαη ΟΤΝΔΚΟ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα ην πεξηερφκελφ ηνπο απνδφζεθε απηνχζην, 

έηζη ψζηε λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηή ε δηαζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο 

επηδξάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε εμέιημε ηεο  εθπαηδεπηηθήο/επηκνξθσηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ ππεξεζληθψλ πξσηαγσληζηψλ.  Μάιηζηα, ηα επίζεκα θείκελα ηεο Δ.Δ. 

«ζεσξείηαη φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο ηζηνξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
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ιφγνπ πνπ δηακνξθψζεθαλ κε βάζε έλα πιέγκα ζρέζεσλ  γλψζεο-εμνπζίαο, εληφο ηεο 

Κνηλφηεηαο αιιά θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ». Γηα ην ιφγν απηφ, δελ ζεσξνχληαη 

«ίρλε ηζηνξηθήο κλήκεο, αιιά … απνθαληηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

θνηλνηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν» (Παζηάο, 2006β:21). 

Δπηπιένλ, ππήξμε ειιελφγισζζε θαη μελφγισζζε δεπηεξνγελήο κειέηε ζηνηρείσλ ζε 

άξζξα, ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο, επηζηεκνληθά θείκελα  θιπ,  γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο 

επξσπατθήο /δηεζλνχο θαη εζληθήο εθπαηδεπηηθήο/επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο.  

Δπηπξφζζεηα, ε εξεπλήηξηα ζηεξίρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζην πεξηερφκελν 

δχν δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ νινθιήξσζε ζην πιαίζην αληίζηνηρσλ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Αλαθεξφκαζηε ζην Μ.Π..  ηνπ Δ.Α.Π., κε 

ηίηιν «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» θαη ζην Μ.Π.. ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Κ.Π.Α., κε 

ηίηιν «πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή κε έκθαζε ζε δεηήκαηα πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε».    
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1.5    Η Γφκεζε ηεο δηαηξηβήο 

 

ην Α΄ Μέξνο  ηεο αλά ρείξαο δηαηξηβήο πεξηιακβάλνληαη: 

 Η Δηζαγσγή – Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε    

 Σν 1
ν
 θεθάιαην, κε ηίηιν «Θεσξία θαη Μέζνδνο», ζην νπνίν 

εκπεξηέρνληαη ν θνπφο, ηα Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα, ε Τπφζεζε Δξγαζίαο, 

νη Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο, ηα Μέζα πιινγήο ησλ Γεδνκέλσλ θαη  ε 

Γφκεζε ηεο Γηαηξηβήο.           

ην Β΄ Μέξνο, πεξηιακβάλνληαη: 

 Σν 2
ν
 θεθάιαην, κε ηίηιν: «Η εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο», ζην νπνίν δηεξεπλάηαη δηεμνδηθά ε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο, νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ  Κνηλσλία ηεο 

Γλψζεο θαη ηε Γηα βίνπ Μάζεζε, θαζψο επίζεο θαη νη ξαγδαίνη 

κεηαζρεκαηηζκνί πνπ πξνθιήζεθαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ απηέο 

ηηο εμειίμεηο. 

 Σν 3
ν
 θεθάιαην, κε ηίηιν: «Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο,  ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ»,  ην νπνίν  εμεηάδεη ηελ 

εκπινθή ηνπ ππεξεζληθνχ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη. πγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ε εμέιημε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε δηαζχλδεζε ηεο κε 

ηηο επηδηψμεηο ηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ελσζηαθνχ νξάκαηνο. Δμεηάδεηαη 

επίζεο ε εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ, κέζα ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν πιαίζην. 

 Σν 4
ν
 θεθάιαην, κε ηίηιν: «Η ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε θαη 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Δπξψπε», ζην νπνίν δηεξεπλάηαη ν ξφινο ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο 

θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηελ εμέιημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ζπλνιηθφηεξε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δμεηάδεηαη επίζεο ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη ηα εζληθά 

ζπζηήκαηα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηα επξσπατθά θξάηε-κέιε. 
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 Σν 5
ν
 θεθάιαην, κε ηίηιν: «Η αλαγθαηφηεηα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: Δπηζεκάλζεηο θαη πξνζαλαηνιηζκνί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ηνλ ΟΟΑ θαη ηελ ΟΤΝΔΚΟ», ην νπνίν κειεηά ηελ πνιηηηθή 

ξεηνξηθή, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ. ηνπ 

ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ φζνλ αθνξά ηελ ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε θαη 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε. 

 Σν 6
ν
 θεθάιαην, κε ηίηιν: «Η ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα», ην νπνίν δηεξεπλά ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ εζληθνχ  ζπζηήκαηνο ελδνυπεξεζηαθήο 

επηκφξθσζεο. Αλαδεηθλχνληαη  κάιηζηα ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί  φζνλ 

αθνξά ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ κε ηηο ππεξεζληθέο επηκνξθσηηθέο θαηεπζχλζεηο 

θαη πξνηεξαηφηεηεο. 

ην Γ΄ Μέξνο πεξηιακβάλεηαη: 

 Σν 7
ν
 θεθάιαην ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα Απνηειέζκαηα 

Γεκνζθνπηθήο Έξεπλαο κε ηε ζπκπιήξσζε Γνκεκέλνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο/ απφςεηο ησλ ειιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά δεηήκαηα επξσπατθήο /δηεζλνχο θαη εζληθήο 

εθπαηδεπηηθήο θαη επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο. Παξνπζηάδνληαη. 21 Γξαθήκαηα 

θαη 54 Πίλαθεο. 

ην Γ΄ Μέξνο πεξηιακβάλνληαη:  

 Σν 8
ν
 θεθάιαην, κε ηα ζπλνιηθά «πκπεξάζκαηα» πνπ πξνέθπςαλ αθελφο 

απφ ηελ αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο θεθαιαίσλ θαη αθεηέξνπ απφ ηε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.  

 Σν 9
ν
 θεθάιαην κε ηίηιν «Δπίινγνο– πδήηεζε», ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη 

πνηθίινη πξνβιεκαηηζκνί, κε ηελ πξνζδνθία λα ελεξγνπνηεζεί έλα γφληκνο 

δηάινγνο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. 

Σα πξναλαθεξφκελα θεθάιαηα ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ηεζζάξσλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. πγθεθξηκέλα:   
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 Σν 2
ν
 θαη 3

ν
 θεθάιαην αλαθέξνληαη ζην 1

ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα                       

ζρεηηθά κε ην κεηα-λεσηεξηθφ πιαίζην εθπαίδεπζεο ζην νπνίν εληάζζεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ θαη κε ηα βαζηθφηεξα ζηάδηα εμέιημεο ηεο πνιηηηθήο απηήο.   

 

 Σν 4
ν
 θαη 5

ν
 θεθάιαην ζρεηίδνληαη κε ην 2

ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα                       

πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ζηφρνπο, ηηο ζεκαηηθέο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο UNESCO ζην δήηεκα 

ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

 Σν 6
ν
 θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην 3

ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα γηα ηε ζεζκηθή 

εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο, ζε ζρέζε 

κε ηα πξνηεηλφκελα απφ ηνπο ππεξεζληθνχο πξσηαγσληζηέο (Δ.Δ., ΟΟΑ, 

ΟΤΝΔΚΟ). 

 

 Σν 7
ν
 θεθάιαην, ην νπνίν εκπεξηέρεη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δνκεκέλνπ  εξσηεκαηνινγίνπ, αλαθέξεηαη ζην                     

4
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ δηεξεπλά ηηο απφςεηο θαη ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο UNESCO ζην δήηεκα ηεο 

ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηελ αληαπνθξηζηκφηεηα/ζπκβαηφηεηα ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο σο πξνο απηέο. 
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Β΄  ΜΔΡΟ 
 

2
ν
  θεθάιαην:  Η εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

3
ν
  θεθάιαην:  Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ, ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ 

4
ν
  θεθάιαην:  Η ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε θαη ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε 

5
ν
  θεθάιαην:  Η αλαγθαηφηεηα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

Δπηζεκάλζεηο θαη Πξνζαλαηνιηζκνί απφ ηελ Δ.Δ, ηνλ ΟΟΑ θαη ηελ 

ΟΤΝΔΚΟ 

6
ν
  θεθάιαην: Η ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 
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2
ν
 θεθάιαην: Η εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

 

Δηζαγσγηθά 

 

Ζ εθπαίδεπζε βξίζθεηαη, - φζν ειάρηζηνη ίζσο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο-, ζην 

επίθεληξν ηνπ ζχγρξνλνπ ιφγνπ πεξί αιιαγήο. Πξάγκαηη, νη ζπρλέο εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη εληφο ησλ εζληθψλ θξαηψλ, ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, νη δσεξέο αληηπαξαζέζεηο επί ηνπ πξαθηένπ, αιιά θαη νη 

πξνηάζεηο-ζηφρνη γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα αλαθνηλσζέληα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ πηζηνπνηνχλ  ηελ εθδήισζε  ελφο 

έληνλνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (Μπνπδάθεο, 2005α).  

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, σο γλσζηφ, ζπληζηά απφ κφλε ηεο κηα ζχλζεηε 

έλλνηα θαη έλα πεδίν ζπλάληεζεο δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, φπσο ηεο 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη ηεο 

πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο. Οξίδεηαη δε ηφζν σο ¨ιφγνο¨ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, φζν 

θαη σο ¨πξαθηηθή¨ ζε επίπεδν παξαγσγήο πνιηηηθνχ ιφγνπ θαη εθαξκνγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε (Παζηάο, 2006α:76-77). 

Καηά ζπλέπεηα, νη δηαζηάζεηο ηεο θαη νη εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνηθίινπλ, 

αλάινγα κε ηηο ζεσξήζεηο γηα ην ξφιν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ, 

-ήηνη ηε γλσζηνινγηθή ιεηηνπξγία (πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πνιηηηθέο γλψζεο), ηελ 

θαλνληζηηθή (πνπ αλαθέξεηαη ζε λφκνπο θαη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δνκή, 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο), ηελ αλαπαξαγσγηθή (πνπ 

αθνξά  ζην ηδενινγηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν), ηελ αλαδηαλεκεηηθή (πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ 

θηλεηηθφηεηα θαη ηελ επαλέληαμε ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν) θαη ηελ αληηζηαζκηζηηθή 

(πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ αποκλειςμϊν ςτο 

κοινωνικό επίπεδο) (Τθαληή, 1994· Φξαγθνπδάθε, 1986·  Apple, 1986).                           

Ζ ηειεπηαία κάιηζηα  ζπλδέεηαη άκεζα κε ην δήηεκα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, αθνχ ε εθπαίδεπζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί δηδάζθνπλ ηνπο 

θαλφλεο ηνπ θνηλσληθνχ ¨παηρληδηνχ¨, (π.ρ. ηηο ππνρξεψζεηο αξρφλησλ-αξρνκέλσλ), 

κεηψλνπλ ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο θαη θαηαγσγέο, 

πξνζθέξνπλ ηζφηεηα επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηέινο, 
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ελζσκαηψλνπλ ζηφρνπο θαη ζπκθέξνληα δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ (Heyneman, 2003). 

Καηά ζπλέπεηα, ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο ην κέιεκα γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ 

εθπαίδεπζε ήηαλ πάληα ππαξθηφ.  

Αλάινγα κε ηελ επνρή, φκσο, ην ελδηαθέξνλ απηφ αθνινπζεί  ηηο δηαθπκάλζεηο 

πνπ επηβάιινπλ νη αιιαγέο ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ζπγθείκελν, 

πξνβάιινληαο θάζε θνξά δηαθνξεηηθή ζεκαηηθή, νπηηθή θαη πξνηεξαηφηεηεο 

(Μαηζαίνπ, 2002α:16).  ηελ επνρή ηεο κεηα-λεσηεξηθφηεηαο πνπ δηαλχνπκε, ε 

δεκφζηα ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία «ζπλέδξακε ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ έζλνπο-

θξάηνπο, ζηελ εζληθή νκνγελνπνίεζε, ζηε κεηάβαζε απφ ηε γεσξγηθή ζηε βηνκεραληθή 

θνηλσλία, ζηελ απφθηεζε  βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά θαη ζηελ πηνζέηεζε 

θξνλεκάησλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζπκβαηψλ κε ηελ θνπιηνχξα ηεο 

βηνκεραληθήο λεσηεξηθφηεηαο» (Μαηζαίνπ, 1999:59 & 2000:13-26), δηέξρεηαη απφ 

κεγάινπο κεηαζρεκαηηζκνχο: ιεο νη πξναλαθεξφκελεο λεσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

ακθηζβεηνχληαη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ, ελψ ε θχζε θαη ε απνζηνιή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ ράλνπλ ηε ζεκαζία ηνπο, αιινηψλνληαη ή θαη απνδνκνχληαη. 

πσο αλαθέξεηαη, «Ζ ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο είηε σο ζέζκηζεο (εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα), είηε σο δηακεζνιάβεζεο (ηδενινγηθφο κεραληζκφο), είηε σο δηαδηθαζίαο 

(κεραληζκφο ελζσκάησζεο/θαηαλνκήο/ αλαπαξαγσγήο), είηε σο απνηειέζκαηνο 

(γλψζε, θαηάξηηζε, κφξθσζε, παηδεία) ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε κηα θξίζε 

αλαπξνζδηνξηζκνχ  ησλ αξρψλ, ησλ αμηψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο» (Παληίδεο & 

Παζηάο, 2004:240). 

ην ζχλνιν ησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ αλαιχζεσλ, σο  βαζηθφ 

λνκηκνπνηεηηθφ επηρείξεκα ησλ πξνηεηλφκελσλ ή επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ 

αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο ζχλζεηεο θαη 

αιιεινδηαπιεθφκελεο κεηαβνιέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο: Δλ 

πξνθεηκέλσ, ε παγθνζκηνπνίεζε ζηα δχν βαζηθά επίπεδα ησλ θνηλσληθψλ 

ζρεκαηηζκψλ, ην νηθνλνκηθν-ηερλνινγηθφ θαη ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ, 

εκθαλίδεηαη σο ην αλαπφθεπθην θαη αλαγθαζηηθφ αίηην πνπ λνκηκνπνηεί ηηο 

εθηεηακέλεο αλαδηαξζξψζεηο ζηα  εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φισλ ησλ 

βαζκίδσλ, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε γλψζε 

(Καδακίαο, 2003·  Καξαηδηά-ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2006·  Μαηζαίνπ, 1999, 

2000, 2001, 2002α & 2002β·  Μπνπδάθεο, 2003· Τθαληή, 2003· Bauman, 1998 ζην: 

Καδακίαο, 2003· Green, ζην: Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2006· Hay & Rosamond, 
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2002· Held & MacGrew, 2004·  Jarvis, 2000a· Morrow & Torres, ζην: Burbules & 

Torres, 2000·  Pronti, 2001· Waters, 1995 ζην: Καδακίαο, 2003· Welch, 2001).  

Σν ηδηαηηέξσο έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

αιιαγή δελ απνηειεί παξάδνμν γηα ηηο θνηλσλίεο ησλ ζχγρξνλσλ αλαπηπγκέλσλ 

θξαηψλ πνπ δηεθδηθνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηνλ ηίηιν ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο, ζην 

πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο/Μάζεζεο. Δξκελεχεηαη δε απφ ηε βαξχλνπζα 

ζεκαζία πνπ απέθηεζε ε εθπαίδεπζε σο κνριφο δηαζθάιηζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ ζηελ επνρή ηεο κεηα-λεσηεξηθφηεηαο 

/χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο (post/late modernity) πνπ δηαλχνπκε (Βεξγίδεο, 1991 & 

1999·  Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008· Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2002·  

Κειπαλίδεο & Βξπληψηε, 2004· Κφθθνο, 2005· Μνπδέιεο, ζην: Κφθθνο, 2005· 

Σξηιηαλφο, 2009· Hall & Matthews, 2008· Rogers, 1999· Sipitanou, 2006· Welch, 

2001). 

Έηζη, γηα ηελ Δπηηξνπή πνπ ζπλέηαμε ηελ Έθζεζε Delors (UVESCO, 

1999:23-25) ε εθπαίδεπζε, κνινλφηη δελ απνηειεί ηε καγηθή ζπληαγή επίιπζεο φισλ 

ησλ πξνβιεκάησλ, απνθηά έλα πνιπδηάζηαην ξφιν-θιεηδί θαζψο: «… θαίλεηαη λα 

απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζεη ε αλζξσπφηεηα λα πινπνηήζεη ηα 

ηδαληθά ηεο εηξήλεο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο…»,                           

«… απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα κέζα πνπ δηαζέηεη ε αλζξσπφηεηα γηα λα 

αλαπηχμεη έλα βαζχηεξν θαη πην αξκνληθφ ηξφπν αλάπηπμεο θαη λα πεξηνξίζεη ηε 

θηψρεηα, ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ ακάζεηα, ηελ θαηαπίεζε θαη ηνπο πνιέκνπο…»,                

«… δελ είλαη κφλν κηα ζπλερήο δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο γλψζεο θαη ησλ πξαθηηθψλ 

δεμηνηήησλ, αιιά θαη έλα εμαηξεηηθφ θαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο κέζν γηα ηελ αηνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα άηνκα, ηηο νκάδεο θαη 

ηα έζλε». 

Μέζα ζην ζχγρξνλν πιαίζην, ε εθπαίδεπζε δελ ζπληζηά πιένλ κηα ειηθηαθά 

πεξηνξηζκέλε, κεκνλσκέλε, απηνηειή θαη αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ. Έρεη 

θαηαζηεί έλα καδηθφ θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ απεπζχλεηαη ζε έλα δηεπξπκέλν 

θάζκα ειηθηψλ, γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεη άκεζα ηφζν ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο φζν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε έρεη ζε 

κεγάιν βαζκφ απνιέζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ραξαθηήξα σο κέζν δηαπαηδαγψγεζεο 

θαη θνηλσληθήο έληαμεο, γίλεηαη δε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηή σο κέζν 
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άζθεζεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ κε πνιιαπινχο 

ζηφρνπο, ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ (Σζανχζεο, 2007:266). ηελ 

επνρή καο, έηζη, ε εθπαίδεπζε ηείλεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο αμηφπηζηνο 

δπλεηηθφο δείθηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ. Καη απηφ γηαηί νη 

πεξηζζφηεξν εθπαηδεπκέλνη πνιίηεο βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε θαιχηεξε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη θνηλσληθή ζέζε. Μπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη επθνιφηεξα ηηο αιιαγέο 

πνπ δηαδξακαηίδνληαη, ελψ μεπεξλνχλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία ηα πάζεο θχζεσο 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρψξεο ηνπο (Hall 

& Matthews, 2008).  Ζ ηάζε κάιηζηα πνπ ζε γεληθέο γξακκέο επηθξαηεί είλαη ε 

επέλδπζε ηνπ αηφκνπ ή ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε 

εθηηκψκελε αληαπνδνηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο απηήο, λα αληηκεησπίδνληαη ελ πνιινίο 

κε ηνπο φξνπο θαη ηε ινγηθή κηαο θαζαξά νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Καξαηδηά-

ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2006·  Psacharopoulos, 1994). 
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2.1   Η Παγθνζκηνπνίεζε θαη ν Αληίθηππνο ηεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

ηηο θαζεκεξηλέο, επηζηεκνληθέο θαη κε ζπδεηήζεηο, γίλεηαη ζπρλή αλαθνξά 

ζηελ έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ζπληζηά έλα θεθαιαηψδεο 

θνηλσληθν-ηζηνξηθφ θαηλφκελν, ζχλζεην θαη δχζθνιν πξνο θαηαλφεζε. Πξφθεηηαη 

γηα κηα αληηθαηηθή έλλνηα, πνπ ζπλδέεηαη κε πνηθίιεο δηεξγαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ 

ζρεδφλ φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ. Καζίζηαηαη, έηζη, 

ππεχζπλε γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. 

χκθσλα κε πνιινχο ζεσξεηηθνχο, δνχκε ζε κηα επνρή πνπ ε παγθνζκηνπνίεζε 

επεξεάδεη ηα πάληα, είλαη ε θπξίαξρε πξνζδηνξηζηηθή έλλνηα (Καδακίαο, 2003).                            

Βέβαηα, ζηελ παξνχζα δηαηξηβή εθείλν πνπ απνηειεί ζηνηρείν ελδηαθέξνληνο είλαη ην 

πψο ε εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο επεξέαζε θαηαιπηηθά ην 

πεξηερφκελν θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Έλλνηα πνιπζεκηθή θαη πξσηετθή, ε παγθνζκηνπνίεζε δελ επηδέρεηαη 

εχθνινπο νξηζκνχο, ζπρλά δε ε πξνζέγγηζε ηεο νδεγεί ζε πνηθίιεο θαη  δηαζηαιηηθέο 

εξκελείεο πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάγλσζεο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε 

σο δηεξγαζία αληηκεησπίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ηεο απνδίδεηαη αλάινγν πεξηερφκελν (Καξαηδηά-ηαπιηψηε & 

Λακπξφπνπινο, 2006). Απφ ηνπο κειεηεηέο «ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν σο θαηλφκελν κε 

δπλακηθφ πεξηερφκελν θαη σο δηαδηθαζία κε εμειηθηηθφ ραξαθηήξα, παξά σο έλα 

απνηέιεζκα ή κηα θαηάζηαζε πνπ έρεη νξηζηηθά ζπληειεζηεί» (Παληίδεο & Παζηάο, 

2004:126).  

Έηζη, γηα θάπνηνπο, ν φξνο αλαθέξεηαη ζηελ αλάδεημε ππεξεζληθψλ ζεζκψλ 

ησλ νπνίσλ νη απνθάζεηο δηακνξθψλνπλ θαη πεξηνξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο επηινγέο θάζε 

έζλνπο-θξάηνπο ρσξηζηά. Γηα άιινπο, ζεκαίλεη ηνλ θαηαηγηζηηθφ αληίθηππν ησλ 

παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ, πεξηιακβάλνληαο ηελ παξαγσγή, ηελ 

θαηαλάισζε, ην εκπφξην, ηε λνκηζκαηηθή αιιειεμάξηεζε, ηε ξνή ησλ θεθαιαίσλ. 

Γηα νξηζκέλνπο, ν φξνο ππνγξακκίδεη ηελ άλνδν ησλ δπλάκεσλ ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ. Γηα θάπνηνπο άιινπο, είλαη θπξίσο νη παγθφζκηεο πνιηηηζηηθέο 

θφξκεο, ε θπξηαξρία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη νη Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο. Γηα κεξηθνχο, ηέινο, ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη σο 
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επηρείξεκα γηα ηε λνκηκνπνίεζε αιιαγψλ πνπ επηβάιινληαη άλσζελ (Burbules & 

Torres, 2000· Dale, 2000). πλνιηθά, ε παγθνζκηνπνίεζε σο φξνο πξνζδηνξίδεη 

παγθφζκηεο δηεξγαζίεο πνπ αθπξψλνπλ εζληθέο νηθνλνκίεο, θνπιηνχξεο θαη ζχλνξα 

θαη αλαδεηθλχνπλ κηα παγθφζκηα νηθνλνκία πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο 

αγνξάο (Μπνπδάθεο, 2005β:136). ε γεληθέο γξακκέο, αληηκεησπίδεηαη σο κηα 

εμσηεξηθή νηθνλνκηθή δέζκεπζε πνπ (i) είλαη αλαπφθεπθηε, (ii) απαηηεί αιιαγέο 

ψζηε ηα θξάηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά ζηνλ παγθφζκην πφιεκν ηεο 

γλψζεο θαη (iii) λνκηκνπνηεί ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπο (Hay & Rosamond, 2002).  

ζνλ αθνξά ηψξα ζηε ρξνληθή πεξίνδν εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, 

νξηζκέλνη αληρλεχνπλ ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο  πνιπεζληθέο απηνθξαηνξίεο ηνπ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ θαη ησλ Ρσκαίσλ, ελψ θάπνηνη άιινη ζηηο απαξρέο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηνλ 16
ν
 αηψλα. ηε ζπλείδεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ, φκσο, ην θαηλφκελν 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζπλδπάδεηαη ρξνληθά κε ηηο ηειεπηαίεο  κεηαπνιεκηθέο 

δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη κε δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεηα-βηνκεραληθέο 

θνηλσλίεο, ζηελ αληίιεςε γηα ηε κεηα-λεσηεξηθφηεηα, ζηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ απνδφκεζε βαζηθψλ φξσλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηεο εζληθήο επηθξάηεηαο θαη ηελ εμνπζία ηνπ εζληθνχ 

θξάηνπο (Παληίδεο & Παζηάο, 2004· Morrow & Torres ζην: Burbules & Torres, 

2000).  

Κνηλφο παξαλνκαζηήο πνπ πξνζδηνξίδεη ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ησλ 

αιιαγψλ ζεσξείηαη ν παξάγνληαο ησλ Nέσλ Tερλνινγηψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ 

ζπγρξφλσο «ηελ πξψηε χιε, ην κέζνλ αιιά θαη ην πξντφλ/ ην εκπφξεπκα ηεο ζπλνιηθήο 

δηαδηθαζίαο» (Παληίδεο & Παζηάο, 2004:127). Πξάγκαηη, ε ηερλνινγηθή έθξεμε θαη ε 

πιεξνθνξηαθή επαλάζηαζε νδήγεζαλ ζε απηφ πνπ πνιινί νλνκάδνπλ ζπκπχθλσζε 

ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ζε πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο (Καδακίαο, 2003· Burbules & 

Torres, 2000). Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο καδί «κε ηε δηεχξπλζε ηεο θιίκαθαο, ηελ 

αχμεζε ηεο έληαζεο θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρνπλ νη ηάζεηο θαη ηα 

κνηίβα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο αλά ηηο επείξνπο» (Held & McGrew, 2004:17), 

θαζηζηά ηηο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ πεξίπνπ δεθαεηηψλ πξαγκαηηθά 

ηδηαίηεξεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη έζησ θαη ζπλνπηηθά λα αλαθεξζνχκε ζε απηέο, 

πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. πγθεθξηκέλα:  
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i)  Ζ παγθνζκηνπνίεζε, φπσο ηε γλσξίδνπκε ζήκεξα, μεθίλεζε σο 

νηθνλνκηθή δηαδηθαζία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70: Ο ηαπσληθφο αληαγσληζκφο 

θαη ε πεηξειατθή θξίζε νδήγεζαλ αξρηθά ηηο εηαηξείεο ζην λα κεηαθέξνπλ ηελ έδξα 

ησλ κνλάδσλ ηνπο θαη ηα θεθάιαηα ηνπο αλά ηνλ θφζκν, αλαδεηψληαο ηηο 

θζελφηεξεο ρψξεο/πεξηνρέο, ηα πην απνδνηηθά κέζα, αιιά θαη ηηο θαιχηεξεο αγνξέο 

γηα λα πνπιήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Απηφ επέδξαζε δξακαηηθά ζηελ παξαγσγή ησλ 

ρσξψλ ηνπ πξψηνπ θφζκνπ θαη έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηελ αλάγθε γηα λέεο δνκέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο νηθνλνκηθήο 

αλαδηάξζξσζεο, «ε ηδησηηθνπνίεζε επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ε 

απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ θαη ε απνξξχζκηζε ηεο 

εζσηεξηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο» (Μνχηζηνο, 2004:99). Απφ ηελ πιεπξά 

ηνπο, νη ζεσξεηηθνί ππνδείθλπαλ ηελ χπαξμε κηαο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, 

ζηεξηγκέλεο ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. πσο ππνζηεξίδεηαη, ε «παγθνζκηνπνίεζε 

ζηελ νηθνλνκηθή ηεο δηάζηαζε ζεκαηνδνηεί ηελ πξσηνθαλή επέθηαζε ησλ θαλφλσλ 

θαη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζε πιαλεηηθφ επίπεδν». (Μνχηζηνο, 2004:99) 

Παξάιιεια, ε επαλάζηαζε ζηελ ηερλνινγία θαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

επηθνηλσλίαο νδήγεζε ζηε κία αλαθάιπςε κεηά ηελ άιιε, πξνζθέξνληαο 

αζχιιεπηεο ηαρχηεηεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη  επηηαρχλνληαο  ξαγδαία 

ηνλ νηθνλνκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. ηε ζπλέρεηα, ε πηψζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ 

ελίζρπζε ηελ άπνςε φηη κάιινλ δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή πξφηαζε πέξα απφ 

ηνλ θαπηηαιηζκφ (Jarvis, 2000).  

Αθνινχζεζε ε πιήξεο απειεπζέξσζε ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, κε ηελ 

θαηάξγεζε θάζε θξαγκνχ ζηε δηαθίλεζε αγαζψλ, θεθαιαίνπ θαη εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Ρπζκηζηήο ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ θαίλεηαη λα είλαη πιένλ ην 

παγθφζκην θεθάιαην θαη νη γηγάληηνη πνιπεζληθνί θνινζζνί πνπ αλαδηακνξθψλνπλ 

ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε: «Ζ ελίζρπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε θπξηαξρία ηνπ ηδησηηθνχ εηο βάξνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε εηζβνιή 

ησλ κάλαηδεξ, ν εμνζηξαθηζκφο  ησλ νξακαηηζηψλ θαη ν παξαγθσληζκφο ηεο πνιηηηθήο 

απφ κηα παρχζαξθε νηθνλνκία» (Μαηζαίνπ, 2001:435-444) έρνπλ βάιεη ηε ζθξαγίδα 

ηνπο ζηε θπζηνγλσκία ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ (Παληίδεο & Παζηάο, 2004:134-135), 

κε δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αλνηθηέο αγνξέο θεθαιαίνπ θαη εκπνξεπκάησλ 

θαη ηηο ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο. Γηα πνιινχο, ν ζηφρνο ηεο λενθηιειεχζεξεο 

νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ βηψλνπκε δελ είλαη ηίπνηα άιιν «απφ ηε 



50 
 

δεκηνπξγία κηαο πειψξηαο εληαίαο απνξξπζκηζκέλεο αγνξάο, πνπ ζα ειέγρεηαη απφ ηηο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, πάλσ ζηελ νπνία νη θνηλσληθνί έιεγρνη γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο εξγαζίαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο ζα είλαη ειαρηζηνπνηεκέλνη» (Φσηφπνπινο, 

2004:30).  

ii)  Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εξγαζία απνζπλδέζεθε απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο, 

θαηαξγήζεθε ην θνξληηθφ κνληέιν θαη ε ηευινξηαλή γξακκή, πνπ ήηαλ ηα δχν 

θπξίαξρα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ζηα ρξφληα ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεηα-θνξληηθνχ ή λεν-θνξληηθνχ κνληέινπ ζεσξείηαη ε ηάζε 

παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο επειημίαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (Παληίδεο & Παζηάο, 2004:127-128). Ζ εξγαζία θαη ην 

θεθάιαην δελ απνηεινχλ πιένλ ηηο κφλεο θπξίαξρεο παξαγσγηθέο δπλάκεηο, θαζψο νη 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο απαηηνχλ πςειή θαη δηαξθψο αλαλενχκελε εξγαζηαθή 

εηδίθεπζε, αιιαγή ξφισλ θαη αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ.  Έηζη, φζνη εξγαδφκελνη 

δηαζέηνπλ ρακεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο  θηλδπλεχνπλ λα  πεξηζσξηνπνηεζνχλ, είηε 

αδπλαηψληαο λα βξνπλ απαζρφιεζε είηε κέλνληαο εγθισβηζκέλνη ζε ρακειήο 

απφδνζεο θαη επηζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο (Green, ζην: Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 

2006). Καηά ζπλέπεηα, βαζηθή εηδνπνηφο δηαθνξά ηεο ζεκεξηλήο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε ζεκαληηθφηεηα πνπ απνθηά ζε απηήλ ε αλζξψπηλε γλψζε θαη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (Καξαηδηά-ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 

2006). 

iii) Σν πξφβιεκα εληείλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηε γξήγνξε απαμίσζε 

ηνπ γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ, ηελ νξηδφκελε σο εκηδσή ησλ γλψζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο ε γλψζε  θπξηνιεθηηθά «ηξέρεη» ψξα κε ηελ ψξα. Δπεηδή αθξηβψο αιιάδεη ηφζν 

γξήγνξα, ν Lyotard ππνζηεξίδεη πσο ε γλψζε ζηαδηαθά γίλεηαη αθήγεζε (Lyotard, 

ζην: Jarvis, 1999), ελψ ν Foucault  ηελ εμηζψλεη πεξηζζφηεξν κε ην δηάινγν θαη ηελ 

ηδενινγία, παξά κε ηελ αιήζεηα (Foucault, ζην: Jarvis, 1999:249-257). πσο 

αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά, ε γλψζε ζηαδηαθά απνκπζνπνηείηαη, θαη απφ έλα απφ 

κεγαιεηψδεο αξρηηεθηνληθφ νηθνδφκεκα κε απφιπηε ηζρχ ππνβαζκίδεηαη ελλνηνινγηθά 

γηα λα ηαπηηζηεί κε ηελ πιεξνθνξία. Μεηαηξέπεηαη, έηζη, ζε αλαιψζηκν αγαζφ κε 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο. Γίλεηαη πξαθηηθή θαη ρξεζηηθή, αληηκεησπίδεηαη δε 

πιένλ σο έλα απιφ επαγγεικαηηθφ εξγαιείν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Μαηζαίνπ, 

1999:63 & 2000:13-26). 



51 
 

iv) Πνιηηηζκηθά, ε παγθνζκηνπνίεζε αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ ηάζε 

δηεζλνπνίεζεο ηεο θνπιηνχξαο, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηε βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ησλ αληαιιαγψλ κεηαμχ ησλ ιαψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξνη δίαπινη πνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ 

πνιηηηζκηθή φζκσζε. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ζπλδέεηαη, έηζη, ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο: Οη θνηλσλίεο ηνπ αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ δέρνληαη ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ ππξνδνηνχληαη απφ ηηο δεκνγξαθηθέο αλαθαηαηάμεηο ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε (εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ ιφγσλ, πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ, ή 

επαλαράξαμεο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ), κε ηελ είζνδν ζε απηέο κεγάινπ αξηζκνχ 

κεηαλαζηψλ (Καξαηδηά-ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2006). Ζ ελζσκάησζή ηνπο 

θαη ε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηα θξάηε ππνδνρήο 

απνηεινχλ πξαγκαηηθέο πξνθιήζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ πηνζέηεζε λέσλ πνιηηηθψλ 

ζηάζεσλ θαη θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Καη απηφ γηαηί ε πνιηηηζκηθή 

παγθνζκηνπνίεζε δελ νδεγεί πάληα θαη ζηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηηζκψλ. 

Αληηζέησο, ππάξρνπλ πνιινί πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ην νηθνλνκηθφ εηδηθφ βάξνο 

θάζε θξάηνπο πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ εκβέιεηα, 

θάλνληαο ιφγν γηα  ππνηηκεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κε δπηηθν-επξσπατθψλ 

πνιηηηζκψλ (Gundara, 2002α), θαζψο θαη γηα ηελ πξνβνιή κηαο κνξθήο 

θηιαλζξσπηθνχ παηεξλαιηζκνχ απέλαληη ηνπο (Macedo, 2004:35). 

Ζ πνιηηηζκηθή παγθνζκηνπνίεζε ζπλδέεηαη επηπιένλ κε ηελ εμαηνκίθεπζε 

θαη ηνλ αηνκηθηζκφ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο  

γεσγξαθηθήο θαη θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο, ηεο εμαζζέληζεο ησλ παξαδνζηαθψλ 

αμηψλ θαη θπξίσο ηεο απνδπλάκσζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο (Day, 2006:39-54· 

Green, ζην: Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2006).  ιε απηή ε πνιππινθφηεηα, ε 

πνηθηινκνξθία, ε θνηλσληθή θαηάηκεζε, ν απνθιεηζκφο, ε πεξηζσξηνπνίεζε, ε 

αβεβαηφηεηα θαη ε πςειή δηαθηλδχλεπζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ δνκψλ 

εμσζνχλ ην άηνκν ζε ζπλερείο πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο.  

v) ε πνιηηηθφ επίπεδν, ε παγθνζκηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ νινέλα θαη πην 

αηζζεηή ππνρψξεζε ηεο εμνπζίαο ησλ εζληθψλ θξαηψλ απφ ηνκείο πνπ ζην παξειζφλ 

δηθαησκαηηθά ηνπο αλήθαλ (φπσο είλαη ε άκπλα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

θπζηθά ε εθπαίδεπζε), ζηε κεηαθνξά θαη εθρψξεζε εζληθψλ αξκνδηνηήησλ ζε 

δηεζλείο ή ππεξεζληθνχο ζεζκνχο, ζηελ πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ησλ δηεζλψλ 
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θαζεζηψησλ θαη νξγαληζκψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, θ.α. (Μνχηζηνο, 

2004:99-100·  Παληίδεο & Παζηάο, 2004:135).                                                            

Οη θπβεξλήζεηο  ησλ εζληθψλ θξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο αιιαγέο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά 

σο λνκηκνπνηεηηθφ επηρείξεκα ησλ επηινγψλ ηνπο ην αλαπφθεπθην ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Τπνζηεξίδνπλ κάιηζηα φηη  δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη άιιε 

βηψζηκε, ελαιιαθηηθή πνιηηηθή πξφηαζε, -επηρείξεκα γλσζηφ κε ην αγγιηθφ 

αθξσλχκην «ΣΗΝΑ»=There Is No Alternative (Welch, 2001:475-492). Δπίζεο, 

ζπκκεηέρνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε ππεξεζληθνχο ζεζκνχο δηαθπβέξλεζεο 

(ΟΖΔ, ΝΑΣΟ, ΓΝΣ, Π.Σ., ΠΟΔ, ΟΟΑ, Δ.Δ.). Γπζθνιεχνληαη πιένλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο πεξηραξαθσκέλα ζπζηήκαηα πνπ ξπζκίδνπλ απηφλνκα ηα ηνπ 

νίθνπ ηνπο, αγλνψληαο ηα ηεθηαηλφκελα ζην εμσηεξηθφ ζπγθείκελν ή ιακβάλνληαο ηα 

ππφςε θαηά ην δνθνχλ. Δπηπιένλ, ε παγθνζκηνπνίεζε έρεη επηδξάζεη θαη ζηελ έλλνηα 

ηεο πνιηηεηφηεηαο, θαζψο απηή πξνζδηνξίδεηαη ηψξα πηα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

ππεξεζληθφ επίπεδν (Μνχηζηνο, 2004:99-100· Jarvis, 2002).   Μέρξη ζηηγκήο βέβαηα, 

ε παγθνζκηνπνίεζε δελ έρεη επεξεάζεη άκεζα ή ζηνλ ίδην βαζκφ ηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηε κνληέξλα νηθνλνκία, αιιά απμεηηθά 

δηαθαίλεηαη φηη απηφ ζα ζπκβεί ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (Stromquist & 

Monkman, 2000). 

Μέζα ζε απηφ ην δηεζλνπνηεκέλν πιαίζην, ε εκπινθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη δεδνκέλε, εζηηάδεη δε ζε ηξεηο θπξίσο 

ζπληζηψζεο: ηε δπλακηθή ηνπ ππεξεζληθνχ παξάγνληα, ζηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ επεξεάδνληαη έληνλα απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη 

ζηνλ άκεζν ή έκκεζν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπληεινχληαη νη αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε.  

πσο ππνζηεξίδεηαη, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηπηψζεσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηα 

δεηήκαηα εζληθήο εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ θξαηψλ 

πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο ζηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο, 

εκπινθήο θαη δεκηνπξγίαο πινχηνπ (Brown & Lauder, 1996). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

παγθνζκηνπνίεζε επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηηο εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ 

πέληε θαζνξηζηηθέο δηεξγαζίεο:  
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i)   Ζ παγθνζκηνπνίεζε επηδξά πξσηίζησο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη 

ζην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ νη άλζξσπνη εθηεινχλ, αθνχ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

απμάλεηαη ε δήηεζε γηα πξντφληα ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή απαηηεί πςειφ επίπεδν 

δεμηνηήησλ. Δπηπξφζζεηα, ε εξγαζία γίλεηαη νινέλα θαη πην επέιηθηε, 

δηαθνξνπνηείηαη δε πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ. Σν γεγνλφο 

απηφ απμάλεη θαηαθφξπθα ηε δήηεζε γηα πεξηζζφηεξεο  δεμηφηεηεο θαη αλψηεξα 

επίπεδα κφξθσζεο.  Ζ απφθηεζή ηνπο πξνζθέξεη ζηνλ θάηνρν  κεγαιχηεξεο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη θαιχηεξεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο. πλαθφινπζα, 

φκσο, απμάλεηαη θαηαθφξπθα ην θφζηνο  πνπ πξνθχπηεη γηα ηα δεκφζηα ηακεία απφ 

ηε δηεχξπλζε/καδηθνπνίεζε ηεο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (Carnoy,1999 

& 2000) .    

ii)  Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ηα αλαπηπζζφκελα θξάηε πηέδνληαη λα 

θαηαβάιινπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο, ψζηε απνθηψληαο έλα πην 

κνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ λα πξνζειθχζνπλ επθνιφηεξα νηθνλνκηθά 

θεθάιαηα απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ηα θεθάιαηα πνπ 

πξνζειθχνληαη απαηηνχλ ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ πνπ 

θαηαβάιινληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ,  

πξνηξέπνληαο ηηο θπβεξλήζεηο λα αλαδεηήζνπλ άιιεο πεγέο θαη δηαχινπο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Πξνηείλνληαη έηζη κηα ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο, φπσο είλαη ε  

κείσζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά 

ηάμε, ε πξνψζεζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θ.α. (Carnoy,1999 &2000).  

iii)  Ζ παγθνζκηνπνίεζε απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, φπσο απμάλεη θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ. Νέεο 

πνιηηηθέο επηινγέο, πξνζαξκνζκέλεο ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, δεκηνπξγνχλ 

δνκέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε, ηε ζχγθξηζε θαη ηελ θαηάηαμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν (Sahlberg, 2006). Ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηηο πξαθηηθέο επηζηήκεο, ζηα αγγιηθά σο μέλε γιψζζα θαη ζηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Κξίζηκν ξφιν έρνπλ ηα ηεζη θαη ηα ζηάληαξ, πνπ 

κεηξψληαο ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Οπσζδήπνηε, 

ην πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην 

εθάζηνηε πνιηηηθφ πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ απηφ ζέιεη λα εμππεξεηήζεη 

(Carnoy, 1999 & 2000).  
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iv) ε απηή ηελ ηάζε δηεζλνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ είλαη θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (Wilson, 2003). ηαδηαθά, ε 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία εηζέξρεηαη ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, αθελφο 

κεηψλνληαο ην θφζηνο παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ αγαζψλ κέζσ ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο θαη αθεηέξνπ επηηξέπνληαο ηελ πξνζθνξά πνηνηηθφηεξεο εθπαίδεπζεο 

κέζσ ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ. Οη δπλαηφηεηεο πνπ αλαθχνληαη απφ απηήλ ηελ 

εμέιημε γηα ηελ πξφζβαζε ζηα εθπαηδεπηηθά αγαζά είλαη πξαγκαηηθά ηεξάζηηεο. Σα 

παγθνζκηνπνηεκέλα δίθηπα πιεξνθφξεζεο νδεγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνπιηνχξαο ζε παγθφζκην επίπεδν (Carnoy, 1999 & 2000).  

v) Ζ παγθνζκηνπνίεζε, φκσο, νδεγεί θαη ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ πνπ 

αηζζάλνληαη πεξηζσξηνπνηεκέλεο απφ ηηο δπλάκεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, θαη 

σο εθ ηνχηνπ αληηηίζεληαη θαη αληηδξνχλ ζηελ θπξηαξρία ησλ αμηψλ ηεο αγνξάο. 

Απηφ ζπληζηά έλα λένπ είδνπο αγψλα γχξσ απφ ην πξαγκαηηθφ λφεκα θαη ηελ αμία 

ηεο γλψζεο. Ζ αληηπαιφηεηα απηή επεξεάδεη ζνβαξά θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (Carnoy, 1999 & 2000). 

Ζ επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κειεηάηαη 

κέζα απφ δχν πνιχ βαζηθά, αιιά δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά κνληέια: i) ηελ Common 

World Educational Culture (CWEC) / Παγθφζκηα Κνπιηνχξα Δθπαίδεπζεο θαη ii) 

ηελ Globally Structured Agenda for Education (GSAE) / Παγθφζκηα Αηδέληα γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, ε αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ πξέπεη λα εμεγεζεί πεξηζζφηεξν κε βάζε ηα δηεζλή κνληέια 

εθπαηδεπηηθήο, θνηλσληθήο θαη θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο, παξά ιακβάλνληαο ππφςε 

δηαθνξνπνηεηηθνχο εζληθνχο παξάγνληεο. χκθσλα πάιη κε ηε δεχηεξε άπνςε, ε 

δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θηλεηνπνηείηαη κε θαηαιπηηθφ ηξφπν απφ ηε  

δπλακηθή ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, πνπ επηθέξεη πνιιαπιέο επηπηψζεηο ζηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (Dale, 2000:427-448). 

 ε επίπεδν, ηψξα, ζπγθξφηεζεο ηνπ εζληθνχ, επξσπατθνχ θαη δηεζλνχο 

εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ, κέζα ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζπλαληάκε 

ζπγθεθξηκέλα «ζεκαίλνληα»:  1) Σα «Καζεζηψηα Αιήζεηαο», πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

ζχγρξνλν εζληθφ θαη ππεξεζληθφ εθπαηδεπηηθφ ιφγν θαη εκπεξηέρνπλ έλλνηεο, φπσο: 

Παγθνζκηνπνίεζε, Δπξσπατζκφο, Κνηλσλία ηεο Γλψζεο, Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο 
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θαη Δπηθνηλσληψλ, Αληαγσληζηηθφηεηα, Απαζρνιεζηκφηεηα, Αλεξγία θαη Κνηλσληθφο 

Απνθιεηζκφο. 2) Σα «πζηήκαηα Γλψζεο», πνπ ζπλδένληαη κε έλλνηεο φπσο:  Γηα 

βίνπ Μάζεζε,  Γισζζνκάζεηα,  Γηεπξπκέλε Βαζηθή Δθπαίδεπζε, Αλάπηπμε 

Γεμηνηήησλ, Κηλεηηθφηεηα, Γίθηπα, Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. 3) Σηο  «Πνιηηηθέο 

Ρχζκηζεο», πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηερλνθξαηηθή αληίιεςε ζηελ εθπαίδεπζε, δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ 

κηα ηερλνθξαηηθή ειίη ζε εζληθφ ή ππεξεζληθφ επίπεδν θαη εκπεξηέρνπλ έλλνηεο, 

φπσο: Δθζπγρξνληζκφο, Ρχζκηζε, χγθιηζε, Πξνζαξκνγή, Δλαξκφληζε, πλνρή. 4) 

Σέινο, ηηο «Πνιηηηθέο Γλψζεο», πνπ απνηεινχλ κηα εηδηθή πεξηνρή ησλ πνιηηηθψλ 

ξχζκηζεο θαη ζπλδένληαη κε έλλνηεο, φπσο: Αμηνιφγεζε, Γηαρείξηζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο, Πηζηνπνίεζε, Λνγνδνζία, Παξαγσγηθφηεηα, Απνηειεζκαηηθφηεηα. ηε 

δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ απηψλ ησλ «ζεκαηλφλησλ» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ, 

εμαηξεηηθά θξίζηκνο θαη θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο 

(Παζηάο, 2005:374-375).  

Μάιηζηα, νξηζκέλνη κειεηεηέο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζην δηεζλή θαη επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν κέζα ζην πιαίζην ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, θάλνπλ ιφγν γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

¨ηδεφηνπσλ¨ (eduscapes & policyscapes) πνπ επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηελ εζληθή 

εθπαηδεπηηθή αηδέληα. Αλαθέξνπλ επίζεο πσο κε ηε ζπκβνιή ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ αλαπηχζζνληαη ¨εθπαηδεπηηθέο ξνέο¨ (flows) πνπ απνηεινχληαη απφ κηα 

ζεηξά δηθηχσλ αιιειεπίδξαζεο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, φπνπ θπξηαξρνχλ 

νξηζκέλνη ¨θφκβνη¨ (nodes) θαη αλαπαξάγνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθνί 

¨ηδεφηνπνη¨. Καζνξηζηηθφο σο πξνο ηα παξαπάλσ είλαη ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (Παζηάο, 2016:69-83). 

Καζψο, ινηπφλ, νη επξσπατθέο ρψξεο «δηθηπψλνληαη» κέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην, αλαδχνληαη πνιιά εξσηήκαηα γχξσ απφ ην θαηά πφζν νη πξσηνβνπιίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ¨ηδεφηνπνπο¨ έρνπλ δεζκεπηηθφ 

ραξαθηήξα γηα ηα θξάηε-κέιε, κεηψλνληαο ηελ εζληθή ηνπο θπξηαξρία ζην δήηεκα ηεο 

δηακφξθσζεο θαη ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, αλ 

αλαινγηζηνχκε φηη ηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηζηνξηθά 

δηακνξθσζεί θαη εμειηρζεί σο θξαηηθνί κεραληζκνί ζηελ ππεξεζία ηνπ εζληθνχ 

ζπκθέξνληνο.  Δπνκέλσο ην θάζε ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, φληαο εζληθφ, είλαη θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ εζλνθεληξηθφ. κσο, ζην λέν επξσπατθφ θαη δηεζλέο πιαίζην, ν 
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επηδησθφκελνο εθζπγρξνληζκφο επηδηψθεη νπζηαζηηθά ην αληίζεην, ηελ 

«απνελζσκάησζε» δειαδή ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ εζληθφ ηεο ξφιν θαη ηελ 

«επξσπατθνπνίεζε-δηεζλνπνίεζε» ηεο (Καδακίαο, 1995α:572).  Έηζη, αθφκα θαη ην 

δεηνχκελν δηαζθάιηζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο μεπεξλά ζηελ 

επνρή καο ηε ζηελή, εζληθή δηάζηαζε πνπ είρε θαηά ην παξειζφλ: πσο 

ππνζηεξίδεηαη, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο δηαηεξνχλ αθφκα ην δηθαίσκα ράξαμεο θαη 

άζθεζεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, φκσο ε παγθφζκηα θνηλφηεηα πξέπεη λα 

έρεη ην δηθαίσκα λα καζαίλεη πφηε θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο νη πξνζαλαηνιηζκνί ηεο 

εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα ¨αλαζηαηψζνπλ¨ ηνπο γεηηνληθνχο 

πιεζπζκνχο ή λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ ηε γχξσ πεξηνρή (Heyneman, 2003). 

Απφ ηε ζηηγκή επνκέλσο πνπ ππεξεζληθνί πξσηαγσληζηέο δηακνξθψλνπλ 

δπλακηθά  ηελ αηδέληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, ηα πεξηζψξηα ησλ θξαηψλ λα 

αςεθνχλ ηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ειαρηζηνπνηνχληαη, κπξνζηά ζηνλ ειινρεχνληα 

θίλδπλν ηνπ δηεζλνχο εθπαηδεπηηθνχ απνκνλσηηζκνχ (Εκαο, 2007· Μαηζαίνπ, 2001 

& 2006). Απηφ γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηε δηακφξθσζε θαη 

ράξαμε ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηα επίζεκα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ. Ζ αλσηέξσ εμέιημε δελ ζεκαίλεη, βέβαηα, φηη 

ηα εζληθά θξάηε έρνπλ ράζεη ηνλ νξγαλσηηθφ έιεγρν ηεο εζληθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, -

παξά ηηο έληνλεο αλεζπρίεο γηα ηελ πιήξε εμαζζέληζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπο. 

εκαίλεη, φκσο, φηη δελ κπνξνχλ πιένλ λα αζθνχλ αλεμάξηεηε πνιηηηθή ζην ρψξν 

ηεο παηδείαο  (Εκαο, 2007:1-8).     

πλαθφινπζα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ  αλσηέξσ 

πξνθιήζεσλ θαη ηνλ εγθιηκαηηζκφ ζηνπο δνκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη απαηηνχληαλ ε δηακφξθσζε ελφο λένπ γλσζηηθνχ νξάκαηνο. Σα 

πθηζηάκελα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, κε ηελ ηξηκεξή δφκεζε ηνπο ζε πξσηνβάζκηα, 

δεπηεξνβάζκηα  θαη ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, θξίζεθαλ απαξραησκέλα θαη 

αλεπαξθή. Σν λέν γλσζηηθφ φξακα πήξε κνξθή ζηε δεθαεηία ηνπ‘90 κέζα απφ ηηο 

έλλνηεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο θαη ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο, ζηηο νπνίεο γίλεηαη 

εθηελήο αλαθνξά παξαθάησ.  

Δμίζνπ αλεπαξθείο θξίζεθαλ θαη νη εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ 

παξαδνζηαθά πξνεηνηκάδνπλ ηνλ πνιίηε, ψζηε λα γίλεη «θνηλσλφο ελφο εζσζηξεθνχο, 

κνλνπνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθά ζηξσκαησκέλνπ θξάηνπο, κε έληνλα ακπληηθφ 
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πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην γχξσ θφζκν» (Σζανχζεο, 2007:285). Αθνχ, ινηπφλ, ηα 

παξαδνζηαθά, λεσηεξηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ γηα έλαλ θφζκν 

πνπ πιένλ δελ ππάξρεη (King, 2000), εθείλν πνπ θξίζεθε αλαγθαίν ήηαλ κηα 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζα πξνεηνίκαδε ηνλ ελεξγφ πνιίηε «ελφο θξάηνπο 

πνιππνιηηηζκηθνχ, αλνηθηνχ ζηνλ έμσ θφζκν, κε ραιαξέο θνηλσληθέο δνκέο, κε 

κεηαβαιιφκελεο κνξθέο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε ζπλερή αλάγθε 

αλαπξνζαξκνγήο ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη ηξφπνπο δσήο…»  

(Σζανχζεο, 2007:285). Έηζη, έλα ξεχκα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

νδήγεζε ζε ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ, πεξλψληαο αξρηθά απφ ηε θάζε ηεο 

αηζηνδνμίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο (δεθαεηία ‘70), ζηε θάζε ηεο ζπλζεηφηεηαο θαη ησλ 

αληηπαξαζέζεσλ (κέζα δεθαεηίαο ‘80-κέζα δεθαεηίαο ‘90), θαη απφ εθεί ζηε θάζε 

ηεο ζηαληαξνπνίεζεο θαη ηεο αγνξαίαο αληίιεςεο γηα ηελ εθπαίδεπζε (κέζα δεθαεηίαο 

‘90 έσο ζήκεξα) (Sahlberg, 2006).  

Μάιηζηα, κέζα ζην Νεφθνζκν ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο, ηα έζλε-θξάηε 

ππνρξεψζεθαλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ παηδεία ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα, πηνζεηψληαο 

κηα θαηά βάζε αγνξαία θαη εξγαιεηαθή/ηλζηξνπκεληαιηζηηθή εθπαίδεπζε θαη 

ηερλνγλσζία (Καδακίαο, 2003). Πξάγκαηη, ζηελ επνρή καο ε εθπαίδεπζε γίλεηαη 

αληηιεπηή πεξηζζφηεξν σο ηνκέαο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, σο κηα ηεξάζηηα 

αγνξά πνπ πξνζθέξεη κεγάιεο επελδπηηθέο επθαηξίεο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ππνηάζζνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε κηα 

επηρεηξεζηαθνχ ηχπνπ, νηθνλνκίζηηθε ινγηθή (Education International, 1999), 

πξνσζψληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο επηδηψμεηο  ζην φλνκα κηαο ζεηξάο «ερεξψλ 

ιέμεσλ» (buzz words), φπσο: απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, πνηνηηθή κέηξεζε, 

απνθεληξσηηθή δηαρείξηζε θαη  ηδησηηθνπνίεζε (Zκαο, 2007· Carnoy, 2000·  

Stromquist & Monkman, 2000).  Ζ ηάζε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ην φηη ε 

εθπαίδεπζε ζπληζηά πιένλ έλαλ ηεξάζηην ηνκέα νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, κηα 

θνινζζηαία αγνξά (W.T.O., 1999): ηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα ε παγθφζκηα δεκφζηα 

δαπάλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ Λεβηάζαλ άγγημε ην έλα ηξηο δνιάξηα. 

Σν πνζφ απηφ αθνξνχζε ην θφζηνο γηα ηα 50 εθαηνκκχξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην 

έλα δηο ησλ καζεηψλ/ζπνπδαζηψλ θαη ηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα.   
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Έηζη, ην ζρνιείν αληηκεησπίδεηαη  ζήκεξα πεξηζζφηεξν κε ηνπο φξνπο κηαο 

επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο ε βησζηκφηεηα εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν πξνζειθχεη 

¨πειάηεο¨. Καηά ζπλέπεηα, πηνζεηείηαη ε έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ, ζηνηρείν πνπ 

ζηαδηαθά νδεγεί ζηελ απμεκέλε δηνηθεηηθή απηνλνκία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά 

θαη ζην δηαθνξνπνηεκέλν παξεκβαηηθφ ξφιν ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, ζε φιν ην θάζκα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη πξνζαλαηνιηζκνί απηνί «ηείλνπλ λα κεηαηξέςνπλ 

ην ζρνιείν ζε ζρνιείν πνπ εθπαηδεχεη ηνλ πειάηε-θαηαλαισηή κηαο αληαγσληζηηθήο 

αγνξάο, αληί γηα έλα ζρνιείν πνπ δηαπαηδαγσγεί ηνλ πνιίηε ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο».  

Βξίζθνληαη δε ζε πιήξε αληηζηνηρία κε ην νηθνλνκηθφ παξάδεηγκα πνπ πξνηείλνπλ νη 

πνιηηηθέο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ (Μπνπδάθεο, 2005β:145). Οη πηέζεηο ηεο 

νηθνλνκίαο επεξεάδνπλ αθφκα θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ εζληθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο: Σν ηειεπηαίν θαιείηαη λα απαληήζεη ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο, 

ηζνξξνπψληαο ηηο ππεξεζληθέο απαηηήζεηο κε ηηο εζληθέο παξαδφζεηο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο (Yates & Young, 2010).   

Δλ νιίγνηο, «θαίλεηαη φηη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πνιπζρηδή ξφιν ηνπ ζρνιείνπ 

θπξίαξρε ζέζε έρεη απνθηήζεη ν ιφγνο/ε ηδενινγία ηνπ ¨homo economicus¨, νπνίνο έρεη 

επηζθηάζεη ην ιφγν/ηελ ηδενινγία ηνπ ¨homo koinonicus¨  θαη ηνπ ¨homo civilis¨, πνπ 

είρε κεγαιχηεξε απήρεζε θαηά ηελ πξνγελέζηεξε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν» (Καδακίαο, 

1995α:573). Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη θπξηνιεθηηθά ¨ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε¨, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη εθεμήο ζα πξέπεη λα πξναζπίδεη ηελ ίδηα 

ηελ χπαξμε θαη ηελ απνζηνιή ηνπ, κε δηαθνξεηηθνχο, φκσο, ηψξα φξνπο.                    

πσο επηζεκαίλεηαη, «ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη, φζνη ζπλερίδνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε πλεχκα εζληθήο εζσζηξέθεηαο ζα κείλνπλ έμσ απφ ηηο εμειίμεηο,  γηαηί 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ θαηίζρπζε ηνπ 

εζληθνχ θξάηνπο θαη ηεο θιεηζηήο εζληθήο νηθνλνκίαο ζα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ λένπ θφζκνπ πνπ αλαηέιιεη. Σν ζρνιείν ζα ην 

ζψζεη ε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα φισλ φζσλ ην ππεξεηνχλ, ε θαζνιηθή ζπκκεηνρή ηεο 

θνηλσλίαο θαη ε επηλφεζε κηαο λέαο πνιηηηθήο..» (Μπνπδάθεο, 2005β:146-147). 

Δηδηθφηεξα ζην ρψξν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ην θπξίαξρν αθαδεκατθφ 

θαπηηαιηζηηθφ πλεχκα  νδεγεί ηα πξάγκαηα ζε πιήξε κεηαζρεκαηηζκφ: Ζ έκθαζε ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηξέθεηαη μεθάζαξα γχξσ απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ηξηηνβάζκησλ ηδξπκάησλ, ηε ζπκβαηφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπο κέζα ζην λέν 

νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πιαίζην, θαη θπξίσο ηελ αληαπνθξηζηκφηεηα ηνπο ζηηο 
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απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Παηζηάδνπ, 2011·  Ράζεο, 2004·  Ρήγνο, 2000·  

ακαξά, 2013· Cowen, 1996·  Gibs, 2001·  Jarvis, 2000b· Kwiek, 2001· Marginson, 

2000·  Morley, 2003·  Welch, 2001). 

Οη κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ θνηλσληθνχ ζπγθείκελνπ πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη 

ηφζν εθηεηακέλνη, βαζείο θαη απξφβιεπηνη, πνπ δχζθνια θαλείο κπνξεί λα ηνπο 

θαηαλνήζεη ζε φιν ηνπο ην εχξνο. Πξάγκαηη, πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή δηαπηζηψζεσλ 

θαη εθηηκήζεσλ, νπδείο είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη ή λα πξνθαζνξίζεη κε αθξίβεηα 

ηελ θαηάιεμε ησλ αιιαγψλ απηψλ (Μαηζαίνπ, 2001). Δπηπιένλ, ν ζθεπηηθηζκφο θαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο είλαη κεγάινο: Ζ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ απνζηάζεσλ, ν πνιιαπιαζηαζκφο ηεο παγθφζκηαο δηθηχσζεο, ε αχμεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο σθέιεζε, πξάγκαηη, ηνπο πάληεο;   

Πνιινί ζεσξνχλ αθξηβψο ην αληίζεην, φηη δειαδή ε νηθνλνκηθή 

παγθνζκηνπνίεζε έθαλε πεξηζζφηεξν έληνλεο ηηο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζε απηνχο πνπ 

κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη ζε απηνχο πνπ είλαη ηα 

ζχκαηα ηεο (Rizvi & Lingard, 2000:419-426). Τπνζηεξίδεηαη, έηζη, φηη ζηελ επνρή 

καο νη θχξηεο θαηεπζχλζεηο ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ραξάζζνληαη απφ 

ππεξεζληθά θέληξα εμνπζίαο (ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο), «κέζα 

απφ αζχκκεηξεο, κε δεκνθξαηηθέο θαη αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο», ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηηο αξρέο ηνπ νηθνλνκηθνχ λεν-

θηιειεπζεξηζκνχ. ηφρνο, λα εμππεξεηεί ε εθπαίδεπζε πξσηίζησο ηηο αλάγθεο ησλ 

δηεζλψλ αγνξψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο «ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, δελ είκαζηε κάξηπξεο 

κφλν ηεο εδξαίσζεο δηεζλψο ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη 

ηεο γεληθεπκέλεο επηδίσμεο λα ππαρζνχλ πιήξσο ηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

ζηηο αλάγθεο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ» (Μνχηζηνο, 

2010:29-30).  

Απφ πνιινχο, επίζεο, ππνζηεξίδεηαη πσο πξαθηηθέο, φπσο π.ρ. ε κείσζε ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ε πξνεξρφκελε απφ ην ρψξν ηνπ 

management έκθαζε ζηα θξηηήξηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, 

ν έιεγρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηεζλείο κεηξήζεηο, ε κεηαθχιεζε  ηνπ 

νηθνλνκηθνχ βάξνπο απφ ην θξάηνο  ζηνπο γνλείο, απνζθνπνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ιηγφηεξν ζηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε, αζρέηνπ θφζηνπο. Καη απηφ γηαηί  νη αγνξέο κε ηε δξάζε ηνπο κπνξεί λα 
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αληαπνθξίλνληαη άξηζηα ζε κελχκαηα δηαηππσκέλα ζηε γιψζζα ησλ αξηζκψλ, είλαη 

φκσο παληειψο αδηάθνξεο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθαινχλ ζηνπο ππφινηπνπο 

ηνκείο ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ (Habermas, 1999:425-436). 

Υσξίο ινηπφλ λα παξαγλσξίδεηαη ζπιιήβδελ ε  επηρεηξεκαηνινγία ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ, δελ ζα πξέπεη λα 

παξαβιέςνπκε ηνπο ζνβαξνχο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ: Σνλ θίλδπλν ηεο  

ζπξξίθλσζεο θαη ππνρψξεζεο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο πξνο φθεινο ηεο ηδησηηθήο. 

Σνλ θίλδπλν ηεο πεξαηηέξσ απν-επαγγεικαηνπνίεζεο θαη ζπξξίθλσζεο ηεο 

απηνλνκίαο θαη ηεο κνξθσηηθήο-παηδαγσγηθήο απνζηνιήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σε 

δηάβξσζε ηνπ εμαλζξσπηζηηθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ θίλδπλν ζπζίαο ηεο 

αλζξσπηζηηθήο παηδείαο, κε ηελ ειιεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ, ζην βσκφ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο (Καδακίαο, 2003). Σνλ θίλδπλν επίζεο ηεο άληζεο 

πξφζβαζεο ζηα εθπαηδεπηηθά αγαζά, θαη άξα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ 

θησρφηεξσλ θαη αζζελέζηεξσλ ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ, - ησλ ζπκάησλ δειαδή 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηνπ απνθαινχκελνπ Σέηαξηνπ Κφζκνπ, ηνπ νπνίνπ ην κέγεζνο 

ζπλερψο δηνγθψλεηαη ηφζν ζηα αλαπηπγκέλα φζν θαη ζηα ππφ αλάπηπμε θξάηε                  

(Morrow & Torres, 2000).  

  Ζ εθπαίδεπζε ζηελ επνρή ηεο κεηα-λεσηεξηθφηεηαο βξίζθεηαη, πξάγκαηη, 

κπξνζηά ζε έλα βαζαληζηηθφ δίιεκκα, ζε κηα κνξθή «ζρηδνθξεληθνχ ζπλδξφκνπ»: 

Απφ ηε κηα πιεπξά, δηεθδηθεί γηα φινπο ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ίζεο 

εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο, κε ζηφρν ηελ πξφνδν θαη ηε γεληθφηεξε επεκεξία ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απφ ηελ άιιε, ε δηαζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο αλάγθεο 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο νδεγεί ζπρλά ζε απηαξρηθά πξνηάγκαηα πνπ 

επηβάιινληαη ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Νηθνιαθάθε, 2004:64-65). 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Καδακίαο (2005:109), «… έρνπκε ππνζηεξίμεη φηη 

ξεκαηηθέο ζέζεηο θαη πξαθηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε … πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη 

ζεζκνζεηήζεθαλ ζε απάληεζε αιιά θαη ππφ ην πξίζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ 

επηηαγψλ ηεο, κπνξεί πξάγκαηη λα θέξνπλ επεκεξία, επινγία θαη ¨ηξσηθά ηξφπαηα¨. 

Αιιά φπσο ν κχζνο ηνπ Αγακέκλνλα πξνκελχεη, ζα απαηηήζνπλ θαη αλζξσπηζηηθέο 

ζπζίεο, ηελ απψιεηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο θηιειεχζεξεο θνπιηνχξαο, θαη 

απηνχ πνπ ζα νλνκάδακε ¨παηδεία ηεο ςπρήο¨, κε έζραηεο, θξηθηέο ζπλέπεηεο».    
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2.2        Η  Κνηλσλία  ηεο  Γλψζεο 

 

Οη  κεηαζρεκαηηζκνί πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηαδηαθά νδήγεζαλ ζηελ επξεία 

απνδνρή ησλ φξσλ  «Κνηλσλία ηεο Γλψζεο» θαη «Γηα βίνπ Eθπαίδεπζε/Μάζεζε». 

Πξσηαγσληζηέο, γηα κηα αθφκε θνξά, νη παγθφζκηεο  νηθνλνκηθν-θνηλσληθέο 

κεηαβνιέο θαη νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί, θπξίσο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ν ΟΟΑ.      

Οη ηειεπηαίνη ελέηαμαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘90 ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ιφγν ηνλ 

φξν  Κνηλσλίεο ηεο Γλψζεο (θνηλσλίεο πνπ αθνινπζνχλ ην κνληέιν ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο), ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο Μεηαβαηηθέο Κνηλσλίεο (θνηλσλίεο ηεο Κεληξηθήο 

θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, Ρσζία, Κίλα, ρψξεο ηεο θεληξηθήο Αζίαο) (Σζανχζεο, 

2007:27). πσο αλαθέξεηαη, ε  Κνηλσλία ηεο Γλψζεο «επηδξά ζηελ ηππνινγηθή 

κεηαβνιή ηεο θνηλσλίαο, κε ηε κεηάβαζε ηεο απφ ηε βηνκεραληθή ζηελ ηερλνινγηθή 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 1999:108).  

Αθεηεξία φισλ ησλ εμειίμεσλ απνηέιεζε ε βαξχλνπζα ζεκαζία ηεο Γλψζεο 

ζηελ επνρή καο. Ο Cowen (2002) εξκελεχεη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ απέθηεζε ην 

γλσζηηθφ θεθάιαην ζηελ επνρή καο αλαθεξφκελνο ζηελ χπαξμε Οηθνλνκηψλ ηεο 

Γλψζεο, ζηηο νπνίεο θχξηα πεγή πινχηνπ είλαη πεξηζζφηεξν ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε 

παξά ε παξαγσγή.  πσο ππνζηεξίδεη ν Reich ζην The Work of Nations: «Ενχκε 

ζηελ επνρή ελφο κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ ζα επαλαθαζνξίζεη ηελ πνιηηηθή θαη ηελ 

νηθνλνκία ηνπ επφκελνπ αηψλα. Γελ ζα ππάξρνπλ εζληθά πξντφληα ή ηερλνινγίεο, δελ 

ζα ππάξρνπλ εζληθέο ζπληερλίεο, νχηε εζληθέο βηνκεραλίεο. Γελ ζα ππάξρνπλ εζληθέο 

νηθνλνκίεο, ηνπιάρηζηνλ φπσο ηηο μέξνπκε ζήκεξα… Σν πξσηαξρηθφ θεθάιαην θάζε 

έζλνπο ζα είλαη νη δεμηφηεηεο θαη ε νμπδέξθεηα ησλ πνιηηψλ ηνπ. Ο πξσηαξρηθφο 

πνιηηηθφο ζθνπφο θάζε έζλνπο ζα είλαη λα αληηκεησπίζεη ηηο θπγφθεληξεο δπλάκεηο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, πνπ θαηαζηξέθνπλ ηνπο δεζκνχο πνπ ελψλνπλ ηνπο πνιίηεο, –

απνλέκνληαο φιν θαη κεγαιχηεξν πινχην ζηνπο πην εμεηδηθεπκέλνπο θαη νμπδεξθείο, 

θαηαδηθάδνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο ιηγφηεξν πξνηθηζκέλνπο ζε κεηνχκελν επίπεδν 

δηαβίσζεο …» (Reich, 1992:3 ζην: Ρνπζζάθεο, 1995).   

Απηφ ζεκαίλεη πσο νη Κνηλσλίεο ηεο Γλψζεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο 

βηνκεραληθέο θνηλσλίεο, θαζψο ην βάξνο ηεο παξαγσγήο δελ βξίζθεηαη ζηα πιηθά 

αιιά ζηα άπια αγαζά (Σζανχζεο, 2007). Καηά ζπλέπεηα ζηηο εμειηγκέλεο θνηλσλίεο 

ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο νηθνλνκηθή δφκεζε, ε 
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αλαδήηεζε ηεο Γλψζεο θαη ε Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε/Μάζεζε ησλ πνιηηψλ 

θαζίζηαληαη πξνυπνζέζεηο επηβίσζεο θαη απαξαίηεηεο παξάκεηξνη γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πξνφδνπ θαη ηεο νκαιήο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο. Αληηζέησο, ε 

άγλνηα θαη ε ππνεθπαίδεπζε ζεσξνχληαη ππεχζπλεο  γηα ηνλ εξγαζηαθφ θαη 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη δηαρσξηζκνί κέζα ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Γλψζεο γίλνληαη πιένλ αλάκεζα ζε απηνχο πνπ γλσξίδνπλ θαη ζε απηνχο πνπ δελ 

γλσξίδνπλ (European Commission, 1995).   

Αθφκα πεξηζζφηεξν, ν θχξηνο ζηφρνο ησλ θνηλσληψλ απηψλ δελ είλαη ηφζν       

«ε εμαζθάιηζε επαξθνχο αξηζκνχ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ γλψζεηο, αιιά επαξθνχο 

αξηζκνχ αλζξψπσλ ηθαλψλ λα παξάγνπλ λέεο γλψζεηο  θαη αλζξψπσλ ηθαλψλ λα 

εθαξκφδνπλ θαη/ή λα ρεηξίδνληαη λέεο γλψζεηο ζε λένπο θάζε θνξά ηνκείο» 

(Σζανχζεο, 2007:29) Σα παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ φηη ην πεξηερφκελν ηεο Κνηλσλίαο 

ηεο Γλψζεο δελ είλαη απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθφ, αληηζέησο πεξηιακβάλεη θαη κηα 

ηζρπξή θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή δηάζηαζε, αθνχ ε γλψζε θαζίζηαηαη βαζηθή 

παξάκεηξνο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Άξα, σο επηδίσμε 

ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη βαζηθφο ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

αλαδεηθλχεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 

γλψζεο, έρνληαο ηζφηηκε πξφζβαζε θαη πνηθίιεο επθαηξίεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

 Γηα ηνλ C. Griffin, ηψξα, (2008), ε Κνηλσλία ηεο Γλψζεο αληηπξνζσπεχεη:             

 Μηα θνηλσλία ηεο νπνίαο ε νηθνλνκία πξνζδηνξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία, παξά απφ ηε βηνκεραληθή παξαγσγή.                                              

 Μηα θνηλσλία πνπ δηαξθψο αλαλεψλεη ηηο δεμηφηεηέο ηεο, ψζηε λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ παγθφζκην νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ.                                                                                                           

 Μηα θνηλσλία ζηελ νπνία νη πνιίηεο καζαίλνπλ ζε φιε ηνπο ηε δσή, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ζε πςειφ επίπεδν ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ηνπο.  

 Μηα θνηλσλία ζηελ νπνία ην παξαδνζηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζπκπηέδεηαη απφ πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλεο θαη πειαηνθεληξηθέο κνξθέο 

κάζεζεο.  

 Μηα θνηλσλία πνπ πξνζθέξεη ζηα άηνκα πνιιαπιέο επθαηξίεο θαη θίλεηξα, 

ψζηε λα καζαίλνπλ δηαξθψο.  
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 Μηα θνηλσλία πνπ εμαζθαιίδεη παγθνζκίσο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα 

θνηλσληθή έληαμε, ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσλίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, ειηηίζηηθα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 

Ο Jarvis (2000:343-355) απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεσξεί πσο ζηελ επνρή καο ε Κνηλσλία 

ηεο Γλψζεο αληηκεησπίδεηαη:  

 «Χο κηα θνπηνπξηζηηθή θνηλσλία (αληίιεςε θαλεξή ζηα θείκελα π.ρ. ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΟΟΑ)».  

 «Χο κηα αληαλαθιαζηηθή θνηλσλία (reflexive society), ηα κέιε ηεο νπνίαο είλαη 

πξνεηνηκαζκέλα ζην λα καζαίλνπλ δηαξθψο θαηλνχξγηα πξάγκαηα, νχησο ψζηε 

λα κπνξνχλ λα δήζνπλ θαιχηεξα ζε κηα ηαρέσο κεηαβαιιφκελε θνηλσλία».  

 «Χο θαηλφκελν ηεο αγνξάο, φπνπ ε παξαγσγή ηεο γλψζεο γίλεηαη βηνκεραλία 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη, ε θνηλσλία ηεο κάζεζεο/learning society 

κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε αγνξά κάζεζεο/learning market. χκθσλα κε απηή 

ηελ ηειεπηαία παξαηήξεζε, ε Κνηλσλία ηεο Μάζεζεο/Γλψζεο γίλεηαη  επξέσο 

αληηιεπηή σο κηα θνηλσλία πνπ πξνζθέξεη πνηθίιεο επθαηξίεο κάζεζεο, 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θάζε αηφκνπ. Ζ παξνρή, δειαδή, 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη πιένλ εμαηνκηθεπκέλα, a la carte, θαη φρη 

κε ηε ινγηθή ηνπ φ,ηη ππάξρεη ζην κελνχ». 

 Τπνζηεξίδεηαη επίζεο φηη:  

  i) Ζ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο είλαη κηα Κνηλσλία ζηελ νπνία ε Πιεξνθνξία θαη 

ε Σερλνινγηθή Δπαλάζηαζε παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Δίλαη σο εθ ηνχηνπ κηα 

΄΄Κνηλσλία Γηθηχσλ΄΄, αθνχ ηψξα, ράξε ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσλίαο, φινη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε φινπο, ακθίδξνκα θαη 

ηαπηφρξνλα. Απηφ δελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη ε Κνηλσλία ηεο Γλψζεο είλαη 

απνθιεηζηηθά κηα ΄΄Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο΄΄. Οθείιεη λα είλαη θάηη πνιχ 

πεξηζζφηεξν, κηα αλζξψπηλε θνηλσλία πνπ ζα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο 

επξχηεξεο, θνηλσληθέο, εζηθέο θαη πνιηηηθέο παξακέηξνπο, έηζη ψζηε ε γλψζε λα 

δηαρέεηαη ζε φινπο κε φξνπο ίζεο πξφζβαζεο, δηθαηνζχλεο, αιιειεγγχεο, εηξήλεο 

θαη δεκνθξαηίαο (Cornu, 2006). 
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 ii) Ζ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο είλαη επίζεο κηα θνηλσλία φρη κφλν αηνκηθήο 

αιιά θαη ΄΄Οκαδηθήο Δπθπΐαο΄΄. Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο δελ αλαθέξεηαη απιψο ζην 

άζξνηζκα ησλ επθπτψλ ησλ επηκέξνπο αηφκσλ, αιιά ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ζπιινγηθήο, ΄΄νκαδνζπλεξγαηηθήο΄΄ επθπΐαο. Ζ επθπΐα απηή κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο θάζε κέινπο κε 

ηα ππφινηπα κέιε αιιά θαη κε ην πεξηβάιινλ. Απηφ ην είδνο ηεο επθπΐαο θάιιηζηα 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζε κηα αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο (Cornu, 2006). 

iii) Ζ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο είλαη επηπιένλ κηα θνηλσλία Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Δθπαίδεπζεο, κέζα ζηελ νπνία νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο εμειίζζνληαη 

δηαξθψο (Cornu, 2006). Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, απηή ε λέα καζεζηαθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ «δελ γλσξίδεη ειηθηαθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ» (Σζανχζεο, 2007:294) ζπληζηά ην απνηέιεζκα 

ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ αιιαγψλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ:    

«Απνηειεί έθθξαζε ηεο επηηαρπλφκελεο παξαγσγήο λέαο γλψζεο πνπ επηβάιιεη ηε 

δηαξθή αλαλέσζε ηνπ γλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ αηφκνπ. Δπηβάιιεηαη απφ ηνπο 

ζπλερείο κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ππνρξεψλνπλ ζε δηαξθείο επαγγεικαηηθέο πξνζαξκνγέο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Τπαγνξεχεηαη απφ ην θφβν ηεο θνηλσληθήο απαμίσζεο θαη 

πεξηζσξηνπνίεζεο. Τπνβάιιεηαη απφ ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία 

ζε έλα δηεζλνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Γηεπθνιχλεηαη 

παξάιιεια απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο γλψζεο, απφ ηελ εμέιημε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο. Γηεπθνιχλεηαη απφ ηελ ειηθία θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή σξηκφηεηα ηεο  πιεζπζκηαθήο νκάδαο ζηφρνπ.  Γηεπθνιχλεηαη, φκσο, 

θπξίσο απφ ηε ζηαδηαθή παξαδνρή εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο κηαο θνπιηνχξαο πνπ απνδέρεηαη ηελ θπξηαξρία ηνπ homo-economicus ζηε 

κεηαλεσηεξηθή επνρή θαη είλαη έηνηκε γηα παξαρσξήζεηο απέλαληη ζηε δηεχξπλζε ηεο 

ρξεζηηθήο γλψζεο» (Μαηζαίνπ, 1999:66-67).  
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2.3    Η Γηα Βίνπ  Δθπαίδεπζε / Μάζεζε 

 

Θα πξέπεη  εμ αξρήο λα αλαθέξνπκε φηη ε εθπαίδεπζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο δελ είλαη θαηλνχξγηα, νχηε σο έλλνηα νχηε σο πξαθηηθή. Με ηελ επξεία έλλνηα 

ηνπ φξνπ, κπνξνχκε λα ηελ αληρλεχζνπκε ζηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ (π.ρ. ζην 

«γεξάζθσ αεί δηδαζθφκελνο» ηνπ σθξάηε θαη ζηε «δηα βίνπ παηδεία» ηνπ 

Πιάησλα), ζηνλ θηλεδηθφ («πνηέ λα κελ θνπξάδεζαη λα καζαίλεηο θαη λα δηδάζθεηο 

άιινπο») αιιά θαη ζηνλ θειηηθφ («ε γλψζε δελ έξρεηαη πξηλ ηελ ειηθία»), (Γθφβαξεο 

& Ρνπζζάθεο, 2008:104). Αθνινπζψληαο ην πλεχκα ηνπ Λνχζεξνπ, θαη ν Comenius 

ππνζηήξημε πσο φινη νη άλζξσπνη, αλεμαξηήηνπ θνηλσληθήο ηάμεο, θχινπ θαη 

εζληθφηεηαο, πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, απφ ην 

ιίθλν έσο ηνλ ηάθν (Terrot, 1997). Αιιά θαη ζηελ επαλαζηαηεκέλε Γαιιία ηνπ 1789, 

ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζα ηεζεί επί ηάπεηνο, ηφζν κε 

ηελ αλαθνξά ηνπ Σαιιευξάλδνπ/Le rapport Talleyrand, 10-9-1791 (Terrot, 1997:17) 

βάζεη ηεο νπνίαο «ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζε φιεο ηηο ειηθίεο», φζν θαη κε 

ηελ αλαθνξά ηνπ Condorcet /Le rapport Condorcet, 29-4-1792  (Terrot, 1997:17). 

Με απηήλ εηζάγεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Γαιιηθή Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1792 ε έλλνηα 

ηεο Γηα βίνπ Δθπαίδεπζεο, ιέγνληαο φηη: «…..παξαηεξήζακε πσο ε εθπαίδεπζε δελ 

πξέπεη λα εγθαηαιείπεη ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ ψξα πνπ αθήλνπλ ην ζρνιείν. 

Αληίζεηα, πξέπεη λα πξνζπαζεί λα δίλεη απαληήζεηο ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ ειηθηψλ 

γηαηί δελ ππάξρεη θαλείο πνπ λα κε κπνξεί λα κάζεη θάηη ρξήζηκν. Απηή ε δεχηεξε 

εθπαίδεπζε είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ πξψηε. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα είλαη 

γεληθή, λα απεπζχλεηαη ζε  φινπο ηνπο πνιίηεο,… θαη λα παξέρεηαη εμίζνπ…..» 

(Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008:104-105· Marquis de Condorcet,-Marie Jean 

Antoine,-Nicolas Carifat, ζην: Jarvis,- Griffin, 2003·  Terrot, 1997).  

ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηψξα, ε Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε δελ 

απνηειεί έλα καθξηλφ ηδεψδεο αιιά κηα λέα καζεζηαθή πξαγκαηηθφηεηα, κέζα ζε 

έλα εμαηξεηηθά ζχλζεην εθπαηδεπηηθφ ηνπίν. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, ε 

πξαγκαηηθφηεηα απηή πνπ «δε γλσξίδεη ειηθηαθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δελ πεξηνξίδεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ» (Σζανχζεο, 2007:294) ζπληζηά ην 

απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Απνβιέπεη δε κε 

ην δηζδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο ηφζν ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 
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πνιηηψλ (αηνκηθή δηάζηαζε), φζν θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε γεληθφηεξε 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή πξφνδν (ζπιινγηθή δηάζηαζε) (Καςάιεο & 

Παπαζηακάηεο, 2006). πληζηά θαηά ζπλέπεηα κέζν πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, θιεηδί 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο δηαξθείο ηερλνινγηθέο αλαπξνζαξκνγέο, πξνυπφζεζε γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ απνθπγή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, αιιά θαη εθαιηήξην πξνο ηε 

ζπιινγηθή επεκεξία θαη πξφνδν. Αλάγεηαη, έηζη, ζε «γεληθή νξγαλσηηθή αξρή ηνπ 

αηνκηθνχ αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ,… ζπληζηά ηειηθά αθελφο δηθαίσκα φισλ θαη 

αθεηέξνπ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο..» (Σζανχζεο, 2007:289).  

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε έλλνηα ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο 

πξνζδηνξίδεηαη πέξα απφ ηα ηξία δηαθξηηά πεδία εθπαίδεπζεο (UNESCO, 2002), ηα 

νπνία ζχκθσλα κε ηνλ θιαζζηθφ νξηζκφ ησλ Coombs θαη Ahmed αλαθέξνληαη 

(Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008:105-106): 

i) ηελ Σππηθή Δθπαίδεπζε, δειαδή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα «ην νπνίν 

είλαη λνκνζεηεκέλν, θαηά ηεξαξρηθή ζεηξά νξγαλσκέλν θαη έρεη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

δηάξθεηα, απφ ηελ πξνζρνιηθή αγσγή έσο θαη ηηο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζην 

παλεπηζηήκην».  

ii) ηε Με Σππηθή Δθπαίδεπζε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη «φιεο νη 

νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο νη νπνίεο δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο ηππηθήο 

κνξθήο εθπαίδεπζεο. Οη δξάζεηο απηέο έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, απεπζχλνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ  κε βάζε ην επάγγεικα ηνπο ή άιια θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη κε νξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα».  

iii) ηελ Άηππε Δθπαίδεπζε, πνπ πεξηιακβάλεη «φιεο ηηο κεζνδεπκέλεο 

ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν άλζξσπνο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε έλα καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα. Δδψ, πεξηέρνληαη ηφζν ε εκπεηξηθή θαζεκεξηλή κάζεζε πνπ απνθηά ν 

άλζξσπνο, φζν θαη νη ζπλήζεηεο, νη αμίεο, ηα έζηκα, νη ζηάζεηο, νη ηθαλφηεηεο, νη 

γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο. Ζ κάζεζε απηή ιακβάλεη ρψξα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ε νηθνγέλεηα, ν εξγαζηαθφο ρψξνο, ε γεηηνληά, νη 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, ε ςπραγσγία». 
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Ο φξνο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε είλαη επάιιεινο κε ηνλ φξν Γηα Βίνπ Μάζεζε, 

ρσξίο φκσο νη δχν φξνη λα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηαπηφζεκνη. Καη απηφ γηαηί 

παηδαγσγηθά, ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηε Μάζεζε θαη ηελ Δθπαίδεπζε:           

Δλψ δειαδή ε Μάζεζε είλαη κηα καθξά, πεξηζηαζηαθή, πιαηηά θαη γεληθή 

δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ην άηνκν ζε κφληκε αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ε 

Δθπαίδεπζε πξζδηνξίδεηαη σο ε ζρεδηαζκέλε θαη ζπγθξνηεκέλε κάζεζε πνπ έρεη 

ζαθή ζηφρν, απνβιέπεη ζε ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, θαη άξα απνζθνπεί ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κάζεζεο (Rogers, 1999:66-67, 113). 

Έηζη, ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε Δθπαίδεπζε αλαθέξεηαη σο φξνο πεξηζζφηεξν 

ζηηο δηαδηθαζίεο, ππνδειψλεη δε ηελ αλάγθε γηα ζρεδηαζκέλεο πνιηηηθέο θαη ηππηθά 

θαζνξηζκέλεο  δνκέο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε 

ζεζκνζεηεκέλε θαη ειεγρφκελε παηδαγσγηθή δηαδηθαζία (Ξσρέιιεο, 1989). Ζ Γηα 

Βίνπ Δθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ζπλεπψο εθείλεο ηηο νξγαλσηηθέο θαη δηδαθηηθέο 

δνκέο/ζηξαηεγηθέο  πνπ επηηξέπνπλ ή βνεζνχλ λα ιάβεη ρψξα ε κάζεζε, κε 

εχθακπην ηξφπν, απφ ηε λεπηαθή ειηθία κέρξη ηε γεξνληηθή. εκαίλεη, δειαδή, ηε 

ζπλέρηζε ησλ επθαηξηψλ κάζεζεο  ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ 

(Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2002). 

Γηα ηελ UNESCO (1976:2), ε Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε θαη Μάζεζε είλαη 

δηαρξνληθά δχν αιιεινζπλδεφκελεο δηαδηθαζίεο «ελφο ρσξίο φξηα ζρήκαηνο πνπ 

απνβιέπεη ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο… Ζ 

εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε δελ πεξηνξίδνληαη ζηε ζρνιηθή θνίηεζε, πξέπεη λα 

επεθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, λα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηνπο θιάδνπο ηεο γλψζεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα δπλαηά κέζα θαη λα 

δίλνπλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηελ επθαηξία γηα πιήξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο θαη νη ζρεηηθέο κε ηε κάζεζε δηαδηθαζίεο ζηηο 

νπνίεο ηα παηδηά, νη λένη άλζξσπνη θαη νη ελήιηθνη φισλ ησλ ειηθηψλ εκπιέθνληαη ζηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο ζχλνιν» 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, «θαηάιιεινο ρξφλνο γηα κάζεζε είλαη πιένλ νιφθιεξε ε 

δσή». (UNESCO, 2002:144). 

χκθσλα ηψξα κε ηελ Δ.Δ., σο «Γηα βίνπ Μάζεζε» ζα πξέπεη λα νξηζηεί 

«θάζε ζθφπηκε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιακβάλεηαη ζε ζπλερηδφκελε βάζε 

κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ» 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2000:10), φπσο θαη «θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 
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αλαιακβάλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, 

ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ, ζην πιαίζην κηαο πξνζσπηθήο, θνηλσληθήο 

νπηηθήο θαη /ή κηαο νπηηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απαζρφιεζε» (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2001:11). ε κηα αθφκα πην δηεπξπκέλε κνξθή νξηζκνχ, «…{Χο} δηα βίνπ 

κάζεζε πξέπεη λα λνεζεί θάζε δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο πνπ αλαιακβάλεηαη θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ, ζε κηα πξννπηηθή αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, ηνπ πνιίηε, θαζψο θαη ζε 

θνηλσληθή ή θαη ζπλδεφκελε κε ηελ απαζρφιεζε πξννπηηθή. Σέινο, ζηε ζπλάξηεζε 

απηή πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη αθφινπζεο αξρέο: ην άηνκν σο ππνθείκελν κάζεζεο, 

επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαζία κηαο γλήζηαο ηζφηεηαο επθαηξηψλ, θαη ε πνηφηεηα ηεο 

κάζεζεο» (πκβνχιην ηεο Δ. Δ., 2002:2). Ζ αλαθνξά ησλ νξηζκψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο απφ ην 2000 θαη κεηά ζηελ νινθιεξσκέλε αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

ηνπ πνιίηε απνηειεί πιένλ εκθαλή ζηφρν ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη ζπληζηά 

ζηνηρείν δηεχξπλζεο ηνπ ζεζκνχ, πέξα απφ ην ζηελφ νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‘90 (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008:122). 

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ν φξνο «Γηα Βίνπ Μάζεζε» παξαπέκπεη ζην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα, αλαθέξεηαη δειαδή θπξίσο ζηελ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία. 

Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (lifelong 

learning) θαη ζε φιν ην θάζκα ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ (lifewide learning), ηφζν ζε 

ηππηθέο φζν θαη ζε κε ηππηθέο ή θαη άηππεο δηαδηθαζίεο. Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, λα 

πνχκε πσο ε Γηα Βίνπ Μάζεζε ζπληζηά έλα κνληέιν αλαδηνξγάλσζεο θαη 

επέθηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο, πέξα απφ ηα ζπλήζε ειηθηαθά φξηα, αιιά θαη πέξα απφ 

ην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηα ηξηηνβάζκηα ηδξχκαηα (Schuetze, 2006). 

Πξφθεηηαη ζπλεπψο γηα κηα έλλνηα επξχηεξε απφ ηε Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε,  πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηάζε πξνο έλα κεγαιχηεξν βαζκφ ειεπζεξίαο, ζην θέληξν 

ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην ίδην ην άηνκν θαη νη επηινγέο ηνπ (Καςάιεο & 

Παπαζηακάηεο, 2002).  Οη δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνη πνιίηεο έρνπλ, πξάγκαηη, πνιχ 

κεγάια πεξηζψξηα πξνζσπηθήο επηινγήο αιιά θαη πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηηο 

εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπο. Ζ Γηα βίνπ Μάζεζε εζηηάδεη θαηά ζπλέπεηα πεξηζζφηεξν 

ζηε κάζεζε, παξά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο (Schuetze & 

Casey, 2006). πληζηά κηα δεκνθξαηηθή επηηαγή, απνηειψληαο γηα ηνλ θαζέλα κηα 

«ζπλερή δηαδηθαζία αχμεζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 
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θαη κηα δηαξθή επθαηξία γηα βειηίσζε ηεο θξίζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ γηα δξάζε» 

(UNESCO, 2002:144-147). 

Ζ απμεκέλε ελλνηνινγηθή βαξχηεηα ηνπ φξνπ δηθαηνινγεί θαη ηα πνιιαπιά 

κνληέια  Γηα Βίνπ Μάζεζεο πνπ αλαδεηθλχνληαη. Οη Schuetze & Casey (2006:279-

287) αλαθέξνληαη ζε ηέζζεξα:  

 ην αληηζηαζκηζηηθφ ή κνληέιν θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, κε έκθαζε ζηελ 

ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 

 ην πνιηηηζκηθφ κνληέιν, βάζεη ηνπ νπνίνπ ε Γηα Βίνπ Μάζεζε απνζθνπεί 

ζηελ νινθιήξσζε θαη απηνπξαγκάησζε ηνπ αηφκνπ. 

 ην κνληέιν ηεο αλνηθηήο θνηλσλίαο, ζην νπνίν ε Γηα Βίνπ Μάζεζε 

ζεσξείηαη σο έλα θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηα αλαπηπγκέλεο, 

πνιππνιηηηζκηθέο θαη δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο.   

 ην κνληέιν ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, θαηά ην νπνίν ε Γηα Βίνπ Μάζεζε 

ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηε δηαξθή εξγαζηαθή θαηάξηηζε θαη απφθηεζε 

δεμηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ησλ εξγνδνηψλ γηα έλα εμεηδηθεπκέλν, επέιηθην θαη εππξνζάξκνζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. 

 

χκθσλα κάιηζηα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2000β), θαίλεηαη ηειηθά λα 

δηαγξάθνληαη ηέζζεξα αδξά κνληέια εζληθήο θαηεγνξηνπνίεζεο : 

 Xψξεο πνπ δηαζέηνπλ πνιχ αλαπηπγκέλε θνπιηνχξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, κε 

επξεία απνδνρή, πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο, δεκφζηα θαη ηδησηηθή 

ππνζηήξημε θαη πνηθηιία πξνγξακκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηφζν ηηο 

επαγγεικαηηθέο φζν θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ αηφκνπ.  

 Υψξεο πνπ ζπλδένπλ ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε πεξηζζφηεξν κε ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα, ηελ αξρηθή θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε, ζεσξψληαο 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εθπαίδεπζε γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε σο πξνζσπηθή 

ππφζεζε.  

 Υψξεο πνπ κε δεκφζηεο πξσηνβνπιίεο θαη ηε ζπλδξνκή ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ πξνζθάησο απνδέρζεθαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 

ζπλδένληάο ηε θπξίσο κε ηνλ νηθνλνκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηνπο.  



70 
 

 Υψξεο ζηηο νπνίεο ε Γηα Βίνπ Μάζεζε ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θνηλσληθνχ εγθιεηζκνχ θαη ηελ επαλέληαμε ησλ κνξθσηηθά 

πζηεξνχλησλ, κε πξσηνβνπιίεο δεκνζίσλ θνξέσλ θαη θνηλσληθψλ 

νξγαλψζεσλ. 

Ο Andy Green (2000 & 2006:307-325) απφ ηελ πιεπξά ηνπ, κειεηψληαο ηηο 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο νξγάλσζεο θαη πξνψζεζεο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζε θάζε 

θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο, ζθηαγξαθεί ηξεηο ζρεηηθέο θαηεγνξίεο:  

 Σελ θαηεγνξία εθείλε ζηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ηζρπξή παξνπζία ζηελ 

νξγάλσζε, παξνρή θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζηε Γαιιία. 

 Σελ θαηεγνξία εθείλε ζηελ νπνία ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

ελζαξξχλεηαη κελ απφ ην θξάηνο, φκσο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν έρεη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φπσο ζπκβαίλεη π.ρ. ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία. 

 Σελ θαηεγνξία ηεο θνηλσληθήο ζχκπξαμεο, φπνπ ην θξάηνο ζέηεη ην ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη αλαιακβάλνπλ ηα ζέκαηα ηεο νξγάλσζεο, 

ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη 

ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο.  

Γηαθξίλεη, έηζη, ηξία κνληέια θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο ζηα 

αλαπηπγκέλα δπηηθά θξάηε: 

 Σν θνηλσληθφ κνληέιν ησλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο (Απζηξία, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Οιιαλδία.) 

 Σν αγγινζαμνληθφ κνληέιν ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αγγιίαο.   

 Σν θνηλσληθν-δεκνθξαηηθφ κνληέιν ησλ θαλδηλαβηθψλ θξαηψλ, ην νπνίν 

θαη ζεσξεί σο ην πιένλ απνδνηηθφ.  

Γηα ηνλ C. Griffin (2008), νη έλλνηεο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηεο Κνηλσλίαο 

ηεο Γλψζεο είλαη πνιπεπίπεδεο θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο σο πνιηηηθή, σο 

ζηξαηεγηθή θαη σο θνπιηνχξα. πγθεθξηκέλα:  
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 Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε σο πνιηηηθή ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ ή ησλ 

ππεξεζληθψλ κνξθσκάησλ αληαλαθιά έλα ζψκα πξνηάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα νηθνλνκηθνθνηλσληθά δεδνκέλα.  

 Ζ  Γηα Βίνπ Μάζεζε σο ζηξαηεγηθή ζπληζηά ην ξφιν ηεο κάζεζεο ζηελ 

επίηεπμε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ, φπσο ε απαζρνιεζηκφηεηα, ε 

θνηλσληθή έληαμε, ε πνιηηεηφηεηα, θ.α.  

 Σέινο, ε ηδέα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Μάζεζεο σο θνπιηνχξα δελ ζπληζηά νχηε 

πνιηηηθή, νχηε ζηξαηεγηθή, αιιά έλαλ πνιηηηζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηφζν ηεο 

θνηλσλίαο φζν θαη ησλ αηφκσλ, θαζψο ε κάζεζε ελζσκαηψλεηαη πιένλ 

νξηζηηθά ζηε δσή φισλ. 

 

Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε θαίλεηαη κάιηζηα πσο είλαη κηα ζπκθέξνπζα επηινγή 

γηα ηα εζληθά θξάηε: Πξψηα-πξψηα, γηαηί πιένλ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν  λα 

πξνζθέξνπλ δνκεκέλα πξνγξάκκαηα πνπ λα θαιχπηνπλ επαξθψο φιν ην θάζκα ησλ 

αλαγθψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο αηφκσλ, -κε εμαίξεζε βέβαηα 

ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ησλ ζρνιηθψλ ρξφλσλ  (Schuetze & Casey, 2006). 

Δπηπξφζζεηα, ε Γηα βίνπ Μάζεζε ζπληζηά κηα ιηγφηεξν δαπαλεξή θαη πεξηζζφηεξν   

εππξνζάξκνζηε ιχζε, ζε ζρέζε κε ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο. Καη απηφ γηαηί ην εθάζηνηε θξάηνο κε ηελ επηλφεζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Γλψζεο κπνξεί λα επηκεξίζεη ην θφζηνο ηεο δηεπξπκέλεο κάζεζεο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμή ηνπ. Με ηε κεηαθχιεζε, φκσο, ελφο  αμηνζεκείσηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε 

εθπαίδεπζε/δηδαζθαιία κεηαζρεκαηίδεηαη ζηαδηαθά ζε κάζεζε, δειαδή ζε αηνκηθή 

ππφζεζε θαη ππνρξέσζε κε φ,ηη απηφ κπνξεί  λα ζπλεπάγεηαη (Green, ζην: Καςάιεο 

& Παπαζηακάηεο, 2006:20-29).  

ζνλ αθνξά ηψξα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ δφζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο, νη εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ ηερλνινγία έζηξεςαλ θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ‘80 ην ελδηαθέξνλ πξνο ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 

επαλαθαηάξηηζε ησλ ελειίθσλ, δειαδή πξνο ρξεζηηθνχο – εξγαιεηαθνχο ζηφρνπο. 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή απνκείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα 

πξνγξάκκαηα γεληθήο παηδείαο, αθφκα θαη ζε ρψξεο κε καθξά θαη ηζρπξή παξάδνζε, 

φπσο ηα θαλδηλαβηθά θξάηε (Πξφθνπ, 2004). Απφ ηελ άιιε, παξά ηηο ζρεηηθέο 
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δηαθεξχμεηο, ε πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ θάλεθε λα σθειεί φρη ηφζν  ηνπο 

πζηεξνχληεο κνξθσηηθά θαη πνιηηηζηηθά, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν απηνχο πνπ έρνπλ 

ήδε θαηαθηήζεη πςειά επίπεδα εθπαίδεπζεο, δηεπξχλνληαο έηζη ην κεηαμχ ηνπο 

ππαξθηφ ράζκα (Κειπαλίδεο & Βξπληψηε, 2004:107). Μφλν θαηά ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‘90 έγηλε αληηιεπηή ε ζπκβνιή ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο  ζηελ 

απάκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ.  

 πσο θαη λα έρεη, νη πξναλαθεξφκελεο εμειίμεηο ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ 

ππνδεηθλχνπλ πσο ε Γηα βίνπ Μάζεζε ζπληζηά έλα κνληέιν αλαδηνξγάλσζεο θαη 

επέθηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο πέξα απφ ηα ζπλήζε ειηθηαθά φξηα, αιιά θαη πέξα απφ 

ην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηα ηξηηνβάζκηα ηδξχκαηα (Schuetze, 2006:289-

306). Γελ θαίλεηαη, έηζη, ππεξβνιηθφ λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη «ηείλεη λα αλαρζεί ζε 

βαζηθή νξγαλσηηθή αξρή ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη ηαπηφρξνλα ζε θαηεπζπληήξηα 

γξακκή γηα ηε δηακφξθσζε κηαο πνιηηηθήο κε αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε θαη ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο, ζην πιαίζην  ηεο αλαδπφκελεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Γλψζεο», νδεγψληαο ζηε ξηδηθή αλαζεψξεζε ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζε ηέζζεξα επίπεδα: «ην επίπεδν ηνπ γεληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ επηκέξνπο εζληθψλ θξαηψλ, ζην επίπεδν ηεο γεληθήο 

παηδείαο, ζην επίπεδν ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο παξνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζην επίπεδν ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

παηδείαο θαη ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο». Οη ελ δπλάκεη αιιαγέο ζην πιαίζην ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο δελ 

ζηακαηνχλ, φκσο, εδψ: Ζ θαιπάδνπζα ηερλνινγηθή εμέιημε δίλεη κέζσ ηεο 

ηειεθπαίδεπζεο ζηνλ εθπαηδεπφκελν κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο επηινγήο ηφζν ηνπ 

καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ φζν θαη ηνπ δηδάζθνληνο, νδεγψληαο πηζαλψο αθφκα θαη 

ζηελ απνζρνιεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο (Σζανχζεο, 2007:298).  

πγθεθξηκέλα, ε έλλνηα ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο αλακέλεηαη λα θαηαξγήζεη ηα 

θνηλσληθά θαη γλσζηηθά ζηεγαλά ησλ παξαδνζηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

πσο αλαθέξεηαη: «ε έλα ζχζηεκα δηα βίνπ κάζεζεο, ε απνθνίηεζε ελφο καζεηή 

απφ ην ζρνιείν, αθφκα θη αλ δελ ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ αλψηεξε/αλψηαηε 

βαζκίδα, δε ζεκαίλεη ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, ην ηέινο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ ζεκαίλεη απφ ηε κηα πιεπξά πσο ζα πξέπεη λα 

μεπεξάζνπκε ηε κεκνλσκέλε αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, αθνχ ην 

πεξηερφκελν ηεο, νη ζηφρνη ηεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο, νη δεμηφηεηεο, νη ηθαλφηεηεο θαη 
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νη γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζα πξέπεη λα είλαη θαη εξγαιεία δηα 

βίνπ κάζεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα ζχζηεκα δηα βίνπ κάζεζεο δελ πεξηνξίδεηαη 

ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν αλήθεη ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, αιιά 

επεθηείλεηαη ζε φιεο ηηο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε ησλ αηφκσλ 

ή ησλ θνηλσληψλ. Έηζη, ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηε δηα βίνπ κάζεζε είλαη έλα κέξνο 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ/καζεζηαθνχ ζπλερνχο, ελψ δελ είλαη ν κνλαδηθφο αλαγλσξηζκέλνο 

θνξέαο κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο» (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008:132). Αλακέλεηαη, 

έηζη, λα νδεγεζνχκε ζηε ξηδηθή επαλεμέηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ. Πιένλ 

«είλαη ζαθέο φηη ν παξαδνζηαθφο θαηαθεξκαηηζκφο θαη ν εζσζηξεθήο θαη ζηαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ ην θαζηζηά ηθαλφ λα 

αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αλάγθεο ελφο θφζκνπ πνπ αιιάδεη… Γηα λα είλαη 

ρξήζηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο νη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο … πξέπεη λα απνθηήζνπλ 

έλα ραξαθηήξα αλνηθηφ, δπλακηθφ θαη εχπιαζην» (Σζανχζεο, 2007: 467). Σα 

παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ πσο ε Γηα βίνπ Μάζεζε θαζίζηαηαη κηα κεηα-λεσηεξηθή 

θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο (Edwards & Usher, 2001:273-287).   

Γελ ιείπνπλ, βέβαηα, ε απζηεξή θξηηηθή θαη νη αληηδξάζεηο απέλαληη ζε απηήλ 

ηελ θπξίαξρε εθπαηδεπηηθή ηάζε. Οη ζεκαληηθφηεξεο ελζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε 

δηαζχλδεζε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο κε ην νηθνλνκηθν-πνιηηηθφ κνληέιν ηνπ λεν-

θηιειεπζεξηζκνχ. Έηζη, ε Γηα βίνπ Μάζεζε θαηεγνξείηαη κεηαμχ άιισλ φηη 

(ακαξά, 2008· Biesta, 2006· Field, 2001·  Tight, 1998):  

 Μεηαηξέπεη ηε γλψζε απφ θνηλσληθφ δηθαίσκα ζε αηνκηθή ππνρξέσζε, 

κεηαθπιψληαο ην νηθνλνκηθφ βάξνο απφ ην θξάηνο ζηα άηνκα.  

 Αληηκεησπίδεη ηε γλψζε κέζα απφ κηα εξγαιεηαθή πξννπηηθή.   

 Γηακειίδεη ηε γλψζε θαη ηελ ππνβηβάδεη ζε ρξεζηηθή πιεξνθνξία.              

 Δμππεξεηεί πεξηζζφηεξν ηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, παξά ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε, 

κεηαηνπίδνληαο ζηαδηαθά ην βάξνο απφ ην ¨Learning to Be¨ ζην ¨Learning to 

be Productive and Employable¨(απφ ην Μαζαίλσ γηα λα Τπάξρσ, ζην 

Μαζαίλσ γηα λα είκαη Παξαγσγηθφο θαη Απαζρνιήζηκνο). 

 Γηεπξχλεη, αληί λα ζπξξηθλψλεη, ην ράζκα κεηαμχ απηψλ πνπ γλσξίδνπλ θαη 

απηψλ πνπ δελ γλσξίδνπλ, νδεγψληαο ζε θνηλσλίεο πνιιψλ ηαρπηήησλ, 

αλαπαξάγνληαο ηηο ππάξρνπζεο ηεξαξρίεο θαη αληζφηεηεο αιιά θαη 

λνκηκνπνηψληαο άιιεο, λένπ ηχπνπ.  
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 2.4   χλνςε-πζρεηηζκνί 

 

 1)  Πνιχζεκε, ακθίζεκε θαη πνιππαξαγνληηθή σο έλλνηα, ε παγθνζκηνπνίεζε 

ζπληζηά πιένλ «κηα λέα γεσγξαθία εμνπζίαο, πνπ επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο» (Παλνχζεο, 2005:162). Υαξαθηεξηζηηθά ηεο, ε 

πνιππινθφηεηα, ε κφληκε ξεπζηφηεηα θαη ε ρσξνρξνληθή απνζηαζηνπνίεζε. 

Αληηκεησπίδεηαη ηφζν σο απνηέιεζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ δηεζληζκνχ θαη ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο φζν θαη σο απνηέιεζκα ζπλεηδεηψλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ 

θξαηψλ θαη αηφκσλ, εκπιέθνληαο θαη‘ νπζία ηφζν ηηο δπλάκεηο ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο φζν θαη ηηο επηινγέο νκάδσλ κε ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα. Οη 

ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηε δπλακηθή ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη αηέξκνλεο, θαηαδεηθλχνπλ 

δε φηη ν ιφγνο γχξσ απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ιφγνο γηα 

ην ηη είδνπο θνηλσλία επηζπκνχκε λα έρνπκε ζην κέιινλ (Rinne, 2008).       

2) Ζ δπλακηθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πξνθαιεί κηα ζεηξά θινληζκψλ, 

επεξεάδνληαο άκεζα  θαη δηαθνξνπνηψληαο φιεο ηηο πηπρέο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ.              

Οη πνιπεπίπεδεο ζπλέπεηεο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο, ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγήο ηεο λέαο γλψζεο, -ππνρψξεζε ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, 

απμαλφκελε ηάζε ιήςεο απνθάζεσλ απφ θιεηζηά γθξνππ ηζρχνο ζην πιαίζην ad hoc 

ζρεκαηηζκψλ, απφιπηε θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο, 

απειεπζέξσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηζρπξνπνίεζε ησλ 

πνιπεζληθψλ, θπξηαξρία ησλ λφκσλ ηεο αγνξάο, ελδπλάκσζε ηνπ ηδησηηθνχ έλαληη ηνπ 

δεκνζίνπ, αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, πιεξνθνξηαθή θαη επηθνηλσληαθή 

επαλάζηαζε, εκηδσή ησλ γλψζεσλ θαη γξήγνξε απαμίσζε ηνπ γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ, 

αιιαγή ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο, ειαζηηθή θαη επέιηθηε απαζρφιεζε, 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ξεπζηφ θαη πςεινχ θηλδχλνπ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ-, δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζην ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Μαηζαίνπ, 2000, 2001, 2002α, 2002β·  Παπαδάθεο, 

2003:199-200· Mattheou, 1998). Ζ εθπαίδεπζε βξέζεθε κάιηζηα ζην επίθεληξν ηνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο σο «ε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ» 

(Chevenement, ζην: Καδακίαο, 1995α:572), θαζψο ππνζηεξίδεηαη πσο ζα 

δηαδξακαηίζεη έλαλ αθφκα ζπνπδαηφηεξν ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ζην κέιινλ, απ‘ φ,ηη ζην παξειζφλ (Carnoy, 1999). 
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3)  Πξάγκαηη, «νη ξαγδαίεο αιιαγέο, πνπ ζπλδένληαη κε έκκεζν ή άκεζν ηξφπν κε ηελ 

έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζίγνπλ επζέσο ην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο ζε βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο γλσζηαθήο θαη παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο…» (Γθίβαινο, 2007:12-13).  

Οη επηρεηξνχκελεο αιιαγέο είλαη ηφζν εθηεηακέλεο θαη βαζηέο ζε παγθφζκην επίπεδν 

πνπ πιένλ ζπληζηνχλ έλα λέν είδνο παξαδείγκαηνο. Καλείο κάιηζηα δελ απνηνικά 

αζθαιείο πξνβιέςεηο γηα ην άκεζν κέιινλ (Broadfoot, 2000). πσο επηζεκαίλεηαη, 

ζηελ επνρή καο ε θνηλσλία έρεη θαηαζηεί εμαηξεηηθά πνιππνιηηηζκηθή θαη 

δηαθνξνπνηεκέλε, ελψ νη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζπρλά κνξθνπνηνχλ ηε 

καζεζηαθή εκπεηξία (Council of Europe, 2004).   

  Κάησ απφ ην βάξνο ησλ επηπηψζεσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη 

κεηαζρεκαηίδεηαη βαζηά, απνπνηνχκελν ην λεσηεξηθφ ηνπ παξειζφλ:                                    

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ζηαδηαθά νκνγελνπνηεί ηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

εληάζζνληάο ηα ζε επξχηεξα πιαίζηα κε ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο, 

θαη δεκηνπξγψληαο θνηλέο εθπαηδεπηηθέο αηδέληεο. Δπηηαρχλεηαη έηζη ε δηεζλήο 

ζπλεξγαζία, ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ε κεηαθνξά 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ (Sahlberg, 2006). πσο θαη ζηελ πνιηηηθή, έηζη θαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη πεξλάκε ζηαδηαθά απφ ηε λεσηεξηθή έλλνηα ηεο θπβέξλεζεο 

ζηε κεηαλεσηεξηθή έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο: ε απηήλ δελ πθίζηαηαη θάπνηα 

θεληξηθή αξρή εζληθήο πξνέιεπζεο, αληηζέησο θπξηαξρεί ε δπλακηθή ησλ Γηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ, ησλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ θαη ησλ εηδηθψλ/experts (Παζηάο, 2016:74-

78).  

  Παξάιιεια, ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ιφγνο κεηαηνπίδεηαη ζηαδηαθά πξνο 

ηνλ νηθνλνκηθν-αλαπηπμηαθφ  ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Σν κεηα-

λεσηεξηθφ παξάδεηγκα, ρσξίο νπζηαζηηθά λα κπνξεί λα θαηαξξίςεη ή λα 

ππνθαηαζηήζεη κεζνδνινγηθά ηηο θηινζνθηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο έλλνηεο ηνπ 

παξειζφληνο, αθπξψλεη θαη απνδνκεί ηα θιαζζηθά πξφηππα ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη 

«εγθαηαιείπεηαη ζηελ θπξηαξρία ησλ αμηψλ θαη ζθνπνζεζηψλ πνπ εθθέξνληαη απφ ην 

ζρήκα ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ ηεο αγνξάο» (Γθίβαινο, 2007:12-13).                      

Σν κνληέιν ηεο πξνφδνπ είλαη ηψξα δηαθνξεηηθφ θαη νη πξνηεξαηφηεηεο έρνπλ 

αιιάμεη: Ζ ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δελ νξηνζεηείηαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

ηζφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο, αιιά απφ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ επηδίσμε ηεο βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ησλ 
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αλζξσπίλσλ πφξσλ (Καδακίαο, 1995α:572-573). Οη ηάζεηο ηεο επνρήο πξνζπαζνχλ 

λα πείζνπλ φηη ηφζν ην εζληθφ φζν θαη ην επξσπατθφ ζπκθέξνλ εμππεξεηνχληαη 

θαιχηεξα «απφ κηα εθπαίδεπζε ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ νηθνλνκία, ηνλ θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, ελ νιίγνηο απφ κηα εθπαίδεπζε απαιιαγκέλε 

απφ ηα βαξίδηα ηνπ θξάηνπο θαη ηεο παξάδνζεο» (Μαηζαίνπ, 2007:306).        

4)    Οη παξαπάλσ νηθνλνκηθν-θνηλσληθέο εμειίμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εμέιημε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο νδήγεζαλ ζηε 

δηακφξθσζε ελφο λένπ, ξηδνζπαζηηθνχ γλσζηηθνχ νξάκαηνο: Ζ Γηα βίνπ 

Δθπαίδεπζε/Μάζεζε, κέζα ζην πιαίζην ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο, θαίλεηαη λα 

εθπξνζσπεί φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλαγθαηφηεηεο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο επνρήο 

καο (Roche, 2015). πσο αλαθέξεηαη, θαζψο πξνρσξνχκε ζηελ Δπνρή ηεο Γλψζεο, 

νη αληηιήςεηο καο γηα ην ηη είλαη κάζεζε, πνπ θαη πσο πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα 

πνηνπο ζθνπνχο, δηαθνξνπνηνχληαη. Αλακέλνπκε απφ ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο  αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο λα αλαγλσξίζνπλ ηηο απαηηήζεηο  

θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα πνιχ δηαθνξνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ζθνπψλ, αλαγθψλ 

θαη απαηηήζεσλ. Σα εζληθά θξάηε πξέπεη απφ ηελ πιεπξά ηνπο λα αλαιάβνπλ ην 

βάξνο απηήο ηεο αλαγθαίαο πξνζαξκνγήο (Commission of the European 

Communities, 2000:7-10).  

 Ζ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ην φξακα ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο νδεγνχλ 

αλαπφθεπθηα ζηελ αλαηξνπή ηνπ ηππηθνχ, παξαδνζηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ηξηκεξνχο δηαρσξηζκνχ ηνπ, ζε πξσηνβάζκηα, 

δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα θιίκαθα.  πσο αλαθέξεηαη, «Σν άλνηγκα ηνπ 

ζρνιείνπ ζεκαίλεη ην ηέινο ηνπ παξαδνζηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ην μεθίλεκα/ ή ηε κεηαηξνπή ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζχζηεκα δηα βίνπ 

κάζεζεο» πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ζα αλαγλσξίδεη θαη ζα πξνζκεηξά εθείλεο ηηο 

γλψζεηο /δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη αθφκα θαη απφ άηππεο /αλεπίζεκεο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Cerna, Πειαβάθε & Valchev, 2010:34). 

5)  Πφζν πξνεηνηκαζκέλα είλαη, φκσο, ηα εζληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο  ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 

αθνκνηψζνπλ ηηο ζπληεινχκελεο αιιαγέο; ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιχ ιίγν:                               
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Πξψηα-πξψηα, θαηεγνξνχληαη αλειεψο (φπσο άιισζηε θαη φινη νη δεκφζηνη 

ηνκείο) φηη είλαη πνιχ γξαθεηνθξαηηθά, εμαηξεηηθά δαπαλεξά, αλίθαλα θαη 

αλαπνηειεζκαηηθά ζην λα θέξνπλ ζε πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπο, εμαζθαιίδνληαο ηελ 

αληαπνθξηζηκφηεηα ησλ πνιηηψλ ζηηο νηνλεί απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα ηνπο ζε έλα επκεηάβιεην θαη πςεινχ ξίζθνπ πεξηβάιινλ 

(Charlier & Moens, 2005:150). Παξά ηηο επηρεηξνχκελεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ε απφθιηζε αλάκεζα ζηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο παξακέλεη αλεζπρεηηθά κεγάιε (European Round Table of 

Industrialists /ERT, 1995). Θα κπνξνχζακε κε βεβαηφηεηα λα ηζρπξηζηνχκε φηη «πνηέ 

ε ζεσξία ηεο εθπαίδεπζεο δελ ήηαλ ζε κηα ηέηνηα δπζθνιία λα πξνβιέςεη θαη λα 

πξνλνήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο ζε κηα θνηλσλία ηεο γλψζεο» θαη φηη «ε 

θνηλσλία δελ ήηαλ πνηέ ηφζν ακθίβνιε αλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη θαηάιιειν 

γηα ηηο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, θαη νη ακθηβνιίεο ηεο πνηέ δελ ήηαλ 

ηφζν βαζηέο θαη ζαθψο δεισκέλεο» (Cerna, Πειαβάθε & Valchev, 2010:27).   

Δπηπξφζζεηα, ηα ζχγρξνλα θξάηε έρνπλ απνιέζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

απηνλνκία πνπ ηα ραξαθηήξηδε ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο, παξαρσξψληαο κέξνο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο ζε ππεξεζληθά θέληξα εμνπζίαο. Απηφ δε ζεκαίλεη, βέβαηα, φηη 

έραζαλ παληειψο ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα δίλνπλ ηδηφρεηξεο απαληήζεηο ζε δηεζλή 

δεηήκαηα, ζεκαίλεη φκσο φηη ελ πνιινίο δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ νχηε ηελ αλάδπζε 

ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ νχηε ηελ αηδέληα ηεο δηαρείξηζεο ηνπο.  Καηά ζπλέπεηα, 

ε εζληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αδπλαηεί λα ζηεξηρηεί απφιπηα ζηε βαζηθή κνλάδα 

αλάιπζεο θαη αλαθνξάο πνπ επί αηψλεο ρξεζηκνπνηνχζε, δειαδή ην έζλνο-θξάηνο, 

αθνχ πιένλ αλαγθάδεηαη λα δηαζπλδεζεί κε έλα κεηα-εζληθφ ή θαη παγθφζκην 

ζχζηεκα αλαθνξάο (Broadfoot, 2000· Lingard & Rawolle, 2011). Γελ πξέπεη λα 

παξαβιεθζεί επίζεο πσο ε ππνρψξεζε ηνπ εζληθνχ θξάηνπο ζε επίπεδν ζεζκηθήο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δηδαθηηθή θαη 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (Papadakis, 2008).      

ε κηα επνρή, ινηπφλ, φπνπ ηα φξηα αλάκεζα ζην εζληθφ, ην δηεζλέο θαη ην 

παγθφζκην έρνπλ γίλεη δπζδηάθξηηα (Cowen, 2009), ηα εζληθά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, δσληαλά κλεκεία ηνπ λεσηεξηθνχ ηνπο παξειζφληνο, ζηαδηαθά 

απνζηαζηνπνηνχληαη θαη απνελζσκαηψλνληαη απφ ηε κήηξα πνπ ηα γέλλεζε θαη ηα 

εμέζξεςε, δει. ην έζλνο-θξάηνο ηεο βηνκεραληθήο επνρήο (Καδακίαο, 1995:572). 
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Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε εθπαίδεπζε, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην ζρνιείν βξέζεθαλ 

ζηελ αξέλα κηαο πξσηφγλσξεο ηδενινγηθήο θαη πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο, αλάκεζα 

ζηελ εζληθή ηνπο θαηαγσγή θαη ηε κειινληηθή ππεξεζληθή ηνπο πξννπηηθή.  

Έηζη, «νδεγνχκαζηε απφ ηα πξάγκαηα ζηελ αλάγθε λα επαλεμεηάζνπκε ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ καο πξαγκάησλ. Δίλαη ζαθέο φηη ν 

παξαδνζηαθφο θαηαθεξκαηηζκφο θαη ν εζσζηξεθήο θαη ζηαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ 

ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ ην θαζηζηά ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί 

ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αλάγθεο ελφο θφζκνπ πνπ αιιάδεη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη 

αλαζπληάζζεηαη ζε λέα ζπλερψο επίπεδα θαη ζρήκαηα. Γηα λα είλαη ρξήζηκεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο νη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε κηα ζχγρξνλε 

θνηλσλία πξέπεη λα απνθηήζνπλ έλα ραξαθηήξα αλνηθηφ, δπλακηθφ θαη εχπιαζην» 

(Σζανχζεο, 2007:476). Άιισζηε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ππνζηήξημε έλαλ αηψλα πξηλ 

ν ζεκειησηήο ηεο πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο, Μ. Sadler, «ηα δεδνκέλα εθηφο 

ζρνιείνπ έρνπλ κεγάιε βαξχηεηα θαη επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία θαη ηα 

ηεθηαηλφκελα ζην εζσηεξηθφ ηνπ» (Sadler, ζην: Μαηζαίνπ, 2002β:313-323). Έλαλ 

αηψλα αξγφηεξα, ε άπνςε απηή δηαηεξεί ζην αθέξαην ηε δηαρξνληθφηεηα ηεο, κε ηελ 

παξαηήξεζε φηη πιένλ ηα φζα ζπκβαίλνπλ έμσ απφ ηα φξηα ηνπ έζλνπο-θξάηνπο είλαη 

κάιινλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά απφ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

(Μπνπδάθεο, 2005α). 

6)  Μεγάινο πξνβιεκαηηζκφο πθίζηαηαη, ηέινο, γχξσ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ 

ζθνπφ ηεο κεηαλεσηεξηθήο, παγθνζκηνπνηεκέλεο εθπαίδεπζεο. Καη απηφ γηαηί, ν 

δηαθεξπγκέλνο ζηφρνο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιιψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε 

ηελ παξάιιειε εμίζσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη λα κελ έρεη 

αθφκα επηηεπρζεί. Πξάγκαηη, νη εθηφο ηνπ γεληθνχ θαλφλα απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα (φπσο είλαη π.ρ. νη επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη νη θαηψηεξεο ηάμεηο) 

απνηεινχλ αθφκα ηελ πιεηνςεθία, -γεγνλφο πνπ αλαδχεη θξίζηκα ζηνηρεία αληη-

δεκνθξαηηθφηεηαο θαη αληζφηεηαο ζηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ. Έηζη, ε 

ζχλδεζε ηεο κεηαλεσηεξηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε 

νδεγεί ζπρλά  ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε αληηθαηηθά, δηραζηηθά, αθφκα θαη 

επηθίλδπλα κνλνπάηηα (Νηθνιαθάθε, 2004· ακαξά, 2008).  
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7)  Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, θαηαλννχκε πσο ε παγθνζκηνπνίεζε ζπληζηά 

κηα αιεζηλή πξφθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε. Αλ απνδερζνχκε ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα 

κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο ζηνηρεία, απηφ πνπ πξνέρεη είλαη λα κελ ηελ 

αλαγάγνπκε ζ’ έλα κνηξνιαηξηθφ κνλφδξνκν θξίζεο θαη ππνλφκεπζεο ησλ πνιηηηθψλ 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ άλζξσπν. ην ζεκείν απηφ, βξίζθεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: Ζ εθπαίδεπζε θαιείηαη λα πξνζθέξεη 

έξγν «κέζα απφ έλα ζηέξεν ππφβαζξν επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ 

εζηθή ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ζα απνηειεί ζεζκφ-ξσγκή θαη φρη ζεζκφ αλαπαξαγσγήο 

ησλ κε νξζνινγηθψλ ζηνηρείσλ» ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθν-θνηλσληθνχ γίγλεζζαη 

(Αζαλαζνχια-Ρέππα, 1999:106-108). Σειηθά, ζην δξφκν πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο 

Γλψζεο ίζσο ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε: Πνην εξψηεκα έρεη ηε κεγαιχηεξε αμία; 

Δθείλν ηεο Γλψζεο ή απηφ ηεο Κνηλσλίαο; (Φινπξήο & Παζηάο, ζην: Μπνπδάθεο, 

2000). 
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3ν  θεθάιαην: Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ 

θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ 
 

Δηζαγσγηθά 

 

ε κηα επνρή αβεβαηνηήησλ θαη  θαηαηγηζηηθψλ αιιαγψλ, ν ηεξάζηηνο αληίθηππνο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο επαλάζηαζεο ζηελ  πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία  νδεγεί ζηελ αλαζεψξεζε 

ηφζν ηεο θχζεο ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ εθπαίδεπζε 

δελ απνηειεί πηα κηα θαζαξά εζληθή ππφζεζε, πνπ ππεξεηεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην εζληθφ 

ζπκθέξνλ. Οη εθπαηδεπηηθέο αλαιχζεηο δελ αθνινπζνχλ πιένλ γξακκηθή πνξεία, έρνληαο σο 

απνθιεηζηηθφ πιαίζην αλαθνξάο ην έζλνο- θξάηνο: ηελ επνρή ηεο κεηα-λεσηεξηθφηεηαο πνπ 

δηαλχνπκε, ην ηειεπηαίν νινέλα θαη ζπξξηθλψλεηαη, εθρσξψληαο βαζηθά ηκήκαηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε ππεξεζληθνχο πξσηαγσληζηέο. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε κεηαπνιεκηθή επίδξαζε ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο θαη ησλ 

Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζην εθπαηδεπηηθφ  γίγλεζζαη είλαη ηεξάζηηα, κεγαιχηεξε ίζσο απφ 

νπνηνλδήπνηε άιιν  κεκνλσκέλν παξάγνληα. Σα  ζπκπεξάζκαηα  ησλ εθηεηακέλσλ εξεπλψλ ηνπο, 

ε απήρεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχλ θαη νη άκεζεο ή έκκεζεο ππνδείμεηο ηνπο 

δηακνξθψλνπλ πνιηηηθέο ζέζεηο, πξνθαινχλ πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο, ζπγθξνηνχλ αηδέληεο θαη 

επεξεάδνπλ  πνηθηινηξφπσο ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη πξνζαλαηνιηζκνί 

ηνπο, ζχκθσλνη κε ηα πξνηάγκαηα ηνπ λεν-θηιειεπζεξηζκνχ, εζηηάδνπλ ζηελ πνζνηηθά κεηξήζηκε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ,  κε ην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ πεξηνξηζκφ ησλ θξαηηθψλ πφξσλ.  ε γεληθέο γξακκέο, νη ππεξεζληθνί 

νξγαληζκνί εδξαηψλνπλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπο δίθηπα εθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην ησλ 

νπνίσλ εληαηηθνπνηείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξψλ.  Ζ Δ.Δ., 

ηδηαίηεξα, έρεη θαηαθέξεη ζην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ λα δηεπξχλεη 

ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο, κε 

επηζηέγαζκα ην πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010 θαη ηελ Αλνηθηή Μέζνδν 

πληνληζκνχ (ΑΜ). εκαληηθφηαηε επίζεο είλαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα ε ζπκβνιή 

ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ ζηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη.  
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3.1      Ο ππεξεζληθφο παξάγνληαο θαη ε εζληθή εθπαίδεπζε 

 

ηελ επνρή  καο, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη κέζα ζηα φξηα ησλ εζληθψλ θξαηψλ ζα ήηαλ εκηηειήο, αλ δελ 

πεξηιάκβαλε θαη ηελ ππεξεζληθή δηάζηαζε, δειαδή ηελ εκπινθή ησλ ππεξεζληθψλ 

νξγαληζκψλ ζηε δηακφξθσζε θαη ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

Ηζηνξηθά, ην ελδηαθέξνλ ηνπο  γηα ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη εθδειψζεθε 

κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πεξίπνπ εδψ θαη πέληε δεθαεηίεο.                     

Ζ εθπαίδεπζε ηφηε ζπλδέζεθε κε ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθν-θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο θαη εθδειψζεθε ηφζν κε ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο πξνο ηηο ρψξεο 

ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, φζν θαη κε ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα.                       

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘50 θαη κεηά, νη εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε 

ζπλδέζεθαλ: α) Mε ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο, ζην πιαίζην ηνπ ςπρξνπνιεκηθνχ 

ζηξαηησηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

δηαζηήκαηνο θαη  β) κε ηε Θεσξία ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ πνπ ππνγξάκκηδε ηε 

ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ.                    

πλαθφινπζα, νη πνιηηηθέο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ επεκεξία ησλ θξαηψλ θαη εληάρζεθαλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνιηηηθήο (Καξαηδηά-ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2006· 

Παζηάο, 2005:375).  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ηδηαίηεξν ξφιν ζα δηαδξακαηίζνπλ απφ ην 1945 ε 

UNESCO, απφ ην 1948 ν Οξγαληζκφο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο /ΟΔΟ 

πνπ κεηεμειίρζεθε ην 1969 ζε Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

/ΟΟΑ,  απφ ην 1949 ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη απφ ην 1957 ε Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα/ΔΟΚ πνπ κεηεμειίρζεθε ζε Δπξσπατθή Έλσζε (Σζανχζεο, 

2007).  Έθηνηε, ε δπλακηθή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο εληζρχεηαη, ην ίδην θαη ε πξννπηηθή ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ αλσηέξσ Οξγαληζκψλ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ αληηκεηψπηζαλ ηα δπηηθν-

επξσπατθά θξάηε απφ ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ έσο ηνλ Φπρξφ Πφιεκν 
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θαη έσο ηελ έμνδν απφ ηε ξσζηθή επηξξνή ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Ζ κεγάιε ζηξνθή ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο επήιζε ηφηε, ζηηο αξρέο ηνπ 

‘90:  ηα κέζα απηήο ηεο δεθαεηίαο, ζα ζπλεηδεηνπνηεζεί ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 

βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ θαη ε κεηεμέιημε ηνπο ζε έλα λέν ηχπν θνηλσλίαο, ηελ 

Κνηλσλία ηεο Γλψζεο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (Σζανχζεο, 2007). ην δηάζηεκα απηφ, νη αλσηέξσ Οξγαληζκνί 

πινπνίεζαλ, πνιιέο θνξέο ζπλεξγαηηθά, πνηθίια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε 

δηαθνξεηηθή ζηνρνζεζία,  νδεγψληαο ζηελ εκπέδσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ (Jallade, 2011).     

ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε έμη νξφζεκα ζηελ εμέιημε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ ππεξεζληθψλ Οξγαληζκψλ (Σζανχζεο, 2007:40-41): 

 Σν πξψην είλαη ην 1957, ρξνληά εθηφμεπζεο ηνπ ζνβηεηηθνχ δηαζηεκφπινηνπ 

πνχηληθ: Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε έλα αιεζηλφ ζνθ ζηηο ΖΠΑ θαη ηε 

Γπηηθή Δπξψπε,  ζνθ πνπ νδήγεζε ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγηθή 

εθπαίδεπζε. Σελ ίδηα ρξνληά, ππνγξάθεηαη θαη ε ηδξπηηθή πλζήθε ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 

 Σν δεχηεξν είλαη ην 1990,  έηνο ζχγθιηζεο απφ ηελ UNESCO ηεο 

Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο ζην Ενκηηέλ ηεο Σαυιάλδεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα 

Όινπο. 

 Σν ηξίην είλαη ην 1992, έηνο ππνγξαθήο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα άξζξα 149 θαη 150 γηα ηε γεληθή παηδεία θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αληηζηνίρσο. 

 Σν ηέηαξην είλαη ην 1996, έηνο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα Όινπο φζνλ αθνξά 

ζηνλ ΟΟΑ, αιιά θαη έηνο πξνβνιήο απφ ηελ UNESCO ηεο Έθζεζεο Delors, 

κε ηίηιν:  «Δθπαίδεπζε: Ο ζεζαπξφο πνπ θξχβεη κέζα ηεο».  

 Σν πέκπην είλαη ην 2000: α) Έηνο ηνπ Παγθφζκηνπ Φφξνπκ ηεο UNESCO 

Δθπαίδεπζε γηα Όινπο, ζην Νηαθάξ. β) Έηνο ελεξγνπνίεζεο ηεο Γηαδηθαζίαο 

ηεο Μπνιφληα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο. γ) Έηνο δηακφξθσζεο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο, ψζηε 

λα θαηαζηεί ε Δπξψπε ε ζεκαληηθφηεξε θαη αληαγσληζηηθφηεξε Κνηλσλία 

ηεο Γλψζεο, κε εξγαιείν ηελ Αλνηθηή Μέζνδν πληνληζκνχ/ΑΜ. 
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  Σν έθην νξφζεκν είλαη ην 2006, έηνο θαηά ην νπνίν ε Δπξσπατθή Έλσζε 

ελνπνίεζε φια ηα επηκέξνπο εθπαηδεπηηθά ηεο πξνγξάκκαηα ζε έλα Δληαίν 

Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

Ζ ζεψξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμειίμεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Γηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ, ηφζν γηα ηηο αλαπηπγκέλεο φζν θαη γηα ηηο ππφ αλάπηπμε ρψξεο, γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν κε βάζε ην αλαπηπμηαθφ-εθζπγρξνληζηηθφ κνληέιν. Σν κνληέιν απηφ, 

πνπ ζεσξείηαη ην επηθξαηέζηεξν γηα ηνλ ΟΟΑ, ηελ UNESCO θαη ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, έρεη αθελφο θνηλά ζηνηρεία κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ δνκνιεηηνπξγηζκνχ, δίλεη 

φκσο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηερλνινγηθφ ιεηηνπξγηζκφ, ηνλ νπνίν ζπλδέεη κε ηε 

ζεσξία ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ (Παληίδεο & Παζηάο, 

2004:236· Papadopoulos, 1994).  

Ζ εκβέιεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ππεξεζληθψλ 

Οξγαληζκψλ εμαξηψληαη απφ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ θαιχπηνπλ ηα θξάηε-κέιε, 

αιιά θαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο.  Μάιηζηα, θάζε έλαο απφ 

ηνπο ηξεηο πξναλαθεξζέληεο ππεξεζληθνχο πξσηαγσληζηέο δίλεη έκθαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο, αλάινγα πάληα κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Έηζη:  

1)  Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, -πνπ ηα ηειεπηαία 35 ρξφληα θαηέζηε ν 

ζεκαληηθφηεξνο πξσηαγσληζηήο ζηε δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο-, ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο ζηα θξάηε-κέιε ηεο, 

ηνλίδνληαο επαξθψο ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

(Schuetze, 2006). Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηε γεξαηά ήπεηξν κε ηε δηθή ηεο ζηξαηεγηθή 

θαη πνιηηηθή αηδέληα (Beech, 2009), επηθεληξψλεηαη δε ζηελ ηξηηνβάζκηα θαη 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε θαζψο ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ πνιηηψλ ηεο 

είλαη ήδε πςειφ (Σζανχζεο, 2007).   

2)   Ο ΟΟΑ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζηξέθεηαη πεξηζζφηεξν πξνο ην νηθνλνκηθν-

δηαρεηξηζηηθφ πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ αλαγλσξίδεη θαη 

ηηο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Papadopoulos, 1994). Βαζηθφο 

ηνπ ζηφρνο απνηειεί ε δηακφξθσζε θαη πξνψζεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ (θαη 

φρη κφλν) θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ, αμηψλ θαη θαλφλσλ (Beech, 2009). 
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3) Οη πξσηνβνπιίεο ηεο UNESCO ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ πεξηζζφηεξν 

νπκαληζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Watson, 1999). Βαζηθή αθεηεξία ηνπ Οξγαληζκνχ 

απνηειεί ε ζέζε φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα νδεγεί ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ζεβαζκνχ ζηηο βαζηθέο 

ειεπζεξίεο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (Beech, 2009).   Έηζη, ε UNESCO θαιχπηεη 

κε ηηο δξάζεηο ηεο φιν ηνλ πιαλήηε εζηηάδνληαο ζε δχν βαζηθά πξνβιήκαηα, ηνλ 

αλαιθαβεηηζκφ ησλ ελειίθσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζε φια 

ηα παηδηά.  

Σα παξαπάλσ δε ζεκαίλνπλ βέβαηα φηη δελ πθίζηαηαη αιιειεπίδξαζε, κε 

θνηλή ξεηνξηθή θαη παξάιιειεο αηδέληεο. Έηζη, π.ρ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ UNESCO θαη ην Ηλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο ηεο UNESCO απφ ην 

1964, κε αληαιιαγέο επηζηνιψλ, πεξηνδηθέο αληαιιαγέο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, 

θαζψο θαη κε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ηζνηηκία ησλ ηξηηνβάζκησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ 

θαη ηε ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αληηπξνζσπεχεηαη επίζεο θαη 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη ζε 

πςειφ επίπεδν απφ ην 1959, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηξηηνβάζκηα, ηε γεληθή, ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη ηελ εμσζρνιηθή εθπαίδεπζε. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

αληηπξνζσπεχεηαη θαη ζηελ Δπηηξνπή Παηδείαο ηνπ ΟΟΑ, κε ηε νπνία 

ζπλεξγάδεηαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηηο ηερλνινγηθέο 

θαηλνηνκίεο, θ.α., θαζψο θαη ζην πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθψλ 

Καηλνηνκηψλ θαη Έξεπλαο ηνπ ΟΟΑ (Centre for Educational Research and 

Innovation /CERI), ην νπνίν ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηα δεηήκαηα αλαζπγθξφηεζεο 

θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

(Commission of the E.C., 1974:16,  European Commission, 1994). 

Ζ πνιπεπίπεδε απηή ζπλεξγαζία ππαγνξεχεηαη απφ κηα ζεηξά ιφγσλ:  

 Πξψηα-πξψηα, νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί δελ ζπληζηνχλ κνλνιηζηθά 

κνξθψκαηα, κε ζπκπαγή πξνγξάκκαηα. ην εζσηεξηθφ ηνπο κάιηζηα, ηα 

επηκέξνπο δηνηθεηηθά ηκήκαηα δηακνξθψλνπλ ην δηθφ ηνπο πιαίζην δξάζεο, 

κε δηαθξηηέο  πξνηεξαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο (Schuetze, 2006). 
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 Yπάξρεη ακνηβαία αιιειεπίδξαζε ηνπ έξγνπ πνπ επηηειεί ν θαζέλαο απφ 

απηνχο. Αο κελ μερλάκε φηη ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. είλαη κέιε θαη ηνπ 

ΟΟΑ θαη ηεο UNESCO (Schuetze, 2006). 

 Yπάξρεη ζπρλή κεηαθίλεζε ζηειερψλ απφ ηνλ έλα Οξγαληζκφ ζηνλ άιιν, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε θνηλήο νξνινγίαο, πξννπηηθψλ θαη 

πξνγξακκάησλ εξγαζίαο (Schuetze, 2006). 

 Oη ζέζεηο ησλ Οξγαληζκψλ ελίνηε επαλαπξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ή 

ηηο δηεζλείο πεξηζηάζεηο (Schuetze, 2006).  

 Δπίζεο, απηή ε αιιεινζπκπιήξσζε νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ζην 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο 

πνπ είλαη απνηέιεζκα δπκψζεσλ ζε εζληθφ ή ππεξεζληθφ επίπεδν. Έηζη, π.ρ. 

βιέπνπκε φηη ππάξρεη κεηαμχ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζηελή ζπλεξγαζία 

γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ή γηα ηελ εθπφλεζε επξείαο θιίκαθαο 

ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ (PISA, TALIS, θ.α.) (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008). 

Ζ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, πνπ πέξα απφ ηα ηερληθά ηεο ζηνηρεία εκπεξηέρεη θαη 

ζνβαξέο πνιηηηθέο δηαζηάζεηο, πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε ηξεηο ηξφπνπο (Σζανχζεο, 

2007:259 & 314): 

 «Με ηελ ακνηβαία ελεκέξσζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο σο παξαηεξεηψλ ζηα 

φξγαλα πνπ δηακνξθψλνπλ θαη αζθνχλ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή».   

 «Με ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηε δηακφξθσζε κεραληζκψλ, κεζφδσλ θαη κέζσλ 

πξνψζεζεο ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο». 

 «Με ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ θαηάξηηζε θαη /ή ρξήζε κέζσλ εθαξκνγήο θαη /ή 

ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο». 

Οπσζδήπνηε, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ δελ κπνξεί λα 

γίλεη αληηιεπηή κε ηνπο φξνπο ελφο εζληθνχ θξάηνπο. Καη απηφ γηαηί ε παξέκβαζε 

ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εζληθψλ θξαηψλ δελ είλαη άκεζε, αθνχ βάζεη ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπο δελ λνκηκνπνηνχληαη λα επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ζπκκεηνρή ελφο θξάηνπο-κέινπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ελφο Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ δελ νδεγεί απηφκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεσλ απηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, νχηε ζηελ πηνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ 

/ππνδεηθλπφκελσλ αιιαγψλ. ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, κφλν ε Δπξσπατθή Έλσζε 

έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ζπκθσληψλ θαη δεζκεχζεσλ λα δηακνξθψλεη, λα αζθεί θαη 
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λα επεθηείλεη κηα θνηλή πνιηηηθή ζηνλ επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν, ηνλ νπνίν ζηαδηαθά 

κεηαζρεκαηίδεη «απφ απιή γεσγξαθηθή ζε ελ δπλάκεη εληαία πνιηηηθή ελφηεηα»  

(Σζανχζεο, 2007:283).  Με δεδνκέλε, ινηπφλ, ηε κε δπλαηφηεηα άκεζεο επέκβαζεο 

ζηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί ζπκβάιινπλ θαηά βάζε 

ζηελ επηζήκαλζε θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζηελ αλαδήηεζε κεζφδσλ 

αλάιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ, ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ επίιπζε 

ηνπο. Ζ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνιηηηθή θαηά ζπλέπεηα ζηνρεχεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ζθνπψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα επίζεκα θαηαζηαηηθά ηνπο, κε ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο ζπλαίλεζεο απφ ηα θξάηε-κέιε (Παζηάο, 2016· Σζανχζεο, 

2007).  

Παξ‘ φια απηά, νη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί  κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ έκκεζα 

ζην εζληθφ εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ 

ηξφπνπο:  

 Με ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ησλ φξσλ αιιά θαη ησλ πνηθίισλ 

πξνυπνζέζεσλ παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο ζηα ελδηαθεξφκελα θξάηε 

(Παζηάο, 2006α & 2006β·  Σζανχζεο, 2007).                     

 Με ηελ πξφζθιεζε ησλ ρσξψλ-κειψλ ζε δηεζλή fora γηα ηελ εμέηαζε θαη 

αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ (Παζηάο, 2006α & 

2006β·  Σζανχζεο, 2007).                   

 Με ηε δεκηνπξγία ελφο γεληθφηεξνπ θιίκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Παζηάο, 2006α & 

2006β·  Σζανχζεο, 2007).                   

 Με ην λα δηακνξθψλνπλ λφξκεο, νη νπνίεο επηβάιινληαη ζηηο ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Οη λφξκεο απηέο θαηαζθεπάδνληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίαο θαη δηαρένληαη ζηα θξάηε κε κεραληζκνχο, φπσο είλαη ν 

αληαγσληζκφο, ν εμαλαγθαζκφο θαη ε άκηιια  (Kleibrink, 2011). 

  ην ίδην πιαίζην, ν Jallade (2011) αλαγλσξίδεη φηη ε έκκεζε παξέκβαζε ησλ 

ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ ζην εζληθφ εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη πξαγκαηνπνηείηαη κε: 

 Σελ πξνψζεζε νηθνπκεληθψλ, θαλνληζηηθψλ αμηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα: Ζ πξαθηηθή απηή κπνξεί λα έρεη κεγάιε επίδξαζε, ηφζν ζε δηεζλέο 

φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. 
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 Σνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε θνηλψλ ή απνδεθηψλ ζηφρσλ γηα 

ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα: Απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπλεξγαζία. Σα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Γηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ ηπγράλνπλ επξείαο αλαγλψξηζεο  θαη απνδνρήο, ράξε ζηε ρξήζε 

πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη ζπγθξηηηθψλ δεηθηψλ. 

 Σελ αλάπηπμε ζπγθξίζηκσλ ζηάληαξλη πνηφηεηαο θαη δεηθηψλ απφδνζεο:           

Ζ αλάπηπμε λέσλ εξγαιείσλ είλαη ζπλερήο, έηζη ψζηε λα εληζρχεηαη ε ράξαμε 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο βάζεη δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ. 

 Σελ ελζάξξπλζε κηαο θνπιηνχξαο δηαιφγνπ θαη δηάρπζεο θαιψλ πξαθηηθψλ 

ζε επίπεδν θξαηψλ θαη πεξηθεξεηψλ: Πνιιά πξνγξάκκαηα ησλ Γηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ ρξεζηκνπνηνχλ, πξάγκαηη, ην εξγαιείν ηεο ζχγθξηζεο θαη ηεο 

δηάρπζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ. 

 Σελ παξνρή νηθνλνκηθήο  βνήζεηαο ζηνπο κεραληζκνχο δηαθπβέξλεζεο ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ. 

 Σελ ελδπλάκσζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε/ΔΓΔ, κέζσ 

ηεο θηλεηηθφηεηαο /αληαιιαγψλ ζπνπδαζηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

αιιά θαη κέζσ ηεο ζεζκηθήο δηθηχσζεο. Απηφο είλαη, άιισζηε, ν βαζηθφο 

ζηφρνο πνιιψλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί πξνσζνχλ ζπλεπψο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο επηδηψμεηο πνηθηινηξφπσο: Μέζσ ηεο ζπγθιίλνπζαο ζηνρνζέηεζεο,  

κέζσ ζπγθξηηηθψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο, αιιά θαη δηα κέζνπ νηθνλνκηθψλ παξνρψλ γηα 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θξαηψλ-κειψλ ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα.                                       

Ζ ηειεπηαία πξαθηηθή είλαη γλσζηή θαη σο «πνιηηηθή ησλ ρξπζψλ ραιηλαξηψλ», κε πην 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ πινπνίεζε απφ ηα κέζα ηνπ ‘80 δηαθφξσλ 

επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κεγάιεο εκβέιεηαο (COMMET, 

ERASMUS, LINGUA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, θ.α.) (Εκαο, 2007).                           

Δπίζεο, ε UNESCO, ν ΟΟΑ θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε νξγαλψλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ 

έλα πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, ζπλαληήζεηο, έξεπλεο θαη ηεξάζηηα πνζφηεηα 

αλαιπηηθνχ έξγνπ. Ζ  Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ηελ επηπξφζζεηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεκαηνδνηεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο έλα ζεβαζηφ αξηζκφ κεγάισλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ, πξνσζψληαο έηζη ηελ πνιηηηθή ηεο κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο 

(Schuetze, 2006).  
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Ζ δπλακηθή πνπ δηαζέηνπλ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζνχλ ηηο απφςεηο 

ηνπο πεξί εθπαίδεπζεο, λα θαηαξηίδνπλ καθξνπξφζεζκα ζρέδηα, λα δηακνξθψλνπλ 

αηδέληεο θαη λα πξνσζνχλ πνιηηηθέο κε κεγάιεο έθηαζεο πξνγξάκκαηα, θπξίσο ζην 

ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ 

ηνπο πξνβάιινληαη απφ ηα ΜΜΔ κε ηξφπν πνπ δελ επηδέρεηαη θαλελφο είδνπο 

ακθηζβήηεζε. Οη πξνηάζεηο ηνπο, ιφγσ ηεο βαξχηεηαο θαη ηεο πξνβνιήο ηνπο, 

επεξεάδνπλ ζνβαξά ηελ θνηλή γλψκε, γλσξίδνπλ επξεία απνδνρή, νπζηαζηηθά δελ 

ακθηζβεηνχληαη θαη κάιινλ αληηκεησπίδνληαη σο «θαζεζηψηα αιήζεηαο», σο 

«εηθνληθά εγεκνληθέο πξνηάζεηο» (Εκαο, 2007· Morrow & Torres, 2000) θαη σο 

«νξάκαηα» (Broadfoot, 2000). Οη ελέξγεηεο ηνπο κάιηζηα νκνγελνπνηνχλ φρη κφλν 

ηνπο ζηφρνπο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζηφρνη απηνί ζα επηηεπρζνχλ. 

Δπεξεάδνπλ δε, άκεζα ή έκκεζα, θαη ρψξεο πνπ κέρξη ην πξφζθαην παξειζφλ 

αθνινπζνχζαλ έλα εθ δηακέηξνπ αληίζεην κε ηα δπηηθά πξφηππα κνληέιν 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απηφ ζπκβαίλεη π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ησλ βαιθαληθψλ 

θξαηψλ ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ: Γηα ηα θξάηε απηά, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 

πιένλ θαηαζηεί εθπαηδεπηηθή κεηξφπνιε, ρψξνο απ‘ φπνπ εθπνξεχνληαη θαη 

δηαρένληαη θαηλνηφκεο ηδέεο θαη θαιέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο (Zmas, 2012).                            

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη ησλ αλαιχζεσλ ησλ ππεξεζληθψλ 

Οξγαληζκψλ γίλνληαη θαη‘ απηφ ηνλ ηξφπν ζχζηεκα αλαθνξάο γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

δένλ γελέζζαη, ελψ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη σο λνκηκνπνηεηηθφ επηρείξεκα 

κεηαξξπζκηζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο αζθψληαο κηα έκκεζε πίεζε 

αλακφξθσζεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλαδηακφξθσζε ησλ κε ζπγθιηλφλησλ εζληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (Εκαο, 2007:21-32· Morrow & Torres, 2000). Αθφκα 

πεξηζζφηεξν, ε ζπρλή ζπλεξγαζία ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Γ. Οξγαληζκψλ γηα ηελ επίιπζε 

ελφο ηερληθνχ δεηήκαηνο νδεγεί ζηελ θνηλή απνδνρή θαη εθαξκνγή ηεο ιχζεο απηήο, 

ε νπνία εθιακβάλεηαη σο «θεθηεκέλν» γηα ηα θξάηε-κέιε. H επίδξαζε ζπλεπψο ησλ 

ππεξεζληθψλ πξσηαγσληζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηθηχσζε ησλ εζληθψλ θξαηψλ είλαη 

αδηακθηζβήηεηε (Σζανχζεο, 2007:314).  

    Αμίδεη επηπιένλ λα αλαθεξζεί φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο 

ηάζεηο επεξεάδνπλ  ην εζληθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κέζα  απφ ζπγθξηηηθέο 

δηαδηθαζίεο εθπαηδεπηηθνχ δαλεηζκνχ. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. θαη ησλ                

Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο κε 

ηε βνήζεηα ηνπο ζπληεινχληαη ζπρλά δηαδηθαζίεο εθπαηδεπηηθνχ δαλεηζκνχ ζε 
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παγθφζκην επίπεδν (Rinne, 2008). Δίλαη γλσζηή, γηα παξάδεηγκα, ε έκθαζε πνπ 

απνδίδεηαη ζηε ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

κέζσ κηαο ζεηξάο δεηθηψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζεσξείηαη φηη (Marchetti, 

2002:9):   

 «Δπηηξέπνπλ ηε ζχγθξηζε θαη θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ». 

 «Γηαζθαιίδνπλ έλα ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ κέζσ δηαηππσκέλσλ 

ζηφρσλ».  

 «Δληνπίδνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαη ηηο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο».  

 «Παξέρνπλ αμηφπηζηα θαη ζπγθξίζηκα ζηνηρεία, κέζσ ηνπ θνξκαιηζκνχ πνπ 

επηδηψθνπλ κε ηε δηαηχπσζε νξηζκψλ θαη ηε δηακφξθσζε εζληθψλ 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ/θαηαηάμεσλ. Γηακνξθψλνπλ θαηά ζπλέπεηα έλα είδνο 

θνηλήο γιψζζαο».  

Ζ ζπιινγή άιισζηε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ σο πξαθηηθή ησλ ππεξεζληθψλ 

νξγαληζκψλ κεηξά πνιιέο δεθαεηίεο, ηφζν γηα ηελ UNESCO  πνπ αλέπηπμε κηα ζεηξά 

ζηαηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘50, φζν θαη γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (Eurostat/www.eurostat.org, Eurydice/www.eurydice.org)  θαη ηνλ ΟΟΑ 

(π.ρ. Education at a glance/www.oecd. org). Μεηαμχ ηνπο κάιηζηα έρεη εκπεδσζεί κηα 

εηο βάζνο ζπλεξγαζία, κε ηε δεκηνπξγία θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο γλσζηήο σο UOE: UNESCO (UIS), OECD, 

EUROSTAT (UOE, 2005).  

Σν επηρείξεκα ζην ζεκείν απηφ, απφ ηελ πιεπξά ηεο Δ.Δ θαη ησλ Γ. Οξγαληζκψλ, 

είλαη φηη ε παξνρή δεκφζηαο εθπαίδεπζεο είλαη αλεπαξθήο θαη φηη έλα θνκκάηη απηήο 

ηεο αλεπάξθεηαο κπνξεί λα αξζεί κε ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

γλψζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί ην ζχζηεκα ελήκεξν γηα ην πφζν 

θαιά ή άζρεκα πξνρσξνχλ νη εθπαηδεπφκελνη. Ζ πνιηηηθή ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ 

θνηλή ζέζε φηη ε θαιχηεξε εθπαίδεπζε κπνξεί λα κεηξεζεί θαη φηη ε θαιχηεξε 

εθπαίδεπζε νδεγεί θαηεπζείαλ ζε πςειφηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

παξαγσγηθφηεηα. Υάξε ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο, ε ζπγθέληξσζε ησλ data 

απφ ηα θξάηε-κέιε θαη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ είλαη δπλαηή 

ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γλσξίδνπλ επξεία 

απνδνρή θαη πνιιέο θνξέο κάιηζηα απνηεινχλ ην βαζηθφ επηρείξεκα γηα ηελ 
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εηζαγσγή θπβεξλεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νδεγψληαο 

ζπρλά ηα θξάηε ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ζρεδηαζκνχ (Carnoy, 

2000).  

ιεο νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο γελλνχλ, φπσο είλαη αλακελφκελν, πνιινχο 

πξνβιεκαηηζκνχο: Τπνζηεξίδεηαη πξψηα-πξψηα φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. 

θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ εληάζζεηαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ λεν-

θηιειεπζεξηζκνχ, ν νπνίνο επηδηψθεη ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαη παξαγσγηθψλ ζηφρσλ δηα κέζνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Λνγηθφ 

επαθφινπζν, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο ιφγνο λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο θαηαιπηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ, θαζψο θαη 

απφ ηελ αλάδεημε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο σο κνλαδηθνχ εξγαιείνπ θαηαλφεζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ, ζε επίπεδν θνηλσλίαο θαη αηφκνπ (Μνχηζηνο, 

2010). Πξάγκαηη, ν Ρνπζζάθεο (2002)  αλαιχνληαο ην πεξηερφκελν δχν βαζηθψλ 

θεηκέλσλ ηνπ δηεζλνχο εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ, α) ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο  Delors, 

κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε: Ο Θεζαπξφο πνπ Κξχβεη Μέζα ηεο», (UNESCO, 1999) θαη β) 

ηνπ Λεπθνχ Βηβιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ηίηιν «Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε –

Πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο» (1995), δηαπηζηψλεη φηη:   

 Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζε έλλνηεο –θιεηδηά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, φπσο: 

πξνθιήζεηο, ζπγθξνχζεηο, θινληζκνί, θ.α.                                                                                 

 ηελ πνξεία δηεξεχλεζεο ηνπ βαζαληζηηθνχ εξσηήκαηνο «Πνηα εθπαίδεπζε 

θαη γηα πνηα θνηλσλία ηνλ 21
ν
 αηψλα;», ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα ζην παγθφζκην 

πεξηβάιινλ αλαγνξεχνληαη ζε θαζεζηψηα αιήζεηαο θαη αληηθεηκεληθά 

αλαγθαζηηθά αίηηα πνπ δηθαηνινγνχλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θξαηψλ.         

 Αλαδεηθλχνληαη σο βαζηθά κνηίβα αλαθνξάο ε Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ε 

Γηα βίνπ Μάζεζε.  

 Σνλίδεηαη  επξέσο ε επζχλε ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν νθείιεη λα ζπλζέζεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ καζεζηαθή δηαδξνκή, ψζηε λα αληηκεησπίζεη επηηπρψο ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα.    

 Κπξηαξρεί ε ζπλεπαγσγή: Γλψζε /Γηα βίνπ Μάζεζε → Απαζρφιεζε, σο  κφλε 

δηέμνδνο γηα ην πξφβιεκα ηεο γξήγνξεο απαμίσζεο ησλ γλψζεσλ θαη ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ πνιηηψλ. 
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πλαθφινπζα, ν εθπαηδεπηηθφο ιφγνο ησλ ππεξεζληθψλ πξσηαγσληζηψλ 

ραξαθηεξίδεηαη, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΟΟΑ, 

απφ κηα εκθαηηθή αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο εθπαίδεπζεο. Γείρλεη, έηζη, λα 

ζπλδέεηαη ζηελά κε κηα ζεηξά ερεξψλ ιέμεσλ επηρεηξεκαηηθήο πξνέιεπζεο, φπσο: 

Απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, ηδησηηθνπνίεζε, απφδνζε ιφγνπ, 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη απνθεληξσηηθή δηαρείξηζε. Σν ζχλζεκα πνπ επηθξαηεί είλαη 

ην λα θάλνπκε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα κε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξνπο πφξνπο, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη κείσζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

πξνψζεζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θ.α. (Εκαο, 2007· Καξαηδηά-ηαπιηψηε & 

Λακπξφπνπινο, 2006· Burbules & Torres, 2000). Απηφ ην δηεζλέο εθπαηδεπηηθφ 

κνληέιν πνπ ιεηηνπξγεί κε φξνπο ¨επηρείξεζεο¨ δηαρέεηαη παληνχ κε ηε δξάζε ησλ 

Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (Broadfoot, 2000). 

ε κηα επνρή, πνπ ε ¨ηπξαλλία ησλ αξηζκψλ¨ έρεη αγθαιηάζεη ηνλ παηδαγσγηθφ 

ρψξν, παξνπζηάδεη επίζεο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 

δεκνζηνπνίεζε δηεζλψλ ζπγθξηηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε επηδξά ζηελ άζθεζε ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Καη απηφ γηαηί γηα πνιινχο, ηα ζπγθξηηηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ σο εξγαιεία έξεπλαο θαη απιήο αιιεινγλσξηκίαο  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Αληηζέησο, θαηαζθεπάδνπλ έλα «εθπαηδεπηηθφ πεδίν 

δηεζλνχο ζεάκαηνο θαη ακνηβαίαο ινγνδνζίαο» (Nφvoa & Yarin-Mashal, 2003:427). 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ρξήζε ηνπο δελ είλαη νχηε αζψα νχηε νπδέηεξε, αληηζέησο 

ελέρνπλ πνιηηηθφ ξφιν θαη ελ πνιινίο ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 

ηελ ππνζηήξημε εζληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, σθειηκηζηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα.  

Πνιιέο αληηδξάζεηο έρνπλ επίζεο εγεξζεί θαη σο πξνο ην δήηεκα ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Σνλίδεηαη π.ρ. φηη νη 

πνζνηηθνί δείθηεο δελ είλαη απφιπηνη, φηη δελ έρνπλ αδηαθηινλίθεηε αμία θαη φηη 

ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθά, παξά απνδεηθηηθά (Εκαο, 2007· Καξαηδηά-

ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2006). Καηά ζπλέπεηα, ην δνκηθφ θαη ζπρλά άξξεην 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην πνηνο πξαγκαηηθά είλαη ν ζθνπφο ηεο δεδνκέλεο 

ζπλεξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζε εθπαηδεπηηθά 

δεηήκαηα: Μήπσο ηειηθά απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπλεξγαζία ζηνρεχεη ζηελ 

αλαδηακφξθσζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ηειηθά ζηελ επίηεπμε κηαο 

δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο; 
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ε απηφ ην πιαίζην, πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε θαη ε ηζρχο ησλ ρσξψλ θαηά 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο, θαζψο απηή δελ είλαη 

ηαπηφζεκε γηα φια ηα θξάηε-κέιε (Εκαο, 2007:99-100). Αληηζέησο, πθίζηαηαη 

κεγάιε αζπκκεηξία  ζηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ, αζπκκεηξία πνπ 

ζπλδέεηαη κε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο ζπκβνιήο, επζέσο εμαξηψκελεο απφ 

ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δχλακεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη απφ ηα 30 

θξάηε-κέιε ηνπ ΟΟΑ κφλν ηα 7 ηζρπξφηεξα (ε νκάδα ησλ G7) ζπλεηζθέξνπλ ην 

80%  ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ. πσο ηνλίδεηαη φκσο,                  

«δηαθνξνπνηεκέλε νηθνλνκηθή ζπκβνιή ζεκαίλεη θαη δηαθνξεηηθφ βάξνο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ…» (Μνχηζηνο, 2010:18).   

Αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ είλαη ην θείκελν κε ηηο θνηλέο 

θαηεπζχλζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζπλππέγξαςαλ ζηε πλάληεζε 

Κνξπθήο ησλ G8 ζηε Μφζρα, νη εθπξφζσπνη ηεο Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ, ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο θαη ηεο UNESCO. Ζ ζρεηηθή δηαθήξπμε αλαθέξεη φηη (G8, 2006): 

 Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αληαγσληζηηθφηεηα. 

 Ο ηδησηηθφο ηνκέαο πξέπεη λα έρεη ιφγν γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. 

 Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα δηνηθνχληαη κε ηηο κεζφδνπο ηνπ 

κάλαηδκελη. 

 Δίλαη αλαγθαία ε εθηεηακέλε θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

 Πξέπεη λα επηδηψθνληαη πςειέο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά, ηηο ζεηηθέο 

επηζηήκεο, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο μέλεο γιψζζεο. 

 Πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

 Ζ Γηα βίνπ Μάζεζε πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο ηππηθψλ πξνζφλησλ. 

 Οη κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηα ηππηθά πξνζφληα 

θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ. 
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Απηή είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ε αηδέληα ηεο δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

πνπ πξνσζείηαη αλά ηνλ θφζκν, θαηά ηηο ηξεηο θαη πιένλ ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.                   

Οη δηαπηζηψζεηο ππνδεηθλχνπλ φηη «ε εθπαίδεπζε νξίδεηαη απφ ηνπο ζεζκνχο δηεζλνχο 

δηαθπβέξλεζεο ζρεδφλ ζηελ νιφηεηα ηεο, σο κέζν δηακφξθσζεο ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην παγθφζκην παξαγσγηθφ ζχζηεκα. Έηζη, ζήκεξα, αξρέο 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα, δελ είκαζηε κάξηπξεο κφλν ηεο εδξαίσζεο δηεζλψο ελφο θνηλνχ 

πιαηζίνπ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ηεο γεληθεπκέλεο επηδίσμεο λα ππαρζνχλ 

πιήξσο ηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηηο αλάγθεο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ 

νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ» (Μνχηζηνο, 2010:30). Ζ Δ.Δ. θαη νη Γ. Ο. θαηαβάιινπλ, 

πξάγκαηη, κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο κηαο λέαο, εληαίαο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο: «Πξφθεηηαη γηα έλα θαζεζηψο αιήζεηαο, ζεκείν αλαθνξάο θαη 

λνκηκνπνίεζεο εζληθψλ πνιηηηθψλ, πνπ δηακνξθψζεθε κε ηε ζπλδξνκή κηαο ζεηξάο 

νιφθιεξεο εηδηθψλ πνπ αμηνπνίεζαλ θαη αλαζπλέζεζαλ κε επηηπρία ςεθίδεο απφ κηα 

κεγάιε γθάκα αληηιήςεσλ, ηδεψλ θαη ζεσξήζεσλ, φπσο ε ππνρψξεζε ηνπ εζληθνχ 

θξάηνπο, ν αμηαθφο ζρεηηθηζκφο, ε παγθνζκηνπνίεζε, ν λέν-θηιειεπζεξηζκφο, ε 

ακθηζβήηεζε ηνπ επηζηεκνινγηθνχ παξαδείγκαηνο θ.ν.θ» (Μαηζαίνπ, 2009:9-10). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ζα ήηαλ ιάζνο λα ζεσξήζνπκε φηη ηα θξάηε-κέιε 

ηεξνχλ κφλνλ παζεηηθή ζηάζε, εθαξκφδνληαο ηηο ππεξεζληθέο εθπαηδεπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ρσξίο δηακαξηπξία: πρλά, είλαη ηα ίδηα πνπ  δηακνξθψλνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο, επηρεηξψληαο κε ηε δπλακηθή πνπ δηαζέηνπλ λα ηηο 

πξνσζήζνπλ ζε δηεζλέο επίπεδν, κέζσ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (Dale, 2005).                  

Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ θαη έρνπλ πηα ράζεη ηε δχλακε λα αζθνχλ αλεμάξηεηε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, εθαξκφδνπλ ζπρλά ηηο πνιηηηθέο ζχγθιηζεο  κε ηνλ δηθφ ηνπο 

ηδηαίηεξν ηξφπν, παξέρνληαο κάιηζηα ηα πεξηζψξηα γηα ηελ άζθεζε εζσηεξηθψλ 

πνιηηηθψλ, φπσο απηψλ ηνπ «ηειεθσληθνχ δαλεηζκνχ» θαη ηεο «κε απφθαζεο». ηελ 

νπζία, επηδηψθνπλ κηα κνξθή απηνρζνλνπνίεζεο ηνπ δηεζλνχο εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ, 

γεγνλφο πνπ εμεγεί ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ πθίζηαληαη αθφκα κεηαμχ ησλ 

εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, παξά ηηο αζθνχκελεο πνιηηηθέο 

ζχγθιηζεο (Εκαο, 2007:99-100). Γηα νξηζκέλνπο, έηζη, ε έλλνηα ηεο επηβνιήο 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη νκνηφκνξθσλ πνιηηηθψλ είλαη ηειηθά θελή λνήκαηνο, αθνχ ηα 

θξάηε-κέιε αθνκνηψλνπλ θαη εμεηδηθεχνπλ ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζληθψλ 

πξσηαγσληζηψλ κε βάζε ην ηδηαίηεξν θνηλσληθν-πνιηηηθφ ηνπο πιαίζην (Edwards & 

Boreham, 2003).  
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3.2           Η εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

 

3.2.1      Η γέλλεζε ηεο Δ.Δ. θαη ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο 

 

  Μεηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη παξά ηα ζνβαξά εκπφδηα, 

ππήξραλ κεγάιεο ειπίδεο γηα κηα επξσπατθή ελνπνίεζε. Χο ιεμηαξρηθή πξάμε 

γέλλεζεο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο αλαγλσξίδεηαη ε Γηαθήξπμε ηνπ Γάιινπ 

Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ  R. Schuman (Γηαθήξπμε Schuman), κε ηελ νπνία ην Μάην 

ηνπ 1950 πξνβιήζεθε ε αλαγθαηφηεηα ππαγσγήο ηνπ ζπλφινπ ηεο γαιινγεξκαληθήο 

παξαγσγήο άλζξαθα θαη ράιπβα ππφ κηα «…θνηλή Αλψηαηε Αξρή, ζε κηα νξγάλσζε 

αλνηρηή ζηε ζπκκεηνρή θαη άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο…».  ηφρνο, ε εκπέδσζε κηαο 

νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ ζην πξφζθαην παξειζφλ 

ρσξίζηεθαλ απφ αηκαηεξέο ζπγθξνχζεηο. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ηνλ Απξίιην ηνπ 

1951, ηδξχζεθε κε ηε πλζήθε ησλ Παξηζίσλ απφ ην Βέιγην, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, 

ηελ Ηηαιία, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ηηο Κάησ Υψξεο, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα 

θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ) (πλζήθε ΔΚΑΥ). Καη ζηα δχν θείκελα, είλαη εκθαλήο ε 

επίδξαζε ηεο Γηαθήξπμεο Schuman θαη ηνπ εκπλεπζηή ηεο Jean Monnet, πνπ 

πξνζέβιεπαλ ζηε ζεκειίσζε κηαο νηθνλνκηθήο θνηλφηεηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ, ψζηε λα γίλεη κειινληηθά εθηθηή ε θαηαζθεπή ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ 

πεπξσκέλνπ. 

 

Δλ ζπλερεία, ην 1957, ηδξχζεθε  ζηε Ρψκε απφ ηα έμη επξσπατθά θξάηε  πνπ 

είραλ ζπγθξνηήζεη ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα, ε Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) θαη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

(ΔΚΑΔ). Ζ πλζήθε ΔΟΚ ππήξμε ε πιένλ ζεκαληηθή, θαζψο κε απηήλ 

δεκηνπξγήζεθε κηα λέα λνκηθή θαη πνιηηηθή νληφηεηα κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα, 

πξνζδηνξίζηεθαλ νη πνιηηηθέο ηεο (Γεκηνπξγία Κνηλήο Αγνξάο, Κνηλή Αγξνηηθή 

Πνιηηηθή, Διεπζεξία Γηαθίλεζεο Πξνζψπσλ, Κεθαιαίσλ, Τπεξεζηψλ θαη Πξντφλησλ) 

θαη θαζνξίζηεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ ζεζκηθψλ ηεο νξγάλσλ. ηφρνο θαη εδψ, ε 

ζηελφηεξε έλσζε ησλ επξσπατθψλ ιαψλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

επεκεξίαο, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ θξαγκψλ πνπ δηαηξνχζαλ ηελ Δπξψπε (πλζήθε 
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ΔΟΚ). Οη ηξεηο απηέο πλζήθεο (ΔΚΑΥ, ΔΟΚ, ΔΚΑΔ) ζπληζηνχλ θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ππνρξεψζεηο ζηα ζπκβαιιφκελα θξάηε: Δλ 

πνιινίο αληηκεησπίδνληαη σο έλα είδνο ζπληαγκαηηθνχ/θαηαζηαηηθνχ ράξηε.  

Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, θαη κεηά απφ πνηθίιεο εμειηθηηθέο δηαθπκάλζεηο 

(1971-1985: πεξίνδνο επξσζθιήξπλζεο, 1981-1984: πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ελνπνίεζεο, 1986-1992: πεξίνδνο ηεο κεηάβαζεο πξνο ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, 1993-1999: Ζ πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε αλαζεψξεζε ηεο, ε 

δηαδηθαζία ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο/ΟΝΔ, ε πξννπηηθή ηεο 

δηεχξπλζεο), ε ΔΟΚ κεηεμειίρζεθε ζε Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ εμέιημε απηή επέθεξε 

ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Κνηλφηεηαο, πνπ κε ηηο 

πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη (1992) θαη ηνπ Άκζηεξληακ (1997) ζπκπεξηέιαβε, πέξα 

απφ ηνπο θαζαξά νηθνλνκηθνχο, θαη ζνβαξνχο θνηλσληθνχο ζηφρνπο (Παζηάο, 

2006α:100-140).   

ηελ επνρή καο, ε Δ.Δ. έρεη θαηαζηεί ν ζεκαληηθφηεξνο εθθξαζηήο ηεο 

επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο είλαη ν κφλνο Οξγαληζκφο απφ απηνχο 

πνπ εδξεχνπλ ζε επξσπατθφ έδαθνο πνπ δηαζέηεη αξκνδηφηεηεο θαη φξγαλα 

εθαξκνγήο θαη επηβνιήο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, πέξα απφ ηηο γλσζηέο κνξθέο 

δηαθπβεξλεηηθήο εθπξνζψπεζεο ελφο ηππηθνχ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ, φπσο  είλαη ν 

ΟΟΑ, ε ΟΤΝΔΚΟ, ην ΝΑΣΟ θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο  (Παζηάο, 2006:33· 

Σζανχζεο, 2007:369). Ζ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζπληζηά κάιηζηα κηα 

ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία πνπ εμππεξεηεί πνιιαπινχο ζθνπνχο θαη 

ζηφρνπο, ηφζν πξνο ην εζσηεξηθφ φζν θαη πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

Έλσζεο. 

 ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. επηθεληξψλεηαη 

ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

απνθπγήο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Έηζη, σο βαζηθνί εζσηεξηθνί εθπαηδεπηηθνί 

ζηφρνη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ, ησλ 

εξεπλεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεζπζκνχ, ε ζπλεξγαζία ησλ ηδξπκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ε πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ ηίηισλ, θ.α.  (Παζηάο, 2006α:17-25· Σζανχζεο, 2007:267&308-315). 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. εθθξάδεηαη:                          

α) Με ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο ελφηεηαο θαη πξσηνπνξίαο.  β) Με ηελ 
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αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, είηε κε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ άιινηε 

ηεινχζαλ ππφ ηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο (π.ρ. πξψελ απνηθίεο), είηε κε αλαδπφκελεο 

ρψξεο (π.ρ. ε Κίλα). γ) Με ηελ ελζάξξπλζε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ κε ηζνζζελείο ή θαη 

αληαγσληζηηθέο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θξαηηθέο δπλάκεηο, φπσο είλαη νη ΖΠΑ.                                                              

Βαζηθνί ζπλεπψο εμσηεξηθνί ζηφρνη ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε 

πξνβνιή ηεο Δπξψπεο σο κηαο εληαίαο εθπαηδεπηηθήο νληφηεηαο πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ε πξνζέιθπζε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, ε εμαγσγή εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, θ.α. (Παζηάο, 2006α:17-25·  Σζανχζεο, 2007:267&308-315).  

Με απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, ε Δ.Δ. πξνσζεί ηελ εθπαηδεπηηθή ζπλεξγαζία  ησλ 

θξαηψλ-κειψλ, ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζπλεξγάδεηαη θαη κε άιινπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, δεκηνπξγψληαο έλα πιέγκα 

εθπαηδεπηηθψλ ζρέζεσλ θαη έλα επξχηεξν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο. Οη δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη νδεγνχλ ζηε 

ζηαδηαθή δεκηνπξγία Δληαίσλ Δπξσπατθψλ Υψξσλ (Γηα βίνπ Μάζεζεο, Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο, Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο) θαη ζε κηα άηππε νκνζπνλδνπνίεζε ησλ 

ρσξψλ ηεο επξσπατθήο επείξνπ. Σειηθή επηδίσμε είλαη «ε δεκηνπξγία, δηαηήξεζε θαη 

πξνζέιθπζε επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ πςειήο πνηφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκίαο» (Σζανχζεο, 2007:267 & 308-315).   
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3.2.2     Σα ζηάδηα δηακφξθσζεο ηνπ επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ιφγνπ θαη ε  θνηλνηηθή πνιηηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε 

 

Με βάζε ηηο εμειίμεηο, νη ηακέινο & Βαζηιφπνπινο (2004) δηαθξίλνπλ ηξεηο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο δηακφξθσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο:                          

α) απφ ην 1957 έσο ην 1976, β) απφ ην 1976 έσο ην 1992 θαη γ) απφ ην 1993 έσο 

ζήκεξα. Ο Παζηάο (2006α & 2006β) απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ζεσξψληαο σο θεληξηθά 

ζεκεία αλαθνξάο ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, 

δηαθξίλεη ηηο πεξηφδνπο δηακφξθσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο σο 

εμήο: α) 1957-1992,  β) 1993-1999, γ) απφ ην 2000 έσο ζήκεξα.  

ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη: 

 i)  ην δηάζηεκα 1957-1976, ε εθπαίδεπζε δελ απνηέιεζε αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο ζεσξνχληαλ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ. Σν γεγνλφο απηφ εξκελεχεηαη απφ ηνλ εγεκνληζκφ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα, απφ ηε κε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηνπο ζηφρνπο 

ηεο Κνηλφηεηαο, θαζψο θαη απφ ηελ αδπλακία ησλ εηδηθψλ λα ζπκθσλήζνπλ γηα ην αλ 

ε Κνηλφηεηα λνκηκνπνηείηαη λα ελεξγήζεη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο (Παζηάο, 

2006α:236· European Commission, 2006a).  

Σν θνηλνηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε άξρηζε ζηαδηαθά λα 

ελεξγνπνηείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘60, κέζα ζην πιαίζην ησλ αξρηθψλ ζπλζεθψλ 

ηεο ΔΚΑΥ, ηεο ΔΟΚ θαη ηεο ΔΚΑΔ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ κηα ζεηξά 

εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

ειεχζεξεο δηαθίλεζεο πξνζψπσλ ζηνλ επξχηεξν θνηλνηηθφ ρψξν, πεξί ειεχζεξεο 

εγθαηάζηαζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Οπζηαζηηθά, απφ ηηο αξρέο ηνπ ‘70 θαη έσο ην 

1985, ε εθπαίδεπζε βξηζθφηαλ ζηε ζθηά ησλ Ηδξπηηθψλ πλζεθψλ, κε εμαίξεζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ 

επαλεθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα 

ησλ θξαηψλ-κειψλ. Ζ έκθαζε ζπλεπψο δφζεθε θαηά ηελ πεξίνδν απηή κφλν ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θπξίσο ζηελ εθπαίδεπζε θαη επαλεθπαίδεπζε ησλ λέσλ 

εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζπλέπεηεο πνπ επέθεξε ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ε γέλλεζε ηεο θνηλήο επξσπατθήο αγνξάο (Παζηάο, 2006α:236-

246· E.C., 2006a· Ertl, 2006·  Pepin, 2007). Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ην 1975 ζηε 
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δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο /CEDEFOP (εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε απφ ην 1995), κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ελφο Δπξσπατθνχ Υψξνπ Γηα βίνπ Μάζεζεο (www. cedefop.europa.eu).  

 Με απηφ ηνλ ηξφπν, δηακνξθψζεθε ε νξηδφκελε σο «ιεηηνπξγηθή 

αξκνδηφηεηα» ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ απφ ηελ έιιεηςε επίζεκεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ δπλακηθή ηεο ιεηηνπξγηθήο αξκνδηφηεηαο βαζίζηεθε ζην 

δηαηππσκέλν ζηφρν ηεο πλζΔΟΚ, πνπ δελ ήηαλ άιινο απφ ηε δεκηνπξγία ηεο Κνηλήο 

Αγνξάο. Σν γεγνλφο απηφ ζήκαηλε φηη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο 

ζηφρνο,   νη απνθάζεηο ηεο Κνηλφηεηαο  δχλαληαη λα δηαπεξλνχλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο 

ηηο απνθάζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ, επεξεάδνληαο έηζη ηε δηακφξθσζε ησλ εμειίμεσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη πεξηνξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο απηφλνκεο, εζληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Παζηάο, 2006α:237-238).  

Πάλησο, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60, ε επίζεκε θνηλνηηθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή άξρηζε λα ζηξέθεηαη γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο αιιειεμάξηεζεο 

νηθνλνκίαο θαη εθπαίδεπζεο, -γεγνλφο πνπ έθεξε ζην πξνζθήλην ην ζέκα ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο, ηε δηαηήξεζε ελφο πςεινχ βαζκνχ απαζρφιεζεο θαη ην δήηεκα ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο γλψζεο (Παζηάο, 2006α).  Ζ εθπαίδεπζε άιισζηε ηελ επνρή 

απηή νδεγείηαη ζηε καδηθνπνίεζε θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ. Δηδηθφηεξα ζηνλ 

ηξηηνβάζκην ρψξν, νη θξαδαζκνί ήηαλ έληνλνη: Με ηα γεγνλφηα ηνπ Μάε ηνπ ‘68, 

εθθξάζηεθε άκεζα ε απνγνήηεπζε απέλαληη ζην ζχζηεκα παλεπηζηεκηαθήο 

δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο, ελψ ην ίδην ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δήηεζε ην 1969 

ηνλ εμεπξσπατζκφ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο θνηλνηηθήο θνπιηνχξαο. Παξάιιεια, νη εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε 

απνθηνχζαλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα δηεζλή fora (Pepin, 2007). ηαδηαθά, ην φξακα 

κηαο ελσκέλεο Δπξψπεο πνπ επηθεληξψλνληαλ απνθιεηζηηθά ζε δεηήκαηα 

νηθνλνκηθήο θαη αγξνηηθήο πνιηηηθήο άξρηζε λα ζεσξείηαη μεπεξαζκέλν: Πνιινί ήηαλ 

εθείλνη πνπ δεηνχζαλ κεη‘ επηηάζεσο λα εληαρζεί ε εθπαίδεπζε ζην ζπλνιηθφ 

πιαίζην άζθεζεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο, -παξφιν πνπ ν ηνκέαο απηφο εμαθνινπζνχζε 

λα παξακέλεη εμαηξεηηθά ¨επαίζζεηνο¨ (European Commission, 2006a).  
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Σν 1971 ππήξμε έηνο-ζηαζκφο γηα ηελ εμέιημε ηεο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, θαζψο ζπλήιζε γηα πξψηε θνξά ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο 

ησλ έμη θξαηψλ-κειψλ, θαζηεξψλνληαο ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπκθσλψληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο θαηαιφγνπ αξρψλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ελφο θνηλνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε γεληθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε (Commission of the EC, 1974:5). Ζ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Φισξεληίαο, ην 1972, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επξσπατθή θνηλσλία θαη ηελ 

επξσπατθή νινθιήξσζε ήξζε λα ππνγξακκίζεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο 

Κνηλφηεηαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή (Παζηάο, 1995 & 1996α:248).  

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1973, ε Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Janne  (Οκάδα Δξγαζίαο 

ππφ ηνλ Βέιγν Τπνπξγφ Δθπαίδεπζεο Henri Janne) πξνο ηελ Κνηλφηεηα, κε ηίηιν  

«Γηα κηα Κνηλνηηθή Πνιηηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε», αλαθέξζεθε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

πξψηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε, θαζηζηψληαο ζαθέο φηη νη 

ζπλερείο αιιαγέο ζην επηζηεκνληθφ, ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν ζπλέδεαλ 

άξξεθηα θαη ακεηάθιεηα ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο (European 

Commission, 2006a·  Pepin, 2007).                

Toλ Ηαλνπάξην ηνπ 1973, ηελ πεξίνδν ηεο πξψηεο επξσπατθήο δηεχξπλζεο κε 

ηελ είζνδν ζηελ Κνηλφηεηα ηεο Γαλίαο, ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηεο Αγγιίαο, ε εθπαίδεπζε 

σο δηαθξηηφ ραξηνθπιάθην απέθηεζε ηνλ πξψην ηεο Δπίηξνπν, ηνλ Ralf  Dahrendorf.              

Ο λένο Δπίηξνπνο παξνπζίαζε ην 1974  Έθζεζε, κε ηίηιν «Ζ Δθπαίδεπζε ζηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα /Education in the European Community» (Commission of the 

EC, 1974). Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν ηφληδε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ, πάληνηε κέζα ζε έλα πιαίζην ζεβαζκνχ ησλ 

δνκψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο (κε ελαξκφληζε 

ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ).  Ζ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε εζηίαδε: α) ηελ 

θηλεηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο,  β) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεηαλαζηψλ θαη γ) ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε. Χο κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηειεπηαίνπ λενεκθαληδφκελνπ φξνπ 

πξνηάζεθαλ ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ε κειέηε ηεο Δπξψπεο, ε ζπλεξγαζία ησλ 

ηξηηνβάζκησλ ηδξπκάησλ θαη ε επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ησλ επξσπατθψλ ζρνιείσλ.  
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Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν ππνβιήζεθε ην 1974, ζην πκβνχιην ησλ ελλέα 

πιένλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, ζην Λνπμεκβνχξγν. Οη ηειεπηαίνη εμέδσζαλ ην πνιχ 

ζεκαληηθφ Φήθηζκα ηεο 6
εο

 Ηνπλίνπ 1974, ζην νπνίν ηνλίδεηαη  φηη «ε ζπλεξγαζία ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο ζα ζπκβαδίδεη εθεμήο κε ην πιαίζην ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ηεο Κνηλφηεηαο, -ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε 

ζπλεξγαζία ζα νδεγήζεη ζηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ». 

Οη ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ήηαλ νη εμήο 

(Παζηάο, 2006α: 252-253· European Commission, 2006a):   

 Καιχηεξεο δπλαηφηεηεο πνιηηηζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα 

ηνπο ππεθφνπο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ, ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη 

ηα παηδηά ηνπο.  

 Βειηίσζε ηεο αληηζηνηρίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Δπξψπε (φρη 

ελαξκφληζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη αληηδξάζεηο ησλ θξαηψλ). 

 πιινγή ζηνηρείσλ θαη ζηαηηζηηθψλ απφ ην ρψξν ηεο παηδείαο.  

 Δλδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ αλψηεξεο εθπαίδεπζεο.  

 Γηεπθφιπλζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ηίηισλ θαη ησλ πεξηφδσλ ζπνπδψλ.  

 Πξνψζεζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο εθπαηδεπηηθψλ, ζπνπδαζηψλ, 

εξεπλεηψλ, κε ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ. 

 Δμίζσζε ησλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. 

 Αθνινχζεζε ε δεκηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηεο Κνηλφηεηαο, σο ην 

ελδηάκεζν ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν αλάκεζα ζηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην ησλ 

Τπνπξγψλ, αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ. Σα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Παηδείαο ζπλήιζαλ γηα πξψηε θνξά ην 1974, κε ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ Α΄ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε (Παζηάο, 2006α: 254). 

ii) ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1976-1992, ηέζεθαλ νπζηαζηηθά νη βάζεηο γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο θνηλήο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα:               

To Φεβξνπάξην ηνπ 1976, θαη κεηά απφ ηξία ρξφληα δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο 

εζληθέο θπβεξλήζεηο, εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην θαη ηνπο Τπνπξγνχο Παηδείαο ην 

Α΄ Πξφγξακκα Γξάζεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Σν Πξφγξακκα 

επαλεβεβαίσζε ην ζεβαζκφ ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

πξαθηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. ηελ πεξίνδν απηή, νη δξάζεηο θαη νη πξσηνβνπιίεο 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζηεξίδνληαλ ζε απνθάζεηο πνιηηηθνχ ραξαθηήξα 
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(Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, 1976). Οη πξνηεξαηφηεηεο 

θπξίσο αθνξνχζαλ (Σζανχζεο, 1996):  

 Σελ πνιηηηζηηθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ππεθφσλ ησλ άιισλ 

θξαηψλ-κειψλ.  

 Σε βειηίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

 Σε ζπιινγή ηεθκεξίσζεο θαη ζηαηηζηηθψλ.  

 Σε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 Σελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ  

 Σελ αλάπηπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ.     

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1976-1980, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο 

ζπκπεξηέιαβε πνιιά πηινηηθά ζρέδηα, πεηξακαηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζρνιεία, 

αληαιιαγέο εθπαηδεπηηθψλ, δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ ζε εζληθφ θαη 

θνηλνηηθφ επίπεδν, θ.α.. Έκθαζε δφζεθε ζηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο κεηάβαζεο απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ήηαλ ζρεηηθνί κε ηελ 

πξνψζεζε ησλ επξσπατθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε θαη αθνξνχζαλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, ζηε 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ηα επφκελα 

ρξφληα, κε ηελ ελίζρπζε ησλ αληαιιαγψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επηκφξθσζε ηνπο, 

ηελ παξαγσγή πιηθνχ γηα ηελ Δπξψπε, θ.α  (Παζηάο, 2006α: 274-279).                        

Ζ Δπηηξνπή Παηδείαο απνθάζηζε κάιηζηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1979 ηε 

ζχζηαζε ζηηο Βξπμέιιεο ηνπ δηθηχνπ Eurydice. Απνζηνιή ηνπ,  ε αλάπηπμε ζηελήο 

ζπλεξγαζίαο κε ηα Τπνπξγεία Παηδείαο ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη 

επεμεξγαζία αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Σν δίθηπν άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1980 (Παζηάο, 2006α:269-272).  

ε φιν απηφ ην δηάζηεκα, νη πξσηνβνπιίεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο πξνζέιθπζαλ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο, δηεζλείο θαη κε θπβεξλεηηθνχο 

θνξείο θαη ελψζεηο, φπσο ε Έλσζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Δπξψπε/Association for Teacher Education in Europe/ATEE, ε Δπηηξνπή ησλ 

Οξγαλψζεσλ ησλ Γνλέσλ /Committee of Family Organizations’ in the EEC /COFAC 
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θ.α. Οη  θνξείο απηνί επεδίσμαλ ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηα θνηλνηηθά φξγαλα θαη 

κεηαηξάπεθαλ ζηαδηαθά ζε ηζρπξά lobbies, πνπ κέρξη ζήκεξα αζθνχλ παξεκβαηηθφ 

ξφιν ζηε ράξαμε ηεο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο  πνιηηηθήο (Παζηάο, 2006α:280-281). 

Ζ Κνηλφηεηα κάιηζηα ζπλέδξακε ζηε δξάζε ηνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ΑΣΔΔ 

πνπ ηδξχζεθε ζην Βέιγην ην 1976 θαη ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

νηθνλνκηθά θαη νξγαλσηηθά απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

(Hellawell, 1990). 

  Παξ‘ φια απηά, νη ζπλζήθεο δελ ήηαλ αθφκα ηδηαίηεξα επλντθέο: Αθελφο νη 

έληνλεο δηαθσλίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη αθεηέξνπ ε έιιεηςε ελφο ζαθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ζηε πλζήθε ηεο Ρψκεο νδήγεζαλ ζην δηάζηεκα 1978-1980 ζε κηα 

¨ζεζκηθή παξαιπηηθή θξίζε¨, πνπ επηβξάδπλε γηα ηξία ρξφληα ηε ζπλεξγαζία ησλ 

Τπνπξγψλ Παηδείαο ησλ θξαηψλ-κειψλ (European Commission, 2006a).   

Ζ δεθαεηία ηνπ ‘80 απνηέιεζε ζεκαληηθή πεξίνδν γηα ηελ πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή κεηεμέιημε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο: Ζ εθπαίδεπζε ηψξα ζπλδέεηαη 

κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ νη πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο εληζρχνληαη σο απάληεζε ζηα απμεκέλα νηθνλνκηθν-θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα ηεο Δπξψπεο. Ζ ελνπνίεζε ησλ κέρξη ηφηε μερσξηζηψλ ηκεκάησλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Καηάξηηζεο, ην 1981, αλαδεηθλχεη απηφλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

(Παζηάο, 2006α: 281-284).   

Σν 1982, αθνινχζεζε ε έγθξηζε ηνπ πνιχ πην θηιφδνμνπ Β΄ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, - ζεκαηηθή 

πνπ κέρξη ην 1985 ζα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. Σν επηρείξεκα εδψ 

είλαη φηη έλα θαιά θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ζεσξείηαη βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηψλ.  Ο κεγάινο ζηφρνο γηα ηελ Κνηλφηεηα απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ ε 

αλάπηπμε ζρέζεσλ αληαπφδνζεο αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία. Μέζα ζην 1983, δξνκνινγήζεθαλ δξάζεηο γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, αιιά θαη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Δπηπξφζζεηα, ζηα κέζα ηνπ 1985 ην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε ηνλ επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα ησλ ηξηεηψλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ, απφθαζε ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθαλ θαη νη ηξηεηείο 
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επαγγεικαηηθέο ζπνπδέο. Ζ εμέιημε απηή ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ζε κηα επνρή πνπ 

ε βηνκεραληθή παξαγσγή είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ε ΔΟΚ δηεπξχλνληαλ ζηαδηαθά 

(Παζηάο, 2006α: 285-293·  Σζανχζεο, 2007:300-301· European Commission, 2006a).  

Σν 1986, θαη κεηά απφ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο θαη δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ 

ησλ εηαίξσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζέζπηζε ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο (ΔΔΠ), 

κηαο ζεκειηψδνπο αιιαγήο ζε ζεζκηθφ επίπεδν, κε ηελ αλαζεψξεζε θαη επέθηαζε 

ησλ Ηδξπηηθψλ πλζεθψλ.  πσο αλαθέξεηαη, «ε Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε (ΔΔΠ) 

αλαζεσξεί ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο γηα λα πξνσζήζεη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε θαη 

λα πινπνηήζεη ηελ εζσηεξηθή αγνξά. Σξνπνπνηεί ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επξσπατθψλ νξγάλσλ θαη δηεπξχλεη ηηο θνηλνηηθέο αξκνδηφηεηεο, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο» 

(www.europa.eu/legislation_summaries).  Με ηελ ΔΔΠ, άλνημε νπζηαζηηθά ν δξφκνο 

πξνο ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά ε «Αξρή ηεο 

Δπηθνπξηθφηεηαο» πνπ δηέπεη ην πιαίζην θαη ηα φξηα ηεο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο. Δθεμήο, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο εληάζζεηαη ζην πιαίζην 

επίηεπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο 

(ΔΔΠ) (Παζηάο, 2006α: 285-301). 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ιακβάλεη ρψξα, απφ ην 1986 θαη έσο ηελ ππνγξαθή 

ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνπ Μάαζηξηρη, κηα ζεηξά θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ δξάζεο, ηα νπνία επηρεηξνχλ νπζηαζηηθά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Υψξνπ Δθπαίδεπζεο. ε απηά πεξηιακβάλεηαη  ε πηνζέηεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ:  i) Erasmus, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο, ηελ 

θηλεηηθφηεηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηε δηαθάλεηα ζηελ αλαγλψξηζε 

αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ θαη δηπισκάησλ, ii) COMMET, γηα ηε δηαζχλδεζε 

Παλεπηζηεκίσλ-βηνκεραλίαο,  iii) PETRA, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ λέσλ,  iv) LINGUA,  γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γισζζνκάζεηαο θαη                     

v) EUROTECNET,  γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008· European Commission, 

2006a). 

Ζ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζε ζεκαληηθά 

ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, ηφζν ζε επίπεδν ελεξγεηψλ φζν θαη ζε 

επίπεδν πξνυπνινγηζκνχ. Σα πξνγξάκκαηα γξήγνξα έγηλαλ δεκνθηιή θαη επξέσο 
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απνδεθηά απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, αλαπηχζζνληαο ζεκαληηθά ηελ 

θηλεηηθφηεηα, ηηο πνιπκεξείο επξσπατθέο ζπλεξγαζίεο θαη ηελ επξσπατθή δηθηχσζε, 

θπξίσο ζην ρψξν ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο. Πξνθεηκέλνπ κάιηζηα λα εκπεδσζεί ε επξσπατθή ζπλεξγαζία θαη ε 

επξσπατθή δηάζηαζε ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ε Κνηλφηεηα αλέπηπμε κηα ζεηξά 

πξσηνβνπιηψλ, ζην πεξηζψξην ηνπ πιαηζίνπ ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ 

πεξηιάκβαλαλ ζρνιηθέο ζπκπξάμεηο θαη αληαιιαγέο εθπαηδεπηηθψλ. Οη ελέξγεηεο 

απηέο δηεπθφιπλαλ ηελ ελζσκάησζε ηεο αλψηαηεο θαη ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

κέζα ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (Pepin, 2007).    

Μέζα ζην πιαίζην ησλ εμειίμεσλ πνπ επέθεξε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‘80 ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε θαη ε επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ε πεξίνδνο 1986-1992 ζεσξείηαη εμαηξεηηθά θξίζηκε γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. πλδέεηαη 

κάιηζηα ζηελά κε ηελ επηδίσμε ηνπ ηφρνπ 1992 πνπ αθνξνχζε ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο. Σν ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, ν εθπαηδεπηηθφο ιφγνο 

ηεο Κνηλφηεηαο ρξεζηκνπνηεί κε έκθαζε ηνπο φξνπο Δπξσπαίνο Πνιίηεο, Δπξσπατθή 

Γηάζηαζε, Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή πλνρή, θαζψο απηνί ζπλδένληαη κε ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηε δηάδνζε ησλ επξσπατθψλ αμηψλ θαη 

ηε ζπγθξφηεζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο. Δθεμήο, απνθηνχλ πξνηεξαηφηεηα νη 

πνιηηηθέο εθείλεο πνπ πξνσζνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ηεο 

Κνηλφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, ηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ δξάζεηο πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο ηεο Κνηλφηεηαο, 

φπσο είλαη ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ, ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ, ε 

πξφζβαζε ζηε κφξθσζε, ζηελ θαηάξηηζε, ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θ.α. Σειηθά, ε 

δηαζχλδεζε ηεο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηελ επίηεπμε ηνπ ηφρνπ 1992  

νδήγεζε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ-κειψλ, θαζηζηψληαο αλαγθαία ηε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζία  (Παζηάο, 2006α: 305-308). 

Σελ πεξίνδν απηή επίζεο, ε Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε/ΔΓΔ 

επαλέξρεηαη κε έληαζε ζηελ αηδέληα ηεο Κνηλφηεηαο, θαζψο ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ 

πνξεία ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο φζν θαη κε ηε δεκηνπξγία ηεο ¨Δπξψπεο ησλ 

Πνιηηψλ¨ (Παζηάο, 2006α: 285-301). Ζ ΔΓΔ  «ζα ήηαλ έλα ηξαγνχδη γηα ηελ Δπξψπε, 

αξθεί λα κπνξνχζαλ φινη λα ην αθνχζνπλ» (Meyer, 1994:343). Ηδηαίηεξε βαξχηεηα 
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δφζεθε γηα ην ιφγν απηφ ζηελ πξνψζεζε ηεο, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ 

θαη δξάζεσλ, πάληα ζην πιαίζην ηνπ ηφρνπ 1992. Καηαιχηεο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ήηαλ ε Έθζεζε Vanbergen, πνπ απνθάλζεθε πσο  έθηαζε ε ψξα γηα ηε 

κεηεμέιημε ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ ζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα νηθνλνκηθή 

έλσζε. πλαθφινπζα, ην Μάην ηνπ 1988, ην πκβνχιην θαη νη Τπνπξγνί Παηδείαο 

εμέδσζαλ ζρεηηθφ Φήθηζκα πξνηείλνληαο ηελ αλάιεςε κηαο ζεηξάο δξάζεσλ απφ ηα 

θξάηε-κέιε, έηζη ψζηε ε ΔΓΔ: 

 Να ελζσκαησζεί ζηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα  

 Να ζπκπεξηιεθζεί ξεηά ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα   

 Να απνηειεί παξάκεηξν ζηε δηακφξθσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ   

 Να εκπεξηέρεηαη ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ   

 Να πξνσζείηαη κέζσ ηεο ηφλσζεο ησλ επαθψλ κεηαμχ καζεηψλ θαη 

θαζεγεηψλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ. 

     Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, πηνζεηήζεθαλ πνιιά ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα π.ρ.  

δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ, ζπκκεηνρή ζρνιείσλ ζε επξσπατθνχο 

δηαγσληζκνχο, αδειθνπνηήζεηο ζρνιείσλ, θ.α. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην ηξηήκεξν 

ζπλέδξην ζηε Namur ηνπ Βειγίνπ, ην 1990, γηα ηελ Δπξσπατθή Γηάζηαζε θαη ηα 

ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή θαηά ην ίδην έηνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Jean Monnet γηα ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε ζηηο 

παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο (Εαθάξαο, 1993). Απηφ, βέβαηα, δελ ζεκαίλεη φηη 

παξαθάκθζεθε νιφηεια ε εθπαηδεπηηθή απηνλνκία ησλ θξαηψλ-κειψλ. Αληηζέησο, ν 

θνηλνηηθφο ιφγνο θαη νη απνθάζεηο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ παξέκεηλαλ νπζηαζηηθά 

ειεγρφκελεο απφ ηα φξηα πνπ είραλ ζέζεη ηα εζληθά θξάηε ζε φ,ηη αθνξά ηε ράξαμε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνιηηηθήο  (Παζηάο, 2006α: 320-328· Φήθηζκα ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο γηα ηελ Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ 

Δθπαίδεπζε, 24/5/1988). 

ην ίδην δηάζηεκα νη πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ελδπλακψζεθαλ, κε 

ηελ πξννπηηθή νινθιήξσζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ην 1992. Αλαπηχρζεθε έηζη έλα 

ζχλνιν πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ θπξίσο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο άηππνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ (Παζηάο, 1995). Ζ 

ζπλεθηηθή  θαη ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηα εθπαηδεπηηθά 
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δεηήκαηα αληηκεησπίζηεθε σο ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν ηεο 

Κνηλφηεηαο. Έηζη, ζην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1989 

ζρεηηθά κε ηελ θνηλνηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ζπλεξγαζία κε ηελ πξννπηηθή 

ηνπ 1993 (πκβνχιην ησλ ΔΚ, 6.10.1989), επηζεκάλζεθαλ πέληε ζηφρνη σο βαζηθνί 

άμνλεο αλάπηπμεο ηεο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δεθαεηία ηνπ ‘90: 

 Ζ πνιππνιηηηζκηθή Δπξψπε (αλάπηπμε ηεο ΔΓΔ, γλψζε μέλσλ γισζζψλ) 

 Ζ  Δπξψπε ηεο θηλεηηθφηεηαο (ειεχζεξε θπθινθνξία, αληαιιαγέο) 

 Ζ Δπξψπε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ (Νέεο Σερλνινγίεο, επηκφξθσζε) 

 Ζ αλνηθηή ζηνλ θφζκν Δπξψπε (Γηεζλείο Οξγαληζκνί, άιια θξάηε) 

Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν ησλ πκπεξαζκάησλ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ηνπ 

Οθησβξίνπ 1989  θαηαδεηθλχεη φηη: α) ηελ ηξηεηία 1986-1989, ε εθπαίδεπζε 

γλψξηζε ζεκαληηθή επέθηαζε θαη εμειίρζεθε ζε δηαθξηηφ ηνκέα ηεο θνηλνηηθήο 

αξκνδηφηεηαο, κε πεξηνξηζκέλε αθφκα επζχλε. β) Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο 

Κνηλφηεηαο ζπλδέζεθε κε ηνπο γεληθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ηεο 

ζηφρνπο. γ) ην επίθεληξν ηνπ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηέζεθε ε ελδπλάκσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ γχξσ απφ ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα.    

Πάλησο παξ‘ φιε ηελ πξφνδν πνπ ζπληειέζηεθε, βαζηθφο ζηφρνο ζηηο αξρέο ηνπ ‘90 

παξέκελε ε λνκηκνπνίεζε ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε (Παζηάο, 2006α:336-338· πκβνχιην ησλ Δ.Κ., 6-10- 1989). 

 Δπηπιένλ,
 

νη  κέρξη ηφηε Απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

λνκηκνπνηνχζαλ ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο: Τηνζεηψληαο δηαζηαιηηθέο εξκελείεο γηα ηνλ φξν 

¨Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε¨, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ζηαδηαθά πξνζέδσζε 

επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα ηφζν ζηηο ηξηηνβάζκηεο φζν θαη ζηηο δεπηεξνβάζκηεο 

ζπνπδέο, αθήλνληαο ζην αππξφβιεην κφλν ηελ πξνζρνιηθή θαη  ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Σν γεγνλφο απηφ, πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο ζε λνκηθνχο θαη 

παηδαγσγηθνχο θχθινπο. ε ζπλδπαζκφ κάιηζηα κε ηηο αληηθξνπφκελεο πξνζδνθίεο 

ησλ θξαηψλ-κειψλ, ελίζρπζε ηνπο θφβνπο γηα ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ησλ εζληθψλ 

ηνπο δηθαηνδνζηψλ. Ζ θξίζηκε θακπή ζα επέιζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη  (Εκαο, 2007:74-96·  Ertl, 2006). 
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  iii)   Ζ δεθαεηία ηνπ ‘90 αληηπξνζσπεχεη, ίζσο, ηελ πην απνθαζηζηηθή πεξίνδν 

γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ. Καη απηφ γηαηί ζπλδέεηαη κε 

βαξχλνπζεο απνθάζεηο ησλ θξαηψλ- κειψλ ζε ζεζκηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

επίπεδν. Άιισζηε, απφ ηα κέζα ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο είρε ππνγξαθεί ε Δληαία 

Δπξσπατθή Πξάμε, ελψ πξνο ηα ηέιε ηνπ ‘80 εθηηκήζεθε ην κέγεζνο ησλ θνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ είραλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο γηα ηνπο ιανχο ηεο 

Δπξψπεο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ηελ ίδηα πεξίνδν, ε πηψζε ηνπ ζπλαζπηζκνχ ησλ 

θξαηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ δεκηνχξγεζε λέα δεδνκέλα ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο 

ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο (Παζηάο, 2002:187-192).                             

ηελ πεξίνδν 1992-2000, θαη κεηά απφ κηα πνξεία δσεξψλ αληηπαξαζέζεσλ, 

ην ελδηαθέξνλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηεθηαηλφκελα εληάζεθε γηα λα βξεη ηελ ψξηκε 

νινθιήξσζε ηνπ ζην θείκελν ηεο πλζήθεο Ίδξπζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

γλσζηήο σο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη (1992). πσο αλαθέξεηαη:                                     

«Ζ ζπλζήθε απηή είλαη απνηέιεζκα εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ. ην 

εμσηεξηθφ επίπεδν, ε θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ε 

πξννπηηθή ηεο γεξκαληθήο επαλέλσζεο νδήγεζαλ ζηελ αλάιεςε δέζκεπζεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζέζεο ηεο Κνηλφηεηαο. ην εζσηεξηθφ επίπεδν, ηα θξάηε κέιε 

επηζπκνχζαλ λα ζπλερίζνπλ ηελ πξφνδν πνπ επεηεχρζε απφ ηελ Δληαία Δπξσπατθή 

Πξάμε κέζσ άιισλ κεηαξξπζκίζεσλ» (www.europa.eu /legislation_summaries). 

    Με ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ζεζκνπνηείηαη θαη επηζεκνπνηείηαη ε 

επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, έρνληαο σο πεδίν εθαξκνγήο φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, απφ ηελ πξνζρνιηθή κέρξη ηελ ηξηηνβάζκηα. Μέζα ζην λέν 

πιαίζην, ε εθπαίδεπζε αλαβαζκίδεηαη, αλαγλσξίδεηαη σο επίζεκνο ηνκέαο άζθεζεο 

θνηλνηηθήο πνιηηηθήο θαη ζεκειηψλεηαη ζε λνκηθέο βάζεηο. Tν επξχηεξν θαη 

ζπνπδαηφηεξν ηκήκα ηνπ θνηλνηηθνχ ιφγνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

έληαμε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο ηεο Έλσζεο 

(Παζηάο, 2006α:142· Ertl, 2006). Ζ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ππήξμε έλα επίηεπγκα 

πςίζηεο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο, πνπ ελίζρπζε ηελ πνιηηεηαθή δηάζηαζε ηεο 

επξσπατθήο ελνπνίεζεο. Μάιηζηα, σο έλα βήκα εθδεκνθξαηηζκνχ, απνθαζίζηεθε ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην λα ιακβάλεη ηζφηηκν κέξνο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ, -γεγνλφο πνπ επξφθεηην λα έρεη ζνβαξφ 

αληίθηππν ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ πινπνίεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

κεγάισλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ (European Commission, 2006a). 
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  πσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 126 πλζΔΔ γηα ηελ Παηδεία:                                                       

« Ζ Κνηλφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, ελζαξξχλνληαο ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ-κειψλ θαη, εάλ απηφ απαηηείηαη, ππνζηεξίδνληαο θαη 

ζπκπιεξψλνληαο ηε δξάζε ηνπο, ζεβφκελε ηαπηφρξνλα πιήξσο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

θξαηψλ-κειψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηελ πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή ηνπο πνιπκνξθία». 

Οη  ζρεηηθέο δξάζεηο ηεο Κνηλφηεηαο έρνπλ ηψξα σο ζηφρν: 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο παηδείαο, κέζσ ηδίσο ηεο 

εθκάζεζεο θαη ηεο δηάδνζεο ησλ γισζζψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

 Να δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ 

άιισλ θαη κέζσ ηεο αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο δηπισκάησλ θαη πεξηφδσλ 

ζπνπδψλ 

 Να πξνσζήζνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ γηα ηα θνηλά 

πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

 Να πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ αληαιιαγψλ λέσλ θαη νξγαλσηηθψλ 

θνηλσληθνκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Να ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο  

     πσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 127 πλζΔΔ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε: «Ζ Κνηλφηεηα εθαξκφδεη πνιηηηθή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία 

ζηεξίδεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο δξάζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ, ζεβφκελε ηαπηφρξνλα 

πιήξσο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο». Οη ζρεηηθέο δξάζεηο ηεο Κνηλφηεηαο έρνπλ σο ζηφρν: 

 Να δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ζηηο κεηαιιαγέο ηεο βηνκεραλίαο, ηδίσο 

κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

αλαπξνζαλαηνιηζκνχ. 

 Να βειηηψζνπλ ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερή 

θαηάξηηζε γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε επαγγεικαηηθή έληαμε θαη επαλέληαμε ησλ 

αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Να δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαη 

ηδίσο ησλ λέσλ. 
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 Να ηνλψζνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο. 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ γηα ηα θνηλά 

πξνβιήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ θαηάξηηζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

     Βέβαηα, νη εζληθνί πεξηνξηζκνί δελ παξαγλσξίδνληαη, αθνχ νη φπνηεο 

πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ σο αθφξκεζε ηηο ηζρχνπζεο εζληθέο 

δνκέο θαη παξαδφζεηο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5:                            

«ηνπο ηνκείο πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή ηεο αξκνδηφηεηα, ε Κνηλφηεηα δξα 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, κφλν εάλ θαη ζην βαζκφ πνπ νη ζηφρνη ηεο 

πξνβιεπφκελεο δξάζεο είλαη αδχλαην λα επηηεπρζνχλ επαξθψο απφ ηα θξάηε-κέιε θαη 

δχλαληαη ζπλεπψο, ιφγσ ησλ δηαζηάζεσλ ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνβιεπφκελεο 

δξάζεο, λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζε θνηλνηηθφ επίπεδν». Ζ δεζκεπηηθή αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο είλαη ζπλεπψο παξνχζα, αθνχ ε θνηλνηηθή πνιηηηθή έξρεηαη σο 

ζπκπιεξσκαηηθή ησλ εζληθψλ δξάζεσλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη. Έηζη, ηα θξάηε-κέιε 

παξέκελαλ απφ ηε κηα πιεπξά ππεχζπλα γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ, ελψ απφ ηελ άιιε ε Κνηλφηεηα θξαηνχζε ηηο 

απαξαίηεηεο απνζηάζεηο απφ ηνλ επαίζζεην θαη νηθνλνκηθά δπζβάζηαρην ρψξν ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο (Εκαο, 2007·  Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, ν.α· Παζηάο, 1995 & 

1996:376·  Pepin, 2007).                                                        

    Καηά ζπλέπεηα, ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, νη ζπλζήθεο 

θνίηεζεο, νη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, νη ππνδνκέο, ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θ.α. παξέκεηλαλ εθηφο θνηλνηηθήο αξκνδηφηεηαο, φπσο επίζεο θαη βαζηθνί παξάκεηξνη 

ηεο ζρνιηθήο δσήο, ι.ρ. ε ζρνιηθή δηαξξνή θαη ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη φια απηά ηα δεηήκαηα ζα βξεζνχλ δέθα ρξφληα 

αξγφηεξα ζην επίθεληξν ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010»  (Παζηάο, 1996α:374-5).              

     ε επίπεδν εθθνξάο ιφγνπ ηψξα, παξαηεξνχκε φηη «ζηαδηαθά, ν εζληθφο ιφγνο 

δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ επξσπατθφ ιφγν, νη πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε εμππεξεηνχλ ηελ επξσπατθή νηθνδφκεζε, ε ζχγθιηζε θαη ε ελαξκφληζε 

ζπλδένληαη κε ηελ έθιεηςε/κείσζε ηεο εζληθήο αξκνδηφηεηαο, ε επειημία θαη  

αληαγσληζηηθφηεηα πξνβάιινληαη σο ππέξηεξεο αξρέο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο» 
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(Παληίδεο & Παζηάο, 2004:241-243· Ρνπζζάθεο, 2002). Πξάγκαηη, κεηά ηε πλζήθε 

ηνπ Μάαζηξηρη αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη ζηα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  

έλαο ζχγρξνλνο θνηλνηηθφο εθπαηδεπηηθφο ιφγνο, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία 

ελφο Δπξσπατθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Υψξνπ (ΔΔΥ). πσο αλαθέξεη ν Παζηάο 

(1995:652), ζην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα «ε θνηλνηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη 

ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δπλακηθή πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηεζλνπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία αλαπφθεπθηα νδεγεί ζηελ απαίηεζε ηεο 

δηακφξθσζεο ελφο θνηλνχ, ζπγθιίλνληνο θαη νκνηνζηαηηθνχ θαη φρη ππνρξεσηηθά 

εληαίνπ, νκνηφκνξθνπ θαη ελαξκνληζκέλνπ επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο».    

     Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε πσο απφ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 

θαη κεηά ε εμνπζία ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζηνλ έιεγρν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο 

πνιηηηθήο, αλ θαη δελ έρεη απνιεζζεί, έρεη  νπζηαζηηθά ζπξξηθλσζεί: ηελ πξάμε, ηα 

επξσπατθά θξάηε, ρσξίο λα είλαη παζεηηθνί δέθηεο, έρνπλ κεηαβηβάζεη αηχπσο έλα 

ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εμνπζηψλ ηνπο ζηελ Κνηλφηεηα, δηαηεξψληαο ηελ εμνπζία 

πξνζαξκνγήο θαη εθαξκνγήο ησλ ζπιινγηθψλ ηεο απνθάζεσλ, ζηε ιήςε ησλ νπνίσλ 

ηα ίδηα κεηέρνπλ (Σζανχζεο, 2007:267-268 & 315-317). Απψηεξνο ζηφρνο, ε 

πξνζαξκνγή κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο δξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζε παγθφζκην επίπεδν:  

Πίλαθαο: Ζ Δπξψπε ηεο Γλψζεο: ηφρνη θαη Πνιηηηθέο     

Ο επξσπατθφο  

εθπαηδεπηηθφο ρψξνο 

Οη 3 βαζηθέο δηαζηάζεηο:  

Γλψζε- Πνιίηεο –Απαζρφιεζε 

Η γλψζε Οη 4 βαζηθέο πεξηνρέο:  

Καηλνηνκία-  Έξεπλα- Δθπαίδεπζε- 

Καηάξηηζε 

Η Δπξψπε ηεο γλψζεο Οη 5 βαζηθνί ζηφρνη:  

Ζ αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο-Ζ δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

πξνηχπνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο-Ζ 
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δηαζθάιηζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο-Ζ 

απνθπγή ηνπ θνηλσληθνχ ξήγκαηνο-Ζ 

αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο απαζρφιεζεο 

Η θνηλσλία ηεο γλψζεο Έλλνηεο –ιέμεηο θιεηδηά γηα ηε ζρέζε 

εθπαίδεπζεο-απαζρφιεζεο: 

Καηλνηνκία-Διαζηηθφηεηα-Αμηνιφγεζε-

Πνηφηεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα-Δπειημία-

Πηζηνπνίεζε-Απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

Πεγή: Παζηάο, Γ & Ρνπζζάθεο, Η. (2002), «Οη ζρεκαηηζκνί ιφγνπ ηεο Δ.Κ. θαη νη 

επηδξάζεηο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο». 

Οη εμειίμεηο ζην δηάζηεκα απηφ ππνδεηθλχνπλ φηη (Σζανχζεο, 1996:11):    

 Ζ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζεκειηψλεηαη ζε λνκηθέο βάζεηο θαη 

δηακνξθψλεηαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, 

απνθηψληαο έηζη ζεζκηθφ θαη επίζεκν ραξαθηήξα  

 Ζ πνιηηηθή απηή, κνινλφηη παξακέλεη πνιπεπίπεδε θαη πνιπδηάζηαηε, αξρίδεη 

λα απνθηά έλα κφληκν θαη έλα πεξηζζφηεξν ζθαηξηθφ θαη ζπλεθηηθφ ραξαθηήξα 

 Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ελψ εμαθνινπζεί λα 

ππεξεηεί ην ζηφρν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

επηδηψθεη πιένλ θαη ηελ επίηεπμε επξχηεξσλ πνιηηηθψλ-θνηλσληθψλ ζθνπψλ  

Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ζηξέθνληαη ην ίδην δηάζηεκα γχξσ απφ ηέζζεξηο βαζηθνχο 

άμνλεο δξάζεο (ηακέινο & Βαζηιφπνπινο, 2004): 

 Σελ πξνψζεζε, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ κεηαμχ ηνπο 

 Σε ζχλδεζε αγνξάο εξγαζίαο – εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

 Σε δηακφξθσζε δνκψλ έληαμεο θαη επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 Σε δηαθάλεηα, ηε ζπκβαηφηεηα θαη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ επξσπατθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ηφρνη ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηεινχλ ηψξα (Παζηάο & 

Ρνπζζάθεο, 2002·  Σζανχζεο, 1996 & 2007): 
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 Ζ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη ε αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο 

δηάζηαζεο (πνιππνιηηηζκηθφηεηα, θηλεηηθφηεηα, γιψζζεο, ζπλεξγαζία) 

 Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο 

 Ζ ζπκβνιή ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηδέαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε 

 Ζ πξνπαξαζθεπή ησλ λέσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαη απξφζθνπηε έληαμε ηνπο 

ζηε ζηαδηαθά δηακνξθνχκελε εληαία επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο 

 Ζ δηαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

 Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε ηε δηεχξπλζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο κεηνλεθηνπζψλ θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κε ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ εμαζθάιηζε 

δπλαηνηήησλ επαλέληαμεο ελειίθσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

  Ζ αλαγλψξηζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

 Ζ ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, κε ζηφρν ηε 

δηακφξθσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Υψξνπ (ΔΔΥ) 

 Ζ ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ παξαγσγή, κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ αθελφο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

αθεηέξνπ 

 Ζ εμαζθάιηζε ελφο πςειά εθπαηδεπκέλνπ θαη εππξνζάξκνζηνπ ζηηο λέεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ππφ ζπλζήθεο πεξηνξηδφκελεο 

αλαλέσζεο θαη εληεηλφκελεο γήξαλζεο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ 

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, πνπ ζα θαηαζηήζεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηθαλή λα 

αλαπηχζζεηαη νηθνλνκηθά, δηαηεξψληαο έλα πςειφ βηνηηθφ επίπεδν, ππφ 

ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη έληνλνπ  αληαγσληζκνχ 

 Ζ πξνψζεζε ηεο Γηα βίνπ Δθπαίδεπζεο 

     Απφ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη κεηά, αλαπηχρζεθε κηα ηζρπξή 

ζηξαηεγηθή δηακφξθσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο Δπξψπεο ηεο Γλψζεο. Μέζα ζην πιαίζην ησλ ξαγδαίσλ αιιαγψλ πνπ 

επέθεξαλ ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε θαη ε αλάδπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο, δεκνζηεχηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90  κηα ζεηξά απφ 
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θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ έκειιε λα επεξεάζνπλ καθξνπξφζεζκα  

ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηε ράξαμε εθζπγρξνληζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ-κειψλ (Παζηάο, 2005:378). Μεηαμχ απηψλ, ήηαλ ην 

Λεπθφ Βηβιίν ηνπ Jaques Delor γηα ηελ Αλάπηπμε, ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

Απαζρφιεζε (1993), θαζψο θαη ην πνιχ ζεκαληηθφ Λεπθφ Βηβιίν ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε, κε ηίηιν «Teaching and Learning 

– Towards the Learning Society / Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε – Πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο 

Γλψζεο» (E.C., 1995).   

     ηελ νπζία, ην Λεπθφ Βηβιίν ηνπ 1995 ζπληζηά κεηά ηε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη ην πξψην θείκελν κε ζπγθξνηεκέλεο πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

θαη ζηφρν ηε ζεζκνζέηεζε ηεο εθπαίδεπζεο σο ηνκέα θνηλνηηθήο αξκνδηφηεηαο. 

Αληηθείκελφ ηνπ ήηαλ ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο πνπ εκθαλίζηεθε ζε παγθφζκην 

επίπεδν, πξνθαιψληαο ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή κεηεμέιημε ησλ επξσπατθψλ 

θνηλσληψλ (Παζηάο, 2002:206-210· Ρνπζζάθεο, 2002:83-93). ην αλσηέξσ θείκελν,  

ππνγξακκίδεηαη ε βαξχηεηα ηεο δηεζλνπνίεζεο, ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο, ελψ ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο Γηα βίνπ 

Μάζεζεο, ηεο ζπλερνχο επηθαηξνπνίεζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο άξζεο ησλ 

ζηεγαλψλ κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. Σν απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο ηνπνζεηνχλ ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Σν Λεπθφ Βηβιίν 

ππνγξακκίδεη ην πξφβιεκα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο θαη ζεσξεί φηη 

ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε απνηεινχλ ηελ έζραηε ιχζε γηα ην πξφβιεκα ηεο 

αλεξγίαο. Μάιηζηα, ζπλδέεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

πξνηχπνπ ηεο Δ.Δ., ηε δηαζθάιηζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ απνθπγή ηνπ 

θνηλσληθνχ ξήγκαηνο (European Commission, 1995 & 2006a:160-162).        

Απφ ην 1993 θαη κεηά, ινηπφλ, ε Κνηλφηεηα εζηίαζε ζηελ αλάγθε ζχγθιηζεο 

ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί 

ν γεληθφηεξνο ζηφρνο ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο. ε απηφ ην πιαίζην, ην έηνο 1996 

αλαθεξχρζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο Έηνο Γηα βίνπ Δθπαίδεπζεο.                    

Ζ ζπγθεθξηκέλε εμέιημε επέθεξε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, δνκηθέο αιιαγέο ζηα 
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ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ (European Commission, 

2006a) (βι. παξαθάησ αλαιπηηθή αλαθνξά).  

     Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1995 δεκηνπξγήζεθε, 

κε πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξφπνπ Edith Cresson, Οκάδα Μειέηεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

θαη ηελ Καηάξηηζε (ΟΜΔΚ) απφ άηνκα εγλσζκέλνπ θχξνπο. Ζ ΟΜΔΚ απνηεινχζε 

έλα είδνο think tank, έρνληαο σο βαζηθή επηδίσμε ηελ εκβάζπλζε ηεο ζπδήηεζεο 

γχξσ απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Ζ Έθζεζε ηεο ΟΜΔΚ, πνπ 

ππνβιήζεθε ην 1997 ζηελ Δπηηξνπή, ζθηαγξάθεζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, κε άμνλεο αλαθνξάο ηηο έλλνηεο ηνπ 

Δπξσπαίνπ πνιίηε θαη ηεο επξσπατθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηφρν ηελ επξσπατθή 

νινθιήξσζε. Καζψο κάιηζηα ν ραξαθηήξαο ηεο Έθζεζεο ήηαλ αλεπίζεκνο θαη 

αθαδεκατθφο, ε ΟΜΔΚ πξνρψξεζε παξαπέξα, πξνηείλνληαο ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

ππεξεζληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ  ζηελ πινπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ ζηφρσλ. Γηα πξψηε 

θνξά, έηζη, εζίγεζαλ δεηήκαηα-ηακπνχ γηα ηελ θνηλνηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, 

φπσο ε πξνψζεζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ έλαληη ηνπ εζληθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ, 

ε θαηάξγεζε ησλ δηαρσξηζκψλ κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αιιά θαη ε 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ελαξκφληζεο ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

(Παζηάο, 2002 : 220-223·  E.C./Study Group on Education and Training, 1997). 

     Δπηπξφζζεηα, ην 1997, ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζε 

Αλαθνίλσζε ηεο παξνπζίαζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο  ησλ κειινληηθψλ 

θνηλνηηθψλ ελεξγεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο γηα ην 

δηάζηεκα 2000-2006. Ζ ζπγθεθξηκέλε Αλαθνίλσζε δηαξζξψλεηαη γχξσ απφ δχν 

βαζηθά ζέκαηα: α) Σηο Πνιηηηθέο Γλψζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Γηα βίνπ 

Δθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο θαη β) ηελ Πξνψζεζε ηεο Απαζρφιεζεο. πσο αλαθέξεηαη, 

ε δξάζε ηεο Κνηλφηεηαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο, αληηζέησο 

«ζεκειηψλεηαη ζηελ ίδξπζε ελφο πιαηζίνπ θνηλψλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηεο 

Κνηλφηεηαο, ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζπληειεζηψλ. Απηφ 

απνηειεί εμάιινπ θαη ηελ πξνυπφζεζε ψζηε ε Δπξψπε ηεο γλψζεο λα ιάβεη ηε ζσζηή 

ηεο δηάζηαζε» (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 1997:7).                                    

 

    ζνλ αθνξά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο Δπξψπεο ηεο Γλψζεο, ζην αλσηέξσ 

θείκελν ηεο Δπηηξνπήο (ζ.5-7) αλαδεηθλχεηαη ην φξακα  «γηα ηε ζηαδηαθή δεκηνπξγία 

ελφο επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ, αλνηθηνχ θαη δπλακηθνχ», κε ην επηρείξεκα φηη 



116 
 

«ζ' έλα θφζκν πνπ κεηαβάιιεηαη κε ηαρχ ξπζκφ, ε θνηλσλία καο πξέπεη λα πξνζθέξεη 

ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο απμεκέλεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηε γλψζε, αλεμαξηήησο ηεο 

ειηθίαο ή ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο. Γη' απηφ θαη είλαη ζθφπηκν ν νξηζκφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ λα εξκελεπζεί ππφ ηελ επξχηεξε δπλαηή έλλνηα, κε ηε γεσγξαθηθή 

αιιά ζπγρξφλσο θαη ηε ρξνληθή ηνπ δηάζηαζε. Ο εθπαηδεπηηθφο απηφο ρψξνο απνηειεί 

ην πιαίζην θηλεηνπνίεζεο κέζα ζην νπνίν ζα πξαγκαησζεί ν ζηφρνο ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο…». Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, ζα πξέπεη νη 

ζρεηηθέο ελέξγεηεο λα εζηηάζνπλ: α) «ζηελ αλάπηπμε ηεο πξφζβαζεο ησλ επξσπαίσλ 

πνιηηψλ ζην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ», β) «ζηελ θαηλνηνκία 

απηψλ ησλ πφξσλ», δειαδή ζηε δηνρέηεπζε ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη  γ) «ζηελ επξεία δηάδνζε ησλ θαιψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ ακνηβαίσλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο 

ελέξγεηεο». Πξνηείλνληαη κάιηζηα έμη θχξηα είδε κέηξσλ, σο εμήο:  

 

 «Δλέξγεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ πξαγκαηηθή θηλεηηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ».   

 «Δλέξγεηεο πξνψζεζεο ηεο εηθνληθήο θηλεηηθφηεηαο», κε ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο, ηε δηάδνζε ησλ επξσπατθψλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζε φινπο 

ηνπο πνιίηεο ησλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ γηα ηε ρξήζε ηνπο».  

 «Δλέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ ακνηβαία αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. Απηά ηα 

επξσπατθά δίθηπα ζπλεξγαζίαο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηε ζπγθέληξσζε απηνχ 

πνπ απνηειεί ηελ επξσπατθή "θνξπθή" ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη λα 

ζπγθεληξψλνπλ πξαγκαηηθά εηδηθέο γλψζεηο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθφηεξεο δηάγλσζεο θαη δξάζεο».  

 «Δλέξγεηεο πξνψζεζεο ησλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη θαηαλφεζεο ησλ 

δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ», αθνχ ε γλψζε ησλ επξσπατθψλ γισζζψλ ζπληζηά 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε».     

 «Δλέξγεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο κε πεηξακαηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζεκειηψλνληαη ζε δηαθξαηηθέο ζπκπξάμεηο,  κε ζθνπφ λα 

δεκηνπξγεζνχλ εθπαηδεπηηθά πξντφληα, πξντφληα θαηάξηηζεο, εξγαιεία 

δηαπίζηεπζεο ησλ ηθαλνηήησλ, ή γηα λα δνθηκαζηνχλ νη λέεο πξνζεγγίζεηο θαη 

ξπζκίζεηο».  
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 «Δλέξγεηεο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ θνηλνηηθψλ ζεκείσλ 

αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο λεφηεηαο».  

 

Μηα αθφκε πξνηεξαηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ήηαλ ε 

ελδπλάκσζε θαη εμέιημε ησλ πνηθίισλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‘80. Έηζη, ηα έμη  πξνυπάξρνληα ζπλελψζεθαλ ζε δχν κεγάια ηνκεαθά πξνγξάκκαηα, 

ην πξφγξακκα Socrates γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην πξφγξακκα Leonardo da Vinci γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. ε απηά ελζσκαηψζεθαλ θαη λέεο δξάζεηο, εηδηθά γηα 

ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε πνπ πξνζθάησο είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη σο ηνκέαο άζθεζεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο (πξφγξακκα Comenius) 

(European Commission, 2006a).        

     Ζ πνιηηηθή ζπλεξγαζία ζπλερίζηεθε παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα ζην δεχηεξν κηζφ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‘90:  Έηζη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ (1997) 

επηβεβαηψζεθε ν ζπκβνιηθφο ραξαθηήξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ ζηε δηαδηθαζία 

ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη επηηαρχλζεθαλ νη δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Υψξνπ (, Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, ν.α.· Παζηάο, 

2002:216-217).  ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο βξέζεθε επίζεο θαη ν ρψξνο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ηε Γηαθήξπμε ηεο νξβφλλεο ην 1998, θαη ηε 

Γηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα ην 1999. ηφρνο ησλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθψλ απηψλ 

πξσηνβνπιηψλ,  ε θαηαζθεπή κηαο αξρηηεθηνληθήο ζχγθιηζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο  (Παζηάο, 2006β:242-255· Ertl, 2006·  European Commission, 2006a).            

    πγθεθξηκέλα, ε πξννδεπηηθή ζχγθιηζε ησλ ζπζηεκάησλ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα ζηνρεχεη: α) ηε δεκηνπξγία ελφο 

Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ ειθπζηηθφηεηα, 

ηε ζπγθξηζηκφηεηα θαη ηε δηεζλή αλαγλψξηζε, β) ζηε δηακφξθσζε ελφο θνηλνχ θαη 

ηζφηηκνπ ζπζηήκαηνο ζπνπδψλ γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, 

γ) ζηε δηεπθφιπλζε θαη ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ θαη θαζεγεηψλ. 

Μνινλφηη ε ζπγθεθξηκέλε Γηαδηθαζία είλαη δηαθξαηηθήο εκβέιεηαο θαη δελ αθνξά 

κφλνλ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ., ζπλδέζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ επξσπατθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαζψο ζηεξίρζεθε ζηηο ζπληνληζκέλεο δξάζεηο ηεο 
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Κνηλφηεηαο θαη ζην γφληκν έδαθνο πνπ θιεξνδφηεζε ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Erasmus (Παζηάο, 2006β:242-255· Pepin, 2007). Οπζηαζηηθά, ε Γηαδηθαζία ηεο 

Μπνιφληα άιιαμε ην παξάδεηγκα: Γελ αλαθέξνληαλ απιψο ζε κηα δηαδηθαζία 

απμεκέλεο θηλεηηθφηεηαο ή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζε κηα πξννπηηθή ζχγθιηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνηέιεζε ηνλ πξνπνκπφ 

ηεο λέαο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πηνζεηεζεί απφ ηα θξάηε-

κέιε ζηε Ληζζαβφλα, ην 2000 (E.C., 2006a).  

     Σελ πεξίνδν απηή, ν επξσπατθφο εθπαηδεπηηθφο ιφγνο θηλείηαη έληνλα γχξσ 

απφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο, ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

εθπαίδεπζεο θαη επηρεηξήζεσλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηελ ηφλσζε θαη 

πξνψζεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, ηε δηαζθάιηζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ηελ εκπέδσζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο 

Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

επξσπαίνπ πνιίηε (Εκαο, 2007· Ertl, 2006).  Ξεθάζαξα επηζεκαίλεηαη φηη νη απεηιέο 

γηα ηελ επξσπατθή αληαγσληζηηθφηεηα έρνπλ ππνηηκεζεί θαη φηη ηα εζληθά ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο δελ έρνπλ επαξθψο ελεκεξσζεί γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο 

επξσπατθήο αληαγσληζηηθφηεηαο: Σα ηειεπηαία, ρσξίο λα είλαη ππεχζπλα γηα φιεο ηηο 

αζηνρίεο, ζεσξείηαη φηη θέξνπλ κεγάιν κεξίδην επζχλεο γηα ην είδνο ηεο γλψζεο πνπ 

κεηαδίδνπλ θαη ηε κε επαξθή επάλδξσζε ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ κε ηηο αλαγθαίεο 

ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο  πνπ αλαδεηά ε αγνξά εξγαζίαο ( European Commission/Study 

Group on Education and Training, 1997).   

     πσο ππνζηεξίδεηαη, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ηα λνεηηθά ζρήκαηα 

ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Γλψζεο θαη ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο ιεηηνπξγνχλ πιένλ 

ζπκβνιίδνληαο ηελ απμάλνπζα απνηθηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηα 

πξνηάγκαηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (Ball, 1998:119-130). Σν παξάδεηγκα ηεο 

νηθνλνκίαο κεηαθέξεηαη έηζη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ ζηαδηαθά γεκίδεη απφ 

δείθηεο, θξηηήξηα θαη αξηζκνχο. Σν βάξνο αξρίδεη λα δίλεηαη ζε λενθηιειεχζεξεο 

επηηαγέο, κε ιέμεηο-θιεηδηά ηελ Διαζηηθφηεηα, ηελ Δπειημία, ηελ Πνηφηεηα, ηελ 

Πηζηνπνίεζε θαη ηελ Αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ γλψζε, ηψξα, 

ηαπηίδεηαη κε ην κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην κέιινλ ηεο  Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε θα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Βαζκηαία, ε 

εθπαίδεπζε απνδεζκεχεηαη απφ ην δεκφζην ραξαθηήξα ηεο, ελψ ζεζπίδνληαη θξηηήξηα 
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πνηφηεηαο, παξαγσγηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο, 

πνπ θηάλνπλ κέρξη ηε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

κεηαθχιεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ βάξνπο ζηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (Παζηάο, 

2006α· Ρνπζζάθεο, 2002).   

     Οη παξαπάλσ θαηεπζπληήξηνη άμνλεο μεπεξλνχζαλ, φκσο, θαηά πνιχ ηνπο 

επηκέξνπο εζληθνχο ζηφρνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ (Εκαο, 2007). Σειηθά, πξνο ηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ‘90 θαη κεηά απφ κηα ζεηξά έληνλσλ δπκψζεσλ, ηα πξάγκαηα 

σξίκαζαλ γηα ην κεγάιν άικα πξνο ηνλ 21
ν
 αηψλα, αλαθνξηθά κε ηελ παξέκβαζε θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο Κνηλφηεηαο ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ-

κειψλ (Παζηάο, 2006α). Ζ αιιαγή ηεο ρηιηεηίαο νδήγεζε ηνπο εγέηεο ηεο Δ.Δ. ζηε 

δηακφξθσζε ελφο λένπ, θνηλνχ  νξάκαηνο γηα ην κέιινλ (Pepin, 2007). 

   iv)    Έηζη, ην Μάξηην ηνπ 2000 ζηε Ληζζαβφλα, θάησ απφ ην βάξνο κηαο 

απμάλνπζαο αλεζπρίαο γηα ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηψπηδε ε Δ.Δ. θαη κε ηελ 

πξννπηηθή ηεο ππνδνρήο δέθα λέσλ κειψλ-θξαηψλ, ζπκθσλήζεθε απφ ην έθηαθην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην έλα πιαίζην νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ, ην νξηδφκελν σο ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο. ηφρνο, λα γίλεη ε Δπξψπε έσο 

ηελ επφκελε δεθαεηία «ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

αλά ηελ πθήιην, ηθαλή γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε πεξηζζφηεξεο θαη 

θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή».                               

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο ζηξάθεθαλ θπξίσο: 

 ηελ πξνεηνηκαζία ηεο κεηάβαζεο ζε κηα αληαγσληζηηθή Οηθνλνκία ηεο 

Γλψζεο. Απηφ ζεκαίλεη πξνζαξκνγή ζηηο εμειίμεηο, θπξίσο ζε απηέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο ΣΠΔ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ εθπαίδεπζε 

θαιείηαη ζε απηφ ην πιαίζην λα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο 

πνιίηεο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηηο επελδχζεηο ζε 

αλζξψπηλνπο πφξνπο. 

 ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 
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Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο εγθαηλίαζε κηα ζεηξά κεγάισλ αιιαγψλ ζηε 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. 

πληζηά νπζηαζηηθά ην πξψην νινθιεξσκέλν πιαίζην ζπλεξγαζίαο πνπ πηνζεηήζεθε 

απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, πιαίζην ην νπνίν επέηξεςε ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ 

επηκέξνπο πνιηηηθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε έλα εληαίν πξφγξακκα, αθηεξσκέλν ζηε 

Γηα βίνπ Μάζεζε (European Commission, 2006a).  Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ απφ ην 

αλψηαην επίπεδν εγεζίαο ηεο Κνηλφηεηαο εθθξάζηεθε ε αλαγθαηφηεηα γηα άκεζν 

εθζπγρξνληζκφ ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (Pepin, 2007). Με βάζε ηε 

ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, ε θνηλνηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα ζπζρεηηζηεί κε 

(Παζηάο, 2006β:82): 

 «Σνλ εληζρπηηθφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζηηο πνιηηηθέο γηα ηελ 

απαζρφιεζε, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε»  

 «Σελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζε φια ηα επίπεδα, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο». 

 «Σελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

πξνζφλησλ θαη ησλ πεξηφδσλ ζπνπδψλ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ, εηδηθά ζην πεδίν ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο». 

 «Σελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο αλνηρηφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ, κε ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ ηεο Δπξψπεο». 

 «Σελ πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχγθιηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

κέζα απφ ηε δηαηχπσζε θνηλά απνδεθηψλ (επξσπατθψλ) ζηφρσλ, κέζσλ 

(θξηηήξηα θαη δείθηεο αμηνιφγεζεο) θαη δηαδηθαζίαο (Αλνηρηή Μέζνδνο 

πληνληζκνχ) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο»  

       πλαθφινπζα, ηα εζληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο απμαλφκελεο ζεκαζίαο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ), θξίζεθε απαξαίηεην λα κεηαξξπζκηζηνχλ κε γλψκνλα ηξεηο βαζηθνχο, 

θνηλνχο κειινληηθνχο ζηφρνπο: Σελ Πνηφηεηα θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

Πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ Αλνηρηφηεηα (Παζηάο, 2006β· Pepin, 2007).  πσο ηφληζαλ νη 
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εγέηεο ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο ζηε Ληζζαβφλα,  « ε επέλδπζε ζηνπο αλζξψπνπο θαη ε αλάπηπμε 

ελφο ελεξγεηηθνχ θαη δπλακηθνχ θξάηνπο πξφλνηαο» είλαη  δεηήκαηα  θαίξηα  γηα  ηελ  Οηθνλνκία  ηεο 

Γλψζεο. Σνχην ζεκαίλεη φηη ηα θξάηε-κέιε πξέπεη λα έρνπλ σο  ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ θαηά 

θεθαιή επελδχζεσλ  ζηνπο  αλζξψπηλνπο  πφξνπο,  θαζψο  θαη  ηελ  πξνψζεζε  ηεο  Γηα  Βίνπ 

Μάζεζεο,  - δεδνκέλνπ φηη ε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ εληζρχεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα  (Pepin, 

2007,  www.europarl.europa.eu  > ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ).   

     ηε Γηάζθεςε ηεο Ληζζαβφλαο κάιηζηα, ε  Δ.Δ.  πξνρψξεζε έλα βήκα παξαπέξα, 

εηζάγνληαο ηελ Αλνηθηή Μέζνδν πληνληζκνχ /Open Method of Coordination) (ΑΜ) γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ. Ζ Μέζνδνο  ζηνρεχεη  ζην : 

 Να ζπληνληζηνχλ ηα επηκέξνπο δηαθπβεξλεηηθά φξγαλα ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ 

επξσπατθψλ θαηεπζπληήξησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ, θαζψο  θαη ζηε δηαδηθαζία 

κεηάθξαζεο ηνπο ζε επίπεδν εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 Να πξνζδηνξηζηνχλ απφ θνηλνχ ζπγθεθξηκέλνη θαη κεηξήζηκνη  εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. 

 Να νξηζηνχλ απφ θνηλνχ κέζα κέηξεζεο θαη εξγαιεία ζχγθξηζεο  (θξηηήξηα, δείθηεο) 

 Να ππάξμεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη αληαιιαγή ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008:18 ·  Pasias & Roussakis, 2009).        

Ζ ΑΜ ππνδειψλεη ηε ζπλερή αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ, αλάινγα κε ηηο 

δπζρέξεηεο θαη ηηο επηβξαδχλζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηα θξάηε- κέιε. Απηφ είλαη έλα 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηνηρείν, αθνχ εμαηηίαο ησλ εζληθψλ ηδηνκνξθηψλ ηνπο φιεο νη 

ρψξεο δελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ κε ηνλ ίδην βεκαηηζκφ πξνφδνπ (Σζανχζεο, 

2007:377-378).  ην πιαίζην ηεο ΑΜ, ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ 

ηεο Δπξψπεο πινπνηείηαη κέζα απφ ηελ πνιηηηθή ηεο ζπγθιίλνπζαο ζηνρνζέηεζεο, 

θαζψο ηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πξνζαξκφδνληαη ζε θνηλνχο ζηφρνπο, ηνπο 

νπνίνπο κάιηζηα δεζκεχνληαη λα επηηχρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Απηή ε πνιηηηθή ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθξηηηθνχο πίλαθεο αμηνινγήζεσλ, απφ ηε 

δηάρπζε θαη αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, απφ ρξνλνδηαγξάκκαηα κε δείθηεο 

πξνφδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαθνξάο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

εξγάδνληαη θπβεξλεηηθνί εθπξφζσπνη, αλψηεξνη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, 

παλεπηζηεκηαθνί, εκπεηξνγλψκνλεο θαη ζηειέρε ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ εθπαηδεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο, πνπ καδί κε ηα ζηειέρε ησλ Βξπμειιψλ ζπλδηακνξθψλνπλ απηφ ην 

επξσπατθφ δίθηπν εθπαίδεπζεο (Εκαο, 2007·  Ertl, 2006·  Pepin, 2007).       
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     πσο αλαθέξεηαη, «ε δηαδηθαζία ηεο Ληζζαβφλαο, πξνζδηφξηζε ην ρξφλν θαη ε 

ΑΜ πξνκήζεπζε ην εξγαιείν πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ, θαζψο ε εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηάξηηζε κεηαηξάπεθαλ ζε θεληξηθά ζεκεία ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ, ζπλδέζεθαλ άκεζα 

κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή απαζρφιεζεο θαη απέθηεζαλ εηδηθφ βάξνο 

ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, φπσο απαζρφιεζε, αλεξγία, θηψρεηα, θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο, επαλέληαμε, θηι. Δπηπξφζζεηα, ε Ληζζαβφλα πξνζέδσζε ηδηαίηεξν 

πεξηερφκελν, ζε ζπκβνιηθφ θαη πξαγκαηηθφ επίπεδν, ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ιφγνπ 

φζν θαη ζηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ.». ε ζπκβνιηθφ επίπεδν, ινηπφλ, ε εθπαίδεπζε 

βξέζεθε ζην επίθεληξν ηεο Ληζζαβφλαο, ελψ ε ΑΜ αλαδείρηεθε σο βαζηθή κέζνδνο 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο  ησλ θνηλνηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα.    

ε πξαγκαηηθφ επίπεδν, ε ζέζπηζε ηεο ΑΜ απνηειεί ηελ πξψηε άκεζε παξέκβαζε 

ζηελ άζθεζε  εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε απψηεξν ζηφρν ηε ζχγθιηζε ησλ 

εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ 

Δθπαίδεπζεο  (Παζηάο, 2006β:100-101).    

      ηε ζπλέρεηα,  θαη  πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε Δπξψπε ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη 

δπλακηθφηεξε Οηθνλνκία ηεο Γλψζεο ζηελ πθήιην, ππνβάιιεηαη ην Μάξηην ηνπ 2001 

ζην πκβνχιην ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο  ε  Έθζεζε  κε ηίηιν,  «Οη ζπγθεθξηκέλνη κειινληηθνί 

ζηφρνη ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο».  Ζ παξνχζα Έθζεζε θαιχπηεη ηφζν ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φζν θαη ηα ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο, βάζεη εληνιήο ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ληζζαβφλαο. ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν,   

ππνγξακκίδεηαη φηη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο.  πσο αλαθέξεηαη, ην κέιινλ ηεο Έλσζεο 

απαηηεί κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή απφ ηνλ θφζκν ηεο εθπαίδεπζεο. Απαηηεί απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ, έηζη 

ψζηε λα παξέρνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη φινη ζηελ 

θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη λα θαηαζηήζνπλ ειθπζηηθή θαη αληαπνδνηηθή ηε δηα βίνπ 

κάζεζε. χκθσλα κε  ηελ αλσηέξσ  Έθζεζε, νη γεληθφηεξνη ζθνπνί ηνπο νπνίνπο ε θνηλσλία 

αλαζέηεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε είλαη  ((Έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Παηδείαο, 2001:4): 

 «Ζ  αλάπηπμε ηνπ  αηφµνπ,  ην νπνίν  µπνξεί  έηζη λα πινπνηήζεη πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ 

θαη λα έρεη θαιή δσή». 

 «Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, ηδίσο µε ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηε κείσζε ησλ 

δηαθνξψλ θαη ησλ αληζνηήησλ µεηαμχ  αηφµσλ θαη  νµάδσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο  πνηθηινµνξθίαο». 



123 
 

 «Ζ αλάπηπμε ηεο  νηθνλνµίαο,  εμαζθαιίδνληαο  φηη  νη  δηαζέζηµεο δεμηφηεηεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο αληαπνθξίλνληαη ζηηο  νηθνλνµηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο». 

      ζνλ  αθνξά  ζηηο πξνθιήζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ηηο αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο, ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν (ζ. 5-6) αλαγλσξίδεηαη γηα κηα αθφκε θνξά φηη:                                                 

« … ε επνρή µαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαίεο αιιαγέο, απμαλφµελε  παγθνζµηνπνίεζε  θαη 

µεγαιχηεξε  πνιππινθφηεηα ησλ  νηθνλνµηθψλ θαη  θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ  ζρέζεσλ. Ζ ηαρχηεηα ησλ 

αιιαγψλ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην πιαίζην ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θάζε πξνβιεµαηηζµφο 

ζρεηηθά µε ηνπο µειινληηθνχο ζηφρνπο ησλ ζπζηεµάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Όιν θαη 

πεξηζζφηεξν, ε πιεξνθνξία θαη νη γλψζεηο απνηεινχλ ηνπο άμνλεο ησλ λέσλ νηθνλνµηθψλ δνµψλ θαη 

θνηλσληψλ. Πην ζπγθεθξηµέλα, ζηελ εξγαζία θαη ζην ζπίηη γίλεηαη επξχηεξε ρξήζε ππνινγηζηψλ, θαη ε 

ζρεηηθή απηή εμνηθείσζε µε ηηο ηερλνινγίεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) είλαη ην 

ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν πξέπεη λα πξνγξαµµαηηζζεί ην µέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. 

Οη πνιίηεο ηεο Δπξψπεο είλαη ήδε µεηαμχ ησλ πην µνξθσµέλσλ ζηνλ θφζµν, θαη ηα επξσπατθά 

ζπζηήµαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζπγθαηαιέγνληαη µεηαμχ ησλ θαιπηέξσλ. Δλ ηνχηνηο, ε 

Δπξψπε ζα πξέπεη λα πξνγξαµµαηίζεη  ην  µέιινλ εάλ ζέιεη λα παξαµείλεη  αληαγσληζηηθή ζε 

παγθφζµην επίπεδν,  µεηαμχ  άιισλ θαη ζε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ» .  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη νη κεηαζρεκαηηζκνί ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

επηβάιινληαη απφ ηηο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα: 

     1)      ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, φπνπ   « … αιιάδνπλ νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα ζηειέρε… Γελ κπνξεί λα αλακέλεηαη φηη νη γλψζεηο ζα 

παξακείλνπλ ζηαηηθέο γηα φιε ηε δσή, φπσο παιηά. Ζ δηα βίνπ κάζεζε, ζην πιαίζην ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο, ζα απνηειεί ζε πνιινχο ηνκείο πξνυπφζεζε γηα λα εμαθνινπζεί 

θάπνηνο λα ελδηαθέξεη ηελ αγνξά εξγαζίαο….».    

     2)   ηελ θνηλσλία, ηε δεκνγξαθία θαη ηε κεηαλάζηεπζε, φπνπ «… αιιάδεη ε 

δεκνγξαθηθή δνκή… θαη δνχκε πεξηζζφηεξα θαη πην δξαζηήξηα ρξφληα απφ πνηέ 

άιινηε… Ζ πξφθιεζε απηψλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ηάζεσλ ζπλεπάγεηαη γηα ηα ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο φηη α) ρξεηάδεηαη λα ελζαξξπλζνχλ νη άλζξσπνη ψζηε λα 

ζπλερίδνπλ ηε κάζεζε είηε κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ νδψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

είηε κέζσ ηεο κάζεζεο κε βάζε ηελ εξγαζία, θαη έηζη λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

απαζρνιήζηκνη θαη επηρεηξεκαηηθνί, θαη β) πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνπο αλζξψπνπο 

πιεξνθφξεζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο θαζψο θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, γηα 

κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα ελεξγνχ βίνπ».    
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     3)    ην δήηεκα ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, φπνπ               

«… ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε είλαη δηαξζξσηηθά κέζα, κε ηα νπνία ε θνηλσλία 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο πνιίηεο ηεο λα έρνπλ δίθαηε πξφζβαζε ζηελ επεκεξία, ηε 

δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ αηνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. 

Δπνκέλσο, ε πξφζβαζε ζηε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ησλ δεμηνηήησλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο γίλεηαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαηά ηελ επξχηεξε έλλνηα. Σα 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα απνζθνπνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο, εμαζθαιίδνληαο φηη ππάξρνπλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ δνκέο θαη κεραληζκνί πνπ αίξνπλ ηηο δηαθξίζεηο ζε φια ηα επίπεδα. ηε 

ζπλάξηεζε απηή, πξέπεη λα δνζεί εηδηθή πξνζνρή ζηηο επάισηεο νκάδεο, φπσο ηα άηνκα 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο».                                                                                                                                                                                             

    4)   ην πιαίζην ηεο επηθείκελεο δηεχξπλζεο, θαζψο  «… κεηά ηηο ζπκθσλίεο 

ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Νίθαηαο, ε δηεχξπλζε ηεο Έλσζεο ηνπνζεηείηαη ζην 

κεζνπξφζεζκν νξίδνληα. Απηφ ζα έρεη επηπηψζεηο ζηνπο ζηφρνπο ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηεο ίδηαο ηεο Έλσζεο, αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν, ίζσο, ζηα 

ζπζηήκαηα ησλ ππνςεθίσλ ρσξψλ».  

Τπφ ην βάξνο απηψλ ησλ παγθφζκησλ αλαθαηαηάμεσλ θαη εμειίμεσλ, νη 

Τπνπξγνί Παηδείαο ελέθξηλαλ γηα ηελ επφκελε δεθαεηία ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ απνηέιεζε κείδνλα πξφθιεζε γηα ηα 

εζληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ζ. 7-17):  

1. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

1.1  Βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ 

1.2  Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. 

1.3  Δμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο ΣΠΔ γηα φινπο. 

1.4  Αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ζηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο ζπνπδέο. 

2.  Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο φισλ ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

2.1  Αλνηθηφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. 

2.2  Διθπζηηθφηεξε κάζεζε. 

2.3  Τπνζηήξημε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ πνιίηε, ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. 
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3.  πζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο αλνηθηά ζηνλ επξχηεξν θφζκν. 

3.1  Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ κε ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, ηελ έξεπλα θαη ηελ επξχηεξε 

θνηλσλία. 

3.2  Αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο. 

3.3  Βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ. 

3.4  Αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ αληαιιαγψλ. 

3.5  Δλίζρπζε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο    

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο ηνθρφικεο ελέθξηλε ελ ζπλερεία  ηελ Έθζεζε 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε 2010 -Γηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα, θνηλνί ζηφρνη /Education and Training in 

Europe:diverse systems, shared goals for 2010», πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Ληζζαβφλαο. Tν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαιχπηεη ρσξίο δηάθξηζε ηα ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, πάληα κέζα ζην πιαίζην ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο πνπ 

απνηειεί ην θπξίαξρν εθπαηδεπηηθφ ζρήκα, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.          

Ζ Έθζεζε απνηειεί ζηελ νπζία «ην πξψην επίζεκν θείκελν πνπ δηαγξάθεη κηα 

ζπλνιηθή θαη ζπγθξνηεκέλε επξσπατθή πξνζέγγηζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο εζληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζηελ Δ.Δ.». Με δηεπξπκέλε  ζπκκεηνρή πεξίπνπ 40 

επξσπατθψλ ρσξψλ θαη κε πξννπηηθή επέθηαζεο έσο ην 2013, ην πξφγξακκα 

ζρεδηάζηεθε ψζηε λα πάξεη ηε κνξθή ελφο Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, 

ζην νπνίν ζηαδηαθά ζα ελζσκαηψλνληαλ κε  εληαία κνξθή φιεο νη επξσπατθέο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ην πξφγξακκα, κάιηζηα, θαζνξίδεηαη ν Δληαίνο 

Δπξσπατθφο Υψξνο ηεο Γλψζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνλ Δπξσπατθφ Υψξν 

Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο θαη ηνλ Δπξσπατθφ Υψξν Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. Ο 

ηειεπηαίνο πεξηιακβάλεη ηνλ Δπξσπατθφ Υψξν ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

ηνλ Δπξσπατθφ Υψξν ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο (Σζανχζεο, 2007:458-459· European 

Commission, 2002b). 

    Eπηπιένλ, ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο ηνθρφικεο απνθαζίζηεθε θαη ε 

επεμεξγαζία ελφο Λεπηνκεξνχο Πξνγξάκκαηνο Δξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο.                       

Σν πξφγξακκα αθνξνχζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Αλνηθηήο Μεζφδνπ 

πληνληζκνχ (Δπξσπατθφ πκβνχιην, 2001). Δθεμήο, δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ 
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αλαγθαηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ δεηθηψλ, νη νπνίνη θαζίζηαληαη  βαζηθφ ζεκείν 

αλαθνξάο θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο & 

θαηάξηηζεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ 

θξαηψλ-κειψλ θαη ε ππνζηήξημή ηνπο, ηφζν ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο φζν θαη ζηελ αλάπηπμε δηθηχσλ πιεξνθφξεζεο (πκβνχιην ηεο ΔΔ, 

2001).  

Σν 2000, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππέβαιε Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ Πνηφηεηα ηεο 

ρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, δηακνξθψλνληαο ζπλνιηθά 16 Γείθηεο Πνηφηεηαο (European 

Commission, 2000a),  σο εμήο:                                   

1.    Γείθηεο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε                                                                                    

1α. Μαζεκαηηθά 

1β. Αλάγλσζε /Καηαλφεζε θεηκέλνπ 

1γ. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

1δ. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο 

1ε. Γισζζνκάζεηα 

1ζη. Μαζαίλνληαο πψο λα καζαίλεηο 

1δ. Πνιηηεηαθή Αγσγή 

2.   Γείθηεο ζρεηηθά κε ηελ ζρνιηθή πξφνδν θαη κεηάβαζε 

2α. Πνζνζηά ζρνιηθήο απνηπρίαο 

2β.  Οινθιήξσζε ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

2γ. πκκεηνρή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

3.  Γείθηεο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

3α.  Αμηνιφγεζε θαη θαζνδήγεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

3β. πκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ζρνιηθφ γίγλεζζαη 

4.  Γείθηεο ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο θαη ηηο δνκέο 

4α. Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

4β.  πκκεηνρή ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

4γ. Αξηζκφο καζεηψλ αλά ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

4δ.  Δθπαηδεπηηθή δαπάλε αλά καζεηή. 
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   Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2002, νη αξκφδηνη Τπνπξγνί Παηδείαο έζεζαλ γηα ηα 

επξσπατθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κηα ζεηξά ζηφρσλ πξνο επίηεπμε 

κέρξη ην 2010, γηα ην θαιφ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ζχλνιν.  Οη 

θηιφδνμνη αιιά ξεαιηζηηθνί απηνί ζηφρνη ζεσξείηαη φηη εγθαηλίαζαλ κηα λέα επνρή 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, κέζα ζην επξσπατθφ πιαίζην. 

πγθεθξηκέλα, ε επηδίσμε ήηαλ (European Commission, 2002b):                             

  Να γίλεη ε Δπξψπε παγθφζκην επίπεδν αλαθνξάο, ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.                                                                                     

 Να γίλνπλ ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξψπε αξθεηά 

ζπκβαηά, έηζη ψζηε λα επηηξέπνπλ ηε κεηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο.    

 Να αλαγλσξίδνληαη εχθνια κέζα ζηελ Δ.Δ ηα πξνζφληα, νη γλψζεηο θαη νη 

δεμηφηεηεο, ηφζν γηα επαγγεικαηηθνχο φζν θαη γηα καζεζηαθνχο ιφγνπο.                                                                                                                

 Να έρνπλ πξφζβαζε ζηε Γηα βίνπ Μάζεζε νη Δπξσπαίνη φισλ ησλ 

ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ. 

 Να είλαη αλνηθηή ε Δπξψπε ζε θάζε ζπλεξγαζία, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί ε 

πεξηζζφηεξν πξνηηκψκελε επηινγή θνηηεηψλ, εξεπλεηψλ θαη 

παλεπηζηεκηαθψλ απ‘ φιν ηνλ θφζκν.                                      

Σν Μάξηην ηνπ 2002, ζηα πκπεξάζκαηα ηεο εαξηλήο πλφδνπ ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Βαξθειψλεο, ραηξεηίζηεθε ε ζπκθσλία γηα ην Λεπηνκεξέο 

Πξφγξακκα Δξγαζίαο γηα ην 2010, φζνλ αθνξά ηνπο πγθεθξηκέλνπο Μειινληηθνχο 

ηφρνπο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. ην ΛΠΔ πξνβιέπεηαη κηα 

εληαία, ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή, ζην πιαίζην ηεο ΑΜ, κε δχν άμνλεο δξάζεο:                       

1) Σελ ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, σο απάληεζε ζηηο θνηλέο πξνθιήζεηο.                

2) Σηο πξνζπάζεηεο γηα αμηνπνίεζε ησλ δηαθξαηηθψλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. Οη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη δείθηεο, θαζψο θαη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ κε βάζε ηηο 

θαιέο πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε απφ εκπεηξνγλψκνλεο είλαη νη δχν 

ηξφπνη επίηεπμεο ησλ θνηλψλ ζηφρσλ απφ ηα θξάηε-κέιε (Δπξσπατθφ πκβνχιην, 

2002).  
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     πσο επηζεκάλζεθε (Δπξσπατθφ πκβνχιην, 2002),  ε εθαξκνγή ηνπ ΛΠΔ  

ζα ηχραηλε ππνζηήξημεο θαη απφ άιιεο κνξθέο ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο 

(θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, ζρέδηα δξάζεο, επηζθέςεηο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ, ζπγθξηηηθέο κειέηεο θαη κειέηεο πξφβιεςεο, ζηαηηζηηθέο θαη άιιεο 

έξεπλεο, πηινηηθά ζρέδηα, θιπ).  Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζεζπίζηεθε νπζηαζηηθά ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Αλνηθηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ. Μάιηζηα, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2010 ζπγθξνηήζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Μφληκε Οκάδα Δηδηθψλ γηα ηνπο Γείθηεο θαη ηα 

Κξηηήξηα (ΜΟΓΚ), θαζψο θαη δηαθξηηέο Οκάδεο Δξγαζίαο (European Commission, 

2003). ηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ην ΛΠΔ εκπεξηέρεη ηνπο αθφινπζνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο γηα ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ: 

ηφρνο 1: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δ.Δ.  

ηξαηεγηθνί θαη 

ζπλδεδεκέλνη ζηφρνη  

Κεληξηθά δεηήκαηα  Γείθηεο γηα ηε κέηξεζε 

ηεο πξνφδνπ  

Α. Βειηίσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εθπαηδεπηψλ 

Ηκεξνκελία έλαξμεο: 

2002 

- Να πξνζδηνξηζηνχλ νη 

δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

νη εθπαηδεπηέο βάζεη ησλ 

κεηαβαιιφκελσλ ξφισλ ηνπο 

ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο 

γλψζεο· 

- Να παξαζρεζνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα επαξθή 

ππνζηήξημε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηέο ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο 

ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, 

κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο αξρηθήο 

θαηάξηηζεο θαη ηεο ζπλερνχο 

επηκφξθσζεο ζηελ πξννπηηθή 

ηεο ΓΒΜ · 

- Να εμαζθαιηζηεί ε επάξθεηα 

αηφκσλ ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ 

επαγγεικαηηθά κε ηε 

δηδαζθαιία, ζε φια ηα 

αληηθείκελα θαη ηα επίπεδα, θαη 

λα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηηο 
καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ηνπ 

θιάδνπ θξνληίδνληαο λα 

θαηαζηεί ειθπζηηθφηεξν ην 

- Έιιεηςε/πιεφλαζκα 

πξνζνληνχρσλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη εθπαηδεπηψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, 

- Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αηηνχλησλ γηα πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο (εθπαηδεπηηθνί θαη 

εθπαηδεπηέο), 

- Πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εθπαηδεπηψλ πνπ αθνινπζνχλ 

ζπλερή επαγγεικαηηθή 

επηκφξθσζε. 
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επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηνπ εθπαηδεπηή· 

- Πξνζέιθπζε αηφκσλ πνπ 

έρνπλ επαγγεικαηηθή πείξα ζε 

άιινπο ηνκείο, ψζηε λα 

εξγαζζνχλ σο εθπαηδεπηηθνί θαη 

εθπαηδεπηέο. 

Β. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

γηα ηελ θνηλσλία ηεο 

γλψζεο 

Ηκεξνκελία έλαξμεο: 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 

2001 

- Να πξνζδηνξηζηνχλ λέεο 

βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν νη δεμηφηεηεο απηέο 

καδί κε ηηο παξαδνζηαθέο 

βαζηθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ· 

- Να θαηαζηεί ε απφθηεζε ησλ 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ πξάγκαηη 

πξνζηηή ζε φινπο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ιηγφηεξν επλνεκέλσλ αηφκσλ, 

ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, 

απηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ην 

ζρνιείν θαη ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ αηφκσλ. 

- Πξνψζεζε ηεο επίζεκεο 

επηθχξσζεο βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλεηαη ε ζπλερήο 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη ε 

απαζρνιεζηκφηεηα. 

- άηνκα πνπ νινθιεξψλνπλ ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

- ζπλερήο επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ηνκείο 

αλάγθεο γηα λέεο δεμηφηεηεο, 

- επίπεδα γλψζεσλ αλάγλσζεο 

θαη γξαθήο, 

επίπεδα γλψζεσλ 

αξηζκεηηθήο/καζεκαηηθψλ, 

επίπεδα κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ ", 

- πνζνζηφ ελειίθσλ κε 

εθπαίδεπζε θαηψηεξε ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε νηαζδήπνηε 

κνξθήο εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε 

ελειίθσλ, θαηά νκάδα ειηθίαο. 

Γ. Δμαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο φισλ ζηηο 

ΣΠΔ 

Ηκεξνκελία έλαξμεο: 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 

2001 

- Παξνρή επαξθνχο εμνπιηζκνχ 

θαη εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ· 

- Δλζάξξπλζε ηεο βέιηηζηεο 

ρξήζεο θαηλνηφκσλ ηερληθψλ 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ 

(ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο). 

- πνζνζηφ δηδαζθφλησλ πνπ 

έρνπλ θαηαξηηζζεί ζηε ρξήζε 

ΣΠΔ ζην ζρνιείν, 

- πνζνζηφ καζεηψλ θαη 

ζπνπδαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο ΣΠΔ ζηηο ζπνπδέο ηνπο, 

- πνζνζηφ καζεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ζηα 

ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο 

Γ. Αχμεζε ηεο 

πξνζέιεπζεο ζηηο 

επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο ζπνπδέο 

Ηκεξνκελία έλαξμεο: 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 

- 1. Να απμεζεί ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηα καζεκαηηθά, ηηο ζεηηθέο 

επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία 

απφ κηθξή ειηθία· 

- Να δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα γηα 

ηνπο λένπο ψζηε πεξηζζφηεξνη 

λα επηιέγνπλ ζπνπδέο θαη 

ζηαδηνδξνκίεο ζηνπο ηνκείο ησλ 

- αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εηζαγνκέλσλ ζε ζπνπδέο 

καζεκαηηθψλ, ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο 

(αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα θαη 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαηά 

θχιν), 

- αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 
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2001 καζεκαηηθψλ, ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο· 

- Να βειηησζεί ε ηζφξξνπε 

εθπξνζψπεζε αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ κεηαμχ ησλ 

ζπνπδαζηψλ ζηνπο ηνκείο 

απηνχο· 

- Να εμαζθαιηζηεί επαξθήο 

αξηζκφο εηδηθεπκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ 

απηέο ηηο επηζηήκεο. 

απνθνίησλ απφ ζρνιέο 

καζεκαηηθψλ, ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο, 

θαηά θχιν, 

- αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζεηηθψλ 

επηζηεκφλσλ θαη κεραληθψλ 

ζηελ θνηλσλία, θαηά θχιν, 

- αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

εηδηθεπκέλσλ θαζεγεηψλ 

καζεκαηηθψλ, ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο 

(δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) 

Δ. Βέιηηζηε ρξήζε ησλ 

πφξσλ 

Ηκεξνκελία έλαξμεο: 

2002 

- Να απμεζεί ε επέλδπζε ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ 

εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια 

δίθαηε θαη πξαγκαηηθή 

θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ 

κέζσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλεηαη ε γεληθή 

πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ θαηάξηηζε θαη λα 

βειηηψλεηαη ε πνηφηεηά ηνπο· 

- Να ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε 

ζπκβαηψλ ζπζηεκάησλ 

βεβαίσζεο ηεο πνηφηεηαο κε 

ζεβαζκφ ηεο πνηθηινκνξθίαο ζε 

φιε ηελ Δπξψπε· 

- Να αλαπηπρζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο ησλ εηαηξηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

- αχμεζε ησλ θαηά θεθαιήλ 

επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ (δηαξζξσηηθφο 

δείθηεο). 

 

ηφρνο 2: Διεσκόλσνζη ηης πρόζβαζης όλων ζηα ζσζηήμαηα εκπαίδεσζης και 

καηάρηιζης  

ηξαηεγηθνί θαη 

ζπλδεδεκέλνη ζηφρνη  

Κεληξηθά δεηήκαηα  Γείθηεο γηα ηε κέηξεζε 

ηεο πξνφδνπ  

Α. Αλνηθηφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο 

Ηκεξνκελία έλαξμεο: 

αλάκεζα ζην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2002 θαη ην 

- Να δηεπξπλζεί ε πξφζβαζε 

ζηε δηα βίνπ κάζεζε κε ηελ 

παξνρή ελεκέξσζεο, 

ζπκβνπιψλ θαη 

πξνζαλαηνιηζκνχ, γηα φιν ην 

θάζκα ησλ δηαζέζηκσλ 

δπλαηνηήησλ κάζεζεο· 

- Πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

ειηθίαο 25-64 εηψλ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε (δηαξζξσηηθφο 
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ηέινο ηνπ 2003 - Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε 

λα παξέρνληαη θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε νη ελήιηθεο λα 

κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπλδπάδνπλ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε 

άιιεο επζχλεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο· 

- Να εμαζθαιηζζεί φηη ππάξρνπλ 

δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο φισλ 

ζηε κάζεζε· 

- Να πξνσζνχληαη επέιηθηεο 

καζεζηαθέο δηαδξνκέο γηα 

φινπο· 

- Να πξνσζνχληαη δίθηπα 

ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ζε δηάθνξα 

επίπεδα, ζην πιαίζην ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο. 

δείθηεο). 

Β. Διθπζηηθφηεξε 

κάζεζε 

Ηκεξνκελία έλαξμεο: 

αλάκεζα ζην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2002 θαη ην 

ηέινο ηνπ 2003 

- Να ελζαξξχλνληαη νη λένη ψζηε 

λα παξακέλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ή ηελ θαηάξηηζε κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο 

ζρνιηθήο θνίηεζεο, θαη λα 

δηεπθνιχλνληαη νη ελήιηθεο 

ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

κάζεζε ζηελ κεηέπεηηα δσή 

ηνπο. 

- Να αλαπηπρζνχλ ηξφπνη γηα 

ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε άηππεο 

καζεζηαθήο εκπεηξίαο. 

- Να εμεπξεζνχλ ηξφπνη γηα λα 

θαηαζηεί ειθπζηηθφηεξε ε 

κάζεζε ηφζν εληφο φζν θαη 

εθηφο ησλ επίζεκσλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο. 

- Να πξναρζεί κηα λννηξνπία 

κάζεζεο. 

- Πνζνζηφ ρξφλνπ εξγαζίαο πνπ 

δαπαλνχλ νη εξγαδφκελνη γηα 

κάζεζε, αλά ειηθηαθή νκάδα, 

- πκκεηνρή ζε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, 

- Πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

ειηθίαο 18-24 εηψλ κε 

ρακειφηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, πνπ δελ θνηηνχλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ή ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

(δηαξζξσηηθφο δείθηεο). 

Γ. Πξνψζεζε ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

πνιίηε, ηεο ηζφηεηαο ησλ 

επθαηξηψλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο 

Ηκ/λία έλαξμεο: ην 2002 

- Να εμαζθαιηζζεί φηη φινη νη 

ζρνιηθνί εηαίξνη πξνσζνχλ 

πξάγκαηη ηελ αγσγή ζηηο 

δεκνθξαηηθέο αμίεο, νχησο ψζηε 

λα πξνεηνηκάδνπλ ηα άηνκα γηα 

ηελ ελεξγφ άζθεζε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε· 

- Να ιακβάλεηαη πιήξσο ππφςε, 

ζηνπο ζηφρνπο θαη ηε ιεηηνπξγία 

- Πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

ειηθίαο 18-24 εηψλ κε 

ρακειφηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, πνπ δελ θνηηνχλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ή ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

(δηαξζξσηηθφο δείθηεο). 



132 
 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο, ε επηδίσμε ηεο 

παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ 

- Να εμαζθαιηζηεί δίθαηε 

πξφζβαζε ζηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ. 

 

 

ηφρνο 3: Σσζηήμαηα εκπαίδεσζης και καηάρηιζης ανοικηά ζηον κόζμο  

 

ηξαηεγηθνί θαη 

ζπλδεδεκέλνη ζηφρνη  

Κεληξηθά δεηήκαηα  Γείθηεο γηα ηε κέηξεζε 

ηεο πξνφδνπ  

Α. Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ 

κε ηνλ θφζκν ηεο 

εξγαζίαο θαη ηελ έξεπλα, 

θαζψο θαη κε ηελ 

επξχηεξε θνηλσλία. 

Ηκεξνκελία έλαξμεο: 

δεχηεξν εμάκελν 

ηνπ 2002 θαη ηέινο ηνπ 

2003 

- Πξνψζεζε ηεο ζηελήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο θαη ηεο επξχηεξεο 

θνηλσλίαο· 

- Θέζπηζε εηαηξηθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ φισλ ησλ ηχπσλ 

ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, επηρεηξήζεσλ θαη 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, πξνο 

ακνηβαίν φθεινο· 

- Πξναγσγή ηνπ ξφινπ ησλ 

αξκφδησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θαηάξηηζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αξρηθήο θαηάξηηζεο, θαη ηεο 

κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

- Πνζνζηφ ζπνπδαζηψλ θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ αξρηθήο 

θαηάξηηζεο, νη νπνίνη 

επσθεινχληαη απφ ξπζκίζεηο 

εθπαίδεπζεο ελαιιαζζφκελεο 

κε εξγαζία. 

Β. Αλάπηπμε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο 

Ηκεξνκελία έλαξμεο: 

αλάκεζα ζην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2002 θαη ην 

ηέινο ηνπ 2003 

- Να πξνσζεζεί κέζσ ηνπ φινπ 

ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ε αίζζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο· 

- Να δηεπθνιχλεηαη ε απφθηεζε 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηε ζχζηαζε θαη ηε 

δηαρείξηζε κηαο επηρείξεζεο. 

- Πνζνζηφ 

απηναπαζρνινχκελσλ ζηνπο 

δηαθφξνπο ηνκείο ηεο 

βαζηζκέλεο ζηε γλψζε 

νηθνλνκίαο (ηδίσο άηνκα ειηθίαο 

25-35 εηψλ), 

- Πνζνζηφ ηδξπκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ 

παξέρνπλ ζπκβνπιέο θαη 

νδεγίεο γηα ηελ ίδξπζε 

επηρεηξήζεσλ. 
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Γ. Βειηίσζε ηεο 

εθκάζεζεο ησλ μέλσλ 

γισζζψλ 

Ηκεξνκελία έλαξμεο: 

αλάκεζα ζην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2002 θαη ην 

ηέινο ηνπ 2003 

- Να ελζαξξχλνληαη φινη ψζηε 

λα καζαίλνπλ δχν ή, φηαλ 

ελδείθλπηαη, πεξηζζφηεξεο 

γιψζζεο επί πιένλ ηεο κεηξηθήο 

ηνπο, θαη λα απμεζεί ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο 

ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ 

γηα ηα άηνκα θάζε ειηθίαο· 

- Να ελζαξξχλνληαη ηα ζρνιεία 

θαη ηα ηδξχκαηα θαηάξηηζεο 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη θαηάξηηζεο θαη 

λα θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ 

ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηελ 

εθκάζεζε γισζζψλ θαη ζηε 

κεηέπεηηα δσή ηνπο. 

- πνζνζηφ καζεηψλ θαη 

ζπνπδαζηψλ πνπ θαηέρνπλ δχν 

μέλεο γιψζζεο, 

- πνζνζηφ θαζεγεηψλ μέλσλ 

γισζζψλ πνπ έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε καζήκαηα 

αξρηθήο θαηάξηηζεο ή ζε 

καζήκαηα επηκφξθσζεο πνπ 

ζπλεπάγνληαη θηλεηηθφηεηα ε 

νπνία πξνζθέξεη άκεζε επαθή 

κε ηε γιψζζα ή ηνλ πνιηηηζκφ 

πνπ δηδάζθνπλ. 

Γ. Αχμεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ 

αληαιιαγψλ 

Η/κελία έλαξμεο: 2002  

- Να παξέρεηαη ε επξχηεξε 

δπλαηή πξφζβαζε ζηελ 

θηλεηηθφηεηα, ζε άηνκα θαη ζε 

ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ φζσλ εμππεξεηνχλ ηνπο 

ιηγφηεξν επλνεκέλνπο, θαη λα 

κεησζνχλ ηα ελαπνκέλνληα 

εκπφδηα ζηελ θηλεηηθφηεηα. 

- Παξαθνινχζεζε ηνχ φγθνπ, 

ησλ θαηεπζχλζεσλ, ησλ 

πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο θαζψο 

θαη ησλ πνηνηηθψλ πιεπξψλ ησλ 

ξνψλ ηεο θηλεηηθφηεηαο ζε φιε 

ηελ Δπξψπε. 

- Γηεπθφιπλζε ηεο επηθχξσζεο 

θαη αλαγλψξηζεο ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ απνθηψληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ 

θηλεηηθφηεηαο. 

- Πξναγσγή ηεο παξνπζίαο θαη 

ηεο αλαγλψξηζεο ηεο 

επξσπατθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο αλά ηνλ θφζκν 

θαζψο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηάο 

ηνπο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, ηνπο 

επηζηήκνλεο θαη ηνπο εξεπλεηέο 

απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. 

- Πνζνζηφ ζπνπδαζηψλ κηαο 

ρψξαο πνπ παξαθνινπζνχλ 

κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε 

άιιε ρψξα ηεο ΔΔ ή ζε ηξίηε 

ρψξα, 

- Πνζνζηφ δηδαζθφλησλ, 

εξεπλεηψλ θαη επηζηεκφλσλ απφ 

άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ νη νπνίνη 

απαζρνινχληαη ζηα δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά επίπεδα, 

- Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ 

ζπνπδαζηψλ απφ ηελ ΔΔ θαη 

απφ ηηο εθηφο ΔΔ ρψξεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 

Δ. Δλίζρπζε ηεο 

επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο 

Ηκεξνκελία έλαξμεο: ην 

- Να βειηησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα 

δηεθπεξαηψλνληαη έγθαηξα νη 

δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο γηα 

- Πνζνζηφ πξνπηπρηαθψλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδαζηψλ θαη 

εξεπλεηψλ πνπ ζπλερίδνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζε άιιε ρψξα ηεο 
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2002 ιφγνπο πεξαηηέξσ ζπνπδψλ, 

θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

- Να πξνσζεζεί ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ αξκφδησλ νξγαληζκψλ 

θαη αξρψλ κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε πεξηζζφηεξεο 

ζπκβαηφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ 

βεβαίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε. 

- Να πξνσζεζεί ε δηαθάλεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο δνκέο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ελ 

φςεη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

αλνηθηνχ επξσπατθνχ ρψξνπ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε. 

- Να πξναρζεί ε επξσπατθή 

δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο. 

ΔΔ ή ζε ηξίηε ρψξα, 

- Πνζνζηφ απνθνίησλ πνπ 

ιακβάλνπλ θνηλνχο ηίηινπο 

ζπνπδψλ ζηελ Δπξψπε, 

- Πνζνζηφ ζπνπδαζηψλ πνπ 

εληάζζνληαη ζην ECTS ή ζην 

Europass ή/θαη πνπ ιακβάλνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ δίπισκα ή 

πηζηνπνηεηηθφ. 

 

     Σν 2003, ην πκβνχιην Παηδείαο δεκνζίεπζε 5 επξσπατθά θξηηήξηα αλαθνξάο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζεκείν αθεηεξίαο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ, πάληα κέζα ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο θαη ηνπ 

ΛΠΔ (πκβνχιην Δ.Δ., 2003). Σα θξηηήξηα απηά αλαθέξνληαλ  ζηα εμήο:                                                                 

 Πνζνζηφ θαηψηεξν ηνπ 10% γηα ηα άηνκα πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην 

ζρνιείν.   

 Αχμεζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 15%  ησλ απνθνίησλ ζεηηθψλ ζρνιψλ, κε 

παξάιιειε εμηζνξξφπεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δχν θχισλ.                                                    

 Πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 85% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 22 εηψλ πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 Μείσζε ηνπιάρηζηνλ θαηά  20% ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 15 εηψλ 

κε ρακειέο επηδφζεηο αλάγλσζεο /θαηαλφεζεο, ζε ζρέζε κε ην 2000.             

 Σνπιάρηζηνλ 12,5%  κέζν επίπεδν ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο ησλ ελειίθσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εξγαζηαθή ειηθία (25-64 εηψλ).  

    Πάλησο, ε πνξεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010 δελ 

ππήξμε θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε: Ζ φιε δηαδηθαζία ζε κεγάιν βαζκφ ζπλέρηζε λα 

εμαξηάηαη απφ ηε ζέιεζε ησλ θξαηψλ-κειψλ λα εθαξκφζνπλ ηα πεζπκθσλεκέλα. 

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects_el.html
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11041_el.htm
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Παξά ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο, ζεκεηψζεθαλ εμ  αξρήο θαζπζηεξήζεηο πνπ 

θαηά ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έζεηαλ ζε θίλδπλν ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2003).                                

Ζ Δπηηξνπή θαηέζηεζε γξήγνξα ζαθέο πσο νη κεηαξξπζκίζεηο δελ αληαπνθξίλνληαλ 

ζην κέγεζνο θαη ην ξπζκφ ησλ πξνθιήζεσλ, ππνβαζκίδνληαο ηε δπλακηθή ηεο Δ.Δ. 

απέλαληη ζηνπο δηεζλείο αληαγσληζηέο ηεο. πγθεθξηκέλα, επηζεκάλζεθαλ ηα αξγά 

βήκαηα πξνφδνπ απφ ηα θξάηε-κέιε, ε έλδεηα ζπλεθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ εθπαίδεπζεο 

θαη δηα βίνπ κάζεζεο, ην έιιεηκκα ζηηο πνιηηηθέο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε αλεπαξθήο πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο, ε ειιηπήο θηλεηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, θαζψο 

θαη ε απμαλφκελε δπλακηθή ησλ αληαγσληζηψλ ηεο Δ.Δ. ζε παγθφζκην επίπεδν. πσο 

αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

2003:3), ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε φηη «πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαηαβάιινληαη ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, αιιά νη 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ επηηειεζηεί δελ είλαη αληάμηεο ηνπ δηαθπβεχκαηνο θαη ν 

ζεκεξηλφο ξπζκφο ηνπο δελ ζα επηηξέςεη ζηελ Έλσζε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη 

ζέζεη». 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεκεηνχκελεο πζηέξεζεο, ε Δπηηξνπή έθξηλε αλαγθαία ηελ 

εζηίαζε ησλ δξάζεσλ ζε ηέζζεξηο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, σο εμήο:   

 « Δπηθέληξσζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζηα θαζνξηζηηθά γηα 

θάζε ρψξα ζεκεία» 

 «Υάξαμε πξαγκαηηθά ζπλεθηηθψλ θαη ζπλνιηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ θξίθσλ ηεο αιπζίδαο εθκάζεζεο θαη, παξάιιεια, ζα 

εληάζζνπλ ηηο εζληθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην επξσπατθφ πιαίζην».                                                                     

 «Γεκηνπξγία επηηέινπο ηεο Δπξψπεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, κε 

ηελ ηαρεία δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο γηα ηα πξνζφληα 

φζσλ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε. Έλα ηέηνην πιαίζην είλαη απαξαίηεην γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

πξαγκαηηθήο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη γηα ηελ πξνβνιή ηεο Δπξψπεο αλά ηνλ θφζκν».                                                                                                             
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 «Δμαζθάιηζε ηεο ζέζεο πνπ ηνπ αξκφδεη ζην πξφγξακκα Δθπαίδεπζε & 

Καηάξηηζε 2010, ην νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξν εξγαιείν γηα 

ηε ράξαμε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ, 

αθφκα θαη κεηά ηελ παξνχζα δεθαεηία. Σν επείγνλ ησλ πξνθιήζεσλ πνπ πξέπεη 

λα αληηκεησπηζζνχλ επηβάιιεη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

παξέρεη ε αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ, -ζηα πιαίζηα ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο». 

Αθνινχζεζαλ κηα ζεηξά απφ Δθζέζεηο Πξνφδνπ εθαξκνγήο ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ αλαζεσξήζεηο θαη επεθηάζεηο ησλ αξρηθψλ 

επηπέδσλ θαη δεηθηψλ αλαθνξάο (Παζηάο, 2006β:150-189· European Commission, 

2003 & 2006a). Σν 2006, ε Δπηηξνπή  (Δuropean Commission, 2006b) πξφηεηλε έλα ζρέδην 

ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε, βάζεη ηνπ έξγνπ πνπ είρε 

επηηειέζεη ε  αληίζηνηρε Οκάδα Δξγαζίαο, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε 2010. Σν επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε 

δηα βίνπ κάζεζε πεξηιάκβαλε ηα εμήο: 

 Δπηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα 

 Δπηθνηλσλία ζηηο μέλεο γιψζζεο 

 Μαζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία 

 Φεθηαθή ηθαλφηεηα. Ζ γλψζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσληψλ 

 Μεζνδνινγία ηεο Μάζεζεο. Ζ ηθαλφηεηα εθκάζεζεο 

 Γηαπξνζσπηθέο, δηαπνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηα ηνπ 

πνιίηε 

 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ αλάπηπμε  ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ  πλεχκαηνο 

 Πνιηηηζηηθή έθθξαζε. Ζ αλάπηπμε  ηεο πνιηηηζκηθήο  θαηαλφεζεο 

     Σν ελδηαθέξνλ ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα παξέκελε ελεξγφ:  Έηζη, ε Γήισζε ηεο 

Κνπεγράγεο (Copenhagen Declaration, 2002) θαζφξηζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Κνπεγράγεο, ζρεηηθά κε ηελ εληζρπκέλε επξσπατθή ζπλεξγαζία 

ζηνλ ηνκέα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΚ). Ζ Γηαδηθαζία 

απηή απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο 

ηεο ΔΔΚ ζηελ Δπξψπε. Δπηδηψθεη λα ελζαξξχλεη ηελ αμηνπνίεζε δηάθνξσλ 

επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζην πιαίζην ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο (ΓΒΜ).  
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Ζ Γηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο ελεξγνπνίεζε ηελ επεμεξγαζία κηαο ζεηξάο δεηεκάησλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ην εληαίν θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηε δηαθάλεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ/Europass, ην πιαίζην αλαθνξάο δεηθηψλ πνηφηεηαο, ην 

ECTS γηα ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ 

επηθχξσζε ησλ αλεπίζεκσλ θαη άηππσλ κνξθψλ κάζεζεο (Παζηάο, 2006β:227-241· 

Ertl, 2006). 

       ε φιν απηφ ην δηάζηεκα, ζπλερίζηεθε  επίζεο  ε πινπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ  (πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο) γηα ηελ εθπαίδεπζε (ERASMUS, 

SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, COMENIUS, θ.α.).  Σν ζεσξεηηθφ ηνπο ππφβαζξν 

ζηεξίρηεθε ζην φξακα ηεο ¨Δπξψπεο ησλ Πνιηηψλ ,̈  ελψ νη δξάζεηο ηνπο  δηεπθνιχλζεθαλ θαη 

δηεπξχλζεθαλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη.  Απφ ην 1995, ζεζπίζηεθε ην 

πξφγξακκα SOCRATES I, ελζσκαηψλνληαο ηα πξνεγνχκελα ERASMUS, LINGUA, ARIOΝ 

θιπ.  ηφρνο ε ππνζηήξημε ησλ δηεζληθψλ δξάζεσλ, πξνάγνληαο ηελ Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βειηίσζε ηεο γλψζεο. Μεηά ην SOCRATES I (1995-

1999), ζεζπίζηεθε ην SOCRATES IΗ  (2000-2006), κε έκθαζε ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, σο κέζν πνπ 

πξνάγεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ηνπ πνιίηε.  Ζ βαζηθή ηνκή ήηαλ φηη γηα 

πξψηε θνξά αλαγλσξίζηεθε ε ππνρξεσηηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε σο ηνκέαο άζθεζεο θνηλνηηθήο 

πνιηηηθήο, κε ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία (ρνιηθή Δθπαίδεπζε /Comenius). 

πγθεθξηκέλα, ην θεθάιαην ΗΗ/Comenius ζπκπεξηιάκβαλε ηξεηο δξάζεηο γηα ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, 

κηα γηα ηηο ζρνιηθέο ζπκπξάμεηο, κηα γηα ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ απφ κεηνλεθηνχζεο θνηλσληθέο 

νκάδεο θαη κηα γηα ηελ ελδν-ππεξεζηαθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

1999). 

Παξφια ηα πξνβιήκαηα  πνπ  θαηά  θαηξνχο  αλέθπςαλ,  - π.ρ.  επηθπιαθηηθφηεηα ησλ 

θξαηψλ-κειψλ,  θφβνο γηα απψιεηα ηεο εζληθήο ηνπο θπξηαξρίαο, αδηαθάλεηα ζηε ρξήζε ησλ 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ,  εδξαίσζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ,  έιιεηςε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ  ζηε 

δηαδηθαζία απνξξφθεζεο ηνπο απφ ηα εζληθά θξάηε,  θ.α. - ,  ν απνινγηζκφο  ήηαλ ζεηηθφο:  Σα 

θνηλνηηθά θνλδχιηα πνπ δηαηέζεθαλ  απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  βνήζεζαλ ηα θξάηε-κέιε λα  

αληηκεησπίζνπλ ηα ειιηπή νηθνλνκηθά ηνπο , ψζηε λα εθαξκφζνπλ  επξείεο εθπαηδεπηηθέο  

κεηαξξπζκίζεηο, απφιπηα ζπκβαηέο κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  (π.ρ. γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο, ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θ.α.). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, εληζρχζεθε ζεκαληηθά  ε  Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

επηηαρχλζεθε ε δεκηνπξγία  ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Δθπαίδεπζεο. ηε ρψξα καο, κηα ζεηξά απφ 

εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο  θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηεξίρζεθαλ ζε απηφ ην πιαίζην. Αλαθέξνπκε 
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ελδεηθηηθά  ην Οινήκεξν ρνιείν , ηε ζπγγξαθή λέσλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θ.α.   (Εκαο, 2007· Ertl, 2006).  

Απφ ηελ απγή ηεο λέαο ρηιηεηίαο, θαη πάληα κέζα ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζζαβφλαο, ε Γηα βίνπ Δθπαίδεπζε θαηέζηε θεληξηθή έλλνηα-ζηφρνο ηεο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, ζε επζεία δηαζχλδεζε κε πνιηηηθέο πνπ αθνξνχζαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ  

απαζρφιεζε, ηνλ ελεξγφ πνιίηε, ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη  ηε δεκηνπξγία  ηεο 

επξσπατθήο πεξηνρήο Γηα βίνπ Μάζεζεο (Παζηάο, 2006β:256).  Σν απμεκέλν ελδηαθέξνλ  νδήγεζε 

ζην  εληαίν «Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηε Γηα βίνπ Μάζεζε 2007-2013»  (βι. ελφηεηα 3.5). 

     Σν 2007, ζε Έγγξαθν Δξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

κε ηίηιν «ρνιεία γηα ηνλ 21
ν
 αηψλα» (Commission of the European Communities, 

2007d), ηίζεληαη ππφ εμέηαζε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο: Με πνηα νξγάλσζε ζα κπνξέζνπλ ηα ζρνιεία λα 

πξνζθέξνπλ ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηα πξνζφληα-θιεηδηά πνπ απαηηεί ε 

κεηα-λεσηεξηθφηεηα; Πσο ζα κπνξέζνπλ ηα ζρνιεία λα εδξαηψζνπλ ζηνπο καζεηέο 

ηνπο κηα δηα βίνπ καζεζηαθή πξννπηηθή; Πσο κπνξνχλ ηα ζρνιεία λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηε καθξνπξφζεζκε θαη αεηθφξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο; Πψο ζα πξέπεη 

λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα ππνζηεξηρηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο επνρήο; 

    Σνλ επφκελν ρξφλν, ζηα πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2008), θαζνξίζηεθαλ νη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο. πγθεθξηκέλα, ππνγξακκίδεηαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηφζν γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηφκσλ 

θαη ηε κεηαιακπάδεπζε αμηψλ, δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, φζν θαη γηα 

ηελ απφθηεζε ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή ηνπο έληαμε 

ζηελ νηθνλνκηθή δσή. Σνλίδεηαη γηα κηα αθφκε θνξά φηη «ην ζρνιείν πξέπεη λα 

παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα εληαρζνχλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ φιν θαη πην παγθνζκηνπνηεκέλν, αληαγσληζηηθφ, δηαθνξνπνηεκέλν θαη 

πνιχπινθν, ζην νπνίν ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο, ην πλεχκα 

πξσηνβνπιίαο, ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα θαη ε δέζκεπζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο κάζεζεο 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο φζν θαη νη εηδηθέο ζεκαηηθέο γλψζεηο». Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

«κνινλφηη ε επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο αλήθεη ζε θάζε θξάηνο κέινο, θαη κνινλφηη ηα ζρνιηθά 
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ηδξχκαηα κπνξεί ελίνηε λα έρνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ απηνλνκίαο, ζεκαληηθφο είλαη ν 

ξφινο πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ε επξσπατθή ζπλεξγαζία. Μπνξεί, πξάγκαηη, λα 

βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θνηλέο πξνθιήζεηο, ηδίσο κέζσ ηεο 

αλνηθηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ». Μάιηζηα, ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, παξνπζηάδεηαη 

μεθάζαξα θαη έλα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζηνηρείν, ε αληίιεςε ηεο ζπλέρεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ θαη ε δηαζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο κε ηε δηα βίνπ 

κάζεζε. πσο αλαθέξεηαη: «Ζ ζρνιηθή εθπαίδεπζε, λννχκελε σο ζρνιηθή θαηάξηηζε 

κέρξη ην ηέινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζέηεη ηα ζεκέιηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηα βίνπ 

θαηάξηηζε θαη ηνλ δηα βίνπ πξνζαλαηνιηζκφ ηφζν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε 

φζν θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπο». 

 

       Δλ ζπλερεία, ζηα πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην 

Μαΐνπ ηνπ 2009, επηβεβαηψλεηαη φηη έσο ην 2020 ν θχξηνο ζηφρνο ηεο επξσπατθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο ζα πξέπεη λα είλαη ε ζηήξημε ηεο πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, κε ζηφρν ηελ πιήξε αλάπηπμε 

ησλ πνιηηψλ θαη ηε βηψζηκε νηθνλνκηθή επκάξεηα θαη απαζρνιεζηκφηεηα, κε ηελ 

παξάιιειε πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηεο 

ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά θαη ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ (πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2009α). 

    

   v)   Πξνο ην ηέινο ηνπ 2010 θαη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ εμειηζζφκελεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, θαηέζηε ζαθέο φηη παξά ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο νη ζηφρνη ηεο Ληζζαβφλαο δελ επεηεχρζεζαλ. Ζ ηδέα 

ηνπ λα γίλεη ε Δπξψπε ε πιένλ αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

άξρηζε ζηαδηαθά λα εγθαηαιείπεηαη, αθήλνληαο πνιιά εξσηεκαηηθά γηα ην θαηά πφζν 

ην επξσπατθφ εγρείξεκα απνηειεί γηα ηα εζληθά θξάηε-κέιε πεξηζζφηεξν έλα πξφβιεκα 

παξά κηα δηέμνδν ζσηεξίαο (Nφvoa, 2013). ρεδηάδνληαο ηελ απάληεζή ηεο ζηηο 

πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζε κηα λέα εθπαηδεπηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Αλαζρεδηάδνληαο ηελ Δθπαίδεπζε», ζην πιαίζην ηνπ 

λένπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε 2020:Ζ ζηξαηεγηθή γηα κηα έμππλε, βηψζηκε θαη 

εληαμηαθή αλάπηπμε /Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive 

growth». Βαζηθφο ζθνπφο, ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

Δπξψπεο βαζηζκέλεο ζηε Γλψζε θαη ηε Γηα βίνπ Μάζεζε.     



140 
 

    ην λέν πιαίζην, ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε  ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ 

ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, κε έκθαζε ζηελ πηνζέηεζε άθξσο απνηειεζκαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Ζ εθπαίδεπζε ηίζεηαη γηα κηα αθφκε θνξά ζην επίθεληξν 

ηνπ ελδηαθέξνληνο, σο ε απνθιεηζηηθή ζρεδφλ ιχζε γηα φια ηα πξνβιήκαηα. ηφρνο, 

λα ελζαξξπλζνχλ ηα θξάηε-κέιε λα αλαιάβνπλ άκεζα δξάζε, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί φηη νη λένη ζα αλαπηχζζνπλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ηηο δεμηφηεηεο θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηεί ε αγνξά εξγαζίαο. Ζ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ε απαζρνιεζηκφηεηα είλαη νη βαζηθέο έλλνηεο 

αλαθνξάο. Γηα ηελ θα Αλδξνχιια Βαζηιείνπ, αξκφδηα Δπίηξνπν γηα ηελ εθπαίδεπζε, 

ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ πνιπγισζζία θαη ηε λενιαία, ν Αλαζρεδηαζκφο ηεο Δθπαίδεπζεο, -

πνπ θαηά ηε γλψκε ηεο δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην κέγεζνο ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο-, νθείιεη μεθάζαξα λα εζηηάζεη ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012· Nφvoa, 2013).                          

 

Άμνλεο αλαθνξάο απνηεινχλ ηψξα: 

 Ζ πινπνίεζε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο: Απαηηείηαη πξφνδνο 

φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ δηα βίνπ κάζεζεο, ηελ εθπφλεζε 

εζληθψλ πιαηζίσλ πξνζφλησλ, ζπλδεδεκέλσλ κε ην επξσπατθφ πιαίζην 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξν επέιηθησλ νδψλ 

κάζεζεο.  

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο: ινη νη πνιίηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνθηνχλ ηηο βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο, αιιά θαη φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξέπεη λα 

γίλνπλ ειθπζηηθφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα. 

 Ζ πξναγσγή ηεο ηζνηηκίαο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά: Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο λα απνθηνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο, θαζψο επίζεο λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ κάζεζε, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη ην 

δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν. Σα εθπαηδεπηηθά κεηνλεθηήκαηα ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε, ρσξίο απνθιεηζκνχο απφ 

ηηο κηθξέο ειηθίεο. 

 



141 
 

 Ζ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, θαζψο θαη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο: Θα 

πξέπεη λα πξνάγεηαη ε απφθηεζε εγθάξζησλ ηθαλνηήησλ απφ φινπο ηνπο 

πνιίηεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηξηγψλνπ γλψζεο (εθπαίδεπζε-

έξεπλα-θαηλνηνκία). Θα πξέπεη λα πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη επξχηεξσλ 

καζεζηαθψλ θνηλνηήησλ κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη άιινπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Γηα λα είλαη εθηθηή ε κέηξεζε ηεο επηηεπρζείζαο πξνφδνπ, 

νη ζηφρνη ζα ζπλνδεχνληαη απφ δείθηεο θαη επξσπατθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ην θείκελν ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ 

Καηάξηηζε έσο ην 2020 αλαθέξεη φηη (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012): 

 Πξέπεη λα ππάξμεη πνιχ κεγαιχηεξε εζηίαζε ζηελ αλάπηπμε εγθάξζησλ 

δεμηνηήησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, δεμηνηήησλ ΣΠΔ 

θαη γισζζνκάζεηαο.  

 Μέρξη ην 2020, ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 15 εηψλ πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ κηα πξψηε μέλε γιψζζα (απφ 42% ζήκεξα), ελψ ηνπιάρηζηνλ ην 

75% ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη κηα δεχηεξε μέλε γιψζζα (απφ 61% ζήκεξα). 

 Υξεηάδνληαη επελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο παγθφζκηνπ θχξνπο θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ 

επηπέδσλ κάζεζεο. 

 Σα θξάηε- κέιε πξέπεη λα βειηηψζνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ 

απνθηψληαη έμσ απφ ην ζχζηεκα ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 Ζ ηερλνινγία, ηδίσο ην δηαδίθηπν, πξέπεη λα αμηνπνηεζεί πιήξσο.  

 Σα ζρνιεία, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα ηδξχκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο πξέπεη λα απμήζνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Οη αλσηέξσ κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ δξαζηήξηνπο, 

θαιά θαηαξηηζκέλνπο, κε επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα εθπαηδεπηηθνχο. 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο επέλδπζεο.  
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 Ζ πξνζέγγηζε βάζεη εηαηξηθήο ζρέζεο έρεη δσηηθή ζεκαζία. Υξεηάδεηαη ηφζν 

δεκφζηα, φζν θαη ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

θαηλνηνκία θαη λα απμεζεί ε γφληκε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ αθαδεκατθνχ 

θφζκνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν ππνδεηθλχεη ζηα θξάηε- κέιε θνηλνχο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο θαη κεζφδνπο εξγαζίαο.  Πξνηεξαηφηεηεο απνηεινχλ α) ε κείσζε ηεο 

ζρνιηθήο δηαξξνήο ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10%  θαη β) ε αχμεζε θαηά 40% ηνπ 

αξηζκνχ ησλ πνιηηψλ κεηαμχ  30-34 εηψλ πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο (European Commission, 2010b). Οη ζηφρνη παξακέλνπλ θηιφδνμνη, νη 

ηφλνη φκσο είλαη πνιχ πην ρακεινί, ζε ζρέζε κε ην 2000 θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ λα 

γίλεη ε Δπξψπε ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζηελ 

πθήιην: Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ήδε μεζπάζεη ζηε γεξαηά ήπεηξν, ηα κεγέζε ηεο 

νηθνλνκίαο ζπξξηθλψλνληαη θαη νη δεκφζηνη πξνυπνινγηζκνί δέρνληαη αθφξεηεο 

πηέζεηο πεξηζηνιήο (Pepin, 2011).     

    Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, παξέρεηαη έλα θνηλφ πιαίζην αξρψλ:                         

ε απηέο πεξηιακβάλεηαη ε εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ θαηάξηηζε κε ηελ πξννπηηθή ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ε Αλνηρηή Μέζνδνο πληνληζκνχ (ΑΜ) θαη 

αλαπηχζζνληαη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ηνκέσλ. Ζ επξσπατθή 

ζπλεξγαζία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα είλαη δηαηνκεαθή θαη 

δηαθαλήο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο ζπλαθείο ηνκείο πνιηηηθήο θαη φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαδίδνληαη θαη λα 

επαλεμεηάδνληαη ηαθηηθά. Θα πξέπεη επίζεο λα επηδηψθεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή 

ζπκβαηφηεηα κε ηε Γηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο θαη ηε Γηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα θαη 

εληαηηθφηεξνο δηάινγνο κε ηξίηεο ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο (πκβνχιην ηεο 

Δ.Δ., 2009·  πκβνχιην ηεο Δ.Δ.& Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012).     

Σν λέν πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2020  επειπηζηεί λα ζεξαπεχζεη 

ηηο αδπλακίεο θαη ηηο αζηνρίεο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, κέζα ζην πιαίζην κηαο 

άλεπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη αξκφδηνη Τπνπξγνί, ζπκθσλψληαο ζην 

πεξηερφκελν ηνπ, επηβεβαίσζαλ ην δηπιφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο: Βάζεη απηνχ, 

θεληξηθφο ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν είλαη ην λα 

ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 
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πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ αθελφο ε πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

νινθιήξσζε ησλ πνιηηψλ καδί  κε ηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα, θαη αθεηέξνπ νη δεκνθξαηηθέο αμίεο, ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε 

ελεξγφο πνιηηεηφηεηα θαη ν δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο. Χο εθ ηνχηνπ, ηφζν νη 

θνηλνηηθνί αμησκαηνχρνη φζν θαη νη πνιηηηθνί εγέηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ αλακέλεηαη 

λα πξνζθέξνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, κε ηε βεβαηφηεηα φηη απφ ηελ επέλδπζε 

ζηελ  εθπαίδεπζε πξνθχπηεη  δηπιφ φθεινο, ηφζν γηα ηελ νηθνλνκία φζν θαη γηα ηελ 

επξχηεξε θνηλσλία (Pepin, 2011). 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα, δηαθαίλεηαη φηη ε αηδέληα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Δ.Δ. ζα ζπλερίζεη λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηφζν γηα ηηο 

επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη φζν θαη γηα ηνλ αληίθηππν πνπ επηθέξεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

παξαδφζεηο θαη αμίεο πνπ θάζε επξσπατθή ρψξα επηζπκεί λα δηαθπιάμεη, 

δηαηεξψληαο κε ηελ Κνηλφηεηα έλα θπκαηλφκελν βαζκφ ζπλεξγαζίαο (Phillips, 2006). 

ε απηφ ην πιαίζην, εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ζπδεηήζεηο γηα ηε ζέζε 

ηεο εθπαίδεπζεο ζην κειινληηθφ Δπξσπατθφ χληαγκα, ην νπνίν αλακέλεηαη λα 

απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα φιεο ηηο θνηλνηηθέο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο  θαη θαηάξηηζεο θαηά ηα επφκελα ρξφληα (γηα ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε, βι. 

Valle, 2006). 
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3.2.3       Δ. E. & εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή: Οη πξνβιεκαηηζκνί                    

      

     Με βάζε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο  

πξέπεη λα εηδσζεί κέζα απφ ην πξίζκα ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, ε επίηεπμε ηεο 

νπνίαο ζπληζηά ηελ απάληεζε ηεο Δπξψπεο ζηηο πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘50 , ν επξσπατθφο εθπαηδεπηηθφο ιφγνο  ζπλδέζεθε  κε ηελ πνξεία 

νινθιήξσζεο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, κε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, κε ηελ πνιηηηζκηθή 

εηεξνγέλεηα θαη κε ηε δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 

2008), ζην πιαίζην πάληα ησλ αιιαγψλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ (Παζηάο, 2006α:17-25). Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα έρεη απαζρνιήζεη 

πιήζνο επηζηεκφλσλ απφ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία (πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο, 

ηζηνξηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο, θ.α), νη νπνίνη επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ ππνζηήξημε, πξνψζεζε θαη επίηεπμε ησλ βαζηθψλ πνιηηηθψλ 

ζηφρσλ ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο.  

      Οθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε εμέιημε ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο δελ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε ηνπο φξνπο ελφο ζπγθξνηεκέλνπ εζληθνχ 

θξάηνπο. Απηφ γηαηί δελ εμειίζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο κηαο αξρηθήο ηδέαο» 

θαη «ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην κηαο ελσηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη 

επηηαρχλζεηο, επηβξαδχλζεηο, ζπκθσλίεο θαη αληηθάζεηο. Πξάγκαηη, ε δηαδηθαζία ηεο 

πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηεο Κνηλφηεηαο δελ είλαη γξακκηθή, 

αληηζέησο ραξαθηεξίδεηαη απφ αζπλέρεηα. Αληηζηνίρσο, ε δηακφξθσζε ηνπ 

θνηλνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ δελ ππαθνχεη ζε αηηηνθξαηηθέο εξκελείεο εμέιημεο 

θαη ζπλέρεηαο, αθνχ παξνπζηάδεη επνρέο έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη πεξηφδνπο 

κεησκέλεο δξάζεο, αλάινγα θάζε θνξά κε ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

γεσζηξαηεγηθέο εμειίμεηο ζην επξσπατθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ (Γθφβαξεο & 

Ρνπζζάθεο, 2008:11· Nφvoa & De Jong-Lambert, 2004).  

Δίλαη κεγάινο αθφκα ν ζθεπηηθηζκφο ζρεηηθά κε ην πνηνο είλαη ν θνξέαο 

κεηάδνζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ αμηψλ, πνηεο είλαη νη γλψζεηο πνπ έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε αμία, ζε πνηα επξσπατθή πνιηηεία πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ νη λένη, θ.α.      

Δπηπιένλ, ε  δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ επξσπατθνχ νξάκαηνο ζπλάληεζε θαη ζπλαληά 

ζεκαληηθέο αληηζηάζεηο , θαζψο  (Παληίδεο & Παζηάο, 2004:249-251·  Παζηάο, 2006α:85-86): 
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 Οη νκνινγεκέλνη ζθνπνί  θαη ζηφρνη ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο  έξρνληαη ζε αληίζεζε 

κε ηηο έλλνηεο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη αλεμαξηεζίαο, δειαδή  κε ηηο ελδνγελείο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο.   

 Οη πνιηηηζηηθέο θαη γισζζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο είλαη κεγάιεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ, φπσο άιισζηε θαη ηα επίπεδα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο  ηνπο αλάπηπμεο  

(ηδηαίηεξα κεηαμχ βνξξά-λφηνπ). Αθφκα, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ-κειψλ 

παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηεο ηζηνξηθέο δηαθνξέο. 

 Ο Δπξσπατθφο Δθπαηδεπηηθφο Υψξνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ¨θιεηζηφ 

ζχζηεκα¨, ζε αληίζεζε κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ εζληθνχ θξάηνπο, ηνπ 

νπνίνπ ε εκβέιεηα πεξηνξίδεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ.   

 Ο Δπξσπατθφο  Δθπαηδεπηηθφο Υψξνο δελ έρεη αθφκα ζεζκηθή δηακφξθσζε θαη νη θνξείο 

ζέζκηζεο θαη παξαγσγήο ηνπ θνηλνηηθνχ ιφγνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο 

εζληθνχο θνξείο πινπνίεζεο ησλ θνηλνηηθψλ απνθάζεσλ.  

    Ο πξψηνο ινηπφλ πξνβιεκαηηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ ηδηαίηεξα ιεπηή, δπζρεξή 

θαη θηιφδνμε θχζε ηνπ εγρεηξήκαηνο δηακφξθσζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δθπ/θνχ Υψξνπ. 

πσο ήδε πξναλαθέξζεθε, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ-κειψλ 

βξίζθνληαη απέλαληη ζηελ πξφθιεζε α) ηεο απνελζσκάησζεο απφ ην εζληθφ θέιπθνο, 

κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχζαλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη  β) ηνπ 

αλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο, πνπ δελ ήηαλ άιινη απφ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πεξγακελψλ ηνπ έζλνπο-θξάηνπο.                          

Ήδε, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70, επηζεκαίλεηαη φηη ε Δπξψπε βξίζθεηαη  

απέλαληη ζε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα: ε απηήλ, «ην αίζζεκα ηνπ πνιηηηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ¨αλήθεηλ¨ δελ κπνξεί πηα λα είλαη απνθιεηζηηθά εζληθφ, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εζληθψλ θξαηψλ-κειψλ 

κεηαβηβάδνληαη ζηελ Κνηλφηεηα» (Μνχηζηνο, 2004:110·  H. Janne Report, 1973). 

     Ζ δηακφξθσζε, φκσο, απηνχ ηνπ λένπ γλσζηηθνχ νξάκαηνο γελλά πνιιαπιέο 

δπζθνιίεο ζηνπο επξσπαίνπο πνιηηηθνχο: Πξέπεη λα πείζνπλ ηνπο ιανχο ηνπο γηα ηηο 

πνιηηηθέο πνπ εηζεγνχληαη θαη λα μεπεξάζνπλ «ζεζκηθέο αδξάλεηεο, ηδενινγηθέο 

πξνηηκήζεηο θαη πεπνηζήζεηο, θαηεζηεκέλεο αληηιήςεηο θαη λννηξνπίεο».                             

Γηα ην ιφγν απηφ, θαηαθεχγνπλ ζπρλά ζηελ επηλφεζε εθπαηδεπηηθψλ ηάζεσλ ζην 

δηεζλή θαη επξσπατθφ ρψξν, αλαδεηθλχνληαο θαη αλαβαζκίδνληάο ηεο ζε 

πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο. Οη ηάζεηο, φκσο, «σο εξγαιεία αλάιπζεο, απνηεινχλ 

θαηαζθεπέο δηαπηζησηηθνχ θαη φρη ηειενινγηθνχ θαη λνκνηειεηαθνχ ραξαθηήξα», 
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πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη ππνδεηθλπφκελεο θαηεπζχλζεηο ηνπο δελ είλαη νχηε 

αλαπφδξαζηεο, νχηε ζηαζεξέο ζην ρξφλν. Μπνξνχλ, αληηζέησο, λα επηβξαδπλζνχλ, λα 

αιιάμνπλ πξνζαλαηνιηζκφ ή θαη λα αλαζηξαθνχλ ηειείσο (Μαηζαίνπ, 2007:2). 

      Σα παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ φηη ν ραξαθηήξαο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο 

είλαη θαηλνθαλήο θαη δηηηφο, θαζψο ζπγθξνηείηαη ζηαδηαθά σο έλα «κείγκα 

ζεζκίζεσλ» θαη δηακνξθψλεηαη σο  έλα «κάγκα ζεκαζηψλ». Ζ δηάθξηζε κεηαμχ 

κείγκαηνο θαη κάγκαηνο έγθεηηαη ζην φηη ην κείγκα απνηειεί πξντφλ αλάκεημεο ηνπ 

νπνίνπ ηα ζπζηαηηθά δελ έρνπλ ράζεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο, ελψ ην κάγκα απνηειεί έλα λέν 

πξντφλ αλάκεημεο ηνπ νπνίνπ ηα ζπζηαηηθά έρνπλ ράζεη ηηο αξρηθέο ηνπο ηδηφηεηεο.               

Σν κείγκα ζεζκίζεσλ αθνξά θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη λνκηθή δηάζηαζε 

ηεο Κνηλφηεηαο, δειαδή ζηηο δνκέο, ηα φξγαλα, ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηο δηαδηθαζίεο, ελψ 

ην κάγκα ζεκαζηψλ ζπγθξνηείηαη απφ λέα, θαληαζηαθά ζηνηρεία θαη ζεκαζίεο, φπσο ε 

επξσπατθή ηδέα θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε (Παζηάο, 2005:368-369·  

Παζηάο, 2006:20-32).  

     Απηφ ζεκαίλεη πσο ν επίζεκνο θνηλνηηθφο ιφγνο δηακνξθψλεη έλαλ παξάγσγν 

ιφγν πνπ θηλείηαη ζε δχν δηαθξηηά επίπεδα, «έλα πξαγκαηηθφ θαη έλα ζπκβνιηθφ-

θαληαζηαθφ»: Σν πξαγκαηηθφ επίπεδν αλαθέξεηαη ζηνλ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο γεξαηάο επείξνπ, κε θεληξηθέο έλλνηεο αλαθνξάο ηελ 

ελνπνίεζε, ηε ζχγθιηζε, ηε ζπλνρή, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ απαζρφιεζε, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σν ζπκβνιηθφ-θαληαζηαθφ επίπεδν 

αλαθέξεηαη ζηνλ επξσπατζκφ, κε ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε, θαη κε  θεληξηθέο πνιηηηζκηθέο έλλνηεο αλαθνξάο ηελ 

«επξσπατθή ηδέα, ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, ηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ, ηελ Δπξψπε 

ησλ ιαψλ, ηελ Δπξψπε ησλ πνιηηψλ, ηε κεγάιε επξσπατθή νηθνγέλεηα θαη ην θνηλφ 

επξσπατθφ ζπίηη». Οη λέεο απηέο θαληαζηαθέο ζεκαζίεο απεπζχλνληαη ή θαη 

πξνθαινχλ ζηαδηαθά ηε κεηαιιαγή ησλ εζληθψλ ζπλεηδήζεσλ ζηα θξάηε-κέιε 

(Παζηάο, 2005: 368-369). 

     Έλαο δεχηεξνο πξνβιεκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ 

εληφο ηεο Κνηλφηεηαο. πγθεθξηκέλα, επεηδή ε Δ.Δ. δελ ζπληζηά ππεξεζληθφ 

νξγαληζκφ κε ηελ ηππηθή έλλνηα ηνπ φξνπ αιιά κηα ηδηαίηεξε δηαθξαηηθή νληφηεηα κε 

πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα, -ηελ ηζρπξφηεξε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

κνξθή ππεξεζληθήο δηαθπβέξλεζεο-, νη απνθάζεηο ζα έπξεπε ζεσξεηηθά λα 
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ιακβάλνληαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο ηζφηηκεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

Αληί απηνχ, ζεκαληηθέο πνιηηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ έλα κε εθιεγκέλν 

ζψκα, ηελ Κνκηζηφλ, νδεγψληαο ηειηθά ζηελ απνδπλάκσζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη πξνθαιψληαο έλα δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα. Tν ηειεπηαίν ζπρλά 

εθθξάδεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο κηαο ζεηξάο ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε κηα 

πεξηζζφηεξν ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε, φπσο είλαη ηα δίθηπα ησλ εηδηθψλ, ν 

πξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ, νη δείθηεο επίδνζεο, θ.α.  

Γηα ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα εηδηθφηεξα, νη απνθάζεηο δελ ιακβάλνληαη 

ηφζν κέζα ζην πιαίζην πνιηηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ θαη νξακαηηζκψλ, αιιά 

πεξηζζφηεξν βάζεη ελφο γξαθεηνθξαηηθνχ/δηθηπνθξαηηθνχ κνληέινπ ζε εζληθφ θαη 

ππεξεζληθφ επίπεδν, πνπ επηηεξεί ηνπο ζηφρνπο, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, ηνπο δείθηεο 

επίδνζεο θαη ηηο πνζνηηθέο ζπγθξίζεηο, ελδπλακψλνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε φηη θάζε 

θξάηνο-κέινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζεη ην δηθφ ηνπ κνλνπάηη (Μνχηζηνο, 

2004:108-109 & 2010:19-20· Nφvoa & De Jong-Lambert, 2004). κσο, κέζα ζε απηφ 

ην εθπαηδεπηηθφ δίθηπν πθίζηαληαη αζχκκεηξεο ζρέζεηο θπξηαξρίαο, αλάινγεο κε ηελ 

ηζρχ ησλ θξαηψλ-κειψλ: Έηζη, ε κεηαξξπζκηζηηθή εθπαηδεπηηθή αηδέληα ηεο Δ.Δ. 

εκπεξηέρεη ζπρλά πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ απφ θαηξφ ιεθζεί ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο, φπσο π.ρ. ε επηδίσμε γηα κεγαιχηεξεο καζεηηθέο επηδφζεηο, ε αληαπφθξηζε 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ε έκθαζε ζηηο 

αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 

ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οιιαλδία (Μνχηζηνο, 2004:108-109  &  2010:19-20). 

    Δπηπξφζζεηα, νη απνθάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα (φπσο έρνπλ νη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

Έλσζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε, εγθαηάζηαζε θαη άζθεζε 

επαγγέικαηνο ησλ πνιηηψλ). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απνθάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, παξφιν πνπ ιακβάλνληαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ 

θξαηψλ-κειψλ, δελ εθαξκφδνληαη εληαία θαη νκνηφκνξθα απφ φιεο ηηο ρψξεο.          

Οη εζληθέο θπβεξλήζεηο δηαηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο θαη πξνζαξκνγήο 

ζηηο πηνζεηνχκελεο αιιαγέο, κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη «ε επξσπατθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζέηεη ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαη θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπο», ελψ «ε εζληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαζνξίδεη ηελ ηαθηηθή ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο…» (Σζανχζεο, 2007:267-268 & 315-317).        
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     Ο ηξίηνο πξνβιεκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηνο.  Δίλαη μεθάζαξν πηα φηη: 

 Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ζεσξνχληαη κέζα δηαζθάιηζεο ηνπ 

ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ πξέπεη ε Δ.Δ. λα απνθηήζεη απέλαληη ζηνπο 

κεγάινπο νηθνλνκηθνχο αληαγσληζηέο ηεο, ηηο ΖΠΑ, ηελ Ηαπσλία θαη ηελ 

Κίλα (Kazamias & Roussakis, 2007). 

 Ζ εθπαίδεπζε αληηκεησπίδεηαη πιένλ πεξηζζφηεξν σο αηνκηθή, παξά σο 

θνηλσληθή επζχλε, ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδφζεηο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ 

θξάηνπο πξφλνηαο. Ζ απαζρνιεζηκφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλερείο αιιαγέο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ζπλδένληαη κε ηε ζπλερή πξφζθηεζε/επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ 

/δεμηνηήησλ, κέζα απφ κηα δηα βίνπ, πξνζσπηθή καζεζηαθή δηαδξνκή 

(Kazamias & Roussakis, 2007). 

 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ αλαδείρηεθαλ ζε 

λέν επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα, σο πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

θαληαζηαθήο Δπξψπεο ηεο Γλψζεο (Kazamias & Roussakis, 2007). 

 Σν ελλνηνινγηθφ βάξνο, ζε φια ηα ζεζκηθά θείκελα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

ηεο Δ.Δ., κεηαθπιχεηαη ζηαδηαθά απφ ηελ Δθπαίδεπζε ζηε Γηα βίνπ Μάζεζε 

(Kazamias & Roussakis, 2007). 

 Ηδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζνηηθά κεηξήζηκε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε 

ινγνδνζίαο ηεο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζε έλα αζαθέο ζχλνιν ¨πειαηψλ¨. Ζ 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο αλαδεηθλχεηαη ζε πςειή 

πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα φια ηα θξάηε-κέιε (Kazamias & Roussakis, 

2007). 

 Απνδίδεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζε νξηζκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα έλαληη 

άιισλ: Έηζη, νη αλαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ηα καζεκαηηθά θαη ε θαηαλφεζε 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πξνηεξαηνπνηνχληαη, θαζψο ζεσξείηαη φηη 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζθηεζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ησλ απαξαίηεησλ 

βαζηθψλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο (Kazamias & 

Roussakis, 2007). 

 



149 
 

Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζηα δχν κεγάια θνηλνηηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζε & Καηάξηηζε 2010 θαη ην δηάδνρν 

Πξφγξακκα Δθπαίδεπζε & Καηάξηηζε 2020, φπνπ: 1) Σνλίδνληαη εκθαηηθά ε έλλνηα 

ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Γλψζεο θαη νη αξρέο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 2) Πξνηεξαηνπνηνχληαη νη επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ελψ θαίλεηαη πσο ππνβαζκίδνληαη νη αλζξσπηζηηθέο 

ζπνπδέο. 3) Απνδίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κέζα απφ ηε ζπγθξηηηθή  παξαθνινχζεζε ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη δεηθηψλ. 4) πλδέεηαη ε εκπέδσζε ηεο Γηα βίνπ 

Μάζεζεο κε ηε δηαζθάιηζε ηεο απαζρφιεζεο. πγθεθξηκέλα, ε αλεπηηπρήο πνξεία 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε αλεξγία εθιακβάλνληαη σο εθπαηδεπηηθφ/καζεζηαθφ 

δήηεκα, σο πξφβιεκα ησλ κε επαξθψο εθπαηδεπκέλσλ/θαηαξηηζκέλσλ αηφκσλ, σο 

αηνκηθή επζχλε πεξηζζφηεξν παξά σο θνηλσληθφ ζέκα (Nφvoa, 2013:104-123). 

Ζ επηθπξηαξρία ηνπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα θαη ε κνλνκεξήο έκθαζε ζε 

δείθηεο θαη  θξηηήξηα πνηφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε κηαο ζπλεθηηθήο 

θνηλνηηθήο δηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, εξκελεχνπλ ηε κεξηθή απνηπρία ησλ 

επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Πξάγκαηη, ν αληίθηππνο ησλ θνηλνηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε δελ είλαη 

κέρξη ζηηγκήο ν αλακελφκελνο. Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο γηα παξάδεηγκα, 

ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε, δελ θαηάθεξε λα θάλεη ηελ Δπξψπε ηελ πην δπλακηθή θαη αληαγσληζηηθή 

νηθνλνκία ζηνλ θφζκν. ηελ Κνηλφηεηα ππάξρεη γηα ην ιφγν απηφ δηάρπηε ε αίζζεζε 

φηη ε πξψηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα ήηαλ κηα ¨ρακέλε δεθαεηία¨ γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

δεηήκαηα (Nφvoa, 2013:104-123).  

Ζ βαζχηαηε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε πνπ βηψλνπλ ζήκεξα ηα 

επξσπατθά θξάηε έξρεηαη πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ. Ζ Δ.Δ 

νθείιεη λα απαληήζεη άκεζα,  αλαζεσξψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη 

ε ίδηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

Παξφια απηά, κέζα ζηνπο επξσπατθνχο θφιπνπο  δελ ππάξρνπλ αθφκα ελδείμεηο λένπ 

βεκαηηζκνχ, ζθεπηηθηζκνχ, θξηηηθήο ή αλαζεψξεζεο πξνο ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα 

ην επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη (Pepin, 2011· Nφvoa, 2013:104-123). Αθφκα 

πεξηζζφηεξν, ε δέζκεπζε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαη πξνθαζνξηζκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (θαη φρη κφλν) ζηφρνπο ηεο κεηα-Ληζζαβφλαο επνρήο απνδεηθλχεηαη 
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πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθή γηα ηα θξάηε-κέιε ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ηεο Δ.Δ. θαη 

πεξηζζφηεξν ξεηνξηθή γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο  (Ertl, 2006).     

Με βάζε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, εχινγα αλαξσηηφκαζηε αλ ε ζπγθξφηεζε 

ηνπ επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ επηρεηξεί πξάγκαηη ηε δεκηνπξγία ελφο Κνηλνχ 

Δπξσπατθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Υψξνπ ζε κηα Δπξψπε ηεο Γλψζεο, ή αλ εμειίζζεηαη 

ζηαδηαθά, κέζα ζην πιαίζην λεν-θηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ, ζε κηα «Δηθνληθή 

Γπζηνπία», ζε κηα «Απαλζξσπνηεκέλε Δπξσπατθή Σερλφπνιε»  (Kazamias & 

Roussakis, 2007). Αλ ε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ πξνηάζζεηαη πιένλ σο ζηφρνο ηεο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  Αλ 

νη αλσηέξσ επξσπατθέο επηινγέο νδεγνχλ κνηξαία ζηελ επαγγεικαηνπνίεζε θαη 

νηθνλνκηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο (Μπνπδάθεο, 2006:294).  Έρεη άξαγε ε Δ.Δ. κέρξη 

ζηηγκήο επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε φ,ηη είλαη πξαγκαηηθά επξσπατθφ, θαη 

πνηα είλαη ε αιεζηλή νπζία ηεο επξσπατθήο ηδέαο θαη ηνπ επξσπατθνχ πλεχκαηνο; 

(Marklund, 2006).  

Οη έσο ηψξα επηινγέο θαηαδεηθλχνπλ δπζηπρψο έλα είδνο ¨ηχθισζεο¨ πνπ 

δχζθνια επηηξέπεη λα αλζίζνπλ λέεο, ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο (Nφvoa, 2013:104-

123). Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε, φκσο, πσο ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο Δπξψπεο 

βξίζθεηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ηεο ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή. Γηα ην 

ιφγν απηφ δελ κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε ρσξίο ηελ εθπαίδεπζε (Novoa & De Jong-

Lambert, 2004).  
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3.3      Η  Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή  ηνπ  ΟΟΑ 

 

3.3.1   Η δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΟΟΑ 

 

  Μεηαμχ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ πνπ εθδειψλνπλ έληνλα ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο γηα  ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, - θαη θπξίσο γηα ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ-, είλαη ν 

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ). Ζ ίδξπζε ηνπ 

ΟΟΑ, κε 18 θξάηε-κέιε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο), ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηνπ ρεδίνπ Marshall γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο θαηεζηξακκέλεο απφ 

ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη δηαηξεκέλεο Δπξψπεο. ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, 

απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ αιιά θαη ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ 

ρσξψλ κε ηηο νπνίεο ν Οξγαληζκφο έρεη ελεξγέο ζπλεξγαζίεο (π.ρ. ε Κίλα), 

θαιχπηνληαο έηζη έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθν-θνηλσληθψλ δνκψλ θαη πνιηηηζκψλ. 

Γηαθεξπγκέλνο ζηφρνο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ε επίηεπμε ηεο πςειφηεξεο 

δπλαηήο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο, καδί κε ηε βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ δσήο ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. ε πνιηηηθφ επίπεδν, ν ΟΟΑ  ζεσξείηαη Οξγαληζκφο νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ ηεο γεο. Γηαζέηνληαο έλα άθξσο 

εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ (πεξίπνπ 2.500 άηνκα) παξάγεη κειέηεο θαη 

αλαιχζεηο γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ βίνπ, απφ ηε 

θνξνινγία, ην εκπφξην θαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα  έσο ηελ αγξνηηθή, ηελ 

ελεξγεηαθή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ-κειψλ (Rinne, 2008).  

Βαζηθέο ζέζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΟΟΑ είλαη φηη:                                 

α) Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έρεη εζληθή ηαπηφηεηα θαη β) Οη εζληθέο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο αληαλαθινχλ αλαπφθεπθηα ηηο ηδηαίηεξεο παξαδφζεηο θαη θνπιηνχξεο.           

Ο Οξγαληζκφο δελ έρεη, βέβαηα, θάπνην πξνθαζνξηζκέλν ξφιν γηα ηα εζληθά θξάηε: 

Σν ζεκείν εθθίλεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ είλαη ε αλάδπζε κείδνλνο ζεκαζίαο 

εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή. Πιενλέθηεκα απνηειεί ε 
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απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα ηνπ γηα αληηθεηκεληθέο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο έξεπλεο, ε 

επιπγηζία ηνπ θαη ην κηθξφ γξαθεηνθξαηηθφ ηνπ βάξνο. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε επηξξνή ηνπ ΟΟΑ ζηα εθπαηδεπηηθά ηεθηαηλφκελα δελ 

πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ελαξκφληζεο, - φπσο ζπκβαίλεη π.ρ. κε ηελ επξσπατθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή-, νχηε ζηεξίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θάιπςε 

εθπαηδεπηηθψλ/επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ππεξεζληθήο εκβέιεηαο. Ο ΟΟΑ δελ 

λνκηκνπνηείηαη επίζεο ζην λα επεκβαίλεη ζε δεηήκαηα εζληθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο. Λεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζε ππνζηεξηθηηθφ/ζπκβνπιεπηηθφ επίπεδν, 

επεξεάδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ ρσξψλ θπξίσο κέζσ  ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζπιιέγεη ζπζηεκαηηθά: Πξάγκαηη, νη έξεπλεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπγθξηηηθψλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ ζπαλίσο ακθηζβεηνχληαη, έρνπλ δε κεγάιν 

δηεζλέο αληίθηππν θαη θεληξηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο 

επηρεηξεκαηνινγίαο, θαζψο θαη ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Οπζηαζηηθά 

ζπλδηακνξθψλνπλ εθπαηδεπηηθέο αηδέληεο ζην πςειφηεξν πνιηηηθφ επίπεδν, 

πξνβάιινληαη σο θαλνληζηηθφ παξάδεηγκα, θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

λνκηκνπνηεηηθφ επηρείξεκα ησλ θπνθνξνχκελσλ αιιαγψλ ζε εζληθφ επίπεδν (Grek, 

2009· Istance, 2011· Rinne, 2004 & 2008).  Οη ζπγθξηηηθέο κειέηεο θαη νη έξεπλεο 

ηνπ ΟΟΑ δελ έρνπλ ζθνπφ πάλησο λα θέξνπλ ζε αληαγσληζηηθή αληηπαξαβνιή π.ρ. 

ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. κε ηηο ΖΠΑ, - ζηνηρείν πνπ ελδηαθέξεη ηελ Δ.Δ., θαη γηα απηφ 

άιισζηε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο 

(Schuller, 2005).  

    Ζ εθπαίδεπζε κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ δελ βξηζθφηαλ εμ αξρήο ζην 

επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΟΟΑ, δελ ππάξρεη δειαδή θαηαζηαηηθή αλαθνξά γηα 

ην φηη ε εθπαίδεπζε αλήθε ζηα πεδία ελδηαθέξνληνο ηνπ Οξγαληζκνχ. Ζ πην θνληηλή 

πξνζέγγηζε αθνξνχζε ζην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ κε ζηφρν ηελ επηζηεκνληθή θαη 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ-κειψλ, ηελ ελζάξξπλζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.  

Ζ ηζηνξία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΟΟΑ  δηαηξείηαη ζχκθσλα κε ηελ 

πεξηνδνιφγεζε ηνπ Γ. Παπαδφπνπινπ ζηηο εμήο θάζεηο (Papadopoulos, 1994): 
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1)  Η δηακνξθσηηθή πεξίνδνο  (ηέιε ΄50-αξρέο ΄60)  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘50,  φηαλ ζηελ Δπξψπε νη ξπζκνί ηεο δσήο 

επαλέξρνληαλ ζηελ θαλνληθφηεηα, ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηηο κεζφδνπο 

αλάπηπμεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο  θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ management. Ζ ζπκβνιή 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν ζεσξήζεθε δήηεκα θνκβηθήο 

ζεκαζίαο, ην ίδην θαη ε αμία ηεο ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Σν ¨πνχηληθ 

ζνθ¨ επηηάρπλε ηηο εμειίμεηο, νδεγψληαο ην Γπηηθφ θφζκν ζε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα 

αλακφξθσζεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, κε έκθαζε ζηα καζεκαηηθά 

θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο.  

Ζ Ακεξηθή πξνΐζηαην ησλ πξσηνβνπιηψλ, θαη κέζσ γελλαίσλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Οξγαληζκφ λα ζρεδηάζεη ην 1958 έλα 

ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο επηζηεκνληθνχ θαη 

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζηα θξάηε ηεο Γχζεο.  Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αθνξνχζαλ ζηε ζπγθέληξσζε ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο 

αλάγθεο ησλ δπηηθψλ θξαηψλ ζε επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ, ζηε βειηίσζε 

ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ησλ πξαθηηθψλ  καζεκάησλ, ζηελ αλαλέσζε ησλ ζρεηηθψλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζηελ επάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

ζηελ πξνζέιθπζε ηαιαληνχρσλ λέσλ γηα επηζηεκνληθή θαη ηερληθή θαξηέξα, ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, θαη ηέινο, ζηελ ειεχζεξε αληαιιαγή/θηλεηηθφηεηα ηερληθνχ θαη 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζηα θξάηε ηεο Γχζεο. 

Καη ελψ ην πξφγξακκα θαηλφηαλ λα έρεη ζπγθεθξηκέλνπο θαη εθηθηνχο 

ζηφρνπο, νδήγεζε ηειηθά ζηελ αλάδπζε κηαο ζεηξάο δεηεκάησλ πνπ ζπλδένληαλ κε 

ηηο εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ κέζα απφ 

γεληθεπκέλεο αιιαγέο ζηα curricula  θαη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Ζ θακπάληα ήηαλ 

πνιπεπίπεδε, πξνθεηκέλνπ λα πεηζηνχλ νη Τπνπξγνί Παηδείαο ησλ θξαηψλ ηεο Γχζεο 

γηα ηελ αλάγθε κηαο ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην ζρνιείν. Σν ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ 

νδήγεζε ζε κηα ζεηξά πξσηνπνξηαθψλ κειεηψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, 

ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Υεκείαο, απφ ην 1964 έσο ην 1966. 

 



154 
 

Απφ ην 1958/1959, εγθαηληάδεηαη απφ ηνλ ΟΟΑ ε έθδνζε ησλ Δζληθψλ 

Δθζέζεσλ (National Reviews) ζηηο νπνίεο θάζε θξάηνο-κέινο απνηππψλεη ηε 

γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ, αλαθνξηθά κε ηε γεληθή θαη 

ηελ ηερληθή/επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχνληαη θαη ηηο 

ιχζεηο πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Οη Δζληθέο Δθζέζεηο ζηαδηαθά 

εκπινπηίζηεθαλ ηφζν σο πξνο ηε κεζνδνινγία φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, 

πξνζθέξνληαο κηα δηαξθψο απμαλφκελε βάζε δεδνκέλσλ. Ήηαλ κάιηζηα  

αμηνζεκείσην ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ζηε ζχληαμε απηψλ 

ησλ Δθζέζεσλ. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60, ζεσξείηαη πιένλ δεδνκέλε ε ζπζρέηηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Μηα ζεκαληηθή εμέιημε απηήο ηεο 

πεξηφδνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία ηνπ ΟΟΑ είλαη θαη ε δηαζχλδεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηελ θνηλσληθή πξφνδν, κε ην επηρείξεκα φηη ην πξψην δελ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί αλεμάξηεηα απφ ην δεχηεξν. Δίλαη ε επνρή ηεο κεγάιεο 

πλδηάζθεςεο ζηε νπεδία γηα ηελ εθπαίδεπζε,  -κηαο επνρήο πνπ ελδηαθέξζεθε 

ζεξκά γηα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ αλαδήηεζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ ηαιέληνπ. 

 

2)  Η ρξπζή επνρή ηεο εθπαηδεπηηθήο αλάπηπμεο (1960-1970) 

ηε δεθαεηία ηνπ ΄60, ν ΟΟΑ δηεπξχλζεθε κε ηε ζπκκεηνρή λέσλ θξαηψλ, 

γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε θαηλνχξγηα δεδνκέλα γηα ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. ην πιαίζην απηφ, δηνξγαλψζεθε ην 1961 ε εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο πλδηάζθεςε ηεο Οπάζηγθηνλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Πξφνδν θαη ηελ 

Δπέλδπζε ζηελ Δθπαίδεπζε. Οη εξγαζίεο ηεο πλδηάζθεςεο θαηέιεμαλ ζην φηη:                      

α) Ζ πεξηζζφηεξε θαη θαιχηεξε εθπαίδεπζε είλαη επηζπκεηή απφ φιν θαη πην πνιινχο 

αλζξψπνπο β) Ζ εθπαίδεπζε είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. Οη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί πξνέβιεςαλ ηε 

ζεκαληηθή επέθηαζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο, κε εθηίλαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο δαπάλεο θαη ηελ άζθεζε κεγάιεο 

πίεζεο ζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο. 
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Δπηπιένλ, ζηε δεθαεηία ηνπ ΄60, δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηε βαξχηεηα ηνπ Αλεξκήλεπηνπ 

Τπφινηπνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ. ην ίδην δηάζηεκα, 

ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ν ΟΟΑ 

δηαδξακαηίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν: α) Σν Μεζνγεηαθφ Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα πνπ 

αθνξνχζε ζηε δηαζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε έμη 

κεζνγεηαθά θξάηε, ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία, ηε Γηνπγθνζιαβία, ηελ Ηηαιία, ηελ 

Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηζπαλία. β) Σν Πξφγξακκα Δπέλδπζεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ ρεδηαζκφ.  γ) Σν Πξφγξακκα γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ ηαηηζηηθψλ θαη 

Πνζνηηθψλ Μειεηψλ ηεο Δθπαίδεπζεο. δ) Σν Πξφγξακκα Τπνηξνθηψλ γηα ηελ 

Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο δεμακελήο 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ Σνκέα ηαηηζηηθψλ θαη Πνζνηηθψλ Μειεηψλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο πξνζδηνξίζηεθε απφ δχν θπξίσο παξάγνληεο, α) ηελ αλάγθε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάκεηξνη πνπ παξεκβαίλνπλ δηακνξθσηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη β) ηελ αλάγθε λα απνηππσζνχλ νη νηθνλνκηθέο επηπινθέο απφ ηε 

καδηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηα θξάηε-κέιε. Ζ επξεία εθαξκνγή ησλ 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ ζηελ εθπαίδεπζε ζεσξήζεθε σο ην θαηαιιειφηεξν εξγαιείν 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνθιήζεσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελαζρφιεζε ηνπ 

ΟΟΑ νδήγεζε ηειηθά ζηε δεκηνπξγία Δηήζησλ ηαηηζηηθψλ Αλαθνξψλ απφ ηα 

θξάηε-κέιε. Σελ ίδηα πεξίνδν, ν ΟΟΑ ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηελ ΟΤΝΔΚΟ, 

πηνζεηψληαο απφ απηήλ ην ζχζηεκα εθπαηδεπηηθήο δηαβάζκηζεο  ISCED/International 

Standard Classification of Education. 

Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, γηλφηαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηφ απφ ηνλ 

ΟΟΑ φηη ε καδηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, θαη εηδηθφηεξα ε δηεχξπλζε ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγνχζε λέα δεδνκέλα ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ησλ θξαηψλ-κειψλ: Σα ηειεπηαία φρη κφλν έπξεπε λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πίεζε πνπ 

αζθνχληαλ ζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο αιιά θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

πνιπεπίπεδεο απαηηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πειαηείαο. Ζ αλάγθε 

καθξνπξφζεζκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλακφξθσζεο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ήηαλ πιένλ νξαηή. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο 

πξνσζήζεθε ε ίδξπζε ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο ηνπ ΟΟΑ, ηνπ 

CERI/Centre for Educational Research and Innovation. Ζ ίδξπζε ηνπ ζα ζπκπέζεη κε 
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ηα γεγνλφηα ηνπ γαιιηθνχ Μάε ηνπ ΄68 θαη ηνλ απφερν ηεο εθπαηδεπηηθήο θξίζεο πνπ 

αλαδχζεθε. 

Σελ επνρή απηή (1963-64), ηίζεηαη επίζεο ζε εθαξκνγή ην πξφγξακκα 

Development and Economy in Educational Building / DEEB, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Διιάδαο, Πνξηνγαιίαο, Ηζπαλίαο, Σνπξθίαο θαη Γηνπγθνζιαβίαο. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηνχ ηνπ πξαγκαηηθά πξσηνπνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο, νη εζληθέο νκάδεο εξγαζίαο 

δηεξεχλεζαλ ην θαηά πφζν ζπκβάιιεη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ 

ππνδνκψλ ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. 

Βαδίδνληαο πξνο ηε δεθαεηία ηνπ ΄70, ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΟΑ νδεγήζεθε ζηε δηακφξθσζε νξηζκέλσλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, βάζεη ησλ 

νπνίσλ: 

 Ζ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε εμαξηάηαη απφ ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ ζπγθείκελν. 

 Οη ζηφρνη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ νθείινπλ 

λα είλαη πεξηζζφηεξν αθξηβείο, κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ. 

 Ζ δηακφξθσζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ ζα βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή ησλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε.   

 Ζ ρξήζε ησλ δεηθηψλ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζηελ παξαδνρή φηη 

απαηηνχληαη ζνβαξέο πνηνηηθέο αιιαγέο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο γηα 

θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

 Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο, δηαδηθαζίεο γηα ηηο νπνίεο ηα θξάηε-κέιε 

νθείινπλ λα δεζκεπηνχλ, αλαιακβάλνληαο πιήξσο ηελ επζχλε πξνζαξκνγήο 

ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα.  

 

3)  Η δεθαεηία ηνπ ΄70. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70,  ν ΟΟΑ έδσζε έκθαζε, πέξα απφ 

ηηο πνζνηηθέο αλαιχζεηο, θαη ζε εθείλεο ηηο πνηνηηθέο αιιαγέο πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ. ηελ πξάμε, απηφ ζήκαηλε κεγαιχηεξε πξνζνρή ζε κηθξήο 
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θιίκαθαο εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ πξφνδν θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη ε επνρή θαηά ηελ νπνία 

ππεξηνλίδεηαη ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο, θαζηζηψληαο αλαγθαία ηελ αλάπηπμε κηαο ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Δθπαηδεπηηθή Αλάπηπμε. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζηξάθεθε πξνο ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο, ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία,  -

δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ επί ηάπεηνο ζηε Γηεζλή πλδηάζθεςε γηα ηελ Δθπαίδεπζε, 

ζην Παξίζη, ην 1974. 

Δμαηξεηηθά κεγάιν ππήξμε, πξάγκαηη, ην ελδηαθέξνλ ηνπ ΟΟΑ γηα ην status 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο αθελφο απνξξνθνχλ ην 80-85% ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο 

δαπάλεο θαη αθεηέξνπ ζεσξνχληαη ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ΟΟΑ γηα 

ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πξνζέιθπζή ηνπο ζην επάγγεικα, ηελ 

θάιπςε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, ηελ αξρηθή θαη ελδν-ππεξεζηαθή ηνπο 

εθπαίδεπζε, παξέκεηλε ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα ακείσην. Γηαπηζηψζεθε πάλησο πσο 

παξφιν πνπ νη πξνζεγγίζεηο  γηα ηελ επεμεξγαζία απηψλ ησλ δεηεκάησλ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, -αλάινγα πάληα κε ην γεληθφηεξν 

εθπαηδεπηηθφ θαη πνιηηηθν-νηθνλνκηθφ πιαίζην-, ε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ παξακέλεη 

νπζηαζηηθά ε ίδηα, φπσο επίζεο θαη ε δπζθνιία επίιπζεο ηνπο.  

ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 , απνγεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ 

θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε. Ο ¨ππξεηφο¨ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία 

ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ αλάγθε γηα αιιαγέο επξείαο θιίκαθαο, θπξίσο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ ζήθσλαλ ην κεγαιχηεξν 

βάξνο ηεο κεηαπνιεκηθήο εθπαηδεπηηθήο καδηθνπνίεζεο. Γηαπηζηψλεηαη, φκσο, πσο νη 

πεξηζζφηεξεο εζληθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηάρπζε θαη εκπέδσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θαηλνηνκίαο είλαη ειιηπψο πξνεηνηκαζκέλεο, κε αζαθή θαη ηζρλά απνηειέζκαηα. 

Καζνξηζηηθφο ζε απηφ ην πιαίζην ήηαλ ν ξφινο ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο 

ηνπ ΟΟΑ (CERI). Σν έξγν πνπ παξήρζε ήηαλ πξάγκαηη ηεξάζηην, ηφζν απφ ην 

Δξγαζηήξην γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Καηλνηνκίαο ζηελ Δθπαίδεπζε πνπ πινπνηήζεθε ζην 

Κέκπξηηδ ην 1969, φζν θαη απφ ην Πξφγξακκα Γηεζλνχο Καηάξηηζεο γηα ηε Γηαρείξηζε 

ηεο Δθπαηδεπηηθήο Αιιαγήο/ programme for International Training for the 

Management of Education Change (IMTEC) ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 
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εθπαίδεπζε. Σν ηειεπηαίν βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο ζρεηηθνχ δηθηχνπ κε 

managers θαηλνηνκίαο ζηα θξάηε-κέιε, θαζψο θαη ζηε κεηαθνξά ηεο πινχζηαο 

εκπεηξίαο  ησλ αγγινζαμνληθψλ ρσξψλ ζηα ιαηηλνγελή θξάηε. Αλάινγεο 

ζπζηεκαηηθέο   πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηλνηνκία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

πινπνηήζεθαλ ηελ ίδηα επνρή κέζσ ηνπ ηδηαίηεξα επηηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

Institutional Management in Higher Education (IMHE). 

ε φιν απηφ ην δηάζηεκα, ν ΟΟΑ ελδηαθέξζεθε γηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

αλαθαηαηάμεηο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, θαζψο θαη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο επίηεπμεο ηεο 

ηζφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, -σο απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηφγθσζεο πνπ βίσλαλ 

ηα αλεπηπγκέλα θξάηε. Ζ αλαζεψξεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο απφ ηνπο 

ππεχζπλνπο ράξαμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε εζληθφ επίπεδν αθνξνχζε 

θπξίσο ηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε,  ηνκείο πνπ δέρηεθαλ ην 

κεγαιχηεξν βαζκφ δηεχξπλζεο. Δίλαη ε επνρή ηεο επέθηαζεο ησλ comprehensive 

schools ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιά θαη ησλ δνκψλ κεηα-δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Ζ ηειεπηαία εμέιημε ζεσξήζεθε σο ε ζεκαληηθφηεξε κεηαβνιή ζην 

ρψξν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κεηαπνιεκηθά. Ο ΟΟΑ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

εκπέδσζε απηήο ηεο αιιαγήο, κε ηελ εθπφλεζε ζπζηεκαηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ 

επεμεξγαζία ζρεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

ζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, ελδηαθέξνλ ππήξμε 

ηφζν γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζηα εθπαηδεπηηθά αγαζά φζν θαη γηα ηελ ίζε 

ζπκκεηνρή ζε απηά εθπαηδεπνκέλσλ απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, -αθφκα θαη 

αηφκσλ απφ κεηνλεθηνχζεο θνηλσληθέο νκάδεο. Αλαπφθεπθηα, ηέζεθε απφ ηα εζληθά 

θξάηε ην δήηεκα ηεο εμεχξεζεο πξφζζεησλ πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ 

νη πξνζπάζεηεο αλαδηαλνκήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αγαζψλ. Ο ΟΟΑ ήηαλ ζε ζέζε λα 

παξάζρεη κηα πιεζψξα ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, αλαιχζεσλ θαη κειεηψλ ζρεηηθά κε 

ην ζέκα. Σα δεδνκέλα, φκσο, πνπ παξνπζίαζε ζηε χλνδν ηνπ 1970 γηα ηηο Πνιηηηθέο 

ζρεηηθά κε ηελ Δθπαηδεπηηθή Αλάπηπμε νδήγεζαλ ζε κηα δπζάξεζηε δηαπίζησζε: 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ γηα αλαδηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επθαηξηψλ  κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηα ζρνιεία απφ 

κφλα ηνπο δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεξαπεπηηθά ζηελ θάιπςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, ρσξίο ηηο αλάινγεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο πξνζαξκνγέο.  
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Σελ επνρή απηή επίζεο θαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ζθαλδηλαβηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ, ηπγράλεη επεμεξγαζίαο απφ ηνλ ΟΟΑ ε ηδέα ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο εθπαίδεπζεο/recurrent education πνπ αθνξνχζε ζηελ νξγάλσζε 

ηεο κεηα-δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνηείλνληαο ηελ ελαιιαγή πεξηφδσλ 

εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ηα θξάηε φθεηιαλ λα παξέρνπλ πνιιαπιέο επθαηξίεο ζε φια ηα άηνκα, θαζ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δηαδξνκήο. Δίλαη ε επνρή πνπ ε UNESCO πξνηείλεη 

ζην ίδην πιαίζην ηελ έλλνηα ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο/Lifelong Learning θαη ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ηελ έλλνηα ηεο Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο/Permanent Education. 

ηε δεθαεηία ηνπ ‘70, ν ΟΟΑ έζηξεςε επηπιένλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε 

ζεκαζία ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ζην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ηξηηνβάζκησλ 

ηδξπκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. ηελ ίδηα 

πεξίνδν, ζπλερίδεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε κέηξεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ, ζε ζρέζε πάληα κε ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο 

επηδηψμεηο. Σνλίζηεθε ηδηαίηεξα φηη νη εθπαηδεπηηθνί δείθηεο πξέπεη λα είλαη 

πνιπδηάζηαηνη θαη λα αλαθέξνληαη:  

 ηε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο. 

 ηε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη ζηελ 

θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. 

 ηε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ.  

 ηε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ αηνκηθή αλάπηπμε.  

 ηε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηε κεηάδνζε θαη εμέιημε ηνπ αμηαθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

 ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ 

ζηφρσλ. 

Σα  νηθνλνκηθνθνηλσληθά  πξνηάγκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70 ζεσξνχζαλ 

ζεκαληηθή ηε ζπλεηζθνξά ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσληθή πξφνδν. ην δηάζηεκα 

απηφ, ινηπφλ, αλαδεηήζεθε απφ ηνλ ΟΟΑ ε ζθηαγξάθεζε κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηθαλήο λα ζπκβηβάζεη ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ κε απηέο ηεο θνηλσλίαο. 

Σν ηη ζήκαηλε φκσο θνηλσληθή πξφνδνο θαη ην πσο απηή ε πξφνδνο ζα κπνξνχζε λα 

κεηξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί, εμαξηηφηαλ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ε εθάζηνηε θνηλσλία 
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έζεηε γηα ηνλ εαπηφ ηεο. ια απηά, ζε κηα πεξίνδν κεηάβαζεο απφ ηε ζπλερή 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα θαη ζπξξίθλσζε. 

 

4)  Η πεξίνδνο ηεο χθεζεο (κέζα ’70- κέζα ’80) 

 Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70 θαη κεηά, ε επθνξία ησλ κεηαπνιεκηθψλ 

ρξφλσλ έδσζε ηε ζέζε ηεο ζε κηα απμαλφκελε αίζζεζε αγσλίαο  γχξσ απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο. Βέβαηα, ην αίζζεκα αλεζπρίαο δηαθαηείρε πξσηίζησο 

φζνπο αζρνινχληαλ κε ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ιηγφηεξν φζνπο είραλ 

θαζεκεξηλή εκπινθή κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, 

γνλείο). Σν ζεκείν θακπήο ήηαλ ην δίρξνλν ηεο πξψηεο πεηξειατθήο θξίζεο (1973-

1975), δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζπξξηθλψζεθαλ νη εζληθνί πξνυπνινγηζκνί, 

απμήζεθαλ νη δείθηεο αλεξγίαο, κεγάισζε ν πιεζσξηζκφο θαη ςαιηδίζηεθαλ νη 

θξαηηθέο δαπάλεο, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο.                  

Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ εθπαίδεπζε απνθηνχζε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν πνιηηηθή ρξνηά. Σν θαπηφ εξψηεκα ήηαλ θαηά πφζν θαη κε πνηνπο 

ηξφπνπο ζα κπνξνχζε ε εθπαίδεπζε λα επηηχρεη ηνπο δηαθεξπγκέλνπο ζηφρνπο ηεο, 

κέζα ζην πεξηνξηζηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο.  

Σα παξαπάλσ ηέζεθαλ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηε πλδηάζθεςε 

ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΟΑ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1978. Οη 

ηειεπηαίνη ελδηαθέξζεθαλ: α) Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, β) 

γηα ηελ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, γ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ λέσλ θαη δ) γηα ηελ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη 

δεκνθξαηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πλδηάζθεςε 

θαηέιεμε ζε κηα Γηαθήξπμε, κε ηε κνξθή ελφο καληθέζηνπ-απάληεζε ηνπ ΟΟΑ ζηηο 

πξνθιήζεηο ηεο χθεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο. 

ην δηάζηεκα απηφ, ζπλερίζηεθε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ΟΟΑ γηα ηε δηαζχλδεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο 

ζηξάθεθε ζην δήηεκα ηεο λεαληθήο αλεξγίαο θαη ζηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ 

λέσλ γηα ηελ είζνδν ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, ήδε απφ ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, αξρίδεη λα ακθηζβεηείηαη έληνλα ε ηθαλφηεηα ηεο 
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ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο λα πξνκεζεχζεη ηνπο λένπο πνιίηεο κε ηηο απαξαίηεηεο 

ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο πνπ απαηηεί ε αγνξά εξγαζίαο.  

Μεγάιεο αλαηαξάμεηο δέρζεθε ζην δηάζηεκα απηφ θαη ν ρψξνο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ ηψξα πηα δελ κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ζηνπο 

απνθνίηνπο ηηο ίδηεο κε ην παξειζφλ πςειέο επαγγεικαηηθέο  πξννπηηθέο. Έκθαζε 

δφζεθε απφ ηνλ ΟΟΑ ζηε ζρέζε δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ζηελ αλνηρηφηεηα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηηο ππναληηπξνζσπεπκέλεο 

θαη κεηνλεθηνχζεο θνηλσληθέο νκάδεο, θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε κηαο λέαο 

αλνκνηνγελνχο νκάδαο, απηήο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ηξηηνβάζκηα 

ηδξχκαηα, ζην πιαίζην πάληα ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο.  

 

5)  Η δεθαεηία ηνπ ’80 .  

ηε δεθαεηία ηνπ ‘80, ζε κηα πεξίνδν δνκηθψλ αιιαγψλ ζην νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, θαη θάησ απφ ηελ πίεζε ελφο επηζεηηθνχ λεν-

ζπληεξεηηθνχ ξεχκαηνο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνχ, αλαδχζεθαλ κηα ζεηξά 

απφ πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο ε εθπαίδεπζε έπξεπε λα έξζεη αληηκέησπε. Ο ΟΟΑ 

φθεηιε λα αληηδξάζεη απέλαληη ζηα θαηλνχξγηα κελχκαηα. Έπξεπε, δειαδή, λα 

απαληήζεη κε δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία ζην δηαρξνληθφ εξψηεκα ηνπ πσο ε εθπαίδεπζε 

ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα νηθνλνκηθά πξνηάγκαηα, θαηνξζψλνληαο 

ζπγρξφλσο λα επηηχρεη ηνπο εζσηεξηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη βειηηψλνληαο παξάιιεια ηε 

ζέζε ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Σα δεηήκαηα απηά θπξηάξρεζαλ έσο ηε 

δεθαεηία ηνπ ‘90. Βαζηθνί άμνλεο ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 

πλδηαζθέςεηο ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ήηαλ:  

 Ζ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ κεηνλεθηνχλησλ πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ θαη ε ελζσκάησζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 Ζ ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ.   

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ην δηάζηεκα απηφ, ηέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ΟΟΑ ε 

παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηηο κεηνλεθηνχζεο θαη ππναληηπξνζσπεπκέλεο θνηλσληθέο 

νκάδεο (κεηνλφηεηεο), ησλ νπνίσλ νη πνιηηηζκηθέο θαη εζλνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζπκβάδηδαλ ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πζηέξεζε. 
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Μεγάιν ελδηαθέξνλ αλαπηχρζεθε θαη γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, άηνκα γηα ηα νπνία έπξεπε λα εμαζθαιηζηεί ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεδίν. Ζ εθπαίδεπζε ησλ αλσηέξσ 

ζεσξήζεθε αλαγθαία παξάκεηξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο,  -  δήηεκα ην νπνίν 

δελ κπνξνχζε λα αθεζεί νχηε ζηελ πεξηθέξεηα ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, 

νχηε ζηνλ θηιαλζξσπηθφ νίθην ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΟΑ, ήηαλ απνιχησο θαηαλνεηή ε βαξχηεηα ηεο 

πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θάζε ρψξαο, 

θαζψο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη απηή πνπ πξνζθέξεη θαη αλαβαζκίδεη εθείλεο 

ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο πνπ αλαδεηά ε αγνξά εξγαζίαο. Σν επηρείξεκα δελ 

ήηαλ βέβαηα θαηλνχξγην, ζπδεηνχληαλ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘60: Δθείλν πνπ ήηαλ 

θαηλνχξγην ήηαλ ε έληαζε θαη ε δπλακηθή κε ηελ νπνία ην δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αιιαγήο πξνσζνχληαλ πνιηηηθά, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα πξνηάγκαηα ηεο 

θαιπάδνπζαο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζηελ πεξίνδν απηή ε κεηα-δεπηεξνβάζκηα 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε αληηκεησπίζηεθε απφ ηνλ ΟΟΑ σο κνριφο 

επίηεπμεο ηεο επηηπρνχο εηζφδνπ θαη εμέιημεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κεηα-ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο γλψξηζαλ κηα πξαγκαηηθή έθξεμε 

ζε πνιιά θξάηε, θαζηζηψληαο αλαγθαία ηε δεκηνπξγία έλα ζπλεθηηθνχ πνιηηηθνχ 

πιαηζίνπ, φπσο είρε ήδε ζπκβεί ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηελ Ηαπσλία. Χθεινχκελνη ήηαλ 

θπξίσο νη λένη πνπ νινθιήξσλαλ ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε αιιά δελ ζπλέρηδαλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζηελ αλψηεξε βαζκίδα, θαζψο θαη ην γπλαηθείν θχιν πνπ λαη κελ 

απνιάκβαλε ηελ ηζφηεηα ζηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ αγαζψλ, ζηξέθνληαλ φκσο 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε ζπγθεθξηκέλνπο, παξαδνζηαθνχο ηνκείο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο θαη αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε ζέζεσλ καζεηείαο.   

 Σν γεληθεπκέλν κήλπκα, πνπ έγηλε απφ ηα θξάηε-κέιε επξέσο απνδεθηφ παξά 

ηηο αξθεηέο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο, ήηαλ φηη ε κεηα-ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζα 

πξέπεη λα είλαη ηφζν δηαθνξνπνηεκέλε φζν θαη ζπλεθηηθή. Γηαθνξνπνηεκέλε φζνλ 

αθνξά ηνπο ζθνπνχο, ην πεξηερφκελν, ηα επίπεδα, ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο, ηηο 

κεζφδνπο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, -ζε ζρέζε πάληα κε ηνλ εθπαηδεπφκελν 

πιεζπζκφ θαη ηε δηαζχλδεζε κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. πλεθηηθή, φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο θνηλνχ, ή θνηλά 
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αληηιεπηνχ, πιαηζίνπ πνπ ζα επηηξέπεη ηνπο πνιιαπινχο εκπιεθνκέλνπο ζην πεδίν λα 

δηαζπλδεζνχλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ην εμσηεξηθφ ζπγθείκελν. Ο ΟΟΑ  

ελδηαθέξζεθε επίζεο γηα ην δήηεκα ηεο δηαζχλδεζεο ησλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο άζθεζεο πνιηηηθήο δξάζεο, γηα ην δήηεκα ηεο 

απνζπγθέληξσζεο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ, γηα ην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε 

δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαηάξηηζεο, θαζψο θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ηηο ζρεηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπο ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο, νη Τπνπξγνί Παηδείαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ζπκθψλεζαλ κελ σο πξνο ηα 

παξαπάλσ, δηαθψλεζαλ φκσο σο πξνο ην βαζκφ εκπινθήο ησλ εζληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζην πεδίν ηεο κεηα-ππνρξεσηηθήο  εθπαίδεπζεο. 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ ζεκεηψζεθε γηα ηε ζέζε θαη ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, γηα ηελ είζνδν ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Παξάιιεια, ζπλερίζηεθε ε καθξά παξάδνζε 

ηνπ ΟΟΑ ζηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζχληαμε 

αλαιπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ, κε ηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ 

επίδνζεο.  

Ζ ζπδήηεζε γηα ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλερίζηεθε επίζεο, κε 

έκθαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ έλα 

ζρνιείν πνηνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ. Χο ηέηνηα αλαγλσξίζηεθαλ ηα παξαθάησ: 

 Ζ δέζκεπζε γηα μεθάζαξνπο θαη θνηλά απνδεθηνχο ζηφρνπο θαη λφξκεο. 

 Ο ζπλεξγαηηθφο ζρεδηαζκφο, ε δηακνηξαζκέλε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε 

δνπιεηά κε ζπλαδέξθνπο, κέζα ζε έλα πιαίζην πεηξακαηηζκνχ θαη ζπλερνχο 

αμηνιφγεζεο. 

 Ζ ζεηηθή ζπκβνιή ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηε 

ζπλερή βειηίσζε. 

 Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Ζ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο παηδαγσγηθέο θαη 

νξγαλσζηαθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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 Ζ χπαξμε ελφο πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλνπ θαη ζπληνληζκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ζε θάζε καζεηή ηε δπλαηφηεηα πξφζθηεζεο 

νπζηαζηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

 Ο πςειφο βαζκφο εκπινθήο ησλ γνλέσλ-θεδεκφλσλ ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο επξέσο απνδεθηψλ απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα αμηψλ θαη 

πξνηχπσλ. 

 Ζ ελεξγή θαη νπζηαζηηθή ζηήξημε απφ κηα ππεχζπλε εθπαηδεπηηθή εγεζία, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο επαξθείο πφξνπο. 

 

6)  Η δεθαεηία ηνπ ’90 . 

ηε δεθαεηία ηνπ ‘90, ην ελδηαθέξνλ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο επηθεληξψζεθε 

ζε κηα ζεηξά απφ εμειίμεηο ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνκέα, φπσο 

ν νηθνλνκηθφο αλαζρεκαηηζκφο θαη νη αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε γήξαλζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ πιεζπζκνχ, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ε πιεξνθνξηαθή 

επαλάζηαζε, ε θπξηαξρία ησλ ΜΜΔ, ε αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε 

απμαλφκελε αιιειεμάξηεζε ησλ θξαηψλ, θ.α. Παξάιιεια, έγηλε θαηαλνεηφ πσο ην 

ζέκα ηεο πνηφηεηαο πξέπεη λα είλαη δεηνχκελν ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. 

Δπίζεο, έγηλε αληηιεπηφο ν ζηαδηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ 

ζε ¨Κνηλσλίεο Μάζεζεο¨.  Γηα ην ιφγν απηφ, λέεο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο ήηαλ 

απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα δηαζπλδεζνχλ ηα 

πεδία ηεο ηππηθήο, κε-ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, ζην πιαίζην πάληα ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο. εκαληηθή παξάκεηξνο ζπλέρηζε λα είλαη ε ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επθαηξηψλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο. Σέινο, έγηλε θαηαλνεηφ πσο 

νη εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο φθεηιαλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δηεζλείο ηάζεηο 

θαη πξννπηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε, κε βαζηθά ζηνηρεία ηελ επαξθή γλψζε ησλ μέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ. 

Σα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζηε δηαπίζησζε πσο ήηαλ επηβεβιεκέλεο νη δνκηθέο 

αιιαγέο ζηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. ηηο αξρέο ηνπ ‘90, νη ζρεηηθέο 

ζπδεηήζεηο ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαηέιεμαλ ζηα θάησζη:                                                    
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 Μεγάιε έκθαζε ζηελ παξνρή κηαο δηεπξπκέλεο θαη πνηνηηθήο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε φια ηα παηδηά.                 

 Δθηελείο θαη επέιηθηεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζπρλά 

ελαιιάζζνληαο πεξηφδνπο εξγαζίαο θαη κάζεζεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο 

αλάγθεο ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

 Δμηζνξξφπεζε κεηαμχ γεληθήο θαη ηερληθν-επαγγεικαηηθήο παηδείαο ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 Απνηειεζκαηηθά θαη πξνσζεκέλα ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο/επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ.  

 Γηεπξπκέλεο θαη επέιηθηεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε 

κεηαδεπηεξνβάζκηνπο θχθινπο ζπνπδψλ  

 Μεγαιχηεξε αληαπνθξηζηκφηεηα ησλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

ζηηο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

 Γεκηνπξγία ελφο ζπλεθηηθνχ θαη αμηφπηζηνπ πιαηζίνπ αλαγλψξηζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ, απ‘ φπνπ θαη αλ 

πξνέξρνληαη, έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά εξγαζίαο.  

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη δηαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ζε 

φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο ζε 

ξφιν-θιεηδί: Πξάγκαηη, ηελ πεξίνδν απηή ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. ινη ηελ αλαδεηνχλ, δελ ζπκθσλνχλ φκσο 

ζε ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν γηα ην ελλνηνινγηθφ ηεο πεξηερφκελν, ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο. 

 

7)   Η λέα ρηιηεηία     

 ηελ απγή ηεο λέαο ρηιηεηίαο, ην 2002, ε Γηεχζπλζε Δθπαηδεχζεσο ηνπ ΟΟΑ 

απηνλνκήζεθε, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηε βαξχλνπζα ζεκαζία πνπ απέθηεζε γηα 

ηνλ Οξγαληζκφ ε εθπαίδεπζε ζην ζχγρξνλν, παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Σν 

έξγν ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαηδεχζεσο  ζπλδέεηαη πιένλ κε ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο θαη 

πξνγξάκκαηα: α) Μάζεζε, Κνηλσλία, Οηθνλνκία, β) Απνηειέζκαηα ηεο 

Δθπαίδεπζεο, γ) Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, δ) Πνηφηεηα ηεο Δθπαίδεπζεο,                             

ε) Κνηλσληθή πλνρή θαη Δθπαίδεπζε, ζη) Σν κέιινλ ηεο Δθπαίδεπζεο, δ) Κέληξν 
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Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (CERI ), ε) Πξφγξακκα Γηνίθεζεο Θεζκψλ 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (IMHE), ζ) Πξφγξακκα Γηεζλνχο Μαζεηηθήο Αμηνιφγεζεο 

(PISA),  η) Πξφγξακκα Δθπαηδεπηηθψλ Κηηξίσλ (PEB). Απνζηνιή ηεο Γηεχζπλζεο 

Δθπαηδεχζεσο, λα βνεζήζεη ηφζν ηα θξάηε-κέιε φζν θαη ηηο ρψξεο-εηαίξνπο λα 

επηηχρνπλ πςειά επίπεδα δηα βίνπ κάζεζεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, βηψζηκε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή ζπλνρή (Istance, 2011, Σζανχζεο, 2007,  

www.oecd.org ).   

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ηνπ ΟΟΑ, 

νη αθφινπζνη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη (Σζανχζεο, 2007) :  

 Πξνψζεζε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Αμηνιφγεζε θαη Βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο  

 Πξνψζεζε ηεο πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο  

 Δπαλεθηίκεζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην κηαο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο  

 Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο  

 Γεκηνπξγία λέσλ εθπαηδεπηηθψλ πξννπηηθψλ. 

    Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ΟΟΑ εθηείλεηαη πιένλ ζε φια ζρεδφλ ηα πεδία ηεο 

εθπαίδεπζεο: ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξψησλ ηάμεσλ (OECD, 2006, Starting Strong II: 

Early Childhood Education and Care), ζηηο επελδχζεηο, ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη 

ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο 

(Teaching and Learning International Survey/TALIS), ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο 

ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Teachers Matter, 2005), ζηε βαξχηεηα ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Institutional Management of Higher Education 

programme /IMHE,  International Assessment of Higher Education Learning 

Outcomes/AHELO), ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη ηε Γηα βίνπ Μάζεζε (OECD, 

1996a & 1996b), ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηεο ππνρξεσηηθήο 

ζρνιηθήο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (πξφγξακκα PISA), ζηελ θαηαζθεπή αζθαιψλ θαη 

πςειήο πνηφηεηαο ζρνιηθψλ θηηξίσλ (Programme on Educational Buildings/PEB), 

αθφκα θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ απαξαίηεησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ηνπο ελήιηθεο κε επηηπρία ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Programme for the 

International Assessment of Adult Competencies/PIAAC).         
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Ο ΟΟΑ ηνπ 21
νπ

 αηψλα, δηαβιέπνληαο ηελ απμεκέλε ζπλζεηφηεηα ηνπ 

ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη, ακθηζβεηεί ηελ ηθαλφηεηα ησλ εζληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο θαη ζέηεη αλνηθηά ηα παξαθάησ θξίζηκα εξσηήκαηα (OECD, 

2001):  

 Μπνξεί ε εθπαίδεπζε θαη φζνη είλαη εηδήκνλεο πεξί ηα εθπαηδεπηηθά λα 

πξνζδηνξίζνπλ έλα λέν ξφιν γηα ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηεο 

θαηαζθεπήο θαη εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο, ή 

απηνχ ηνπ είδνπο ε θνηλσλία ζα ηνπο πεξηζσξηνπνηήζεη;               

 Πνηεο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ ηα ζρνιεία λα επηηειέζνπλ κέζα ζηηο ζεζκηθέο 

ηνπο δπλαηφηεηεο θαη ζην πιαίζην ηεο αλαδπφκελεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο, 

πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηηειέζνπλ κε θαιχηεξν ηξφπν άιινη 

πξσηαγσληζηέο θαη άιινη θνξείο;  

ην πιαίζην απηφ, ν ΟΟΑ  επηρεηξεί απφ ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 2000 ηε 

ζθηαγξάθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ πνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα βηψζνπλ ηα 

εζληθά ζπζηήκαηα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζην άκεζν κέιινλ, κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο Schooling for tomorrow. ην πιαίζην απηφ, αλέπηπμε κηα 

Δξγαιεηνζήθε πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο πηζαλέο εθδνρέο γηα ην κέιινλ ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο έσο ην 2020. Απηέο είλαη νη εμήο (OECD, 2000):                                                    

 Γηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ, παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, ζπζηεκάησλ ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο.  

 Πιήξεο αλακφξθσζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.  

 Απνξξχζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.  

Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ εθδνρέο εμεηδηθεχεηαη ζε δχν επηκέξνπο πηζαλά 

ζελάξηα γηα ην κέιινλ ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, θαη θαη΄ επέθηαζε γηα ην κέιινλ 

ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πγθεθξηκέλα, ε πξψηε εθδνρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ, παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, εζληθψλ ζπζηεκάησλ ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, 

πξνβιέπεη ή ηελ πξνβιεκαηηθή ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, σο απνηέιεζκα ηεο 

αληίζηαζεο ηνπο ζηελ αιιαγή, ή ηε καδηθή έμνδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην επάγγεικα, 

σο απνηέιεζκα ηεο γήξαλζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηνπ ρακεινχ εζηθνχ.              

Ζ δεχηεξε εθδνρή ηεο πιήξνπο αλακφξθσζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο πξνβιέπεη ή ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζε έλα θνηλσληθφ θέληξν, 
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ηθαλφ λα απνξξνθά ηνλ αληίθηππν πνπ πξνθαινχλ νη θνηλσληθέο αλαηαξάμεηο, ή ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ κάζεζεο πνπ ζα καζαίλεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο πψο λα καζαίλνπλ. Ζ ηξίηε εθδνρή ηεο απνξξχζκηζεο ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πξνβιέπεη ή ηε ξαγδαία επέθηαζε θαη γεληθεπκέλε 

ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθηχσλ, -ηα νπνία ράξε ζηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο ηερλνινγίαο ελδέρεηαη λα ππνθαηαζηήζνπλ ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ-, ή ηελ επέθηαζε 

ηνπ κνληέινπ ηεο αγνξάο ζηελ εθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, ην δηεπξπκέλν ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηε γεληθεπκέλε ρξήζε 

δεηθηψλ θαη αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ (OECD, 2000). 

Σα παξαπάλσ ζελάξηα ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά σο έλα είδνο κεζνδνινγίαο γηα 

απηφ πνπ ν ΟΟΑ απνθαιεί forward thinking ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Tα 

θξάηε-κέιε πξνηξέπνληαη λα ¨νπηηθνπνηήζνπλ¨ ηα επηζπκεηά ζηνηρεία γηα ηε ζρνιηθή 

ηνπο εθπαίδεπζε ζην κέιινλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξνπλ ηξφπνπο πινπνίεζήο ηνπο. 

ην ίδην πιαίζην, νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαινχληαη λα 

αλαδηακνξθψζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπίν ζηηο ρψξεο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

εζληθέο θαη ππεξεζληθέο εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΟΑ, ε πξψηε 

εθδνρή αληηκεησπίδεηαη ζπλνιηθά σο αξλεηηθή. Με ζθεπηηθηζκφ αληηκεησπίδεηαη θαη ε 

ηξίηε εθδνρή, -παξφιν πνπ ν ΟΟΑ παξαδνζηαθά επλνεί ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα-, ιφγσ ησλ πνηθίισλ απνηπρηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο αγνξάο θαη ηεο 

πηζαλφηεηαο αχμεζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Πξνηηκφηεξε θξίλεηαη ε δεχηεξε 

εθδνρή, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε πινπνίεζε ηεο  απαηηεί δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηα 

πθηζηάκελα ζρνιηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο. Γηαθνξεηηθή ήηαλ πάλησο ε ππνδνρή 

απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ απφ ηα εζληθά θξάηε, ε Απζηξαιία π.ρ. 

ππνζηήξημε ηε δεχηεξε επηινγή, ελψ ε Αγγιία πξνέθξηλε σο ζπκθεξφηεξε ηε 

ζχλζεζε θαη ησλ ηξηψλ εθδνρψλ (Robertson, 2005). 

Γηα ηνλ ΟΟΑ πάλησο, είλαη εληειψο ππεξαπινπζηεπηηθή ε άπνςε πνπ 

αληηκεησπίδεη  ην ζρνιείν σο έλαλ απιφ αλακεηαδφηε γλψζεσλ. Σν ζρνιείν είρε θαη 

έρεη επξχηεξνπο θνηλσληθνχο ξφινπο, πνπ γίλνληαη ζπλζεηφηεξνη κέζα ζην λέν 

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη ην 

ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ζα πξέπεη θαηά ηνλ ΟΟΑ λα ιεηηνπξγήζεη σο ¨αλνηθηφο 

νξγαληζκφο κάζεζεο¨ κέζα ζην θνηλσληθφ ζπγθείκελν, εμππεξεηψληαο κηα κεγάιε 

γθάκα ζπκθεξφλησλ θαη ¨πειαηψλ¨. ην πιαίζην απηφ, επηθπιάζζεηαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο έλαο λένπ ηχπνπ επαγγεικαηηζκφο, κε γλσζηηθή εμεηδίθεπζε, 
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αλνηθηφηεηα, επειημία, ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, θηλεηηθφηεηα, αληαιιαγέο, 

ζπλεξγαηηθφηεηα θαη παηδαγσγηθφ know-how (OECD & UNESCO, 2001). 

ηαδηαθά ινηπφλ, θαη κέζα ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ, ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ εθπαίδεπζε απαζρφιεζαλ ηνλ ΟΟΑ, θαζψο 

ζπλδέζεθαλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

επεκεξία.  ήκεξα, νη εθπαηδεπηηθέο ηνπ δξάζεηο απεπζχλνληαη ηφζν ζηα 33 θξάηε-

κέιε, φζν θαη ζε έλαλ αξηζκφ ζπλεξγαδφκελσλ ρσξψλ, πεξηιακβάλνληαο ηξεηο 

ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Ζ πξψηε είλαη ε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο κε 

άιινπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, φπσο είλαη ε Μφληκε χλνδνο ησλ Τπνπξγψλ 

Παηδείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο,  ε UNESCO θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε.                  

Ο ΟΟΑ ζπλεξγάδεηαη επίζεο κε Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο θαη Βηνκεραληθέο 

Οξγαλψζεηο, κε Γηεζλείο πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο, αιιά θαη  κε ην Γηεζλέο 

Γξαθείν Δξγαζίαο ζε ζέκαηα Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΟΟΑ είλαη ε εξεπλεηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ηνπ ζπκβνιή ζε 

ζέκαηα παηδείαο, ζε επίπεδν Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη Οξγαλψζεσλ, θξαηψλ-κειψλ 

αιιά θαη θξαηψλ-εηαίξσλ, θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηηο έξεπλεο θαη ζηηο επηηξνπέο ηνπ. Ζ ηξίηε, ηέινο, παξακέλεη ε εθδνηηθή 

παξαγσγή ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη Δζληθέο 

Δθζέζεηο, Οδεγίεο, Δπηζθνπήζεηο,  πιινγέο ηαηηζηηθψλ θαη Γεηθηψλ, θ.α. 

(Σζανχζεο, 2007). 
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3.3.2   ΟΟΑ & εθπαηδεπηηθή  πνιηηηθή: Οη πξνβιεκαηηζκνί 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ν ΟΟΑ δελ ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά, νχηε 

δηνξγαλψλεη δηεζλήο εκβέιεηαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, έρεη δε κηθξέο ζεζκηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Ο δηεζλήο ηνπ ξφινο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ζηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλεη, ζηηο αλαιχζεηο πνπ 

παξάγεη θαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηα ζπζζσξεπκέλα δεδνκέλα γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε φζσλ ραξάζζνπλ πνιηηηθή ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν (Istance, 

2011). πληζηά ζηελ νπζία κηα ¨ηερλνδνκή¨, πνπ ιεηηνπξγεί σο ¨δεμακελή ζθέςεο¨ 

(Παζηάο, 2011). 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΟΟΑ έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν έληνλσλ ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ επεκεξία ησλ θξαηψλ, έρνληαο φρη κφλν 

νηθνλνκηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ: Γηα νξηζκέλνπο, ε εθπαίδεπζε ζηνλ 

ΟΟΑ ζπλδέεηαη ζηελά φρη κφλν κε ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν αιιά θαη κε ηε γεληθφηεξε 

επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη θνκβηθφ γηα ηελ εξκελεία 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο ππήξρε πάληνηε ε ππνςία φηη 

γηα ηνλ ΟΟΑ ε εθπαίδεπζε θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα ππνηάζζεηαη ζηηο 

επηηαγέο ηεο νηθνλνκίαο (Papadopoulos, 1994). Μάιηζηα ν ίδηνο ν ΟΟΑ, 

αλαγλσξίδνληαο ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ κνληέινπ ησλ αγνξψλ, εθθξάδεη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ην θαηά πφζν νη κεραληζκνί ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα βξνπλ 

εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

(Waslander-Pater-van der Weide, 2010). 

Απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, πνιινί ππνζηεξίδνπλ πσο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ηνπ Οξγαληζκνχ εληάζζεηαη ζε έλα ζθιεξφ λεν-θηιειεχζεξν πιαίζην, κε βαζηθφ 

ζηφρν ηελ παξαγσγή αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, απνηειψληαο γηα πνιινχο ηε ¨θσλή¨ ησλ πινπζίσλ θαη 

ηζρπξψλ θξαηψλ ηεο γεο. Οη ελζηάζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ν ΟΟΑ αληηκεησπίδεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ππνγξακκίδνπλ 

φηη ε ηειενινγηθή ηνπ νπηηθή ζπλδέεηαη κε ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ απνξξχζκηζε, ηελ 

επειημία θαη ηνλ αηνκηζκφ, κέζα ζε έλα ζπλνιηθφ λεν-θηιειεχζεξν πιαίζην.                        
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Ο OΟΑ, πξάγκαηη, ζπλέδεζε ηελ πνξεία ηνπ κε ηε ξεηνξηθή γηα ην 

αλαπφθεπθην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο εζληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ (Rinne, 2004 & 2008). Μέζα ζην 

πιαίζην κηαο εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθήο θαη παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο, ε 

απνηειεζκαηηθή θαη θαηλνηφκα εθπαίδεπζε θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ αηδέληα ηνπ 

Οξγαληζκνχ, θαζψο  ζεσξείηαη φηη δηαλνίγεη κεγάιεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο γηα ηα 

άηνκα θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, ηελ απνθπγή ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

(www.oecd.org). 

     Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απνηειεί γηα 

πνιινχο ε δηελέξγεηα απφ ηνλ ΟΟΑ ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ PISA/Programme for 

International Student Assessment. Ο δηαγσληζκφο θαηαγξάθεη ηηο επηδφζεηο ησλ 

15ρξνλσλ καζεηψλ ζην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαλφεζε θεηκέλνπ, ηα καζεκαηηθά θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Ζ δεκνζηνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη ε ζπγθξηηηθή θαηάηαμε ησλ 

θξαηψλ κε βάζεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ πξνθαιεί θάζε θνξά θχκα έληνλσλ 

ζπδεηήζεσλ θαη ζθνδξψλ αληηπαξαζέζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πνιηηηθνχο 

θχθινπο. Γηα ηνλ ΟΟΑ, ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα PISA δηεξεπλά ην θαηά πφζν ηα 

εζληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχλ επηηπρψο, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο λένπο 

αλζξψπνπο γηα ηνλ απξηαλφ θφζκν. Απνηειεί δε θαηά ηε γλψκε ηνπ έλα εξγαιείν γηα 

ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ, ρξήζηκν ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, θαη φρη κφλν 

ζε απηνχο πνπ ραξάζζνπλ επίζεκα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (www.oecd.org).                   

Γηα πνιινχο, φκσο, πθίζηαηαη κνλνδηάζηαηε πξνψζεζε ησλ ρξεζηηθψλ 

γλψζεσλ θαη  παξάιιειε ππνρψξεζε ησλ εγθχθιησλ, αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ. 

Έληνλε θξηηηθή αζθήζεθε γηα απηφλ ηνλ πξαγκαηηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

έξεπλαο, γεγνλφο πνπ έθεξε γηα κηα αθφκα θνξά ζην πξνζθήλην ην εξψηεκα πνηα 

γλψζε έρεη ηειηθά ηε κεγαιχηεξε αμία. Τπνζηεξίδεηαη, έηζη, απφ δηάθνξνπο 

επηζηεκνληθνχο θχθινπο φηη ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηνπ κεζνδνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA ζηεξίρζεθε θαηά βάζε ζηα εθπαηδεπηηθά πξνηάγκαηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο γηα ρξεζηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, κεηξεζηκφηεηα θαη σθειηκηζκφ 

ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο (Εκαο, 2007). Πξνβιεκαηηζκνί δηαηππψλνληαη αθφκα 

ζρεηηθά κε ην πψο είλαη δπλαηφ ην ηεξάζηην ζψκα ησλ ζπιιεγέλησλ δεδνκέλσλ λα 

ιεηηνπξγήζεη αλαηξνθνδνηηθά γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο 



172 
 

πξαθηηθήο θαη ηε δηαθψηηζε απηψλ πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηε καθξνπξφζεζκε ράξαμε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ζεσξνχληαη αθφκα 

ιηγφηεξν αμηφπηζηα θαη έγθπξα, φηαλ ζπζρεηηζηνχλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζε θάζε ρψξα. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πίεζε πνπ αζθνχλ νη 

πίλαθεο θαηάηαμεο ζηε δηαδηθαζία αλαζπγθξφηεζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο, επηθξαηεί κεγάινο ζθεπηηθηζκφο γηα ην θαηά πφζν απηή ε ηπξαλλία ησλ 

αξηζκψλ κπνξεί λα δηαθσηίζεη κε επθξίλεηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα ζην 

εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ.  

Σα παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ ην θαηά πφζν νη αλαγλψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA ζπλεηζθέξνπλ ελδερνκέλσο ζηελ θαηαζθεπή κηαο λέαο, 

δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο δφμαο, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνδπλακψλεη ηα εζληθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, επηδξψληαο θαλνληζηηθά ζηελ αλακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Bulle, 2011). πσο ππνζηεξίδεηαη, ην PISA κέζα απφ ηελ άκεζε 

επίδξαζε πνπ έρεη σο πξφγξακκα ζηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα  ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη αθφκα παξαπέξα, έρεη θαηαζηεί έλα έκκεζν αιιά ηζρπξφηαην 

εξγαιείν ηεο λέαο πνιηηηθήο ηερλνινγίαο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ 

εθπαίδεπζεο κε αξηζκνχο (governing by numbers) (Grek, 2009).  
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3.4        Η Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ηεο UNESCO 

 

3.4.1  H δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο UNESCO 

 

    Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ, ην 1945, ν Οξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο, Δπηζηεκψλ θαη 

Πνιηηηζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηεο εηξήλεο, ζηε κείσζε 

ηεο θηψρεηαο, ζηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ζην δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθπαίδεπζε σο βαζηθφ εξγαιείν. Ζ εκπινθή ηεο UNESCO ζην 

εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη εδξάδεη ζε ηξία θαηαζηαηηθά θείκελα (UNESCO, 2011):                                           

1) ηελ Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (Άξζξν 26), πνπ 

ππνγξάθεθε κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, δηαθεξχζζνληαο φηη φινη νη άλζξσπνη 

έρνπλ δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε.  

2) ηε χκβαζε Δλάληηα ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Γηαθξίζεηο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ ην 1960. ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν δειψλεηαη 

ξεηά φηη ε UNESCO έρεη φρη κφλν ην δηθαίσκα λα θαηαγγέιιεη θάζε κνξθήο 

δηάθξηζε ζηελ πξφζβαζε ζηα εθπαηδεπηηθά αγαζά αιιά θαη ην δηθαίσκα λα ελεξγεί 

πξνσζψληαο ηελ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ.   

3) ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηνπ 1989 (Άξζξν 28 θαη 29), φπνπ 

αλαθέξεηαη πσο ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή θαη 

ειεχζεξα πξνζβάζηκε ζε φια ηα παηδηά, επηηξέπνληάο ηα λα αλαπηχμνπλ ζην έπαθξν 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο.  

Ζ UNESCO ελδηαθέξεηαη ζεξκά γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε κηα 

πνηνηηθή εθπαίδεπζε, βνεζψληαο ηα θξάηε-κέιε λα αλαπηχμνπλ νιηζηηθά θαη 

ηζνξξνπεκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα θαιχπηνπλ φια ηα ειηθηαθά θάζκαηα, 

απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία έσο ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Σν έξγν ηνπ Οξγαληζκνχ 

αθνξά  φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαζψο θαη ησλ άηππσλ κνξθψλ κάζεζεο. Δζηηάδεη ζηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ επαλαθαηαζθεπή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ κεηά απφ πφιεκν ή θπζηθή θαηαζηξνθή, ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 
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αληηκεηψπηζε ηνπ AIDS, ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ παγθφζκηα πνιηηεηφηεηα, ζηελ εθπαίδεπζε γηα 

ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (UNESCO, 2011). 

ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο UNESCO, ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ησλ θνηλσληψλ. Σνλίδεηαη κάιηζηα φηη, εάλ 

απνδερζνχκε ηε ζέζε πσο ε εθπαίδεπζε δελ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά 

θνκκάηη ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ, ηφηε ζα 

πξέπεη λα θξίλνπκε ζε βάζνο πνιιέο επηινγέο θαη πξαθηηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δηακνξθψζνπκε έλα θαηλνχξγην φξακα γηα ην κέιινλ (UNESCO, 2005:59). 

Με ηελ πεπνίζεζε  φηη ε εθπαίδεπζε παίδεη έλα ζεκειηαθφ ξφιν ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε UNESCO έρεη δεζκεπηεί ζε έλα νιηζηηθφ θαη 

αλζξσπηζηηθφ φξακα  γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζε παγθφζκην επίπεδν 

θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε 

ζηα εθπαηδεπηηθά αγαζά. πλεξγάδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε εζληθέο θπβεξλήζεηο 

θαζψο θαη κε άιινπο εηαίξνπο, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά κέζα απφ ηελ αιιαγή πνιηηηθήο.                                  

     ε απηφ ην πιαίζην, ηδξχζεθε ην 1963 ηo  Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ/International Institute for Educational Planning (IIEP) ηεο UNESCO, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο, αθελφο ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ζηε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ θαη αθεηέξνπ ζηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη απφ θνηλνχ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ζε δηεζλέο επίπεδν.                                          

πσο αλαθέξεηαη, ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ επηδηψθεη ηελ  ελίζρπζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηζκνχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, κέζα απφ πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο, έξεπλαο, ηερληθήο βνήζεηαο, δηθηχσζεο θαη δηακνηξαζκνχ ησλ 

πιεξνθνξηψλ (www.iiep.unesco.org). Κάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο UNESCO 

ιεηηνπξγνχλ επίζεο ην Γηεζλέο Γξαθείν Δθπαίδεπζεο /The International Institute for 

Educational Planning (IIEP), ην Ηλζηηηνχην γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε/Institute for Life 

Long Learning (UIL) κε έκθαζε ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ηε ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε θαη ηε κε-ηππηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο ζηελ 

Δθπαίδεπζε/Institute for Information Technologies in Education (ITE) (UNESCO, 

2011). 
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Αμίδεη επίζεο ε αλαθνξά ζε δχν εκβιεκαηηθά θείκελα ηνπ Οξγαληζκνχ:  

α) ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70, κεγάιε αίζζεζε πξνθάιεζε ην θείκελν ηεο 

Δπηηξνπήο Edgar Faure πνπ ππνβιήζεθε ζηελ UNESCO, γηα ηε βαξχηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ είζνδν ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ ζηελ επνρή ηεο Γηα βίνπ 

Μάζεζεο θαη ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο (UNESCO, 1972). 

 β) ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ε  UNESCO απνθαζίδεη ηε ζπγθξφηεζε 

κηαο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Delors,  πνπ ζα δηαηχπσλε ηηο ζθέςεηο ηεο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε ζηελ απγή ηνπ 21
ν
 αηψλα, θάησ απφ ην βάξνο ησλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Delors 

παξαδφζεθε ην 1996, κε ηνλ ηίηιν «Δθπαίδεπζε: Έλαο ζεζαπξφο είλαη θξπκκέλνο 

κέζα ηεο /Education, the treasure within». ε απηήλ, γίλνληαη εθηελείο αλαθνξέο ζηηο 

εμειίμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαζψο θαη ζηε ζεκαζία ηεο 

Γηα βίνπ Μάζεζεο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ κε ηελ νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο έθαλε ηελ Έθζεζε Delors επξέσο απνδεθηή, ηφζν ζηηο 

επξσπατθέο φζν θαη ζηηο ππφ αλάπηπμε ρψξεο (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008).                       

Οη ζηφρνη ηεο UNESCO φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε εζηηάδνπλ πιένλ: 

1)    ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ¨Δθπαίδεπζε γηα Όινπο¨/Education for ALL 

(EFA), κε ηνπο εμήο έμη πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο: 

- Δπέθηαζε ηεο θξνληίδαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ παηδηθή ειηθία 

- Πξνζβάζηκε θαη ππνρξεσηηθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

- Πξνψζεζε δεμηνηήησλ κάζεζεο θαη δηαβίσζεο γηα λένπο θαη ελήιηθεο 

- Πξνψζεζε ηνπ αιθαβεηηζκνχ ησλ ελειίθσλ 

- Δπίηεπμε ηεο δηαθπιηθήο ηζφηεηαο 

- Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε  

2)   ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο ζε παγθφζκην θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

3) ηελ ελδπλάκσζε απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία έσο θαη ηελ ελειηθίσζε, θαζψο θαη ζηελ αληαπνθξηζηκφηεηα ησλ 

θξαηψλ ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 

4)   ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηα δηεζλή fora.  
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Ζ UNESCO ζε παγθφζκην επίπεδν ππνζηεξίδεη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε κε 

ηέζζεξηο ηξφπνπο  (UNESCO, 2011):  

 Καηαγξάθνληαο ηελ πνξεία εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ θαλνληζηηθψλ εξγαιείσλ 

ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο.  

 Καηαζθεπάδνληαο, ελδπλακψλνληαο θαη παξνπζηάδνληαο ηθαλφηεηεο 

/δεμηφηεηεο θαη ζρεηηθνχο κεραληζκνχο.  

 Βνεζψληαο ηα θξάηε-κέιε λα αλαλεψζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην.  

 Κηλεηνπνηψληαο, αλαπηχζζνληαο θαη εληζρχνληαο ηηο παγθφζκηεο ζπλεξγαζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε εγξήγνξζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ 

θαλνληζηηθψλ εξγαιείσλ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε  

Ζ UNESCO, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα νινθιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε γηα Όινπο φζνλ αθνξά ηνλ γξακκαηηζκφ, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, δηακφξθσζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηξαηεγηθή γηα ην δηάζηεκα 2014-2021. Γηα κηα αθφκα θνξά 

ηνλίδνληαη νη παγθφζκηεο πξνθιήζεηο ζηηο νπνίεο ε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα 

απαληήζεη απνηειεζκαηηθά, πξνθιήζεηο φπσο ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα, νη 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο, ε δπλακηθή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, ε 

εμέιημε ησλ Οηθνλνκηψλ Γλψζεο θαη νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δλ 

πξνθεηκέλσ, ηίζεληαη ηξεηο ζηξαηεγηθνί ζηφρνη: 1) Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα φινπο. 

2) Δλδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ψζηε λα γίλνπλ δεκηνπξγηθνί θαη ππεχζπλνη 

παγθφζκηνη πνιίηεο. 3) Γηακφξθσζε ηεο κειινληηθήο αηδέληαο γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

ην πιαίζην δηακφξθσζεο απηήο ηεο κειινληηθήο αηδέληαο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ε 

UNESCO επηβεβαηψλεη εθ λένπ ηελ αλζξσπηζηηθή θαη νιηζηηθή αληίιεςε πνπ έρεη 

γηα ηελ εθπαίδεπζε σο βαζηθήο παξακέηξνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνζσπηθήο θαη 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δηαηππψλνληαο ηηο παξαθάησ ηέζζεξηο 

ζεκειηαθέο αξρέο: 1) Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί βαζηθφ αηνκηθφ δηθαίσκα, ην νπνίν 

ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηελ πξαγκάησζε άιισλ δηθαησκάησλ. 2) Ζ εθπαίδεπζε 

είλαη δεκφζην αγαζφ. Σν θξάηνο εγγπάηαη απηή ηελ αξρή, αιιά είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθφο θαη  ν ξφινο φισλ ησλ ππφινηπσλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 3) Ζ εθπαίδεπζε είλαη βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ πξνζσπηθή 
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νινθιήξσζε, ηελ εηξήλε, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηε δηαθπιηθή ηζφηεηα θαη ηελ 

ππεχζπλε, παγθφζκηα πνιηηεηφηεηα. 4) Ζ εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηε 

κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηεο θηψρεηαο (UNESCO, 2015). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο πσο ε UNESCO, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο αθεηεξίεο  θαη ην δηαθνξεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, δελ πξνρψξεζε ζηελ θαηάηαμε ηνπο, -αλ θαη 

δηέζεηε ηα απαηηνχκελα εξγαιεία γηα λα ην πξάμεη (Robertson, 2012). Πξάγκαηη, 

ήηαλ γηα πνιχ θαηξφ ν κφλνο Γηεζλήο Οξγαληζκφο πνπ ζπγθέληξσλε θαη 

επεμεξγαδφηαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηα εθπαηδεπηηθά ηεθηαηλφκελα 

ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή, φκσο, αθφκα θαη ηα ίδηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο αλαθνξψλ ακθηζβεηήζεθαλ εληφλσο ζηε 

δεθαεηία ηνπ ΄90, φηαλ άιινη ππεξεζληθνί πξσηαγσληζηέο, θπξίσο ν ΟΟΑ, 

μεθίλεζαλ λα ζπιιέγνπλ, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα δηνρεηεχνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ δηθψλ ηνπο ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ (Cussφ, 2006).  

ε απηφ ην πιαίζην, ηδξχζεθε ην 1999 ην Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθψλ 

ηνηρείσλ/UNESCO Institute for Statistics (UIS) κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη ηηο 

απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα πςειήο 

πνηφηεηαο ζηαηηζηηθά ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ ηερλνινγία, ηηο επηζηήκεο, ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηηο επηθνηλσλίεο. Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηεο UIS αλαβαζκίδεηαη ηξεηο θνξέο ην 

ρξφλν, είλαη δε απφ ηηο πιένλ ζπλεθηηθέο θαη εκπεξηζηαησκέλεο παγθνζκίσο. Αθφκε 

θαη ηψξα πάλησο, ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ, απνθεχγεη λα θάλεη 

ηεξαξρήζεηο/θαηεγνξηνπνηήζεηο ζηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, κε βάζε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (UNESCO/UIS, 2006). 
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3.4.2   Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο  UNESCO: Οη πξνβιεκαηηζκνί 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ην ελδηαθέξνλ ηεο UNESCO γηα ηελ εθπαίδεπζε 

κέζα απφ ην πξφγξακκα Education for All/EFA είλαη εμαηξεηηθά θηιφδνμν, πξνρσξά 

δε θαη κεηά ην 2015 κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη επηδηψμεηο, κε δηεζλείο 

ζπλεξγαζίεο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε δεμακελψλ ζθέςεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθσζνχλ λέα εθπαηδεπηηθά νξάκαηα.  

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ έρεη αλαπηπρζεί 

ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θαηαπνιέκεζεο ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη ηελ 

απνηίκεζε/αμηνιφγεζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινπλ νη ζπκκεηέρνπζεο ζην 

πξφγξακκα ρψξεο. πσο αλαθέξεηαη, ε UNESCO αλακέλεη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

θξαηψλ λα επηδείμνπλ ηε δέζκεπζε ηνπο επηρεηξψληαο αιιαγέο ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηνπο ζπζηήκαηα. ε επηβξάβεπζε ησλ επηηπρψλ πξνζπαζεηψλ, εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο 

ηνπ Οξγαληζκνχ ζα πξνζθέξνπλ ζηα θξάηε νηθνλνκηθή βνήζεηα θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε, κε έλα δηαθαλή, πξνβιέςηκν θαη επέιηθην ηξφπν. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη πσο έλαο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο UNESCO ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Education for All είλαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα.  

Σα παξαπάλσ ππνδειψλνπλ πσο ηα θξηηήξηα δηαπίζησζεο πξνφδνπ, θαη άξα 

ζεηηθήο απνηίκεζεο/αμηνιφγεζεο ηνπ εζληθνχ βεκαηηζκνχ, δηακνξθψλνληαη απφ 

εμσηεξηθνχο θνξείο πνπ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλνχλ, κηιψληαο κηα ¨θνηλή 

εθπαηδεπηηθή γιψζζα¨. Σα θξηηήξηα εθπαηδεπηηθήο πξνφδνπ πξνζδηνξίδνληαη, έηζη, 

ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα ίδηα ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε, ην ηνπηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ θαη ηελ ηδηαίηεξε θνπιηνχξα πνπ ηνπο 

ραξαθηεξίδεη. Ζ ηνπηθή γλψζε κνηξαία παξαγλσξίδεηαη, παξφιν πνπ ζα κπνξνχζε 

λα αλαπηχμεη θαιχηεξε ζηνρνζεζία θαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηά θξηηήξηα 

απνδνηηθφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, νδεγνχκαζηε ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ θεληξηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο UNESCO 

(Goldstein, 2004). 
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3.5    Οη πξσηνβνπιίεο ηεο Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο UNESCO γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

 

     πσο πξναλαθέξζεθε ζην 1
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, απφ ηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 θαη κεηά νη ξαγδαίεο εμειίμεηο πνπ επέθεξαλ ε νηθνλνκηθή 

παγθνζκηνπνίεζε, ε ηερλνινγηθή έθξεμε, ε επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηαθήο επηθνηλσλίαο θαη ν ζπλαθφινπζνο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 

βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, νδήγεζαλ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ζε λένπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ εζηίαζαλ ζηελ αλάδεημε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο. Ζ έλλνηα ηεο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο, σο ζρήκα αλαδηνξγάλσζεο θαη επέθηαζεο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο πέξα απφ ην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηα ζπλήζε ειηθηαθά φξηα, 

είρε αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη κέζα ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ησλ 

Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70. πγθεθξηκέλα: 

     1) Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ην 1972 ε 

πξσηνβνπιία ηεο UNESCO, θαη ζπγθεθξηκέλα ην έξγν κηαο δηεζλνχο Δπηηξνπήο 

εηδηθψλ εγλσζκέλνπ θχξνπο, ηεο Δπηηξνπήο Faure (Edgar Faure). Ζ αλαθνξά ηεο ελ 

ιφγσ Eπηηξνπήο, κε ηίηιν «Learning to be. The world of education, today and 

tomorrow», ηνλίδεη φηη «ε εθπαίδεπζε ηνπ κέιινληνο πξνρσξά πξνο κηα θνηλσλία 

κάζεζεο, ηεο νπνίαο αθξνγσληαίνο ιίζνο είλαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε» (UNESCO/ 

Faure Report, 1972).                                                                                                                    

     Απνθαιππηηθφ θαη πξνθεηηθφ γηα ηηο επεξρφκελεο εμειίμεηο είλαη ην 

απφζπαζκα απφ ηελ έθζεζε ηεο επηηξνπήο Faure (UNESCO, 1972:33-34) πνπ 

παξαηίζεηαη: «Αλ φια φζα πξέπεη λα καζαίλνληαη ζα πξέπεη ζπλερψο λα επαλ-

εθεπξίζθνληαη θαη λα αλαλεψλνληαη, ηφηε ε δηδαζθαιία γίλεηαη εθπαίδεπζε θαη, φιν 

θαη πεξηζζφηεξν, κάζεζε. Αλ ε κάζεζε αθνξά νιφθιεξε ηε δσή θάπνηνπ, ηφζν κε ηελ 

έλλνηα ηεο δηάξθεηαο ηεο, φζν θαη κε ηελ έλλνηα ησλ δηαθνξεηηθψλ εθθάλζεσλ ηεο, 

θαζψο θαη νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, ……ηφηε πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε πέξα απφ ηελ 

αλαγθαία αλακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, κέρξη λα θηάζνπκε ζην 

ζηάδην κηαο θνηλσλίαο ηεο κάζεζεο».  
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      Ζ αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο θαηαιήγεη ζηελ αλάγθε γηα ηε ζχζηαζε ελφο κε-

ζπζηήκαηνο πνπ ζα αγθαιηάζεη εθπαηδεπηηθά ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ πξφηαζε ηεο UNESCO ηειηθά επηθξάηεζε έλαληη  απηψλ 

πνπ ζα εηζεγεζνχλ ηελ ίδηα πεξίνδν ν ΟΟΑ, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ε 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα. Γηα πξψηε θνξά, έηζη, εηζήρζεζαλ νη έλλνηεο ηεο 

Γηα βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Κνηλσλίαο ηεο Μάζεζεο, έλλνηεο πνπ ζα θπξηαξρήζνπλ 

ζηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή ξεηνξηθή απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘80  θαη κεηά (Γθφβαξεο & 

Ρνπζζάθεο, 2008· ακαξά, 2005). ηελ νπζία, ε αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο Faure 

ζρεκαηνπνίεζε ην πνιηηηθν-θηινζνθηθφ πιαίζην ελφο νπκαληζηηθνχ θαη 

δεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο κε καζεζηαθέο επθαηξίεο γηα ηνλ θαζέλα, ελφο 

ζπζηήκαηνο πνπ νδεγεί ζηε ρεηξαθέηεζε ηνπ αηφκνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θνηλσληθή πξνέιεπζε, ηε θπιεηηθή θαηαγσγή, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ ειηθία 

ηνπ (Schuetze, 2006:289-306).   

2)  ηα ηέιε ηνπ ‘60, ν ΟΟΑ, ακθηζβεηψληαο ηε δπλαηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ 

ζπζηεκάησλ λα νδεγήζνπλ ζε επηηπρία ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηζφηεηαο 

επθαηξηψλ θαη νηθνλνκηθήο αληαπνδνηηθφηεηαο, θαη ελδηαθεξφκελνο θπξίσο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ησλ ΄΄ειηθησκέλσλ εξγαδνκέλσλ΄΄, πξνηείλεη 

ηελ «Δπαλαιακβαλφκελε Δθπαίδεπζε» (recurrent education). «Ζ βαζηθή ηδέα ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε επέθηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ αηφκσλ, κέζσ ηεο επέιηθηεο, απνδνηηθήο θαη θνηλσληθά 

δίθαηεο παξνρήο πξνγξακκάησλ κεηα-ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ελαιιαγήο 

πεξηφδσλ εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο». Σν νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ε θαηαλνκή 

ηεο εθπαίδεπζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, θαηά επαλαιακβαλφκελν 

ηξφπν, ζε ελαιιαγή κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά θχξην ιφγν κε ηελ εξγαζία αιιά 

θαη κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηε ζπληαμηνδφηεζε. Ζ δηακφξθσζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο επεξεάζηεθε  βαζχηαηα απφ ην πξσηνπνξηαθφ 

ζθαλδηλαβηθφ εθπαηδεπηηθφ κνληέιν θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ίδηνπ ηνπ ιαθ 

Πάικε ζηε χλνδν ησλ Δπξσπαίσλ Τπνπξγψλ Δθπαίδεπζεο, ζηηο Βεξζαιιίεο, ην 

1969 (Papadopoulos, 1994· Schuetze, 2006:289-306).    
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    3) Σελ ίδηα πεξίνδν, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο πξνσζνχζε ηελ έλλνηα ηεο 

«Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο» (permanent education), πνπ αθνξνχζε έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, ηθαλφ λα εμππεξεηήζεη ηηο ξαγδαία απμαλφκελεο θαη ζπλερψο 

δηαθνξνπνηνχκελεο αλάγθεο θάζε αηφκνπ, λένπ θαη ελήιηθνπ ζηελ επξσπατθή 

θνηλσλία. Απηφ πνπ πξνηείλνληαλ δελ ήηαλ έλα δηαξθέο ζρνιείν, αιιά έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα «δξάζεο», ζην νπνίν ελαιιάζζνληαλ πεξίνδνη εθπαίδεπζεο 

κε πεξηφδνπο εξγαζίαο, έλα ζχζηεκα «δεχηεξεο επθαηξίαο», «έλα ζρνιείν γηα ηε 

δσή, κέζα ζηε δσή». To πξνηεηλφκελν κνληέιν ζηεξίδνληαλ (Γθφβαξεο &  

Ρνπζζάθεο, 2008·  Council of Europe, 1971·  Schuetze, 2006:289-306,): 

 ηελ αξρή ηεο ίζεο πξφζβαζεο ζηα εθπαηδεπηηθά αγαζά γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο, αλεμαξηήησο ειηθίαο.  

 ηελ αξρή ηεο ίζεο ζπκκεηνρήο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ, ζην 

πεξηερφκελν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο,  

 ηελ αξρή ηεο παγθνζκηφηεηαο, ζηελ ελαιιαγή ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο, 

γεληθψλ θαη εηδηθψλ γλψζεσλ.  

 

4) Ζ ελαζρφιεζε ηεο ηφηε Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ) κε ηελ 

εθπαίδεπζε ήηαλ σο ην 1970 πεξηνξηζκέλε. Χζηφζν, νη ηαρχηαηεο εμειίμεηο 

νδήγεζαλ ην 1972 ζηε ζχζηαζε ηεο Eπηηξνπήο  Janne (Henri Janne), κε έξγν λα 

εμεηάζεη ην πηζαλφ πεξηερφκελν κηαο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Μηα απφ 

ηηο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο ηεο επηηξνπήο ήηαλ φηη ε Γηαξθήο Δθπαίδεπζε απνηειεί 

«πξνλνκηαθφ πεδίν δξαζηεξηφηεηαο» θαη πηζαλή «πχιε εηζφδνπ» ηεο θνηλφηεηαο  

ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Καη απηφ γηαηί σο έλαο πεξηζζφηεξν αλνηρηφο 

ρψξνο κπνξνχζε λα απνηειέζεη αθεηεξία  αιιαγήο γηα νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Έηζη, ε επηδίσμε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο ζεσξήζεθε ζπκβαηή κε ηελ 

πξννπηηθή ελαζρφιεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο  κε ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη 

(Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008). ε γεληθέο γξακκέο, ε Αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο 

Janne θαηέιεγε ζην φηη (European Commission, 1973) :  

 Σα εζληθά θξάηε ζπλερίδνπλ λα δηαηεξνχλ ηε ζεζκηθή αξκνδηφηεηα ησλ 

απαηηνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, σζηφζν ελζαξξχλνληαη ζην 

λα νδεγεζνχλ ζε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίεο, αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 

θαιψλ πξαθηηθψλ. 
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 Ζ άθακπηε δνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζα έπξεπε λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ κηα άιιε, πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθή, ηθαλή λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ, κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Απαξαίηεηεο θξίζεθαλ θαη νη αιιαγέο ζην ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

5) ε γεληθέο γξακκέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70, νη Γηεζλείο 

Οξγαληζκνί εθάξκνζαλ πνιιά απφ ηα ζρέδηα ηνπο, ρσξίο φκσο άκεζε εκπινθή κε ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη κε ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο ηνπο δεζκεχζεηο. Πέξα φκσο απφ ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ, - πνπ ήηαλ 

άιισζηε  ζπλαθφινπζνο θαη κε ηε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ-, έγηλε 

γξήγνξα αληηιεπηφ φηη ην πξνηεηλφκελν καζεζηαθφ ζρήκα ζα επέθεξε 

επαλαζηαηηθέο αιιαγέο φρη κφλν ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, θ.α. (Schuetze, 2006).          

6)  Ζ ζπδήηεζε, φκσο, γηα ηε Γηα βίνπ Μάζεζε δελ  εμειίρζεθε κε ηελ ίδηα 

έληαζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70, ιφγσ θπξίσο ηεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο θαη ηεο ππνρψξεζεο ηνπ δπηηθνχ θξάηνπο πξφλνηαο, κεηά ηελ πεηξειατθή 

θξίζε ηνπ 1973. Ζ επθνξία ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ γηα απξφζθνπηε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ππνρψξεζε ζεκαληηθά κπξνζηά ζηε κεγάιε αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο θαη ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ. Σελ πεξίνδν απηή, 

πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ έκεηλαλ αλεθάξκνζηα, - είηε 

γηαηί ζεσξήζεθαλ πνιχ ηδεαιηζηηθά, είηε γηαηί δελ βξήθαλ ηελ αλακελφκελε 

ππνζηήξημε απφ ηα θξάηε-κέιε. Βέβαηα, νη πξνηάζεηο ηνπο νδήγεζαλ θαη ζε 

νξηζκέλα απηά πνιηηηθά απνηειέζκαηα: Κάησ απφ ηελ πξνηξνπή ηνπο π.ρ., πνιιά 

θξάηε πνιιαπιαζίαζαλ ηα πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, ελψ 

άιια πηνζέηεζαλ ή δηεχξπλαλ ην ζχζηεκα ηεο ακεηβφκελεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο γηα 

ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επαλαθαηάξηηζεο 

(Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008:110).       

7)  Ζ πξψηε γεληά απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ, ζηε δεθαεηία ηνπ ‘70, νδήγεζε ζηελ 

έλαξμε ηεο δηεζλνχο ζπδήηεζεο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ξεηνξηθήο γηα ηε Γηα Βίνπ 

Μάζεζε. Ζ εκπινθή ηεο UNESCO, ηνπ ΟΟΑ, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη 

ηεο ΔΟΚ ήηαλ ζεκαληηθή, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

νξγαλσηηθψλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έπαπζε ζηαδηαθά λα γίλεηαη αληηιεπηή σο 
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κηα γξακκηθή δηαδηθαζία, κέζα ζε ηππηθά πιαίζηα. Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν ηνπ 

«πξν-εθνδηαζκνχ» (front-loaded approach), ζχκθσλα κε ην νπνίν ε κάζεζε 

παξέρεηαη ζε κηα ζπλερφκελε ρξνληθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ πνπ εθηείλεηαη 

απφ ηε ζρνιηθή έσο θαη ηελ ηππηθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θξίζεθε αλεπαξθέο. 

Βάζεη ηνπ ζθεπηηθνχ απηνχ, ε αληαπνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

είλαη επζέσο αλάινγε κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα αμηνπνίεζεο ηνπο απφ ηα άηνκα. Καηά 

ζπλέπεηα, ε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο απφ ηε 

ζπκβαηηθή δελ πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ζηα αλακελφκελα νθέιε. Ζ ζέζε απηή, φκσο, 

ζηεξίδεηαη ζηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε φηη ε απνθηεζείζα γλψζε παξακέλεη 

αιψβεηε θαη άθζαξηε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ. Οη νηθνλνκηθέο, 

επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ δελ δηθαίσζαλ απηήλ 

ηελ παξαδνρή. Τπνγξακκίζηεθε, έηζη, ε αλαγθαηφηεηα επέθηαζεο ησλ καζεζηαθψλ 

επθαηξηψλ, πέξα απφ ην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζε κε ηππηθέο αιιά θαη 

άηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο. Σνλίζηεθε κάιηζηα ε αλάπηπμε ησλ καζεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζε δχν άμνλεο, ζηνλ θάζεην/θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ (lifelong) θαη ζηνλ νξηδφληην/ζε φιν ην θάζκα ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ 

(lifewide) (Schuetze, 2006· Tuijnman & Bostrom, 2002). 

     Απηφ δελ ζεκαίλεη, βέβαηα, φηη ηα παξαδνζηαθά εζληθά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα κεηαζρεκαηίζηεθαλ άξδελ. ηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε, -πιελ 

ησλ ζθαλδηλαβηθψλ πνπ άκεζα πηνζέηεζαλ πνιηηηθέο ζπκβαηέο κε ηηο λέεο 

πξνζεγγίζεηο-, δηεπξχλζεθε ε ηππηθή αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα θαη ε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, εμέιημε πνπ αληαπνθξίλνληαλ ηφζν ζηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηεο 

επνρήο φζν θαη ζηε ινγηθή ηεο ζεσξίαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (Schuetze, 2006). 

8)  Οη εμειίμεηο απηέο ζα βξεζνχλ ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ 

αλακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηηο ακέζσο επφκελεο δεθαεηίεο, ζην 

πιαίζην πάληα ησλ δνκηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ ζπληεινχληαλ ζε φια ηα επίπεδα 

ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ, ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.  πσο αλαθέξεηαη:  «Μέζα ζε 

απηφ ην ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ ζπγθείκελν, κηα ζεηξά απφ εηδηθνχο θνξείο, ηλζηηηνχηα θαη 

ππεξεζληθνχο ζρεκαηηζκνχο εγθαινχλ ηελ εθπαίδεπζε λα αλαιάβεη έλα λέν ξφιν, 

επαγγειηδφκελνη κηα εληαία βάζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ σζηφζν ζα 

δηαθνξνπνηείηαη ζηα εηδηθά ζεκεία-αλάγθεο θάζε θξάηνπο. Μείδνλα ζηφρεπζε απνηειεί 

(φπσο ηνπιάρηζηνλ επαγγέιινληαη ηα αξκφδηα φξγαλα θαη νη επηηξνπέο εηδηθψλ) ε 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο κεηαβηνκεραληθήο θνηλσλίαο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 
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ζπκβνιήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο (απνθαινχκελεο) θνηλσλίαο ηεο 

γλψζεο» (Παπαδάθεο, 2003:205).  Έηζη, ππφ ηελ έλλνηα-νκπξέια ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο, επαλεθθίλεζε ν δηάινγνο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο 

ηάμεο πξαγκάησλ, γεγνλφο πνπ εληζρχνληαλ απφ ηελ απμεκέλε θνηλσληθή δήηεζε γηα 

εθπαηδεπηηθά αγαζά θαη επθαηξίεο, πέξα απφ ην ηππηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο 

(Schuetze, 2006).      

9)   ην πιαίζην απηφ, ε UNESCO εγθαηληάδεη ην 1990 ην θηιφδνμν 

πξφγξακκα, κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε γηα Όινπο/ Education for all». ε απηφ, ε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ε βάζε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηα 

θείκελα ηνπ Οξγαληζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζπλνιηθά ν φξνο «Γηα βίνπ 

Μάζεζε», αληί ηεο «Γηα βίνπ Δθπαίδεπζεο» ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70.  

     Σν 1996, παξαδφζεθε ζηελ UNESCO ε Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Delors γηα 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε ζηελ απγή ηνπ 21
ν
 αηψλα, κε ηνλ ηίηιν «Δθπαίδεπζε: 

Έλαο ζεζαπξφο είλαη θξπκκέλνο κέζα ηεο /Education, the treasure within». ε απηήλ, 

γίλνληαη εθηελείο αλαθνξέο ζηηο εμειίμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ, ελψ ππνγξακκίδεηαη φηη: «ήκεξα θαλείο δελ κπνξεί λα ειπίδεη φηη ζα 

απνθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λεφηεηαο ηνπ ηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ γλψζεσλ πνπ ζα 

επαξθέζεη ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπ, δηφηη ε ηαρεία εμέιημε ηνπ θφζκνπ απαηηεί ζπλερή 

εθζπγρξνληζκφ ησλ γλψζεσλ…». Γηα ην ιφγν απηφ, «θαηάιιεινο ρξφλνο γηα κάζεζε 

είλαη πιένλ νιφθιεξε ε δσή». ηε ζπγθεθξηκέλε Έθζεζε, ε έλλνηα ηεο Γηα βίνπ 

Δθπαίδεπζεο αλαδεηθλχεηαη σο ην «θιεηδί γηα ηελ είζνδν ζηνλ 21
ν
 αηψλα θαη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ απαξαίηεηε πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη 

γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ξπζκψλ ηνπ αηφκνπ  (UNESCO, 

2002:34).  Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ησλ αηφκσλ νθείιεη 

λα είλαη επέιηθηε, πνηθηιφκνξθε, λα εληάζζεηαη ζηε ινγηθή ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο, λα επλνείηαη απφ ηε δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο εθπαηδεπηηθψλ θάζεσλ 

θαη απφ ηελ ελαιιαγή πεξηφδσλ ζπνπδψλ θαη εξγαζίαο ζε έλα αλαπηπγκέλν 

πεξηβάιινλ θαηάξηηζεο, λα δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, λα πηζηνπνηεί πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απνθηήζεθαλ έμσ απφ ην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (UNESCO, 2002:165-203). 
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    Ζ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Delors πξνηείλεη κάιηζηα ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλνπο 

ππιψλεο γηα ηε Γηα βίνπ Δθπαίδεπζε, νη νπνίνη ζπληζηνχλ δηαθνξεηηθά είδε κάζεζεο  

(UNESCO, 2002:141-142):  

 «Μαζαίλσ πψο λα απνθηψ ηε γλψζε, ζπλδπάδνληαο ηθαλνπνηεηηθά κηα πιαηηά 

γεληθή παηδεία κε ηε δπλαηφηεηα εκβάζπλζεο ζε νξηζκέλα ζέκαηα. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη καζαίλσ πψο λα καζαίλσ γηα λα κπνξψ λα επσθειεζψ απφ ηηο 

επθαηξίεο πνπ ε εθπαίδεπζε πξνζθέξεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο». 

 «Μαζαίλσ λα ελεξγψ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνθηψ φρη κφλν 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, αιιά θαη γεληθφηεξα ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδσ 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη λα εξγάδνκαη αξκνληθά ζε νκάδεο. Μαζαίλσ αθφκα 

λα δξσ κέζα ζην πιαίζην δηαθφξσλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο. Σν πιαίζην απηφ πξνζθέξεηαη ζε λένπο θαη εθήβνπο είηε αλεπίζεκα  

ζε ηνπηθφ ή εζληθφ επίπεδν,  είηε επίζεκα κε ηε βνήζεηα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

εθπαίδεπζεο». 

 «Μαζαίλσ λα ζπκβηψλσ  θαηαλνψληαο ηνπο άιινπο  θαη έρνληαο επίγλσζε 

ησλ θνηλσληθψλ αιιειεμαξηήζεσλ, –ζπκβάιινληαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θνηλψλ δξάζεσλ θαη ζηε δηεπζέηεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ-, κε ζεβαζκφ απέλαληη 

ζηηο αμίεο ηνπ πινπξαιηζκνχ, ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ηεο εηξήλεο». 

 «Μαζαίλσ λα δσ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αλαπηχζζσ ηελ πξνζσπηθφηεηα 

κνπ θαη λα κπνξψ λα ελεξγψ κε κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη πεξηζζφηεξε θξίζε 

θαη πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα 

παξακειεί ηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ δπλαηνηήησλ, ηε κλήκε, ηε ινγηθή 

θξίζε, ηελ αίζζεζε ηνπ σξαίνπ, ηηο θπζηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη ηε 

δεμηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο». 

     πσο αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν : «Ζ ηδέα ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο …μεπεξλά ηνλ παξαδνζηαθφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ αξρηθήο θαη δηαξθνχο 

εθπαίδεπζεο. πλελψλεηαη κε κηα άιιε ηδέα, απηήλ ηεο θνηλσλίαο ηεο κάζεζεο, κέζα 

ζηελ νπνία φινη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα καζαίλνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ην δπλακηθφ 

ηνπο … ην πιαίζην ηεο λέαο αληίιεςεο… ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζε φινπο γεληθά 

ηνπο πνιίηεο πνιιαπιέο επθαηξίεο κάζεζεο … γηα πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηθαλνπνηνχληαη θαη ε δίςα γηα γλψζε θαη ε αλάγθε γηα αηζζεηηθή 

θαιιηέξγεηα θαη ε επηζπκία ππέξβαζεο ηνπ εαπηνχ καο…» (UNESCO, 2002:162).  
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10)  Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν (1996), ν ΟΟΑ ζπληάζζεη ζρεηηθή Έθζεζε, κε 

ηίηιν «Lifelong Learning for all/ Γηα λα θαηαζηεί ε Γηα βίνπ Μάζεζε Πξαγκαηηθφηεηα 

γηα Όινπο».  Ο φξνο «Γηα βίνπ Μάζεζε» αληηθαζηζηά πιένλ ζηα θείκελα ηνπ 

Οξγαληζκνχ ηνλ φξν «Δπαλαιακβαλφκελε Δθπαίδεπζε», ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70. 

Σψξα κάιηζηα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν θαη ηελ πξνζσπηθή επζχλε ηνπ 

αηφκνπ. H Γηα βίνπ Μάζεζε αληηκεησπίδεηαη σο ην πην ζεκαληηθφ φρεκα γηα ηελ 

θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, ηελ ηζφηεηα ζηηο επθαηξίεο, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ 

ελεξγή πνιηηεηφηεηα θαη θπξίσο γηα ηε δηαζθάιηζε φηη φινη, ηφζν νη λεφηεξνη φζν 

θαη νη κεγαιχηεξνη ζηελ ειηθία, ζα κπνξνχλ λα απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο 

θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα είλαη πξνζαξκφζηκνη ζηηο αιιαγέο ησλ 

εξγαζηαθψλ δνκψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. ην ζρεηηθφ θείκελν 

(OECD,1996), αλαδεηθλχνληαη απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ΟΟΑ ζπγθεθξηκέλεο 

ηάζεηο πνπ επηβάιινπλ αιιαγέο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο: 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηηζκψλ, ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ. 

 Ζ ηαρχηεηα ησλ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία θαη ε αλαγθαηφηεηα πξνζαξκνγήο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε ηε βνήζεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 Οη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο απφ ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Δπξψπε θαη 

ηε κεηαλάζηεπζε. 

 Οη κεηαβνιέο ζηελ θνηλσληθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή. 

 Οη κεηαβνιέο ζηελ εξγαζία θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Οη αιιαγέο ζηε βηνκεραλία θαη ηηο επαγγεικαηηθέο δνκέο. 

 Οη πςεινί δείθηεο αλεξγίαο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

 Ο θξίζηκνο ξφινο ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ 

αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε έλα ζηάδην κεηάβαζεο απφ ηε 

βηνκεραληθή θνηλσλία ζε κηα Οηθνλνκία Μάζεζεο.  

 Ζ αλεπάξθεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ θαηαλνκήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πφξσλ, αιιά θαη ε βεβαηφηεηα φηη φζνη απέρνπλ απφ ηε δηα βίνπ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θηλδπλεχνπλ κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

θνηλσληθνχ ραξαθηήξα επηρείξεκα ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ίζεο πξφζβαζεο 

φισλ ησλ αλζξψπσλ ζηηο καζεζηαθέο επθαηξίεο, θαηαξγψληαο ηηο δπζρέξεηεο 

θαη ηηο αληζφηεηεο ηνπ παξειζφληνο.   
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ηε χλνδν Τπνπξγψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ αθνινχζεζε, πηνζεηήζεθαλ απφ 

ηνλ ΟΟΑ έμη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε. Απηνί ήηαλ:  

 Ζ δηεχξπλζε ηεο πξνζρνιηθήο  εθπαίδεπζεο. 

 Ζ αλαδσνγφλεζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.  

 Ζ ελζάξξπλζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

 Ζ δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία.  

 Ζ βειηίσζε ηεο ζπλνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Ζ αλαλέσζε ησλ εηζξνψλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θπξίσο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Γξήγνξα πάλησο έγηλε αληηιεπηφ φηη νη Τπνπξγνί Παηδείαο κπνξνχζαλ λα 

αζθήζνπλ ειάρηζηε επηξξνή ζηελ εμέιημε ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ζηφρσλ, θαζψο ην 

εχξνο αλαθνξάο ηνπο ππεξέβαηλε ηα φξηα ηεο πνιηηηθήο ηνπο δηθαηνδνζίαο. Χο εθ 

ηνχηνπ ε απφ κέξνπο ηνπο ζπλαίλεζε πξνο ηνπο ζηφρνπο ήηαλ πεξηζζφηεξν κηα 

δήισζε θαιψλ πξνζέζεσλ, παξά κηα δέζκεπζε γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. 

Αθνινχζσο, ππνγξακκίζηεθαλ ηέζζεξα ζηνηρεία ηδηαίηεξεο πνιηηηθήο ζεκαζίαο:     

 Ζ επηθέληξσζε ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ηηο καζεζηαθέο ηνπ αλάγθεο.  

 Ζ έκθαζε ζηελ απηνθαζνξηδφκελε κάζεζε θαη ζηα πξνζσπηθά θίλεηξα ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ.  

 Ζ αλαγλψξηζε ηνπ φηη ε κάζεζε σο δηαδηθαζία κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα ζε 

δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη φρη κφλν ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Ζ αληίιεςε φηη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία εθηείλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ.   

     Οη αλσηέξσ πξνζαλαηνιηζκνί επέθεξαλ κεγάιεο δπζθνιίεο σο πξνο ηε 

δηαρείξηζή ηνπο, θαζψο απαίηεζαλ ηελ εμέιημε λέσλ κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο θαη 

θαηαγξαθήο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, φπσο θαη ηελ αλάπηπμε 

πξνζαξκνζκέλσλ εξγαιείσλ αλάιπζεο. Οπσζδήπνηε, ην θφζηνο ηεο δηεπξπκέλεο 

πιένλ καζεζηαθήο πνξείαο θαη ε αλεχξεζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ απνηέιεζε εμ 

αξρήο ζηνηρείν κεγάινπ πξνβιεκαηηζκνχ (Schuetze, ν.α.). ε γεληθέο γξακκέο, απφ 

ην 1996 θαη κεηά, ε ζηξαηεγηθή γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε απνηειεί γηα ηνλ ΟΟΑ ην 

ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν γηα φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ην 

πιαίζην δηαζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο δξάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ 
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νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ηελ  απαζρφιεζε. Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε ζπλεπψο 

ζπληζηά γηα ηνλ ΟΟΑ «ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε» (OECD, 2004).  

11)   Ζ Γηα βίνπ Μάζεζε απαζρφιεζε, φπσο αλαθέξζεθε, απφ λσξίο θαη ηνλ  

θνηλνηηθφ ιφγν γηα ηελ εθπαίδεπζε. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, «θνηλφο 

παξαλνκαζηήο ησλ πξψησλ παξεκβάζεσλ ηεο Κνηλφηεηαο ζην δήηεκα ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο… ήηαλ ε δηεχξπλζε ησλ επθαηξηψλ κάζεζεο, κε ζηφρν ηελ επηθαηξνπνίεζε 

ησλ πξνζφλησλ ηνπ απαμησκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο» (Γθφβαξεο & 

Ρνπζζάθεο, 2008:116).  

    Ζ Γηα βίνπ Μάζεζε έθαλε ηελ πξσηαγσληζηηθή ηεο παξνπζία ζην πιαίζην 

ησλ επξσπατθήο πνιηηηθήο, κε ηε Λεπθή Βίβιν ηνπ 1993 πνπ είρε ηνλ  ηίηιν 

«Αλάπηπμε, Αληαγσληζηηθφηεηα, Απαζρφιεζε – Οη πξνθιήζεηο θαη ε αληηκεηψπηζε 

ηνπο γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ 21
ν
 αηψλα» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 1994). Σν 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δπξψπεο, έρνληαο ζην επίθεληξν ην δήηεκα ηεο αλεξγίαο. 

Οη αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζεσξνχληαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο, ελψ ε Γηα Βίνπ Μάζεζε 

αλαγνξεχεηαη ζε πξψην ζηφρν ηεο επηρεηξνχκελεο κεηαξξχζκηζεο.  

     ηε ζπλέρεηα, θαη ιίγν πξηλ ηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο  UNESCO θαη ηνπ 

ΟΟΑ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θεξχζζεη ην 1996 σο «Δπξσπατθφ Έηνο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο», πξνθαιψληαο πνιπάξηζκεο ζπδεηήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο. ηφρνο, «ε 

επξχηεξε πιεξνθφξεζε θαη ε αθχπληζε ησλ Δπξσπαίσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο» (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, ν.α.).  ην πιαίζην 

απηφ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ζην δηάζηεκα 1995-96 δχν βηβιία ζρεηηθά 

κε ηελ εθπαίδεπζε ζηε λέα επνρή: 1) Σε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ 

Καηάξηηζε, κε ηίηιν «Teaching and Learning – Towards the Learning Society / 

Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε – Πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο» (E.C, 1995) θαη 2) Σν 

Πξάζηλν Βηβιίν, κε ηίηιν «Εσή θαη εξγαζία ζηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ: πξψηα 

ν άλζξσπνο» (E.C, 1996). Καη ζηα δπν θείκελα, αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο εμειίμεηο, ζε κηα δηά βίνπ 

εθπαηδεπηηθή πξννπηηθή, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ν θαζνδηθφο θχθινο ηεο 
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απψιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ε απαξραίσζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. πγθεθξηκέλα: 

      α)  ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε, επηζεκαίλεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ θινληζκψλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ηερλνινγηθήο θαη 

πιεξνθνξηαθήο επαλάζηαζεο ζηα εξγαζηαθά δεδνκέλα. πσο αλαθέξεηαη,                                                   

«Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ε επηζηεκνληθή θαη 

ηερλνινγηθή πξφνδνο … νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ εξγαζίαο. Απφ ηα 

ζρνιεία απαηηνχλ λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Μεηαβάιινπλ ηνλ ηξφπν δσήο καο. Οη 

κεηαβνιέο απηέο δελ είλαη ηπραίεο. Πξναλαγγέιινπλ ηελ απξηαλή θνηλσλία…. Ζ 

εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε κπνξνχλ λα παίμνπλ θεληξηθφ ξφιν ελ πξνθεηκέλσ. Πψο 

ζα εμνπιηζηνχλ νη εξγαδφκελνη κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ ηνπο είλαη 

απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ γξήγνξα ζηε κεηαβνιή θαη ηηο λέεο 

αλάγθεο;…».  

     Οη θχξηνη ηνκείο αλάιεςεο δξάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή ζπλδένληαη κε ηελ 

ελζάξξπλζε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ, ηε δηαζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ απνθιεηζκψλ, ηελ επαξθή γλψζε ηξηψλ 

επξσπατθψλ γισζζψλ απφ ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο, θαζψο θαη ηελ ηζνβαξή 

δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζηελ θαηάξηηζε. Σν πεξηερφκελν ηεο 

Λεπθήο Βίβινπ ηνπ 1995 αλαθέξεηαη ζπλεπψο κφλν ζε έλαλ θαζαξά θνηλσληθφ 

ζηφρν, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Οη ππφινηπνη ηέζζεξηο 

ζηφρνη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηε δηαζθάιηζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρεη αλάγθε 

ε νηθνλνκία θαη ε αγνξά εξγαζίαο (Borg & Mayo, 2004:18-25). 

     Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζε ηξεηο θαηαιπηηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ 

ηα πξάγκαηα ζε νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο βαζηέο πξνζαξκνγέο:  Σε καδηθή δηάδνζε 

ησλ ηερλνινγηψλ ηεο επηθνηλσλίαο, ηελ πίεζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη ηελ ηαρεία 

επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε θαηάξηηζε 

ζεσξείηαη πξνλνκηαθφ ζηνηρείν ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο εμέιημεο. Χο απάληεζε ζηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ πεξηβάιινληνο, ππνζηεξίδεηαη πσο ζα πξέπεη λα επηηξαπεί 

ζηνλ θαζέλα λα έρεη πξφζβαζε ζηε γεληθή κφξθσζε θαη θαηφπηλ λα αλαπηχμεη ηελ 

επάξθεηα ηνπ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηε δξαζηεξηφηεηα, ζέζεηο πνπ ζπλδένληαη ζηελά 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο. ην Λεπθφ Βηβιίν ηνλίδεηαη επίζεο εκθαηηθά 
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ν ξφινο ηνπ αηφκνπ θαη ε πξνζσπηθή ηνπ επζχλε ζηελ αλαδήηεζε θαη απφθηεζε ησλ 

απαξαίηεησλ γλσζηηθψλ εθνδίσλ.    

ην πιαίζην απηφ, ε Γηα Βίνπ Μάζεζε αλαδεηθλχεηαη πξψηνο ζηφρνο ηεο 

πξνηεηλφκελεο κεηαξξχζκηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηα επφκελα ρξφληα. Ζ επηηνκή ησλ 

ζπλαθψλ αληηιήςεσλ γηα ηελ αμία ηεο γλψζεο δηαηππψλεηαη μεθάζαξα ζηηο 

ηειεπηαίεο παξαγξάθνπο ηεο Λεπθήο Βίβινπ, αληαλαθιψληαο ηελ επίζεκε γξακκή ηεο 

επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, φηη δειαδή «…ε θπξηφηεξε πξψηε χιε ηεο 

Δπξψπεο  είλαη ε θαηά νπζία {ησλ πνιηηψλ ηεο}». ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ηνλίδεηαη 

επίζεο πσο « ε θνηλσλία ηνπ κέιινληνο ζα είλαη κηα θνηλσλία ηεο γλψζεο», κέζα ζηελ 

νπνία κφλνλ κε ηελ «αλάπηπμε ηεο γεληθήο κφξθσζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

γηα απαζρφιεζε θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα» νη εξγαδφκελνη ζα κπνξέζνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ «ηελ έιεπζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ηε δηεζλνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνεπηζηήκεο».  

     β)   ην δεχηεξν θείκελν ηεο Δπηηξνπήο, «Εσή θαη εξγαζία ζηελ θνηλσλία ησλ 

πιεξνθνξηψλ: πξψηα ν άλζξσπνο», ππνγξακκίδεηαη ε δπλακηθή πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηελ επαλάζηαζε ησλ ΣΠΔ θαη ηνλίδεηαη φηη: «… Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ε Δπξψπε είλαη 

ε εθ βάζξσλ αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ επαλάζηαζε ησλ ΣΠΔ … θαη λα ζπκβαδίδεη κε 

ηε ζπλερή εμέιημε ηνπο ζηα επφκελα ρξφληα…. Μαθξνπξφζεζκα, ε βαζηθή αλάγθε γηα 

ηελ Δπξψπε είλαη λα αλαπηχμεη κηα λέα αξρηηεθηνληθή δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεί φινπο ηνπο παξάγνληεο ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζρνιείσλ…» 

         Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε απνθηά εθεμήο θεληξηθή ζέζε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Κνηλφηεηαο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε:                               

Έηζη, ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πηνζεηεί ην 1996 έλα πνιηηηθφ θείκελν 

ζπκπεξαζκάησλ, κε ηίηιν «ηξαηεγηθή γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε / Conclusions on a 

Strategy for Lifelong Learning», εμεηδηθεχνληαο κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ. Σν ίδην 

δηάζηεκα, ζην Έθηαθην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ κε ζέκα ηελ 

απαζρφιεζε, ε Γηα Βίνπ Μάζεζε αλαθεξχζζεηαη νξηδφληηνο ζηφρνο πνπ δηαπεξλά 

ηηο ηέζζεξηο αξρέο ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ 
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επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα 

ησλ επθαηξηψλ (http://ec.europa.eu employment_ social /elm /summit /en /papers / 

guide2.htm ).  

     Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε πξσηαγσληζηεί θαη ζηελ «Αηδέληα 2000», ην εληαίν 

πιαίζην ζηξαηεγηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ 21
ν
 αηψλα, φπνπ επηρεηξείηαη 

ε ζθηαγξάθεζε ησλ λέσλ ηάζεσλ. πσο αλαθέξεηαη: «Σν ζηνηρείν-θιεηδί γηα ηε 

ζχγρξνλε παγθφζκηα νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ηελ απάληεζε πξνο ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, θαη ηελ επαλάζηαζε ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσλίαο. Οη ηερλνινγίεο απηέο είλαη πνπ θαζνξίδνπλ παγθνζκίσο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ θαη επηβάιινπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

γηα λέα άπια αγαζά… Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε έξεπλα, ε εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηάξηηζε αληηπξνζσπεχνπλ νπζηαζηηθέο άπιεο επελδχζεηο»  (European Commission, 

1997).   

     Έηζη ινηπφλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ε ζπδήηεζε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζηαδηαθά δηαθνξνπνηήζεθε, ιακβάλνληαο 

πεξηζζφηεξν ππφςε ηελ επηρεηξεκαηνινγία γηα αιιαγέο ζηα εζληθά ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο πνπ απαηηνχλ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη λέεο δεμηφηεηεο, ν 

αληαγσληζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε άιιεο δπλάκεηο, θπξίσο ηηο ΖΠΑ, θαζψο 

θαη ε ζέζε ηεο Δ.Δ. κεηαμχ ησλ Οηθνλνκηψλ ηεο Γλψζεο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ηα 

αίηηα απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο (Pepin, 2007). 

 Ζ επηζπκεηή αιιαγή, φκσο, ζπληεινχληαλ κε αξγνχο ξπζκνχο, επεηδή 

απαηηνχζε απφ ηα θξάηε-κέιε ζνβαξνχο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη αιιαγή λννηξνπίαο 

ζε φια ηα επίπεδα. Δμάιινπ, νη κεηαμχ ηνπο απνθιίζεηο ήηαλ αμηνζεκείσηεο:                        

Ζ αλάπηπμε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο π.ρ. ήηαλ πνιχ πην εθηθηφο ζηφρνο γηα ηα θξάηε 

ηεο Β. Δπξψπεο, θπξίσο ηα θαλδηλαβηθά, θαζψο δηέζεηαλ έλα θαιά νξγαλσκέλν 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, απνθεληξσκέλε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αιιά θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηε 

ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνιηηηθήο. Καηά ζπλέπεηα, έγηλε θαηαλνεηφ φηη νη 

πξναλαθεξφκελεο πξνθιήζεηο  δελ κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζε ζπλζήθεο 

απνκφλσζεο, αληηζέησο απαηηνχζαλ ηε δηακφξθσζε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο γηα ηελ 
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εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε (Pepin, 2007). Απηφ ζα επηηεπρζεί ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 

αηψλα, κε ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο.  

12)   Πξάγκαηη, ε Γηα Βίνπ Μάζεζε ζηελ απγή ηεο λέαο ρηιηεηίαο θαηέζηε 

θεληξηθή έλλνηα αλαθνξάο,  ηφζν ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο φζν 

θαη ζην δεθαεηέο πξφγξακκα 2000-2010 γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EU, 2000-2010). Με ηα απνηειέζκαηα 

ηεο Ληζζαβφλαο, νπζηαζηηθά αλαγλσξίδεηαη ζε αλψηαην θνηλνηηθφ επίπεδν φηη:                    

α) Ζ γλψζε θαη ε δηαξθήο ηεο αλαβάζκηζε κέζσ ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο είλαη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο Δ.Δ.                 

β) Δίλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ε επέλδπζε ζε ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπσο ε εθπαίδεπζε /θαηάξηηζε (Pepin, 

2007:121-132).    

Έηζη, ε ζηξαηεγηθή ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο:                       

 ηνλ νηθνλνκηθφ ππιψλα, «εληάζζεηαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο 

γλψζεο».    

 ηνλ θνηλσληθφ ππιψλα, «απνηειεί θνηλφ ζηφρν ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, ησλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζηηο ελεξγέο 

πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη ηηο πνιηηηθέο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ».   

 ηνλ πεξηβαιινληηθφ ππιψλα, «ζπκβάιιεη ζηελ εγξήγνξζε θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ ζην ζηφρν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ 

δηαρσξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ». 

Δπεηδή κάιηζηα ε Γηα βίνπ Μάζεζε αληηκεησπίδεηαη σο ζπζηεκηθή έλλνηα πνπ 

δηαπεξλά  φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο θαη ηα δηάθνξα επίπεδα ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ 1) «Αλαπηχζζεηαη σο ζπλεθηηθή ζηξαηεγηθή κε βάζε ad hoc απνθάζεηο 

ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο», 2) «Δληάζζεηαη σο ζηφρνο θαη σο πξαθηηθή ζε 

δηάθνξεο πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχληαη απφ ηελ Έλσζε, φπσο ε πνιηηηθή απαζρφιεζεο ή 

ε πνιηηηθή γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning)», 3) «Δίλαη αληηθείκελν ησλ 

δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο ελφο ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο δεηθηψλ γηα ηε κέηξεζε ηεο 
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πξνφδνπ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο», 4) «Απνηειεί ηνκέα ζηελήο ζπλεξγαζίαο 

{ηεο Δ.Δ.} κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ν ΟΟΑ θαη ε UNESCO» 

ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηέζεθαλ, 

έηζη,  νη  παξαθάησ έμη βαζηθνί ζηφρνη:  

 Ζ πξφζθηεζε θαη αλαλέσζε ησλ λέσλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηηο δεμηφηεηεο Πιεξνθνξηθήο, ζηηο μέλεο γιψζζεο, ζηελ ηερλνινγηθή 

θνπιηνχξα θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.              

 Ζ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο.  

 Ζ θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, κε απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο, 

πνπ ζπλάδνπλ κε κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ εθηείλεηαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα θαη ζε φιν ην εχξνο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο θαη ε απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

κάζεζεο, ηδηαίηεξα γηα ηε κε-ηππηθή θαη ηελ άηππε κάζεζε.      

 Ζ θαζνδήγεζε θαη ε πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

ηζφηηκε πξφζβαζε ζηα καζεζηαθά αγαζά, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο.  

 Ζ εγγχηεηα ησλ καζεζηαθψλ αγαζψλ κε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 

     Ζ εθαξκνγή ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Ληζζαβφλαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο θαηάξηηζεο νδήγεζε ζε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, θπξίσο ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν, ζε άκεζε πάληα δηαζχλδεζε κε ηε Γηα βίνπ Μάζεζε (Pepin, 2007:121-

132). Έηζη, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην «Τπφκλεκα γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε/A 

Memorandum on Lifelong Learning» (2000), έζεζε σο ζηφρν ην λα εμεπξεζνχλ 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο, ψζηε λα εληζρπζεί ζηα θξάηε-κέιε ε 

Γηα Βίνπ Μάζεζε γηα Όινπο. Σα αίηηα πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαζεψξεζε ηεο 

παξαδνζηαθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ πεξηγξάθνληαη κε έληνλν ηξφπν: 

«Ζ ζεκεξηλή Δπξψπε βηψλεη κηα αιιαγή πνπ είλαη ζπγθξίζηκε ζε έθηαζε κε εθείλε ηεο 

Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο…». ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, ππνγξακκίδεηαη εμ αξρήο 

φηη ε Γηα βίνπ Μάζεζε δελ είλαη απιά κηα φςε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, 

αληηζέησο πξέπεη λα θαηαζηεί κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία ε θαηεπζπληήξηα αξρή ζε 

φιν ην θάζκα ησλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ. Δπηζεκαίλεηαη αθφκα ε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο ηππηθήο, ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο.    
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πσο αλαθέξεηαη, «ν θαζέλαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζεη ειεχζεξεο 

καζεζηαθέο δηαδξνκέο ηεο δηθήο ηνπ επηινγήο, αληί λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αθνινπζήζεη πξνθαζνξηζκέλνπο δξφκνπο πξνο ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε 

δήηεζε θαη φρη ην αληίζεην».  

     Σν Τπφκλεκα είρε σο ζθνπφ ηελ πξφθιεζε κηαο παλεπξσπατθήο ζπδήηεζεο 

γχξσ απφ ηε Γηα βίνπ Μάζεζε. Πξάγκαηη, ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν απνηέιεζε ηε 

βάζε γηα κηα ζεηξά δηαβνπιεχζεσλ κε θνηλσληθνχο εηαίξνπο, θνξείο, νξγαληζκνχο, 

ηδξχκαηα θαη πνιίηεο (πεξίπνπ 3.000 θείκελα εζηάιεζαλ ζηελ Δπηηξνπή θαη 12.000 

πνιίηεο ζπκκεηείραλ ζηηο ζρεηηθέο δηαβνπιεχζεηο). Δπίζεο, ππήξμε ζπλεξγαζία ηεο 

Δπηηξνπήο κε άιινπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, θπξίσο κε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 

ηνλ ΟΟΑ θαη ηελ ΟΤΝΔΚΟ (Παζηάο, 2006β:259). Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο 

/ζπδεηήζεηο  ζπλδέζεθαλ κε έμη βαζηθνχο άμνλεο /ζηφρνπο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2000β:5-20): 

 «Δμαζθάιηζε θαζνιηθήο θαη ζπλερνχο πξφζβαζεο ζηε κάζεζε γηα ηελ 

απφθηεζε θαη αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαξθή 

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο». 

 «Αηζζεηή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα 

δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζην πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο Δπξψπεο, - ην ιαφ 

ηεο». 

 «Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, θαζψο θαη 

ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο γηα ηε ζπλερή δηα βίνπ κάζεζε ζε νιφθιεξν ην 

θάζκα ηεο δσήο». 

 «εκαληηθή βειηίσζε ησλ ηξφπσλ θαηαλφεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο, εηδηθά ηεο κε ηππηθήο θαη 

ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο». 

 «Δμαζθάιηζε ζηνλ θαζέλα εχθνιεο πξφζβαζεο ζε πςειήο πνηφηεηαο 

πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο». 

 «Παξνρή δπλαηνηήησλ γηα δηα βίνπ κάζεζε φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηηο 

θνηλσλίεο πνπ δνπλ νη καζεηέο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν, ηερλνινγηψλ  πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο».    
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      Αθνινχζσο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε ην 2001 ηελ Αλαθνίλσζε κε 

ηίηιν «Πξαγκαηνπνίεζε ελφο Δπξσπατθνχ Xψξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο/ Making a 

European Area of Lifelong Learning a Reality» (Commission of the European 

Communities, 2001). ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, αλαθέξεηαη φηη σο Γηα βίνπ 

Μάζεζε ελλνείηαη «… θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιακβάλεηαη ζε 

νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε εο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ …» ηνπ αηφκνπ, ελψ ππνγξακκίδεηαη πσο «ην πιάηνο ηνπ νξηζκνχ 

απηνχ επηζχξεη ηελ πξνζνρή ζηελ πιήξε έθηαζε ηεο ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο 

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο». Ζ ζπγθεθξηκέλε Αλαθνίλσζε έζεζε καδί κε ην 

Τπφκλεκα πνπ πξνεγήζεθε ηηο βάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο σο 

βαζηθή θνηλνηηθή εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή, ζην πιαίζην ηεο Ληζζαβφλαο.  

    πσο πξναλαθέξζεθε, ην Μάξηην ηνπ 2001 θαη κεηά απφ εληνιή ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο ηνθρφικεο 

ελέθξηλε ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ην Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

2010-Γηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα, θνηλνί ζηφρνη» (European Commission, 2002).                   

ην λέν Πξφγξακκα, ε πξννπηηθή κηαο εθπαίδεπζεο απφ ην ιίθλν έσο ηνλ ηάθν 

γίλεηαη βαζηθή νξγαλσηηθή αξρή, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηε ζχγθιηζε 

ηεο παηδείαο κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (Σζανχζεο, 2007:459).  

 

Αθνινχζεζε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2002,  Έθζεζε κε 15 Γείθηεο Πνηφηεηαο γηα ηε 

Γηα βίνπ Δθπαίδεπζε  (European Commission, 2002), ζηελ νπνία ππνγξακκίδεηαη 

κεηαμχ άιισλ φηη πιένλ ε Γηα βίνπ Μάζεζε είλαη ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα φια ηα 

θξάηε-κέιε. Δλ ζπλερεία, ην «Φήθηζκα γηα ηε Γηα βίνπ Μάζεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο» (πκβνχιην ΔΔ, 2002β) θαιεί ηα θξάηε-κέιε λα αλαιάβνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εκπέδσζε  ηεο Γηα βίνπ 

Μάζεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδφζεθε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο Γηα βίνπ 

Μάζεζεο ήηαλ θαη ε επηδίσμε ζπλεξγαζίαο ηεο Κνηλφηεηαο κε Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο, φπσο ν ΟΟΑ θαη ε UNESCO, γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ δηα βίνπ κάζεζεο.  

     Τπνγξακκίζηεθε αθφκα ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο,  αιιά θαη ε αλάγθε εηζαγσγήο κεηαξξπζκίζεσλ 

ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κε ηε Γηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο, ην 
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Ννέκβξην ηνπ 2002. Με ηελ ηειεπηαία, δφζεθε λέα  ψζεζε ζηελ Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή 

Πνιηηηθή,  θαζψο δηακνξθψζεθε  έλα  εληαίν  πιαίζην γηα  ηε  δηαθάλεηα ησλ  πξνζφλησλ  θαη  έλα 

θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο  γηα  ηε  δηαζθάιηζε  ηεο  πνηφηεηαο  ζηελ  εθπαίδεπζε,  κε  

ζπγθεθξηκέλνπο  πνηνηηθνχο δείθηεο. Σέζεθαλ,  επίζεο,  νη  πξψηεο  βάζεηο  γηα  ηε  δεκηνπξγία  ελφο  

ζπζηήκαηνο  κεηαθνξάο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008·  Pepin, 2007).                       

    Σν 2003, ην πκβνχιην Παηδείαο δεκνζίεπζε 5 επξσπατθά θξηηήξηα αλαθνξάο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, κέζα ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζζαβφλαο θαη ηνπ Λεπηνκεξνχο Πξνγξάκκαηνο Δξγαζίαο.  ε φ,ηη αθνξά ηε Γηα 

βίνπ Μάζεζε, αλαθέξεηαη πσο «…κέρξη ην 2010 ην κέζν επίπεδν ζπκκεηνρήο… ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα θζάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 12,5 % ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

ελειίθσλ ζε ειηθία εξγαζίαο (25 έσο 64 εηψλ)» (πκβνχιην Δ.Δ., 2003).  

 

Σν 2006, θαη κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, εγθξίλεηαη Κνηλή Απφθαζε 

γηα ηε ζέζπηζε Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο, κε νξίδνληα 

ην δηάζηεκα 2007-2013 (Κνηλή Απφθαζε 1720/2006/ΔΚ). Σν λέν Πξφγξακκα 

Γξάζεο απεπζχλεηαη ζε έλα επξχ θνηλφ απνδεθηψλ πνπ πεξηιακβάλεη καζεηέο, 

ζπνπδαζηέο, ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο, εθπαηδεπηηθνχο, εθπαηδεπηέο, άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, επηρεηξήζεηο, θνηλσληθνχο εηαίξνπο, θνξείο, θ.α. 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη «λα ζπκβάιιεη κε ηε δηα βίνπ κάζεζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο Κνηλφηεηαο, σο πξνεγκέλεο θνηλσλίαο ζηε γλψζε, κε βηψζηκε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη κεγαιχηεξε 

θνηλσληθή ζπλνρή, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια, ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Απνζθνπεί ηδίσο ζηελ ελίζρπζε ησλ 

αληαιιαγψλ, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Κνηλφηεηα, ψζηε λα θαηαζηνχλ παγθφζκην ζεκείν 

πνηνηηθήο αλαθνξάο». Σαπηφρξνλα, βέβαηα, ηνλίδεηαη φηη «…ην πξφγξακκα δηα βίνπ 

κάζεζεο ζα ππνζηεξίδεη θαη ζα ζπκπιεξψλεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα 

θξάηε-κέιε, ζεβφκελν πιήξσο ηελ αξκνδηφηεηα ηνπο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηελ πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή ηνπο 

πνηθηινκνξθία».   
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Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο  αθνξνχζαλ:  

 ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ. 

 ηελ δηακφξθσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Γηα βίνπ Μάζεζεο. 

 ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

θαη ζηελ ελεξγφ πνιηηεηφηεηα. 

 ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο πνηθηινκνξθίαο. 

 ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο ζηελ εκπέδσζε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε, κε αλαγλψξηζε ησλ επξσπατθψλ αμηψλ θαη 

ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηελ εζληθή θαη πνιηηηζκηθή εηεξνγέλεηα. 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζε φιν ην θάζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κε ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ 

εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. 

Σν πξφγξακκα γηα ηε Γηα βίνπ Μάζεζε 2007-2013 ελζσκάησζε έμη ηνκεαθά 

ππνπξνγξάκκαηα  (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008· Ρνπζζάθεο, 2002· Σζανχζεο, 

2007): 

 Σν πξφγξακκα Comenius γηα ηελ πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη  

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε θχξηνπο ζηφρνπο: α) ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο 

θαη β) ηελ νηθνδφκεζε εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ. 

 Σν πξφγξακκα Erasmus γηα ηελ ηξηηνβάζκηα  θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν, κε θχξηνπο ζηφρνπο:              

α) ηε δηακφξθσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη β) 

ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ θαηλνηνκία. 

 Σν πξφγξακκα  Leonardo Da Vinci γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε εθηφο ηνπ ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ, κε θχξηνπο ζηφρνπο:                  

α) ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνπο 

επηηξέςνπλ λα εμειηρζνχλ πξνζσπηθά θαη λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, β) ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη γ) ηελ ελίζρπζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 
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 Σν πξφγξακκα Grundtvig γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, κε θχξηνπο 

ζηφρνπο: α) ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο γήξαλζεο ηνπ 

επξσπατθνχ πιεζπζκνχ θαη β) ηε ζηήξημε ησλ ελειίθσλ γηα ηελ απφθηεζε 

λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

 Σν Δγθάξζην Πξφγξακκα πνπ θαιχπηεη δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο ηεο 

γισζζνκάζεηαο, αλάπηπμεο παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ κε βάζε ηηο ΣΠΔ, -πέξα 

απφ ηα ηνκεαθά πξνγξάκκαηα δξάζεο. 

 Σν πξφγξακκα Jean Monnet πνπ αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο ηνπ αθαδεκατθνχ ηνκέα.  

  Απφ ην 2000 ινηπφλ θαη κεηά, ε Γηα βίνπ Μάζεζε είλαη αλειιηπψο παξνχζα, 

είηε σο νξγαληθφ κέξνο ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Ληζαβφλαο, είηε σο ζπζηαηηθφ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, φπσο είλαη ε 

Γηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα, είηε σο κειινληηθφο ζηφρνο ησλ επξσπατθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζην πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010», είηε 

σο βαζηθφ ζηνηρείν ζην λέν «Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηε Γηα βίνπ Μάζεζε 2007-

2013». Σα παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ φηη ηφζν ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο  

Έλσζεο φζν θαη ηα αξκφδηα ζεζκηθά θνηλνηηθά φξγαλα ηελ εθιακβάλνπλ σο 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα, σο έλα κέζν αληηκεηψπηζεο ηεο ζπιινγηθήο θαη 

αηνκηθήο αβεβαηφηεηαο/αλαζθάιεηαο γηα ην κέιινλ, ε νπνία παξαηεξείηαη ζην 

ζχγρξνλν θφζκν, αιιά θαη σο ηνλ πιένλ θαηάιιειν ηξφπν αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ, θαηαπνιέκεζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη επίηεπμεο 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008:119). 

  13)   Ο ΟΟΑ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξφηεηλε, ην 2005, έλα πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ Γηα βίνπ Μάζεζεο, βάζεη ηεζζάξσλ 

ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα φιεο ηηο βαζκίδεο (αξρήο γελνκέλεο απφ ηε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε) θαη νδεγνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε αλαγθαζηηθέο 

πξνζαξκνγέο/ κεηαξξπζκίζεηο  (OECD, 2005).  χκθσλα κε απηφ ην πιαίζην: 

 Ζ νξγαλσκέλε κάζεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζπζηεκαηηθή θαη 

αιιεινζπλδεφκελε ζε φια ηα επίπεδα, μεθηλψληαο απφ ηε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. 
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 Ο καζεηεπφκελνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ππξήλαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Απηή ε ΄΄πξνζσπνπνίεζε ηεο κάζεζεο΄΄ είλαη έλαο εμαηξεηηθά απαηηεηηθφο 

ζηφρνο. 

 Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηα θίλεηξα γηα κάζεζε, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί 

ε έληαμε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αθφκα θαη ησλ ιηγφηεξν επηηπρεκέλσλ,  

κε βάζε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ. 

 Θα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ νη πνιιαπινί ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο είλαη αλάγθε λα ππνρσξήζεη ε κνλνκεξήο έκθαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ εξγαιεηαθή ρξήζε ηεο 

γλψζεο.   

14)  ζνλ αθνξά ηψξα ηηο ελλνηνινγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη:  

i) Ζ πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνλίδεη αξθεηά ηελ νηθνλνκηθή 

πξννπηηθή, αληηκεησπίδνληαο ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε σο ην πην απνηειεζκαηηθφ 

εξγαιείν ησλ θξαηψλ γηα ηελ επηηπρή ηνπο πνξεία πξνο κηα Οηθνλνκία ηεο Γλψζεο 

(Schuetze, 2006).  

ii) Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε UNESCO αληηκεησπίδεη ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε κε κηα 

πεξηζζφηεξν αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ζε έλα, - φπσο ραξαθηεξίζηεθε απφ 

νξηζκέλνπο-, νπηνπηθφ πιαίζην. Σν ζηνηρείν απηφ επηθξίζεθε θαη ζηηο πξνηάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Delors (Watson, 1999).                           

iii) Ο ΟΟΑ, -παξά ηνλ νκνινγεκέλν νηθνλνκηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ-, πηνζεηεί 

κηα ελδηάκεζε ζηάζε, επηκέλνληαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη κάζεζε γηα φινπο (Schuetze, 

2006). Ζ επηινγή απηή εξκελεχηεθε αθελφο απφ ηελ απφ κέξνπο ηνπ αλαγλψξηζε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν θαη αθεηέξνπ απφ 

ηε βαξχηεηα πνπ απνδφζεθε ζηε ζεσξία ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ, ηελ 

πνιιαπιαζηαζηηθή αμία ησλ εθπαηδεπηηθψλ επελδχζεσλ  θαη ηε βαξχηεηα ηνπ 

αλεξκήλεπηνπ ππφινηπνπ  ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία ησλ 

θξαηψλ (Papadopoulos,1994).  
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15) ζνλ αθνξά ηψξα ζην δήηεκα ηεο πξνψζεζεο θαη εθαξκνγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνπο 

Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, νη απφςεηο είλαη δηηηέο: Γηα ηνλ Kleinbrink (2011), ε πνιηηηθή 

ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, θαη εηδηθφηεξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξεί λα 

πξνζεγγηζηεί κέζα απφ ην πξίζκα κηαο θαηαζθεπαζκέλεο λφξκαο, πνπ επηβάιιεηαη 

ζηαδηαθά ζηα θξάηε-κέιε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Γηα ηνλ Schuetze 

(2006), ε πξνψζεζε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο δελ ζα πξέπεη λα πηζησζεί κφλν ζηε 

δξάζε ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ. πσο ππνζηεξίδεη, πνιιέο θνξέο  είλαη ηα ίδηα ηα 

θξάηε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο σο πξνσζεηέο θαη 

λνκηκνπνηεηέο ησλ απνθάζεψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

αηδέληεο κεηαξξχζκηζεο ή λα επεξεάζνπλ εθείλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ φιε 

δηαδηθαζία ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο επηθπιαθηηθά ή θξηηηθά.       

16)   ε γεληθέο γξακκέο, ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε Γηα 

βίνπ Μάζεζε αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ρψξνπ. 

Καη απηφ γηαηί ελππάξρνπλ πνηθίιεο ηάζεηο, πξσηνβνπιίεο, δνκέο, κεραληζκνί θαη 

πξνγξάκκαηα πνπ αγθαιηάδνπλ ηφζν ην πξνυπάξρνλ πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ φζν θαη απηφ ηεο Δλδν-ππεξεζηαθήο Καηάξηηζεο (Schuetze, 2006).                  

Καηά ζπλέπεηα, νη ππεξεζληθέο πξσηνβνπιίεο γηα εληαίν ζπληνληζκφ δελ έρνπλ 

νδεγήζεη κέρξη ζηηγκήο ζε απφιπηε νκνηνκνξθία. Οη εζληθέο δηαθσλίεο θαη νη 

αληίξξνπεο δπλάκεηο ήηαλ θαη παξακέλνπλ αηζζεηέο, θαζηζηψληαο ηε Γηα Βίνπ 

Μάζεζε (φπσο θαη ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ) πεδίν δσεξψλ αληηπαξαζέζεσλ, ζε 

επίπεδν πξνζαλαηνιηζκψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη δξάζεσλ. Oη δηαθνξνπνηήζεηο, βέβαηα, 

είλαη ελ πνιινίο αλακελφκελεο, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θάζε ρψξαο, θπξίσο ην δηαθνξεηηθφ νηθνλνκηθν-

θνηλσληθφ κνληέιν ζπγθξφηεζεο ηνπο  (Green, 2000). 

 

 

 

 

 



201 
 

  3.6   χλνςε – πζρεηηζκνί 

 

1)     Καηά ηηο ηξεηο  (θαη πιένλ) ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζε φια ηα θείκελα ηνπ ππεξεζληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο εμειίμεηο ζην  

δηεζλέο πεξηβάιινλ: Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, ν ΟΟΑ θαη ε ΟΤΝΔΚΟ δίλνπλ ηζρπξφ παξφλ ζηελ 

πνξεία δηεζλνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Μέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηερληθψλ, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο ιφγνο απηνρζνλνπνηείηαη θαη γίλεηαη ζχζηεκα αλαθνξάο γηα ηε 

ράξαμε εζληθήο  εθπαηδεπηηθήο  πνιηηηθήο. Βέβαηα, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πξνρσξήζεη 

πεξηζζφηεξν, θαζψο δηαζέηεη «πεγέο θαη λνκηθά κέζα γηα λα εηζάγεη θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη 

πξνγξάκκαηα λένπ ηχπνπ θαη επίζεο λα ζπληνλίζεη ηε ρξήζε ησλ εζληθψλ κέζσλ γηα ηνπο δηεζλείο 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο» (Marklund, 2006:158). Αιιά θαη ν ΟΟΑ, απφ ηα κέζα θπξίσο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 9́0, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα «ζπκκεηνρήο δηεζλνχο νξγαληζκνχ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ΟΟΑ είλαη κηα ηερλνδνκή 

πνπ ιεηηνπξγεί σο «δεμακελή ζθέςεο», παξάγεη ίφγν  ́θαη πξαθηηθέο θαη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε 

ζπγθξφηεζε ηδεφηνπσλ θαη ηελ πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ξνψλ (eduscapes, 

policyscapes)» (Παζηάο, 2016:82). Μέζα ζην ίδην πιαίζην, αιιά κε έλαλ πεξηζζφηεξν νπκαληζηηθφ, - 

θαηά άιινπο νπηνπηθφ πξνζαλαηνιηζκφ-, εθπνξεχεηαη θαη ε δηεζλνχο εκβέιεηαο εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ηεο UNESCO.   

Μάιηζηα, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ν ΟΟΑ  ρξεζηκνπνηνχλ  ζρεδφλ παξφκνηεο κεζφδνπο 

άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζπλδένληαη κε ην ζπληνληζκφ  θαη ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο 

γλψκεο.  Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη δχν ππεξεζληθνί 

πξσηαγσληζηέο δηακνξθψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα ζπγθξνηνχλ 

κηα θνηλή εθπαηδεπηηθή αηδέληα, θαζνξίδνληαο ην πεξηερφκελν ησλ  αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ηφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ν ΟΟΑ  φρη κφλν αλαπηχζζνπλ  επξείαο 

θιίκαθαο εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο,, αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο εληάζζνπλ ζηαδηαθά ζην 

ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην. Απηφ π.ρ. παξαηεξείηαη ζηελ  πεξίπησζε ηεο Δ.Δ.  κε  ηελ πινπνίεζε ηεο 

Γηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα, αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΟΟΑ, κε ηελ αλάπηπμε δεηθηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε  (Martens, Balzer, Sackmann & Weymann,  2004). Οπζηαζηηθά, νη δχν 

ππεξεζληθνί πξσηαγσληζηέο ζπκπνξεχνληαη: Υξεζηκνπνηνχλ θνηλή εθπαηδεπηηθή 

νξνινγία, απνζηέιινπλ ηα ίδηα κελχκαηα ζηνπο απαληαρνχ απνδέθηεο θαη πηνζεηνχλ 

θνηλνχο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, ηνλίδνληαο εκθαηηθά ηε ζεκαζία ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαη παίξλνληαο φξθν 
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φηη ζην φλνκα ηεο πξνφδνπ είλαη αλαπφθεπθηε ε πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο (Rinne, 2008).  

2)   ζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε ελαζρφιεζε 

ηεο Κνηλφηεηαο κε ηα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαλ  γηα κεγάιν δηάζηεκα ηακπνχ,  

ηνκέαο απνθιεηζηηθήο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηαο ηνπ θάζε θξάηνπο ρσξηζηά.  «Αθνχ, ινηπφλ, νη 

νξακαηηζηέο ηεο επξσπατθήο έλσζεο  δελ  κπνξνχζαλ  λα  θηηάμνπλ ηελ Δπξψπε ησλ νλείξσλ ηνπο,  

απηή πνπ ζα πεξηειάκβαλε ή ζα έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, έθηηαμαλ ηελ 

Δπξψπε πνπ κπνξνχζαλ,  κηα Δπξψπε πνπ ζηεξίδνληαλ ζε νηθνλνκηθνχο  θπξίσο ζηφρνπο»  

(European Commission, 2006a). Xξεηάζηεθαλ πεξίπνπ  ηξηάληα  ρξφληα  δηεξγαζηψλ θαη 

δηαβνπιεχζεσλ (1976-2006) , πξνθεηκέλνπ  λα θαηαζηεί  δπλαηή  ε  δηακφξθσζε  ελφο  ζπλεθηηθνχ  

πιαηζίνπ  ζπλεξγαζίαο  ησλ  θξαηψλ-κειψλ  ζηνλ ηνκέα  ηεο  εθπαίδεπζεο  θαη ηεο  θαηάξηηζεο.              

Ζ πνξεία πνπ δηαλχζεθε ήηαλ φλησο καθξά, αθνχ επί  δεθαεηίεο νη παξεκβάζεηο ηεο ηφηε 

Δπξσπατθήο  Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο  πεξηνξίδνληαλ ζε δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο, θαζψο απηά ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ηνπο δηαηππσκέλνπο  ηεο ζηφρνπο  ( κεηαθίλεζε, 

εγθαηάζηαζε θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ) (European 

Commission, 2006a).       

ηα επφκελα ρξφληα, αθνινχζεζαλ  δηαδηθαζίεο δηεχξπλζεο θαη επέθηαζεο ησλ ελσζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ, πνπ ππαγνξεχηεθαλ απφ νηθνλνκηθνχο,  πνιηηηθνχο  θαη γεσζηξαηεγηθνχο  ιφγνπο.                    

Ζ θνηλνηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζπλδέζεθε κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε  ηεο  

γεξαηάο  επείξνπ.  Καηά ζπλέπεηα, ν εθπαηδεπηηθφο ιφγνο ηεο Κνηλφηεηαο εμαξηήζεθε απφ ηε  

κεηεμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ηεο  ιφγνπ. πζρεηίζηεθε,  έηζη,  κε ηελ πνξεία 

νινθιήξσζεο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο,  κε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή,  ηελ πνιηηηζκηθή εηεξνγέλεηα 

θαη ηε δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο,  - ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη βέβαηα φηη  δελ ππήξμαλ 

ζνβαξφηαηεο δπζρέξεηεο θαη αληηζηάζεηο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλήζεθαλ θαη νη απνθάζεηο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηεξκαηηζηνχλ νη αιιεπάιιειεο αληηδηθίεο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ: Έηζη, ε δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ε̈παγγεικαηηθή εθπαίδεπζε  ̈ αγθάιηαζε 

ζηαδηαθά νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, εληείλνληαο ηνπο εζληθνχο θφβνπο γηα 

ε̈θπαηδεπηηθή αιινηξίσζε  ̈(Εκαο, 2003:119-120). Σειηθά, ηα θξάηε-κέιε μεπέξαζαλ  ηα ζεζκηθά 

εκπφδηα θαη ηνλ εγγελή θφβν απψιεηαο ηεο εζληθήο ηνπο θπξηαξρίαο, κπξνζηά ζηνλ ειινρεχνληα 

θίλδπλν  ηνπ δηεζλνχο εθπαηδεπηηθνχ απνκνλσηηζκνχ, κε φ,ηη  απηφ ζπλεπάγεηαη.   Δίρε αξρίζεη 

πιένλ  λα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο επξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα γίλεη  κε  ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ κέιινληνο 

θαη φρη  κε βάζε ηελ θιεξνλνκηά ηνπ παξειζφληνο ( ΔRΣ, 1995).  



203 
 

 

Με  ηελ  ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ε 

εθπαίδεπζε ζεζκνζεηήζεθε σο βαζηθή πεξηνρή άζθεζεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο, γεγνλφο  πνπ 

νδήγεζε  «ζηελ αλαβάζκηζε, ηελ απηνλφκεζε θαη ηε δηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή»  (Παζηάο, 2002:197).  πλαθφινπζα, ν 

ιφγνο γηα κηα λ̈έα Δπξψπε  ̈ θαη γηα  κηα λ̈έα ηάμε πξαγκάησλ  ̈ δηάλνημε γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα πξννπηηθέο πνπ μεπεξλνχζαλ ηα φξηα ηεο εθάζηνηε εζληθήο θνπιηνχξαο (Bell, 1995).           

Ζ  πξψηε θάζε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο έιαβε ρψξα κέζα ζε έλα 

πξνζεθηηθφ θαη πεξηνξηζκέλν πιαίζην, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θξαηψλ-κειψλ ζε εζεινληηθά 

πξνγξάκκαηα ή πξνζσξηλνχ ηχπνπ ζπκθσλίεο. Ζ ξεηνξηθή ηεο πεξηφδνπ απηήο εζηίαζε ζηελ 

πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ εκπέδσζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε / ΔΓΔ  θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο, σο κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο 

αλεξγίαο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ είζνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν παξάγνληαη κηα ζεηξά απφ Αλαθνηλσζέληα θαη Αλαθνξέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ 

νη κειινληηθέο πνιηηηθέο ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο (Nφvνa,  2013:104-123) 

Με ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο ην 2000, ηίζεηαη σο θεληξηθφο  ζηφρνο ην  λα θαηαζηεί ε 

Δπξψπε ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο . ηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε 

εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε, απφ πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο άζθεζεο πνιηηηθήο,  γίλνληαη ην επίθεληξν 

ελαζρφιεζεο ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο, εγθαηληάδνληαο  κηα λέα επνρή δηεπξπκέλεο ζπλεξγαζίαο  

κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ (European Commission, 2006a). Σν εξγαιείν 

ηεο Αλνηθηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ/ΑΜ επέηξεςε απφ ηε Ληζζαβφλα θαη κεηά ηε 

ζηελή θαη δηαξθή ζπλεξγαζία ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο 

είλαη π.ρ. ν πξνζδηνξηζκφο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηε Γηα βίνπ Μάζεζε ηνλ 21
ν
 αηψλα (Nφvνa,  2013:104-123·  Pepin, 2011). 

Μπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα φηη ε ηξαηεγηθή πνπ εγθαηληάζηεθε ην 2000 

ζπληζηά κηα ηζηνξηθή θακπή γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο, ζπλεξγαζία πνπ μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ ‘70 (Pepin, 2011). 

πσο ππνγξακκίδεηαη, νη εμειίμεηο απφ ηε Ληζζαβφλα θαη κεηά «ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελδπλάκσζε ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνχο δηάζηαζεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο 

θαη πξαθηηθέο ησλ ρσξψλ κειψλ. Ηδηαίηεξα, φκσο, ε Αλνηθηή Μέζνδνο πληνληζκνχ 

θαη ην ζχζηεκα δεηθηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010» έρνπλ 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ εκπέδσζε ηεο αληίιεςεο πνπ ζέιεη ηηο εθπαηδεπηηθέο 



204 
 

πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο λα κελ απνηηκνχληαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο κφλν ζε εζληθφ επίπεδν, αιιά λα ζπγθξίλνληαη κε αληίζηνηρεο 

πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζεσξνχληαη επηηπρεκέλεο ζηα ππφινηπα θξάηε-κέιε» 

(ΟΔΠΔΚ, 2007:25). Υσξίο ακθηβνιία, ν πξνζδηνξηζκφο θνηλψλ ζηφρσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ νη εζληθέο πνιηηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε, αιιά θαη ν θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ γηα ηελ πνζνηηθή 

απνηίκεζε ηεο ζπληεινχκελεο πξνφδνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε Δ.Δ. έρεη πξνρσξήζεη ζε 

επίπεδν θαηαζθεπήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνιχ πην πέξα απφ ηα φξηα πνπ 

δηαζθάιηδε ε επαλαιακβαλφκελε  ζηηο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηεο Ληζζαβφλαο 

δηαβεβαίσζε πεξί ζεβαζκνχ ηεο εζληθήο δηαθνξεηηθφηεηαο.  

3) Οη εμειίμεηο πνπ δξνκνινγήζεθαλ κε ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο θαη 

ηελ Αλνηθηή Μέζνδν πληνληζκνχ ππνδεηθλχνπλ φηη ηα εζληθά ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο ζα δερηνχλ ζνβαξέο πηέζεηο γηα κεηαξξπζκίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηνχλ θαη λα ελαξκνληζηνχλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Υψξνπ.  

πγθεθξηκέλα, ε εζληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζε επίπεδν ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα πξνάγεη ηελ έλλνηα ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο, παξάιιεια 

κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, θαζψο θαη λα αλαπηχζζεη ηηο έλλνηεο ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ησλ αλνηθηψλ νξηδφλησλ. ε  επίπεδν κεηα-ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηα επξσπατθά θξάηε ζα πξέπεη λα θαηαξγήζνπλ ηα φπνηα ζηεγαλά, 

αλαπηχζζνληαο πνιιαπινχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, - ζηνηρείν πνπ κε βάζε ηα λέα εξγαζηαθά δεδνκέλα ζα 

εληζρχζεη ηφζν ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα φζν θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο. ε επίπεδν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, βαζηθνί ζηφρνη ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ νθείινπλ λα είλαη ε θαηάξγεζε ησλ ζηεγαλψλ, ε δηαζχλδεζε ηεο 

ηξηηνβάζκηαο αθαδεκατθήο κε ηελ ηξηηνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη 

ε ελίζρπζε ηεο αξηζηείαο κέζα ζην πιαίζην ηεο καδηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (Σζανχζεο, ν.α.).  Ζ κεηα-ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηα ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο αλακέλεηαη λα ππνζηνχλ ηηο κεγαιχηεξεο 

πηέζεηο γηα δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, θαζψο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έληαμε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη επεξεάδνληαη έληνλα απφ ηηο εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο (Παληίδεο & Παζηάο, 2004:247).  
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Άιισζηε, ε ζπλερηδφκελε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε απηφ  αθξηβψο απνζθνπεί, ζην λα παξάζρεη πξσηνβνπιίεο γηα 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ πξσηαγσληζηψλ θαη ηεο Κνηλφηεηαο. ηφρνο, λα 

γεθπξσζνχλ νη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ –κειψλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

πεξηζζφηεξν ζπλεθηηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Μάιηζηα, ελψ γηα 

πνιιέο δεθαεηίεο ην ελδηαθέξνλ ήηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηξακκέλν ζε 

ζπλεξγαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζηαδηαθά ζεκεηψζεθε 

ζηξνθή πξνο ηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη ην ζπληνληζκφ δξάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

εζληθέο πνιηηηθέο  κεηαξξπζκίζεσλ, ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (Ertl, 2006). 

Δπηπξφζζεηα, ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα αλαθπθιψλνληαη θαη επαλέξρνληαη 

ζην πξνζθήλην πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ρσξίο φκσο 

ην αλακελφκελν απνηέιεζκα, -ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε αλαβίσζε ηεο 

Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε / ΔΓΔ (Ertl, 2006). Πξάγκαηη, ε δηάρπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε πξνζπάζεζε λα  ππνζηεξίμεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο νινθιήξσζεο, παξάιιεια κε ηνλ νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ. ηελ νπζία, σο έλλνηα ε ΔΓΔ επηδηψθεη θάηη 

πνιχ αλψηεξν, « ηελ ππέξβαζε ηνπ  ηξφπνπ ζθέςεο ηεο λεσηεξηθήο Δπξψπεο, ηνπ ηξφπνπ χπαξμεο θαη 

ζπγθξφηεζεο ησλ εζληθψλ θνηλσληψλ θαη εθθξάδεη ηε ξήμε κε ην κνλνδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ζπλείδεζεο ησλ εζλνθξαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ»  (Παληίδεο, & Παζηάο, 

2004:15). 

4)  ε απηφ ην πιαίζην, ε  δηεπξπκέλε θαη πνιπεπίπεδε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ δηαδξακαηίδεη  θνκβηθφ ξφιν.  Καη απηφ γηαηί,  νη ζηφρνη ηεο Ληζζαβφλαο δελ είλαη δπλαηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ  απφ θαλέλα  θξάηνο- κέινο  κεκνλσκέλα.  Πξάγκαηη, ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά: Ζ Δπξψπε, κνινλφηη 

θηινδνμεί λα γίλεη ε αληαγσληζηηθφηεξε δχλακε παγθνζκίσο, δελ έρεη θαηαθέξεη  αθφκα λα πάξεη ην 

πξνβάδηζκα απφ ηνπο κεγάινπο ηεο αληαγσληζηέο ηεο, ηηο ηζρπξέο νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο θαη ηηο 

Ζ.Π.Α.. Αθφκα θαη ε εθαξκνγή ηεο Αλνηθηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ/ΑΜ ζπλαληά δπζρέξεηεο, 

θαζψο ιφγσ ηνπ πξναηξεηηθνχ ηεο ραξαθηήξα «ζθνληάθηεη»  ζηελ απξνζπκία, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ (Παζηάο, 2006β:362-363). Ο γεληθφο πξνζαλαηνιηζκφο  ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  πξνο κηα αλνηθηή  Κνηλσλία ηεο Γλψζεο,  πνπ ζα  αλαπξνζαξκφδεηαη 

δηαξθψο θαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζηηο εμειίμεηο ηνπ πεξηβάιινληνο,  απαηηεί ινηπφλ ζεκαληηθή 

θαη ζπιινγηθή αληηκεηψπηζε. Σελ αλαγθαηφηεηα απηή ηα επξσπατθά θξάηε δελ κπνξνχλ πιένλ λα 
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αγλννχλ θαηά ηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνιηηηθήο, θαζψο θηλδπλεχνπλ δηαθνξεηηθά λα 

ππνλνκεχζνπλ ηε δηεζλή ηνπο αμηνπηζηία θαη ηελ αληαπνθξηζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο  παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο εξγαζίαο  (Σζανχζεο, 2007:315-317).             

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ –κειψλ θαη ηεο Κνηλφηεηαο ζεσξείηαη  επηπξνζζέησο 

αλαγθαία γηα ηελ απνδνρή θαη λνκηκνπνίεζε ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο.  ηφρνο, ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ θαη ε δηακφξθσζε ελφο ιηγφηεξνπ 

εζληθνχ θαη πεξηζζφηεξν θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα ζηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,  - ζε  

αληηζηνηρία πάληα κε ηηο  ελσζηαθέο εμειίμεηο ζην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Ζ θνηλνηηθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαίλεηαη λα είλαη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε δπλακηθή πξνζαξκνγή 

ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη πξνο ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ 

επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  Οη επηινγέο απηέο απαηηνχλ ηε δηακφξθσζε ελφο θνηλνχ 

θαη ζπγθιίλνληνο, - φρη ππνρξεσηηθά εληαίνπ θαη νκνηφκνξθνπ,-  επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ.  Ο βαζκφο, ε έθηαζε 

θαη ε πνηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο ζε απηή ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ 

παξακέλνπλ έλα θξίζηκν εξψηεκα. Οη κειινληηθέο, ινηπφλ, επηδηψμεηο ηεο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαίλεηαη λα εκπεξηέρνληαη ζηνπο φξνπο ζχγθιηζε, ζπλεξγαζία, ζπλνρή θαη πξννπηηθή 

(Παληίδεο & Παζηάο, 2004:250-251·  Παζηάο, 2006β:362-63· Marklund, 2006:158-159).      

 5)  ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, νη ππεξεζληθνί πξσηαγσληζηέο επέθεξαλ  ηε κεγάιε 

εθπαηδεπηηθή ηνκή εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο, ζην πιαίζην ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Γλψζεο, «αλαηξέπνληαο νπζηαζηηθά  ηε  βάζε νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο»  

(Σζανχζεο, 2007:465-466).  Ζ  Γηα βίνπ Μάζεζε αλαδείρζεθε  ζηαδηαθά  ζε ζπζηεκηθή έλλνηα, 

πνπ δηαπεξλά νξηδφληηα  φια  ηα  επίπεδα άζθεζεο πνιηηηθήο. Οη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί  θαη  

ηα θξάηε-κέιε «…επηθαινχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε γηα δηα βίνπ κάζεζε 

σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ησλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σελ αληηιακβάλνληαη 

σο κέζν γηα ηελ επηηπρία ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο…» 

(Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008:104). Σν πέξαζκα απφ ην παξαδνζηαθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζηε Γηα βίνπ Μάζεζε ζπληζηά ίζσο  κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο 

ζηε κεηα-λεσηεξηθή επνρή, θαζψο επηθέξεη κεγάιεο πξνζαξκνγέο νδεγψληαο ζηελ 

θαηάξγεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζηεγαλψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ θαη 

επηπέδσλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη θχθινη ζπνπδψλ, δηαηεξψληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη 

ηελ απηνηέιεηα ηνπο, δελ απνηεινχλ πιένλ ζηεγαλά, αληηζέησο  εληάζζνληαη ζην 

πιαίζην κηαο «δηα βίνπ εθηεηλφκελεο, αηνκηθήο καζεζηαθήο δηαδξνκήο» (Σζανχζεο 

2007:267-268 &307).      
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6)  Ζ αλαζπγθξφηεζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαίλεηαη  λα 

επζπγξακκίδεηαη κε ηα λεν-θηιειεχζεξα πξνηάγκαηα, ππεξεηψληαο ην φξακα κηαο δηεζλνπνηεκέλεο 

θαη απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο νπνίαο ε πνηφηεηα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα κεηξεζεί θαη λα 

ειεγρζεί πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζεη ζηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη αλάπηπμε.  ην επίθεληξν ηνπ  

ελδηαθέξνληνο εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ε θαηάξηηζε, ε απαζρνιεζηκφηεηα θαη ε 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηηο νηνλεί αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ ίδηα ε 

έλλνηα ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο γίλεηαη αληηιεπηή πιένλ σο ε ζπλερηδφκελε ¨απφθηεζε 

ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο¨ (Nφvoa, 

2013:104-123). Απφ ηελ πιεπξά ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, φζν θαη  αλ 

θαηαβάιιεηαη  πξνζπάζεηα γηα ηε κε απεκπφιεζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ ηδεσδψλ, είλαη έθδειε ε 

ηάζε εξκελεπηηθνχ εμσξατζκνχ  θαη  κνλαδηθήο αλάγλσζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Απηφο, φκσο, ν ππεξ-πξνζδηνξηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

παξάγνληα θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο έρεη ππνζηεί θξηηηθή απφ πνιινχο. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο έρεη γίλεη έλα είδνο  ¨αξέλαο¨ 

γηα ηελ Δ.Δ. θαη ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Οη ελέξγεηεο ηνπο κάιηζηα θαίλεηαη λα 

ζηεξίδνληαη ζηε βάζε κηαο ηδενινγίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εξγάδνληαη γηα λα 

πξνζθέξνπλ ¨νξζφδνμεο¨ απαληήζεηο  ζηα πξνβιήκαηα ησλ πινπζίσλ θξαηψλ (Dale, 

1999·  Dale & Robertson, 2002· Rinne, 2004).  Αλαπφθεπθηα, νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη ην 

εξγαζηαθφ status ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Ivanovic, 2012).                            

Ζ Δ.Δ. εηδηθφηεξα, νθείιεη λα αληρλεχζεη ην δηθφ ηεο κνληέιν εθπαίδεπζεο, 

θαηαιήγνληαο ζε έλα δσληαλφ θαη δπλακηθφ αληίινγν απέλαληη ζηελ άθξαηε 

απειεπζέξσζε ησλ πάλησλ, απέλαληη ζηελ επηθξάηεζε ηεο νηθνλνκίαο ζε βάξνο ηνπ 

αηφκνπ θαη ηεο πνιηηηθήο (Μαληάηεο, 2004). Ζ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ελνπνίεζεο πξέπεη λα γίλεη δεκνθξαηηθά, θαη απηή ε δεκνθξαηηθφηεηα νθείιεη λα 

δηαπεξάζεη ηνλ επξσπατθφ ρψξν εθπαίδεπζεο. Μφλνλ έηζη  είλαη δπλαηφ λα 

παξαθακθζεί «… ε ζπρλά δηαθξηλφκελε απεηιή απνζηείξσζεο ηεο επξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο εμαηηίαο πνιηηηθννηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ…» (Εκαο, 

2003:120). Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο νξηζκέλνη πξνρσξνχλ έλα βήκα παξαπέξα, 

επηρεηξεκαηνινγψληαο ππέξ κηαο ¨πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Δθπαίδεπζεο¨ (Mialaret, 

2004:60). 
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4ν  θεθάιαην: Η ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε θαη 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ   

ζηελ Δπξψπε. 
 

Δηζαγσγηθά 

     

ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα, νη  αλαπφδξαζηεο ζπλέπεηεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ βίν, ε αλάδπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 

θαη ν ζπζηεκηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ κεηα-λεσηεξηθψλ θξαηψλ πξνο κηα δηα βίνπ 

καζεζηαθή δηαδξνκή ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

απαζρνιεζηκφηεηα θαη ε επεκεξία ηνπο, άξρηζαλ λα επηθέξνπλ κε αλαζηξέςηκνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο ζηα εζληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Χο γλσζηφ, 

ηα ηειεπηαία νθείινπλ λα ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο. ηαλ νη 

θνηλσλίεο δηέξρνληαη απφ βαζείο κεηαζρεκαηηζκνχο, φπσο απηνί ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ηφηε αλαδχνληαη ηζρπξέο πηέζεηο γηα λα εληζρπζεί ε 

δηαζπλδεζηκφηεηα αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο 

θνηλσληθέο αλάγθεο (Coolahan, 2002). Μέρξη ζηηγκήο, φκσο, θαίλεηαη φηη  ηα 

πεξηζζφηεξα εζληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ λα κελ 

άιιαμε ηίπνηα ζηελ νξγάλσζε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα. 

Γίλεηαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ φηη ηα ζπζηήκαηα κάζεζεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη δνπλ θαη καζαίλνπλ ζήκεξα (Commission of 

the E.C., 2000a), θαζψο δηαθνξεηηθά θηλδπλεχνπλ απφ έλαλ ηδηφηππν εθπαηδεπηηθφ 

απνκνλσηηζκφ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην κέιινλ ηνπο. 

    Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ν εθπαηδεπηηθνί  βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο σο κεζάδνληεο  ηεο φιεο κεηαξξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ απνζηνιή 

ηνπο είλαη εμαηξεηηθά πνιπδηάζηαηε θαη ε ζπκβνιή ηνπο θξίζηκε γηα ηελ φδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ππάξρεη ζε παγθφζκην επίπεδν 

εληνλφηαην ελδηαθέξνλ γηα ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο θαη ηεο 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πγθεθξηκέλα, ε 

πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο, ζεσξείηαη σο ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε παξάκεηξν. Γελ 
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είλαη ηπραίν, έηζη, φηη ζε αλαθνξά  γλσζηήο εηαηξείαο ζπκβνχισλ ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο ηνλίδεηαη πσο: α) Ζ πνηφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αληηζηνηρεί 

ζηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ,  β) γηα λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, θαη γ) 

γηα λα βειηησζεί ζε γεληθφηεξν επίπεδν ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ 

νη θαηάιιεινη κεραληζκνί ψζηε λα πξνζθέξεηαη ζε θάζε καζεηή δηδαζθαιία πςειήο 

πνηφηεηαο (Barber & Mourshed, 2007:16, 34 & 49).  

Τπάξρεη, φκσο, θαη κηα αθφκε δηάζηαζε: Ζ δηαζθάιηζε κηαο πςειήο 

πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

γηα ηελ επίηεπμε κηαο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ εζληθψλ πφξσλ, αθνχ 

ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (θαη φρη κφλν) ηα  «δχν πεξίπνπ ηξίηα ησλ 

δαπαλψλ γηα ηα ζρνιεία δηαηίζεληαη γηα ηηο ακνηβέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (Δπηηξνπή 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2007:4). Οη απαηηήζεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

απμάλνληαη ινηπφλ ζε δηεζλέο επίπεδν, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξν ε επηηπρία ησλ 

επηρεηξνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ παξαθίλεζεο θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο (Council, 2004:29).   Χο εθ ηνχηνπ, ν ξφινο θαη ε 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ βξίζθνληαη ππφ δηαξθή 

δηαπξαγκάηεπζε.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο πηέζεηο γηα αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα, 

ππάξρεη γεληθφηεξε ζχγθιηζε απφςεσλ ζην φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο λα επηθαηξνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο 

πνπ ηνπο είλαη αλαγθαίεο ζηελ άζθεζε ησλ δχζθνισλ θαζεθφλησλ ηνπο, κε ζηφρν 

κηα εθπαίδεπζε πςειήο πνηφηεηαο. Τπνζηεξίδεηαη άιισζηε φηη αθφκα θαη ηα πην 

θαιά ζπζηήκαηα εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ φιεο ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα ρξεηαζηνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο (OECD & E.C., 2010:12).  Απηφ ζεκαίλεη πσο παξ‘ φιν 

πνπ ην ζχλνιν ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη δερηεί εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε 

πξηλ ηελ είζνδν ηνπο ζην επάγγεικα, νη πεξηζζφηεξνη ζα ρξεηαζηνχλ πξφζζεηε 

ελίζρπζε πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζχγρξνλνπο, δηαθνξνπνηεκέλνπο 

επαγγεικαηηθνχο ηνπο ξφινπο  (Eurydice, 1995). Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ε 

δηαθνξνπνηεκέλε παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ έρεη λα πξνζθέξεη 

πνιιά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ειηθηψλ, είηε απηνί 

βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο πξνζαξκνγήο (1-3 ρξφληα ζην επάγγεικα), είηε βξίζθνληαη 
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ζηε θάζε ηεο έληαμεο ζην επάγγεικα (4-6 ρξφληα), είηε βξίζθνληαη ζηε θάζε ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ (7 έσο 11 ρξφληα ππεξεζίαο), είηε δηαλχνπλ ηελ πεξίνδν ηεο 

επαγγεικαηηθήο θξίζεο (12-19 έηε ππεξεζίαο), είηε βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο σξηκφηεηαο (20-30 έηε ππεξεζίαο), είηε αθφκα δηαλχνπλ ηε θάζε ηεο 

ςπρνινγηθήο απνζηαζηνπνίεζεο απφ ην επάγγεικα ηνπο (31-35 έηε ππεξεζίαο) 

(Μαηζαγγνχξαο, 2005:64-68).  

Οη ζπληζηψζεο  ηνπ δεηήκαηνο ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

πνιιαπιέο. Θεσξείηαη πιένλ θνηλφο ηφπνο  φηη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα αλαιακβάλεη θαη λα 

ζρεδηάδεη  πξνζσπηθά  ην  πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο, θαζψο  θαιείηαη  λα 

αληαπνθξηζεί ζηνπο πνιιαπινχο ξφινπο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, λα  δηαρεηξηζηεί ηηο 

ζπληεινχκελεο αιιαγέο, λα πξνζδηνξίζεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο  θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο  πνηθίιεο  

καζεζηαθέο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ  ηνπ.  Θεσξείηαη, φκσο, εμίζνπ αλαγθαία θαη ε 

ζπκβνιή ησλ  ίδησλ  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  ηδξπκάησλ, ησλ δηνηθεηηθψλ ππεπζχλσλ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ ηζπλφλησλ σο πξνο ην λα δηαζθαιηζηνχλ  νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο  θαη  νη απαξαίηεηνη 

πφξνη πνπ ζα θάλνπλ πξαγκαηηθφηεηα ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  (Uzerli & Kerger, 2010). 

   

Καηά ζπλέπεηα, εάλ ηα εζληθά θξάηε επειπηζηνχλ λα απμήζνπλ ηηο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ, ζα πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζε απηφλνκνπο, 

εκςπρσκέλνπο θαη θαιά θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ αληαπνθξηζηκφηεηα θαη 

ε ζπκκεηνρή ησλ ηειεπηαίσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ γλσζηηθνχ ηνπίνπ ζεσξείηαη 

¨εθ ησλ σλ νπθ άλεπ¨, παξάιιεια κε  ηε δηαξθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο απφ ηνπο 

ζεζκηθά ππεχζπλνπο. πσο εχζηνρα επηζεκαίλεηαη: «Σν πψο απηνί νη εθπαηδεπηηθνί 

βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ην πφζν ζπλδεδεκέλνη αηζζάλνληαη κε ηελ επηηπρία ησλ 

καζεηψλ ηνπο, ην πφζε πξνζπκία ληψζνπλ λα κάζνπλ λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο 

θαιχηεξα θαη ην πφζν ηθαλνί είλαη λα δηδάμνπλ θαιά, απνηεινχλ θιεηδηά γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο βαζηθήο θαη αλψηεξεο κάζεζεο ζε θάζε θνηλσλία. Ζ απηνδέζκεπζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνυπνζέηνπλ, φκσο, έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ 

ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζα αλαδεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο»  (Carnoy, 1999:71). 
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4.1    Πξνο κηα ¨επξσπατθή εθπαίδεπζε¨  ησλ εθπαηδεπηηθψλ     

 

     πσο αλαθέξεηαη, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θξίζηκνο ηφζν γηα ηελ 

επηηπρή καζεζηαθή πνξεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φζν θαη γηα ηελ επηηπρή θνηλσληθή 

θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ελζσκάησζε ζηηο ζχγρξνλεο Κνηλσλίεο ηεο Γλψζεο:                  

«Οη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν, βνεζψληαο ηνπο αλζξψπνπο λα 

αλαπηχμνπλ ηα ηαιέληα ηνπο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην δπλακηθφ ηνπο γηα πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη επεμία, θαζψο θαη βνεζψληαο ηνπο λα απνθηήζνπλ ην πεξίπινθν θάζκα 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ σο πνιίηεο θαη σο εξγαδφκελνη.                         

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη κεζάδνληεο κεηαμχ ελφο ηαρέσο εμειηζζφκελνπ θφζκνπ θαη 

ησλ καζεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζέιζνπλ ζ’ απηφλ». Δπηπξφζζεηα, νη απαηηήζεηο απφ 

απηνχο απμάλνληαη δηαξθψο: Δξγάδνληαη κε νκάδεο εθπαηδεπνκέλσλ νινέλα θαη πην 

αλνκνηνγελείο, πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θάζε καζεηή εκπεδψλνληαο ηελ πξννπηηθή ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηε δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, αληηκεησπίδνπλ πνιιέο θνξέο ηελ 

απμεκέλε επηζεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ελψ ζπρλά ππνθέξνπλ απφ έληνλν εξγαζηαθφ 

ζηξεο  (Commission of the European Communities, 2007a:2-4).                                                                                      

     Απφ ηελ άιιε, ε ίδηα ε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο ζπληζηά κηα ζχλζεηε θαη 

αλνηθηή δηαδηθαζία: χλζεηε, γηαηί ν εθπαηδεπηηθφο εθηειεί πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, απέλαληη ζε έλα εηεξφθιεην πιήζνο εθπαηδεπνκέλσλ.             

Αλνηθηή, γηαηί ηα ίδηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηε 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ. Σν πιαίζην εξγαζίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν κπνξεί έηζη λα ραξαθηεξηζηεί σο δηεπξπκέλν, κε 

αλακελφκελν, αζηαζέο θαη πεξίπινθν. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη 

αληηιεπηφο σο έλαο εηδηθφο πνπ είλαη ηθαλφο λα δξα απηφλνκα θαη λα παίξλεη 

απνθάζεηο κε αλεμάξηεην θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Gadusova & Mala, 2009).  

    Γεδνκέλεο ινηπφλ ηεο πεξηπινθφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο, 

ηεο βαξχηεηαο ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο πνζφηεηαο ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαη ηεο αλάγθεο λα έρνπλ επαξθή 

πξαθηηθή πείξα δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε, δελ εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ηα πξνγξάκκαηα ηεο εηζαγσγηθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο είλαη απαηηεηηθά. Ήδε, απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70, νη κεηαξξπζκίζεηο 
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ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζην  δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρεπζαλ ζηε κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ Παλεπηζηεκίσλ, -ζε δηαζχλδεζε πάληα 

κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο-, ζηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εθπαίδεπζεο ηνπο (3-6 ρξφληα 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 3-5 γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο), θαζψο  θαη ζην ζπλδπαζκφ ζεσξεηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο ζηα ζρνιεία (European Commission, 

2011).  

 Έηζη, ζε 18 θξάηε-κέιε ηα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ αξρηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε θαη θαηαιήγνπλ ζηελ απφθηεζε δηπιψκαηνο 

παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ (ISCED 5A). ζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 12 θξάηε-κέιε απαηηνχλ αξρηθή 

θαηάξηηζε παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ 

(Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2007). Πξάγκαηη, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

‘80, παξαηεξείηαη κηα ηάζε αλαβάζκηζεο ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ ηεο ¨παλεπηζηεκηνπνίεζεο¨ ηεο (Zgaga, 2008). Ζ ηάζε 

απηή απέθηεζε κεγάιε δπλακηθή ζηα επξσπατθά θξάηε, θπξίσο κεηά ηελ απφ 

κέξνπο ηνπο απνδνρή ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα  (Musset, 2010:21). 

     ε φια ηα επξσπατθά θξάηε επίζεο, ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εμππεξεηεί νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο: Δζηηάδεη ηφζν ζηελ πξνζέγγηζε δηαθφξσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ελζσκαηψλεη 

ζεσξία θαη πξάμε, πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή θαη ηελ ελδν-ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε θαη  

ζηεξίδεηαη ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα. πλαθφινπζα, ηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ αληηκεησπίδνπλ νκνεηδείο πξνθιήζεηο, φπσο ην πψο λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην πψο λα 

επηηχρνπλ ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα, ην πψο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

θχξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, αιιά θαη ην πψο λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο ζηνλ 21
ν
 αηψλα 

(Commission of the European Communities/Commission Staff Working Paper, 

2007c). 
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 Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά φηη ζε κηα ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηε Φηλιαλδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

ηε Γαιιία, εληνπίδνληαη ζπγθεθξηκέλα θνηλά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ 

σο απφξξνηα ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα θαη ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο. Σα 

αλσηέξσ εζληθά ζπζηήκαηα ζπγθιίλνπλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε, παξά ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αθνχ: 1) Σνπνζεηνχλ ηνπο καζεηέο ζην επίθεληξν ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπο. 2) Απαηηνχλ πςειφ επίπεδν πξνζφλησλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 3) Γηαζέηνπλ ζπνλδπισηφ ζχζηεκα θαηάξηηζεο. 4) Πξνζπαζνχλ λα 

δηακνξθψζνπλ κηα «δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ αθαδεκατθή γλψζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε». 5) Καζηζηνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα θχξην πεδίν 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. 6) Αμηνπνηνχλ επξέσο 

ην ζεζκφ ηνπ κέληνξα γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζην επάγγεικα  (Regnier, 

2011:194-195). 

     Μεηαμχ, φκσο, ησλ θξαηψλ-κειψλ πθίζηαληαη αθφκα κεγάιεο απνθιίζεηο, 

αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Δπξψπε εθπαηδεχνληαη ζε πνηθίια ηδξχκαηα θαηάξηηζεο, 

βάζεη δηαθνξεηηθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Αλάκεζα ζηνπο εηδηθνχο 

θαη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δελ έρεη επηηεπρζεί 

ζπλαίλεζε φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηα 

κέζνπ φινπ ηνπ θάζκαηνο ηεο ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. Καη απηφ 

γηαηί ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ππεηζέξρνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζέκαηα ηδενινγίαο, 

ηζηνξηθψλ θαηαβνιψλ, καζεζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ, δηνηθεηηθψλ κνληέισλ, 

θνηλσληθψλ πξνηχπσλ θαη αμηψλ πνπ νδεγνχλ ζε ιίγν έσο πνιχ ¨αλακελφκελεο¨ 

εζληθέο απνθιίζεηο (European Commission, 2011· Eurydice, 2002· Snoek & Zogla, 

2008).  

     Γηαθνξεηηθφ είλαη, έηζη, ζηα θξάηε-κέιε ην ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο 

εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: ε νξηζκέλα, (Διιάδα, Βέιγην, Ηηαιία), 

αθνινπζείηαη ην ζπγρξνληθφ/concurrent κνληέιν εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, βάζεη 

ηνπ νπνίνπ πξνζθέξνληαη ζπγρξφλσο νη ζπνπδέο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηηο 

ζπνπδέο ζηα παηδαγσγηθά. Σν κνληέιν απηφ εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αιινχ (νπεδία, Απζηξία, 

Φηλιαλδία, Αγγιία), πξνεγνχληαη νη ζπνπδέο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν θαη έπνληαη νη παηδαγσγηθέο ζπνπδέο, βάζεηο ηνπ 

δηαδνρηθνχ/consecutive κνληέινπ εθπαίδεπζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν βξίζθεη 
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θπξίσο εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Καη νη δχν επηινγέο πάλησο παξνπζηάδνπλ πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα. Δίλαη, κάιηζηα, δπλαηφ αθφκα θαη λα ζπλππάξμνπλ κέζα ζην ίδην 

εζληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Musset, 2010). Παξά ηηο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηεο 

ζχγθιηζεο, πθίζηαηαη ινηπφλ αθφκα κεγάιε αλνκνηνκνξθία κεηαμχ ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηε ζπλεθηίκεζε 

ησλ ζηνηρείσλ, ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηελ εκπηζηνζχλε γηα 

ηα πξνζφληα πνπ απηνί απνθηνχλ (Cornu, 2006).   

Δπηπξνζζέησο, ζηα επξσπατθά θξάηε-κέιε δελ έρεη εκπεδσζεί θάπνηα άμηα 

ιφγνπ ζπζηεκηθή ππνζηήξημε ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ λα θαιχπηεη κε δηαθνξνπνηεκέλν ηξφπν ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο 

αλάγθεο ζε φιν ην θάζκα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δηαδξνκήο: ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ην βάξνο πέθηεη ζηελ αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε, ελψ ε ελδν-ππεξεζηαθή 

θαηάξηηζε (πνπ ζεκεησηένλ δελ απνηειεί ην φινλ, αιιά έλα ηκήκα ηεο ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο) είηε ηίζεηαη ζε εζεινληηθή βάζε είηε πινπνηείηαη 

βάζεη άλσζελ εηιεκκέλσλ απνθάζεσλ.  

    Παξακέλνπλ ζπλεπψο νξηζκέλα βαζηθά δεηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε, 

φπσο: Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζρέζε ηεο αθαδεκατθήο θαηάξηηζεο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, πνηα πξέπεη λα είλαη ε ηαπηφηεηα απηψλ πνπ 

επηιέγνληαη σο εθπαηδεπηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Cornu, 2006), πνηνο πξέπεη λα 

είλαη ν βαζκφο απηνλνκίαο ησλ ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ηνπο, κε βάζε πάληα ηνπο ζθνπνχο πνπ ππεξεηεί (ή ζα πξέπεη λα ππεξεηεί) ην 

ζρνιείν θαη ην ξφιν (ή ηνπο ξφινπο) πνπ δηαδξακαηίδεη κέζα ζε απηφ ν 

εθπαηδεπηηθφο; (Snoek & Zogla, 2008). 

    Δίλαη ελδεηθηηθφ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε φηη παξφιν πνπ ην ζχλνιν 

ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ  ζπλππέγξαςε ηε Γηαθήξπμε θαη ζπκκεηέρεη ζηε 

ζρεηηθή Γηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο θνηλφο 

Δπξσπατθφο Υψξνο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 3 έηε/180 

πηζησηηθέο κνλάδεο {ECTS} γηα ην πξψην πηπρίν θαη 2 έηε/300 πηζησηηθέο 

κνλάδεο  (ECTS) γηα ηνλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ), πνιιέο ρψξεο θαίλνληαη 
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δηζηαθηηθέο ζην λα εληάμνπλ ζην πιαίζην ηεο Μπνιφληα ηελ αθαδεκατθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο. Λίγεο κφλνλ έθαλαλ βήκαηα πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε, φπσο π.ρ. ε Φηλιαλδία πνπ πηνζέηεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο έλα πιήξσο ζπκβαηφ κε ηε Γηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο 

(Cornu, 2006, www.europa.eu/education/policies / educ /bologna). 

    Απηή ε αλνκνηνκνξθία, φκσο, πξέπεη λα πεξηνξηζηεί, απφ ηε ζηηγκή 

κάιηζηα πνπ ε δηακφξθσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο 

(ΔΥΑΔ) απαηηεί ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Σν ζηνηρείν ζπλεπψο ηεο ζχγθιηζεο 

είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

(ENTEP, 2010). Δπηπξφζζεηα, θξίλεηαη απαξαίηεηνο θαη ν απφ θνηλνχ 

πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

θαηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, σο έλα πιαίζην θαζνδήγεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο δηα βίνπ επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο (E.C., 2011). Πνην ζα πξέπεη λα 

είλαη, φκσο, ην πεξηερφκελν κηαο ζπγθιίλνπζαο, ¨επξσπατθνχ ηχπνπ 

εθπαίδεπζεο¨  γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο;  

ην πνιπζπδεηεκέλν ηνπ άξζξν «What is a European Teacher», ν M. 

Schratz (2010) επηζεκαίλεη πσο ν Δπξσπαίνο Δθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη:                                                                                                                                                

 Να έρεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απαληνχλ ζε έλαλ νπνηνλδήπνηε θαιφ 

δάζθαιν, δειαδή λα θαηέρεη θαιά ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη λα 

κπνξεί λα ην δηδάμεη κε επηηπρία ζηνπο καζεηέο ηνπ.  

 Να αληηκεησπίδεη επηδέμηα ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, επηδηψθνληαο πξνο 

φθεινο ησλ καζεηψλ ηνπ λέα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, φπσο είλαη π.ρ. 

ην λα κάζνπλ λα δνχλε ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ, εληαμηαθφ θαη αλεθηηθφ 

πεξηβάιινλ, αιιά θαη ην λα αλαπηχζζνπλ ηηο  ηθαλφηεηεο /δεμηφηεηεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο.  

 Να κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηε καζεηηθή πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη λα 

ιεηηνπξγεί κέζα ζε λέα καζεζηαθά πεξηβάιινληα, επηδηψθνληαο ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ.  

 Να κεηέρεη ελεξγά ζηηο πξνζπάζεηεο  αλάπηπμεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ.  
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  Να επηδηψθεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη 

ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο.  

 Να ελζσκαηψλεη ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. 

 Να δηαθξίλεηαη απφ πςειφ αίζζεκα επαγγεικαηηζκνχ. 

 Να εληζρχεη ηελ Δπξσπατθή Γηάζηαζε/ΔΓΔ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη 

δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή. Χο έλλνηα, ε ΔΓΔ θαιείηαη λα ηζνξξνπήζεη ηηο 

εζληθέο κε ηηο ππεξεζληθέο αμίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70. 

    Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλα ¨επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ πξνθίι¨, 

ελδπλακψλνληαο ηελ Δ.Γ.Δ., κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο (Schratz, 2010): 

 πλαίζζεζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο πνπ θέξεη ν εθπαηδεπηηθφο, πέξα 

απφ ηα φξηα ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν θαιείηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη.   

 Γλψζε ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο θαη ησλ επηδξάζεψλ ηεο ζηε 

δηακφξθσζε ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ. 

  Δλεκεξφηεηα γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ.  

 Γηαρείξηζε ηεο επξσπατθήο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, άλνηγκα πξνο ζηηο 

μέλεο θνπιηνχξεο, αληηκεηψπηζε ηεο καζεηηθήο εηεξνγέλεηαο,  

αλαγλψξηζε θαη ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.                                     

 Δπαξθήο γλψζε πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο επξσπατθψλ γισζζψλ, ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο απφ ην εμσηεξηθφ. 

  Καηάιιειε εθπαίδεπζε πνπ ζα θαζηζηά ηνλ Δπξσπαίν Δθπαηδεπηηθφ 

ηθαλφ λα δηδάζθεη ζε θάζε επξσπατθή ρψξα, βνεζψληαο ηνλ λα 

πξνζεγγίδεη κε ¨επξσπατθή καηηά¨ ην δηδαθηηθφ ηνπ αληηθείκελν, λα 

αληαιιάζζεη πιηθφ θαη κεζνδνινγία κε ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπ απφ άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο, λα καζαίλεη απφ απηνχο θαη λα αλαπηχζζεη ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ηνπ κέζα ζε έλα επξσπατθφ πιαίζην.                                                            

 Δλζπλαίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε: Απηφ ζεκαίλεη 

πσο ν  Δπξσπαίνο Δθπαηδεπηηθφο επηδεηθλχεη αιιειεγγχε ζηνπο πνιίηεο 

ησλ άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαη κνηξάδεηαη κε απηνχο ηελ πίζηε ζηα 
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βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ θξηηηθή ηνπ δηδαζθαιία νθείιεη λα 

πξνσζεί ηε δηακφξθσζε ελεξγψλ επξσπαίσλ πνιηηψλ.                                   

 πγθξηζηκφηεηα ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα εζληθά 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ε πινπνίεζε ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα.     

 Αμηνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ δπλαηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο, ψζηε λα 

ππάξρεη επαθή θαη γλσξηκία κε άιια ζπζηήκαηα θαη θνπιηνχξεο 

εθπαίδεπζεο. Σφζν ν ίδηνο ν Δπξσπαίνο Δθπαηδεπηηθφο, φζν θαη νη 

καζεηέο ηνπ είλαη ζθφπηκν λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ 

πνπ πξνσζνχλ ηελ ακνηβαία πξνζέγγηζε θαη αιιεινγλσξηκία.                                                                                  

 Πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο 

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Οη ηειεπηαίεο είλαη γηα ηνλ Δπξσπαίν 

Δθπαηδεπηηθφ θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιά ηερληθά κέζα: πληζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά εξγαιεία επηθνηλσλίαο, πέξα απφ γισζζηθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο θξαγκνχο, εξγαιεία πνπ έρνπλ ηε δχλακε λα «θσηίζνπλ ηε 

κνλνπνιηηηζκηθή ζρνιηθή ξνπηίλα».  

 Δλζάξξπλζε θαη πξνψζεζε κηαο ζηέξεεο  γεληθήο παηδείαο, παξάιιεια  

κε ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, έηζη ψζηε νη 

ηειεπηαίνη λα θαηαζηνχλ απηφλνκνη, ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο ηεο 

ρψξαο ηνπο θαη ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο.      

    Ζ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν εθπαηδεχνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Δπξψπεο. Ο ξφινο ησλ 

ηξηηνβάζκησλ ηδξπκάησλ είλαη σο εθ ηνχηνπ θαζνξηζηηθφο. πσο ππνζηεξίδεηαη, 

«ηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα αξρίδνπλ λα ζθέθηνληαη 

ζνβαξά ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηακφξθσζε κηαο επξσπατθήο εζληθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη 

επίζεο λα ζθεθηνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο δηθήο ηνπο πνιηηηθήο γηα ηα δεηήκαηα απηά, 

κέζσ ζπλεξγαζηψλ …» (Zgaga, 2008:39).          
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4.2    Η Κνηλσλία ηεο Γλψζεο, ε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ε 

πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ  Δθπαηδεπηηθψλ 

 

     Γηα ηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε, ε πξψηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

είλαη θαζνξηζηηθή, ηφζν γηα ην γεληθφηεξν δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη γηα ην εηδηθφηεξν δήηεκα ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο αλάπηπμεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα θαη 

ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο (Uzerli & Kerger, 

2010). Ζ πηνζέηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο νδήγεζε ζηελ αλάγθε 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Με 

βάζε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, είλαη βέβαην πσο θαη ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ππφθεηηαη θαη ζα ππνζηεί αθφκα πην νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα 

ρξφληα πνπ έξρνληαη. Οη ηειεπηαίνη θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

θαη νινέλα πην απαηηεηηθνχο ξφινπο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην ξαγδαίν 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ζε Κνηλσλίεο ηεο Γλψζεο θαη ηεο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο, πάληα κέζα ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ αιιαγψλ 

πνπ απηή επηθέξεη (UNESCO, 2002). πγθεθξηκέλα: 

     i)  Ζ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο είλαη πξσηίζησο κηα θνηλσλία Γηα Βίνπ Μάζεζεο.                

ην πιαίζην απηφ, ε έλλνηα ηεο Γλψζεο απνκαθξχλεηαη απφ ην λεσηεξηθφ ηεο 

παξειζφλ, κε εθθξάδνληαο πιένλ κηα αληίιεςε ζηαζεξφηεηαο, εκπινπηηζκνχ θαη 

απζχπαξθηεο αμίαο. πληζηά πεξηζζφηεξν ην απνηέιεζκα κηαο ηθαλφηεηαο 

αλαδήηεζεο, ζπλδπαζκνχ, δεκηνπξγίαο, αιιά θαη επίιπζεο πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ  Γλψζε, δειαδή, απφ «απηαμία έρεη αλαρζεί ζε κέζν, ζε ηθαλφηεηα 

θαη ζε πξνζφλ».  Απηή ε αιιαγή κεηαηφπηζε ην βάξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κεηαθνξά γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο, ζηελ ίδηα ηε κάζεζε 

(Σζανχζεο, 2007:285). Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη ινηπφλ λα θαιιηεξγήζεη 

ζηνπο καζεηέο ηνπ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα κπνξνχλ λα καζαίλνπλ 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο.  

Γηα ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ηψξα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ε Γηα Βίνπ Μάζεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα απιή ελδν-ππεξεζηαθή 

θαηάξηηζε δηαξθείαο. Αληηζέησο, αλαδεηθλχεηαη ζε κηα δηα βίνπ δηαλνεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζε έλα καζεζηαθφ ζπλερέο, κε πνηθίιεο πηπρέο θαη δξαζηεξηφηεηεο 
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(Cornu, 2006). πσο αθξηβψο νη εθπαηδεπηηθνί βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα 

ραξάμνπλ κε ππεπζπλφηεηα ην ¨καζεζηαθφ ράξηε¨ ηεο δσήο ηνπο, έηζη πξέπεη θαη νη 

ίδηνη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ πιήξσο ηελ επζχλε ηνπ δηθνχ ηνπο ¨καζεζηαθνχ 

ράξηε¨. Ζ ζπγθεθξηκέλε εμέιημε νδεγεί ζηαδηαθά  ζηνλ πιήξε κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

παξαδνζηαθψλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη ζε αθφκα κεγαιχηεξεο 

πξνζαξκνγέο ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Coolahan, 2002):  

Σα πξναλαθεξζέληα ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε αλάπηπμεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λέσλ ηθαλνηήησλ, ζπκβαηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο. 

Απηέο νη ηθαλφηεηεο-θιεηδηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 

2006 (European Commission, 2006b), ζεσξνχληαη ζπλαθείο ηφζν κε ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα φζν θαη κε ηελ εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη είλαη 

νη αθφινπζεο νθηψ: 

 Ζ επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα 

 Ζ επηθνηλσλία ζε άιιεο γιψζζεο 

 Οη  ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηα καζεκαηηθά, ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ 

ηερλνινγία 

 Οη ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο 

 Σν ¨καζαίλσ πψο λα καζαίλσ¨. 

 Οη θνηλσληθέο θαη πνιηηεηαθέο ηθαλφηεηεο 

 Ζ αίζζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Ζ πνιηηηζκηθή εγξήγνξζε θαη έθθξαζε 

Οη παξαπάλσ ηθαλφηεηεο-θιεηδηά ζπλδένληαη βέβαηα κε ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ 

ηθαλνηήησλ, φπσο είλαη ε θξηηηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ε  δηαρείξηζε ηεο αβεβαηφηεηαο, ε ιήςε απνθάζεσλ, θ.α. Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή κάιηζηα ζεσξείηαη ε κεηα-ηθαλφηεηα ηνπ ¨λα καζαίλεηο πψο λα καζαίλεηο¨, 

θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζαξκνγή ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ καο θαηαθιχδεη (E.C./Directorate General for Education 

and Culture, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηαδηθαζίεο ηεο δηα βίνπ επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ππνζηεξίδνπλ ηνπο ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πεξαηηέξσ 

πξνψζεζε ησλ θάησζη ηθαλνηήησλ (Uzerli & Kerger, 2010): 
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1) ηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα: 

 Πξφζθηεζε ηεο λέαο γλψζεο 

 Καηαζθεπή θαη επαλαθαηαζθεπή ηεο γλψζεο 

 Τηνζέηεζε επνηθνδνκεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

 Πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ε αλάπηπμε 

δηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ                                                                                      

2)     ε ζέκαηα δηδαθηηθήο: 

 ηξαηεγηθέο ελεξγνχο κάζεζεο 

 Αληαπφθξηζε ζηηο αηνκηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 Ηθαλφηεηα επηινγήο θαη θαηαζθεπήο θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηηο 

αλάγθεο κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

 Ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηεο ζπληεινχκελεο πξνφδνπ  

 Πξνψζεζε ηεο επξεηηθήο πνξείαο πξνο ηε κάζεζε 

3) ε παηδαγσγηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα: 

 Δθηίκεζε ηεο εηεξνγέλεηαο 

 Γηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

 Πξνψζεζε ηεο πνιηηηζκηθήο εγξήγνξζεο 

 Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο 

 πλεξγαζία κε γνλείο απφ δηαθνξεηηθά εζληθά ή πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα 

 Πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο ή εκπιεθφκελνπο ζηε ζρνιηθή δσή, θαζψο θαη κε ηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα. 

    Οδεγνχκαζηε έηζη ζηαδηαθά ζε κηα επξχηεξε αληίιεςε απφ εθείλελ φπνπ νη 

πνιηηηθνί θαη δηνηθεηηθνί ηζχλνληεο απιψο ππνδεηθλχνπλ ή ππνρξεψλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα παξαθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλα θαη πξνθαζνξηζκέλα 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο.  Βάζεη ηνπ λένπ πιαηζίνπ, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηφζν σο απνδέθηεο ηεο κεηαθεξφκελεο γλψζεο, φζν 

θαη σο δεκηνπξγνί, εξεπλεηέο θαη αλαιπηέο ηεο, ηζφηηκνη εηαίξνη θαη ζπλ-

δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ (Uzerli & Kerger, 2010).   
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Γπζηπρψο, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ κέρξη ζηηγκήο ην αληίζεην, φηη 

δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο 

γλψζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή (Day, 1997). Απνδερφκελνη 

επίζεο ηελ πξννπηηθή κηαο δηα βίνπ καζεζηαθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαηαλννχκε φηη  κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ηφζν νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπο  

φζν θαη νη επαγγεικαηηθέο ηνπο αλάγθεο δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο απηέο αθνξνχλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο, ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο 

ηεο γλψζεο, ζηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηελ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνθίι. Γπζηπρψο 

θαη πάιη, ιίγεο κφλν ρψξεο έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλάινγα κε ηελ ¨επαγγεικαηηθή ηνπο 

ειηθία¨. Οη πεξηζζφηεξεο αληηζέησο εζηηάδνπλ ζε κηα γξακκηθή αληίιεςε ηνπ 

δεηήκαηνο πνπ πξνζδνθά ζε πνιηηηθφ επίπεδν άκεζα, ζπγθεθξηκέλα θαη νκνηφκνξθα 

εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα  (Uzerli & Kerger, 2010). 

Μηα αθφκε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζε ¨νξγαληζκνχο κάζεζεο¨,  ηθαλψλ λα αληηκεησπίδνπλ φιεο απηέο ηηο 

εμειίμεηο κε ζπζηεκηθέο ζηξαηεγηθέο. Απηφ ζεκαίλεη πσο γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο νη πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηε δηα βίνπ καζεζηαθή πνξεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζα πξέπεη ζε επίπεδν ζρνιείνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ηα θαηάιιεια 

¨πεξηβάιινληα κάζεζεο¨. Σα ¨ζρνιεία πνπ καζαίλνπλ¨  ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα ζηελ αληίιεςε πνπ 

ζρεκαηίδνπλ νη καζεηέο ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη γηα 

ηελ ίδηα ηελ αμία ηεο κάζεζεο (Uzerli & Kerger, 2010).  

Καηαλννχκε ινηπφλ φηη κέζα ζην πιαίζην ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο ε ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαζίζηαηαη δήηεκα θνκβηθήο ζεκαζίαο πνπ επεθηείλεηαη 

πέξα απφ ηα φξηα ηεο ζηελήο, παξαδνζηαθήο αληίιεςεο ησλ θξαηψλ γηα ηελ ελδν-

ππεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο. Σν δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπνζεηείηαη ηψξα ζε έλα δηεπξπκέλν πιαίζην ¨ζπλέρεηαο¨, κέζα ζην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ηππηθέο, κε-ηππηθέο, αθφκα θαη άηππεο πεγέο κάζεζεο 

(Schwille & Dembélé, 2007). Απηφ ζεκαίλεη πσο νη ππνδεηθλπφκελεο πνιηηηθέο δελ 

αθνξνχλ απιέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ εηζαγσγηθψλ 

ζπνπδψλ ή ζηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο.  Έρνπλ λα 

θάλνπλ κε κηα νπζηαζηηθή αιιαγή ζηάζεο θαη θηινζνθίαο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο 
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επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απην-

εηθφλαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (Uzerli & Kerger, 2010).  

   ii)   Ζ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο είλαη επίζεο κηα θνηλσλία πνπ λνεκαηνδνηείηαη 

απφ ηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Δίλαη κηα 

θνηλσλία ζηελ νπνία ηα δίθηπα δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο 

δηαθνξνπνηνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ ηάμε. Ζ λέα 

γλψζε θαη νη λένη ηξφπνη απφθηεζεο ηεο επηβάιινπλ αιιαγέο ζηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο, ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, ζηα 

ρσξνρξνληθά πεξηζψξηα, θ.α. Καηά ζπλέπεηα, ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

θαηαλνήζεη θαη λα εμνηθεησζεί  κε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα,  κε ηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, πξνο φθεινο πάληα  

ησλ καζεηψλ ηνπ. Μφλνλ ηφηε ζα κπνξέζεη λα ηνπο δηεπθνιχλεη θαη λα ηνπο 

θαζνδεγήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο, ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, 

αμηνιφγεζε θαη εκπέδσζε ηεο (Cornu, 2006).  Δπηπξφζζεηα, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη 

νη δηαθαηλφκελεο δπλαηφηεηεο ηεο ηειεθπαίδεπζεο ελδέρεηαη λα απνζπλδέζνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία απφ ηελ αίζνπζα θαη ην 

αθξναηήξην, νδεγψληαο ζε λέεο κνξθέο δηαιφγνπ θαη επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο 

δηδάζθνληεο θαη ηνπο δηδαζθφκελνπο (Σζανχζεο, 2007:298). 

     Σα παξαπάλσ, βέβαηα, δελ ζεκαίλνπλ αλαίξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, αιιά πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα. Δίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ε Γηαθήξπμε ηνπ 

Stellenbosch ζηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηνπο Τπνινγηζηέο ζηελ Δθπαίδεπζε, ε 

νπνία έιαβε ρψξα ην 2005 ζηελ Ν. Αθξηθή:  «Σν λα είλαη θαλείο εθπαηδεπηηθφο ζηελ 

Κνηλσλία ηεο Γλψζεο απαηηεί λέεο, ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο: Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη 

λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηε λέα γλψζε θαη ηνπο λένπο ηξφπνπο απφθηεζεο ηεο, ζε 

έλαλ θφζκν δηθηπσκέλν, κε λένπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο, ζε έλαλ 

θφζκν φπνπ ε γλψζε έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία, κέζα ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο… Δίλαη επζχλε φισλ ψζηε λα βνεζεζνχλ νη ρψξεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

πξνζειθχζνπλ θαη λα θαηαξηίζνπλ εθπαηδεπηηθνχο, εκπιέθνληαο ηνπο ζηα δίθηπα 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο. Οη ΣΠΔ ζίγνπξα αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο, δελ είλαη φκσο ε νπζία ηνπ πξάγκαηνο: Ζ ηερλνινγία κεηξάεη, αιιά νη 

θαινί εθπαηδεπηηθνί θαη ε θαιή δηδαζθαιία κεηξνχλ πεξηζζφηεξν» (Stellenbosch 

Declaration, 2005, ζην: www.terry-freedman.org.uk).  
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iii)    Ζ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο είλαη επηπξφζζεηα κηα θνηλσλία πνπ ρξεηάδεηαη, 

-θαη γη‘ απηφ άιισζηε ηελ επηδηψθεη-, ηελ αλάπηπμε κηαο νκαδηθήο επθπΐαο, κηαο 

επθπΐαο πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηεξαξρίεο παξαδνζηαθνχ ηχπνπ. Ζ  επθπΐα απηή 

απαηηεί σο επί ην πιείζηνλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηε ζπιινγηθή 

κάζεζε θαη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα. Σν ζρνιείν κπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη ρψξνο 

νπζηαζηηθήο αλάπηπμήο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη  λα 

δηεπθνιχλεη θαη λα θαιιηεξγεί, πέξα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ, ηε ζπιινγηθή  ηνπο επθπΐα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ θαη λα 

αμηνπνηνχλ ηελ νκαδηθή δνπιεηά (Cornu, 2006).  

iv)   Ζ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο είλαη επηπιένλ κηα έληνλα πνιππνιηηηζκηθή 

θνηλσλία:  Ζ παγθνζκηνπνίεζε, πέξα απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ επέθεξε ζηνλ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγήο ηεο λέαο γλψζεο, επεξέαζε άκεζα θαη 

ην βαζκφ πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ. πσο πξναλαθέξζεθε, νη 

θνηλσλίεο ηνπ αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη 

εζσηεξηθά, κε ηελ είζνδν κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ ζην δσηηθφ ηνπο ρψξν, 

εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ ιφγσλ, πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ, ή επαλαράξαμεο εζληθψλ 

ζπλφξσλ (Καξαηδηά-ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2006). ε απηφ ην πιαίζην, ε 

εθπαίδεπζε νθείιεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο. Δπηπξφζζεηα, 

ηα ζχγρξνλα θνηλσληθνπνιηηηθά δεδνκέλα, αθελφο ε έμαξζε ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηνπ 

ξαηζηζκνχ  θαη αθεηέξνπ ε αλαδήηεζε κηαο θνηλήο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη ελφο 

λένπ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, 

εληζρχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρέζε ηεο εζληθήο εθπαίδεπζεο 

κε ηελ εζλνπνιηηηζκηθή εηεξνγέλεηα, απφ ηελ νπνία ζα εμαξηεζεί ελ πνιινίο ε 

ζπλνρή θαη ε αιιειεγγχε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ (Αζθνχλε & Αλδξνχζνπ, 2001·  

Μάξθνπ, 1995·  Νηθνιάνπ, 2005).  

     Απηφο ν λένο ζηφρνο, ην «Μαζαίλνληαο πψο  λα δνχκε καδί κε ηνπο άιινπο», 

αλαδεηθλχεηαη εκθαηηθά απφ ηελ UNESCO σο ν ζεκαληηθφηεξνο ίζσο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ηξεηο ππιψλεο ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο, ην «Μαζαίλνληαο πψο λα 

καζαίλνπκε», ην «Μαζαίλνληαο πψο λα ελεξγνχκε» θαη ην «Μαζαίλνληαο πψο λα 

ππάξρνπκε». Ο ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζπλδέεηαη  κε ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ 

δσήο, κε ηε γλψζε ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο αμίαο θαη ηνπ βαζκνχ αιιειεμάξηεζεο ηνπο (UNESCO, 
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2002:35). Απνηειεί γηα ην ιφγν απηφ έλαλ απφ ηνπ πην ππνβιεηηθνχο θαη ζπλάκα 

δχζθνια επηηεχμηκνπο  ξφινπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 21
ν
 αηψλα, ε εμέιημε ηνπ 

νπνίνπ αλακέλεηαη λα επηθέξεη αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (νξγάλσζε ζρνιείνπ, δηδαζθαιία θαη κάζεζε, αμηνιφγεζε καζεηψλ), 

αιιά θαη ζην ίδην ην δήηεκα ηεο επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ:                 

Οη ηειεπηαίνη ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο βαζηζκέλεο ζηελ επηζπκία ηνπ λα 

δνχκε κε ακνηβαίν ζεβαζκφ καδί κε ηνπο ¨εζληθνχο άιινπο¨ (Carneiro & Draxler, 

2008). Οη επξσπαίνη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη, πξάγκαηη, απέλαληη ζε 

πνιππνιηηηζκηθέο, δηαπνιηηηζκηθέο αιιά θαη ππεξπνιηηηζκηθέο πξνθιήζεηο, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα θξίζηκν ην δήηεκα ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ  βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα πξέπεη λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο (Mialaret, 2004).   
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4.3    Η ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Δπξψπε: Δλλνηνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο, Ιζηνξηθή Γηαδξνκή, 

ηνρνζεζία, Πεξηερφκελν, Μνξθέο 

 

     ε γεληθέο γξακκέο, ε ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη 

απφ ηα επξσπατθά θξάηε αληηιεπηή σο «κηα ζεηξά πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

πξαθηηθψλ, ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, κε ζθνπφ λα δηεπξχλνπλ ηνπο 

γλσζηηθνχο ηνπο νξίδνληεο, λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπο θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο» (Perron:1991, ζην: Eurydice, 1995: 

8). Με αλάινγν ηξφπν, αληηκεησπίδεη ν ΟΟΑ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: Σελ εθιακβάλεη σο ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνπλ 

ηηο δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο, ηελ εμεηδίθεπζε, θαζψο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

αηφκνπ σο εθπαηδεπηηθνχ (OECD, 121-122).  Καηά ζπλέπεηα, ηε ζεσξεί επξχηεξε 

έλλνηα απφ απηήλ ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο & θαηάξηηζεο, θαζψο δελ 

πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηππηθέο κνξθέο κάζεζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

νξηζκφο αλαγλσξίδεη νπζηαζηηθά φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζα απφ πνιιέο δηαδξνκέο, φπσο ε παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ ή 

εξγαζηεξίσλ, ε παξαθνινχζεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, νη επηζθέςεηο 

παξαηήξεζεο ζε ζρνιεία, ε αηνκηθή ή νκαδηθή έξεπλα ζε θάπνην γλσζηηθφ ηνκέα, ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

εθπαηδεπηηθά δίθηπα, θ.α. Δλζσκαηψλεη, δειαδή, φρη κφλνλ απηά  πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο ¨δηδάζθεηαη¨, αιιά θαη φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε δηάξθεηα 

ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ ίδην, ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, 

λέεο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο  (OECD, 1998a, 1998b, 2009).   

 

ηαδηαθά, έηζη, απφ ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ν φξνο 

¨Δλδνυπεξεζηαθή Καηάξηηζε Δθπαηδεπηηθψλ / In-service Teacher Training¨ (εθεμήο 

INSETT) αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθψλ/ 

Teachers Professional Development (εθεμήο:TPD) (Zafeirakou, 2002:255). Ο φξνο 

¨Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε¨ ζπλδέζεθε αθνινχζσο, ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο, κε ηνλ φξν ¨πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε/Continuing 

Professional Development (εθεμήο CPD). Αξθεηέο ρψξεο (φρη φιεο) ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο απνδέρνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε (Eurydice, 2003:103).  
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Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ν αιηεξήο (2006 & 2011:7-8) επηζεκαίλεη ηελ 

αληηζηνίρηζε ηεο ηππηθήο, κε-ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο κε ηελ ηππηθή, κε-ηππηθή 

θαη άηππε επηκφξθσζε, αλαθέξνληαο φηη: 1) Ο φξνο ¨ηππηθή επηκφξθσζε¨ 

πεξηιακβάλεη «θάζε κνξθή επηκφξθσζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη εξγάδνληαη ζην πιήξσο ζεζκνζεηεκέλν θαη ηεξαξρηθά δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζηνρεχεη ζηε ζπλνιηθή ή επηκέξνπο θαη αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηήξημε 

ηνπο σο επαγγεικαηηψλ, κε βάζε αλάγθεο πνπ ηεξαξρνχληαη πξσηίζησο απφ ην ζχζηεκα 

θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο». 2) Ο φξνο ¨κε ηππηθή 

επηκφξθσζε¨ αλαθέξεηαη «ζε νπνηαδήπνηε νξγαλσκέλε κνξθή επηκφξθσζεο πνπ 

παξέρεηαη έμσ απφ ην θαηεζηεκέλν ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε επηκέξνπο 

ζεκαηηθή, ζηφρν θαη ζπγθεθξηκέλν θνηλφ εθπαηδεπηηθψλ». Αλαθεξφκαζηε ζε 

ζπιιφγνπο, ελψζεηο ή νκάδεο ησλ νπνίσλ θνηλφο ζθνπφο είλαη π.ρ. ε  πξνψζεζε ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο, θ.α., εθηφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ειεχζεξε θαη πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή. 3) Ο φξνο ¨άηππε 

επηκφξθσζε¨ πεξηιακβάλεη «φ,ηη ν εθπαηδεπηηθφο  καζαίλεη θαζεκεξηλά, κέζα απφ 

επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ζην επαγγεικαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα 

λα δηαθνξνπνηεί ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη παξάιιεια 

λα απνθηά ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ αλαλεψλνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπ πξαθηηθέο». 

Γελ ηαπηίδεηαη κε ηε καζεηεία θαη ηε κεληνξηθή ζρέζε, θαζψο είλαη δηάρπηε θαη κε 

ζεζκηθά πξνζδηνξηζκέλε. 

 

Απηή ε εμέιημε δελ είλαη, βέβαηα, ηπραία: Αληαλαθιά πξψηα-πξψηα ηελ 

επίδξαζε ηνπ νξάκαηνο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ζπλερή 

πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο επαγγεικαηηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. 

Αληαλαθιά επίζεο ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εκθάληζε λέσλ 

παξφρσλ ζην ρψξν ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο. Δθθξάδεη, ηέινο, ηε 

κεηαηφπηζε απφ κηα αληηζηαζκηζηηθή αληίιεςε ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο κηα αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία πλερηδφκελεο 

Δπαγγεικαηηθήο  Αλάπηπμεο (Zafeirakou, 2002). Ο αιηεξήο (2011) ηνλίδεη ηδηαίηεξα 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν, δειαδή ηελ ππαγσγή ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ σο ππνζπλφινπ ηεο ζηα θπξίαξρα ηδενινγηθά πξνηάγκαηα ηεο 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο: Ζ ηειεπηαία ζηξέθεη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα  

ζηαδηαθά πξνο ηελ θαηάξηηζε, δειαδή ηηο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο ηνπ επαγγέικαηνο, 
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κεηαθέξνληαο ηαπηφρξνλα ηελ επζχλε θαη ην θφζηνο ηεο επηκφξθσζεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο, ψζηε σο επαγγεικαηίεο λα θαηνξζψζνπλ είηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο (απφθηεζε δεμηνηήησλ) είηε λα βειηηψζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε 

(θαξηέξα) (αιηεξήο, 2011:8). πλαθφινπζα, νη ζεζκηθνί ηζχλνληεο απαιιάζζνληαη 

απφ ηελ επζχλε λα πξνζθέξνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηηο επθαηξίεο αιιά θαη ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν ψζηε λα αλαλεψζνπλ/επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο. 

   

Πξνθεηκέλνπ ηψξα λα κελ ππάξμεη ζχγρπζε, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

πηνζεηήζνπκε κηα ελλνηνινγηθή παξαδνρή (Zafeirakou, 2002:255-256): Να 

ζεσξήζνπκε απφ ηε κηα πιεπξά σο Δλδν-ππεξεζηαθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ηηο 

θαηά ην πιείζηνλ παξαδνζηαθέο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε έληνλα 

αληηζηαζκηζηηθφ ραξαθηήξα, ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη ή θαη 

ππνρξεψλνληαη κεξηθέο θνξέο λα ζπκκεηάζρνπλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη 

ζπλήζσο ζρεδηαζκέλεο άλσζελ απφ θξαηηθνχο θνξείο, - θεληξηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή 

ηνπηθνχο. Απφ ηελ άιιε, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ζεσξήζνπκε φηη ν φξνο Δπαγγεικαηηθή 

Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθψλ, πεξηιακβάλεη ηηο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δεηνχληαη θπξίσο απφ ηε βάζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ελφο ζρνιείνπ ή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ, ζε κηα πεξηζζφηεξν έληνλε αληαγσληζηηθή πξννπηηθή.  Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξεί λα πινπνηνχληαη θαη λα εμειίζζνληαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, λα παξέρνληαη απφ πνηθίινπο θνξείο ή κέζα (πξνζσπηθή κειέηε, εξγαζία κε 

νκάδεο, ζεκηλάξηα, δίθηπα εθπαηδεπηηθψλ, θ.α.) θαη λα ελζσκαηψλνληαη ελ γέλεη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ελδν-ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο.  

     Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γίλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνλ ΟΟΑ επξχηεξα 

αληηιεπηή «σο έλα ζψκα ζπζηεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε, ηελ 

θαζνδήγεζε γηα ηνπο λεν-εηζεξρφκελνπο ζην επάγγεικα, ηελ ελδν-ππεξεζηαθή 

εθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην. 

Ζ ηειεπηαία απηή θαηεγνξία αληηκεησπίδεηαη σο κηα κνξθή ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο 

επάλσ ζηε  δνπιεηά, πνπ πινπνηείηαη ζην ζρνιηθφ ρψξν» (OECD,- E.C: 2010:19). 
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Τπνζηεξίδεηαη, έηζη, πσο ε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ηνπο αλάγθεο, ελζαξξχλνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπο θαη 

νδεγψληαο ζηελ επαγγεικαηνπνίεζή ηνπο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ (Caspare, 1990 ζην: Eurydice, 

1995:8·  OECD:2012).  Χο εθ ηνχηνπ, δχλαηαη λα νδεγήζεη (OECD, 1998a): 

 

 ηελ αλαβάζκηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην 

αληηθείκελν πνπ δηδάζθεη. 

 ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ 

ηνπ, κέζα ζην πιαίζην ησλ λέσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ δηδαζθαιίαο, ησλ λέσλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. 

 ηελ δηδαθηηθή ελζσκάησζε ησλ αιιαγψλ πνπ πινπνηνχληαη ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

 ην λα θαηαζηνχλ ηα ζρνιεία ηθαλά ζηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ αιιαγψλ. 

 ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηάρπζε ηεο λέαο γλψζεο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 ηελ ελίζρπζε ησλ πην αδχλακσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

    Με βάζε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, ε ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε 

/επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνζθνπεί (Zafeirakou, 2002· 

Eurydice, 1995:8-9): 

 ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ 

ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο,  ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη πιηθά. 

 ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε: Ο ζηφρνο απηφο πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ γλψζεσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο εξγαζίαο ζε 

νκάδεο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηελ εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ θαη 
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εθπαηδεπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γχξσ απφ ηε 

δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ. 

 ηε γλψζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζπγθείκελνπ: Ο ζηφρνο 

απηφο πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ ηεο εθπαίδεπζεο κε ηνλ θφζκν 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. ια απηά, βέβαηα, εμαξηψληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο ηδηαίηεξεο ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο 

ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο.  

     Ηζηνξηθά, γηα ηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε ε ελδν-ππεξεζηαθή 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληζηά κηα έλλνηα παιηά θαη θαηλνχξγηα ζπγρξφλσο: 

Παιηά, γηαηί ζε ρψξεο φπσο ε Φηιαλδία, ε νπεδία θαη ε Γεξκαλία, εκθαλίδεηαη ήδε 

απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, ελψ ζηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε ακέζσο κεηά 

ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Νέα, γηαηί ζηελ επνρή καο ε έθηαζε θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ δηεπξπλζεί θαη απνθηήζεη κεγάιε βαξχηεηα, 

ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

απαίηεζεο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε (Eurydice, 1995).  

    

πγθεθξηκέλα, ην δήηεκα ηεο  επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε 

έρεη ηηο ξίδεο  ηνπ ζην λεσηεξηθφ παξειζφλ ηεο επείξνπ, ζηελ επνρή θαηά ηελ νπνία 

ζηαδηαθά δηακνξθψζεθαλ ηα εζληθά ζπζηήκαηα δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. ε φιν ηνλ 

19
ν
 αηψλα, ν ραξαθηήξαο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ πνπ πξνζθέξνληαλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ θπξίσο αληηζηαζκηζηηθφο, θαζψο ε αλάγθε αλεχξεζεο κεγάινπ 

αξηζκνχ δαζθάισλ πξσηνβάζκηαο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο έθεξε ζην επάγγεικα 

αλζξψπνπο κε ρακειά επαγγεικαηηθά πξνζφληα. 

Ο αληηζηαζκηζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

θιεξνδνηήζεθε θαη ζηνλ 20
ν
 αηψλα: Ζ ζηφρεπζε αθνξνχζε ηελ επαγγεικαηηθή 

ζπγθξφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ηεο αξρηθήο ηνπ 

εθπαίδεπζεο, κέζα απφ καθξφρξνλα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνληαλ 

απφ θνξείο  πξνζδηνξηζκέλνπο απφ ην θξάηνο ή απφ θηιαλζξσπηθνχο-

θηιεθπαηδεπηηθνχο θνξείο. ε φιν απηφ ην δηάζηεκα, ε κε χπαξμε ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ άθελε πεξηζψξηα επθαηξηαθψλ/ζπγθπξηαθψλ 

ελεξγεηψλ. Αθφκα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν 
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αληηζηαζκηζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζπλερίζηεθε, θαζψο ε πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη ε δηνγθνχκελε θνηλσληθή δήηεζε γηα 

πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά αγαζά νδήγεζαλ ζε κεγάιε δήηεζε γηα εθπαηδεπηηθνχο, 

έζησ θαη κε κεησκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα. Γεκηνπξγήζεθαλ έηζη επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα κε πνιινχο παξφρνπο, πνηθίιε δηάξθεηα θαη πεξηερφκελν, αιιά θαη κε 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο, αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

θάζε ρψξαο (Μαηζαίνπ, 2008). 

    κσο, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 έγηλε θαηαλνεηφ φηη νη ξαγδαίεο 

νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο άιιαδαλ ακεηάθιεηα ηε κνξθή ηεο 

κεηαπνιεκηθήο Δπξψπεο. Οη κεηαζρεκαηηζκνί ήηαλ ηφζν εθηεηακέλνη θαη βαζείο, πνπ 

ε αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνδείρηεθε αλεπαξθήο γηα φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο. Καη ελψ κέρξη ηφηε ε ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε 

αληηκεησπηδφηαλ πεξηζζφηεξν σο κέζν θάιπςεο ησλ αδπλακηψλ ηεο αξρηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζηαδηαθά άξρηζε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηή σο κηα 

καθξνπξφζεζκε δηαδηθαζία θαη σο ηκήκα ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Eurydice, 1995).  

  ην πιαίζην ηεο πξντνχζεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

επηζεκάλζεθαλ απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνιιαπιά πξνβιήκαηα 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζρνιηθή 

απνηπρία, ε ζρνιηθή δηαξξνή, ε κε απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, θ.α. Δθαξκφζηεθαλ γηα ην ιφγν απηφ κηα ζεηξά απφ κεηαξξπζκίζεηο,  

κεηαμχ ησλ νπνίσλ αιιαγέο ζηε δνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, ζην πεξηερφκελν 

ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ζηελ αξρηθή/Initial Teacher 

Training (εθεμήο:ITT) θαη ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ/In-service 

Teacher Training  (εθεμήο:INSETT) (Zafeirakou, 2002). 

     Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, εκθαλίζηεθαλ επηπξφζζεηεο  

πξνθιήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αληαπνδνηηθφηεηα 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ε ζηξνθή πξνο κηα πεξηζζφηεξν 

ηερλνθξαηηθή θαη πξαθηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε εθπαίδεπζε. Οη εμειίμεηο απηέο 

δηαθνξνπνίεζαλ, φπσο ήηαλ θπζηθφ, ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη νδήγεζαλ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην 

ζρεδηαζκφ κεηαξξπζκίζεσλ επξείαο θιίκαθαο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε ελδν-
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ππεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο θξηζηκφηεξνπο 

παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ ζε πνιιά επξσπατθά θξάηε 

(Zafeirakou, 2002).  

ηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ ξφισλ πνπ απηνί 

θαινχληαη λα επηηειέζνπλ. Σνχην ζεκαίλεη πσο ηα εζληθά ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο  εθπαηδεπηηθψλ νθείινπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηα, ζπλεθηηθά 

θαη αλνηθηά ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ελζσκαηψλνληαο ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο φιεο εθείλεο ηηο γλψζεηο/δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο πνπ 

έρεη αλάγθε ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα επηηειέζεη κε επάξθεηα ην έξγν ηνπ.                      

Οη αιιαγέο θξίλνληαη απαξαίηεηεο, ψζηε λα απαληεζνχλ επηηπρψο νη πξνθιήζεηο 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηάξηηζε θαη  

επαλαθαηάξηηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη λένη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζαλαηνιηζκνί ππνζηεξίρζεθαλ ζεξκά απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνπο 

Γηεζλείο Οξγαληζκνχο (ΟΤΝΔΚΟ, ΟΟΑ), πνπ ππνγξάκκηζαλ ηηο ειιείςεηο 

θαη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θπξίσο ζην λα 

δηαρεηξίδεηαη ηηο αιιαγέο θαη ηηο εμειίμεηο ζηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα (π.ρ. 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, ρξήζε ησλ ΣΠΔ, θ.α.)  (Iucu, 2010).         

  Σν πεξηερφκελν ηψξα ησλ ζρεηηθψλ επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πεξηιακβάλεη ζε γεληθέο γξακκέο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:               

«α) Σα πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

επηζηήκεο ηεο Αγσγήο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζπλήζσο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

πξαθηηθή άζθεζε θαη β) ηα πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηεκνληθήο ηνπο εμεηδίθεπζεο 

θαηά εηδηθφηεηα… Καη νη δχν ηνκείο θαιχπηνληαη επαξθψο, κε κηα ηάζε έκθαζεο ζηε 

δ/ζκηα εθπαίδεπζε, αληίζεηα απφ φ,ηη ζπκβαίλεη ζηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηνλ 

ηνκέα ηεο επηζηεκνληθήο εηδίθεπζεο» (ΟΔΠΔΚ, 2007:46-47).  

    Παξάιιεια, φκσο, αλαδεηθλχνληαη θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο λέεο ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο 

επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζψο θαη κε ηε ζηαδηαθή πινπνίεζε 

ηνπ νξάκαηνο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Απηέο νη θαηεπζχλζεηο, πνπ 
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αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ππνδεηθλχνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθνδηάδνπλ επηηπρψο ηνπο λένπο ηεο 

Δπξψπεο κε ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ζηελ Κνηλσλία ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο. Σέηνηεο είλαη: 

 Ζ ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο επηθνηλσλίαο  

 Οη δεμηφηεηεο  ζηα καζεκαηηθά, ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία  

 Οη θνηλσληθέο θαη γεληθφηεξα νη  νκαδνζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο  

 Ζ ηθαλφηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο  

 Ζ εμσζηξέθεηα  

 Οη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο   

 Ζ απνδνρή κηαο δηα βίνπ καζεζηαθήο αληίιεςεο. 

  Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη:  

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ  μέλσλ γισζζψλ  

 Να αμηνπνηνχλ θξηηηθά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη ε Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο  

 Να δηαρεηξίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ηα πνιππνιηηηζκηθά ζρνιηθά πεξηβάιινληα  

 Να αληηκεησπίδνπλ ηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο, ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο 

 Να ιεηηνπξγνχλ νκαδνζπλεξγαηηθά  

 Να ελδπλακψλνπλ ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε  

 Να αλαπηχζζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα  

 Να απνθηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ δηαρεηξηζηηθέο 

θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο  

 Να ελζαξξχλνπλ πνηθίιεο ζπλέξγεηεο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ  

 Να ελζηεξληζηνχλ κηα δηα βίνπ αηνκηθή καζεζηαθή πνξεία, ηφζν ζην πιαίζην 

άζθεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, φζν θαη ζηελ αηνκηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπο δσή.  

    Γίλεηαη αληηιεπηφ, βέβαηα, φηη φια απηά επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο, ηηο θαηεπζχλζεηο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ ελδν-ππεξεζηαθήο επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο 

(ΟΔΠΔΚ, 2007:47-48). Σα παξαπάλσ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζηηο ππνδείμεηο ηεο 

Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (2007a:14-15) γηα εθείλεο ηηο γλψζεηο/ 
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δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ  

πξνθεηκέλνπ: 

 «Να πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε κεκνλσκέλνπ εθπαηδεπφκελνπ 

θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο, εθαξκφδνληαο έλα επξχ θάζκα κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο».  

 «Να ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο πιήξνπο θαη δηά βίνπ καζεζηαθήο απηνλνκίαο 

ησλ λέσλ». 

  «Να βνεζνχλ ηνπο λένπο λα απνθηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην 

επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο». 

 «Να εξγάδνληαη ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, θαηαλνψληαο ηελ αμία ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη επηδεηθλχνληαο ζεβαζκφ γηα ηε δηαθνξά». 

 «Να εξγάδνληαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο, γνλείο θαη ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα». 

 «Να αλαπηχζζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εγεηηθέο δεμηφηεηεο».    

     Χο πξνο ηε κνξθή ηψξα ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ην Δπξσπατθφ 

Θεκαηηθφ Γίθηπν γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψλεη ζην Πξάζηλν 

Βηβιίν γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  φηη αλαπηχρζεθαλ κεηαπνιεκηθά 

πνηθίιεο κνξθέο ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο. Μάιηζηα, νη φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξαθνχλ νη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνηθίινπλ: 

¨πλερηδφκελε Καηάξηηζε¨, ¨Πξφζζεηε Καηάξηηζε¨, ¨ Δλδν-ππεξεζηαθή Καηάξηηζε¨, 

¨Δληζρπκέλε Καηάξηηζε¨.  Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ νξνινγία νθείινληαη θπξίσο ζηηο 

απνθιίζεηο ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ παξαδφζεσλ θαη αληηιήςεσλ (Eurydice, 

1995). Μέρξη πεξίπνπ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70, ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα είραλ 

έλα παξαδνζηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην κνληέιν κεηαθνξάο γλψζεο ζηνπο 

επηκνξθνχκελνπο, ελψ αξγφηεξα εζηίαζαλ  πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο απηνλνκίαο (ΣΝΣΔΔ, 2000).  

ην πιαίζην ζρεηηθήο έξεπλαο ηνπ Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ/ΟΔΠΔΚ, αλαδείρζεθε έλα επξχ θάζκα κνξθψλ επηκφξθσζεο ζηα 

θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ., κε δηαθνξέο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, ηε δηάξθεηα, ην 

πεξηερφκελν, ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο, θ.α. Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ, κε θξηηήξην θπξίσο ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχλ, σο εμήο 

(ΟΔΠΔΚ, 2007:44): 
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i)   «Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζην λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ ζρεδηαζκψλ ή κεηαξξπζκηζηηθψλ εγρεηξεκάησλ θαη ηα νπνία 

θηλνχληαη ζην καθξνεπίπεδν, θαζψο εκπιέθνπλ κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ζε εζληθή 

ή πεξηθεξεηαθή θιίκαθα». 

ii)  «Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ επηδηψθνπλ ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα εκπινθή ζε κηθξήο θιίκαθαο παξεκβάζεηο, πνπ 

ζπρλά έρνπλ ην ραξαθηήξα ηεο θαηλνηνκίαο ή ηεο αιιαγήο ζε επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ή, θπξίσο, ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά απεπζχλνληαη 

θαηά θαλφλα ζε κηθξφ αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά βάζε ηεο ίδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ζην πιαίζηφ ηνπο δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα (courses), 

εξγαζηήξηα ή πξνγξάκκαηα απηνκφξθσζεο».                                                                            

iii)  «Πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο πνπ επηδηψθνπλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα πξνσζήζνπλ ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. ε απηά ηα πξνγξάκκαηα ζπλήζσο εκπιέθνληαη νκάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ θαη ε νξγάλσζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ή ηεο ππνζηήξημεο ελφο πξνγξάκκαηνο ζε 

επίπεδν ζρνιείνπ».                                                                                          

iv)   «Πξνγξάκκαηα πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, πνπ επηιέγνληαη ζε 

αηνκηθή βάζε θαη επηδηψθνπλ ηε δηεχξπλζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ 

γλψζεσλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ, ελψ ζπρλά θαιχπηνπλ θαη πξνζσπηθά ελδηαθέξνληά ηνπ. 

Σέηνηα πξνγξάκκαηα ζπρλά εδξάδνληαη ζε ρψξνπο εθηφο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν 

εξγάδεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζε αηνκηθή βάζε, 

είηε ζε πιαίζην ζπλεχξεζεο κε εθπαηδεπηηθνχο άιισλ ζρνιείσλ».                                                                                                   

v)  «Δηδηθφ ραξαθηήξα, ηέινο, έρνπλ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

εληάζζνληαη ζηε ιεγφκελε «εηζαγσγηθή επηκφξθσζε», κε ζηφρν ηελ πην απνηειεζκαηηθή 

έληαμε ησλ λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν εξγαζίαο».    

Σν επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ δίθηπν Δπξπδίθε (1995:26) απνηππψλεη ηέζζεξηο 

κνξθέο επηκφξθσζεο γηα ηελ απφθηεζε πξφζζεησλ πξνζφλησλ. Απηέο είλαη: 

 Ζ ηειεηνπνίεζε ηεο αξρηθήο θαηάξηηζεο (π.ρ. ε νξγάλσζε θαηάξηηζεο πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαιάβνπλ λέα θαζήθνληα) 
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 Ζ απφθηεζε επηπιένλ δηπισκάησλ πνπ βειηηψλνπλ ηε ζέζε, ρσξίο λα αιιάδνπλ 

αλαγθαζηηθά ηα επαγγεικαηηθά θαζήθνληα (π.ρ. ε απνθαινχκελε 

ζπκπιεξσκαηηθή θαηάξηηζε ζηε Ννξβεγία, νη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπνπδέο 

ζηηο Κάησ Υψξεο ) 

 Ζ επαγγεικαηηθή αλαθχθισζε (π.ρ. ε θαηάξηηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ  κε εηδηθέο αλάγθεο, ε θαηάξηηζε ζρνιηθψλ βηβιηνζεθάξησλ ζην 

Λνπμεκβνχξγν) 

 Ζ δηδαζθαιία άιισλ καζεκάησλ (π.ρ. ην ζχζηεκα ησλ αλαδξνκηθψλ 

πηζηψζεσλ ζηελ Απζηξία)   

Καηά ηελ Aileen Kennedy (2005:237-247), ηα κνληέια ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηνπο 

αθφινπζνπο ελλέα ηχπνπο: 

 ην κνληέιν πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (The 

Training Model): Δίλαη ην πην δηαδεδνκέλν κνληέιν, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο αλαβαζκίδεη ή επηθαηξνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξνο. πλήζσο, νη ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο παξέρνληαη απφ έλαλ εηδηθφ, κε αηδέληα πνπ ξπζκίδεηαη απφ 

ηνλ πάξνρν. 

 ην κνληέιν θαηάξηηζεο πνπ ζηεξίδεηαη ή δίλεη έκθαζε ζηελ αληακνηβή-

αλαγλψξηζε πνπ πξνζθέξνπλ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο (The Award-Bearing Model). Απηφ ζπλήζσο εμαζθαιίδεηαη κέζσ 

ηεο εμσηεξηθήο επηθχξσζεο ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο  απφ έλα 

παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα.  

 ην κνληέιν αληηζηάζκηζεο-αλαπιήξσζεο (The Deficit Model), βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ηα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνρεχνπλ ζηε ζεξαπεία ησλ θελψλ ή ησλ αδπλακηψλ φζσλ 

δελ είλαη επαξθψο απνηειεζκαηηθνί.  

 ην κνληέιν ηεο δηάρπζεο (The Cascade Model), βάζεη ηνπ νπνίνπ νη 

εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνχλ ηηο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο  θαη 

ελ ζπλερεία κεηαθέξνπλ /δηαρένπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπο. 

 ην κνληέιν θαηάξηηζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάληαξλη (The 

standards-based Model), ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε κηα πεξηζζφηεξν 

ζπκπεξηθνξηζηηθνχ ηχπνπ ινγηθή. 
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 ην κνληέιν θαηάξηηζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε 

εθπαηδεπφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη κέληνξα εθπαηδεπηή (The Coaching-

Mentoring Model). 

 ην κνληέιν θαηάξηηζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο θνηλφηεηεο ζπλεξγαηηθήο  

κάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ (The Community of  Practice Model), ην νπνίν 

εκπιέθεη πεξηζζφηεξνπο ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ζε ζρέζε κε ηε 

πξνεγνχκελε θαηεγνξία. 

 ην κνληέιν θαηάξηηζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

εθπαηδεπηψλ σο εξεπλεηψλ ζηε κειέηε κηαο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο (The 

Action Research Model). 

 ην κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν θαηάξηηζεο (The Transformative Model), ην 

νπνίν ζπλδπάδεη πνιιέο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο θαη πηπρέο πνπ απνβιέπνπλ ζε 

κηα κεηαζρεκαηηζηηθή αηδέληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 
 

4.4   Σν πιαίζην ηεο ελδ/θήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε.  

 

   Ζ αλάγθε νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο πνηθίισλ πξνγξακκάησλ ελδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαηηνχκελε 

δεκηνπξγία ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνηειεί δηαρξνληθά βαζηθφ ζέκα ζπδήηεζεο, ζην πιαίζην 

ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Eurydice, 2003:111). Παξ‘ φιεο, φκσο, 

ηηο δηαθεξχμεηο θαιψλ πξνζέζεσλ ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ, παξά ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηεο Δπηηξνπήο κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ κεγάισλ 

πξνγξακκάησλ Erasmus θαη Socrates, θαη παξά ηε ζπλερηδφκελε δξάζε ησλ 

επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ δηθηχσλ θαη ελψζεσλ, ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ δελ είλαη αθφκα εθηθηή. Καη απηφ γηαηί κεηαμχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ δελ έρεη αθφκα επηηεπρζεί θάπνηαο κνξθήο ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα 

πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ή ηηο επαγγεικαηηθέο 

επζχλεο πνπ ζα πξέπεη απηνί λα αλαιάβνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο 

πνξείαο, κέζα ζην πιαίζην ελφο ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπ επαγγεικαηηθνχ 

πεξηγξάκκαηνο  (OECD, 2013a·  Sayer, 2006).  

Έηζη, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη κε ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ηεο εηζαγσγηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. Ζ πνηθηιία ησλ επηκνξθσηηθψλ 

δξάζεσλ αλαπηχρζεθε πξννδεπηηθά: Αξρηθά αλαπηχρζεθαλ επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά αληηθείκελα ή πξνγξάκκαηα γηα 

επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε. 

ηε ζπλέρεηα, ην επηκνξθσηηθφ ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε θαη ζηα πξνβιήκαηα ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε βειηίσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ status ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζρνιηθήο θαηλνηνκίαο (Δπξηδίθε, 1995:33) 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζρεηίδνληαη (ΟΔΠΔΚ, 2007:40): 

 «Με ην επίπεδν ζεζκηθήο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο επηκφξθσζεο 

(ζπγθεληξσηηζκφο – απνθέληξσζε)» 
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 «Με ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ή κε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

επηκνξθσηηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη ηελ ηπρφλ ζεζκηθά πξνζδηνξηζκέλε 

ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο επηκφξθσζεο» 

 «Με ηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ ππεξεζηαθή εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» 

    

πλαθφινπζα, ε αληηκεηψπηζε ζε εζληθφ επίπεδν ηνπ δεηήκαηνο ηεο ελδν-

ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ 

θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ νξάκαηνο, αθνχ 

δηαπηζηψλεηαη ζνβαξή έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ζπλεθηηθφηεηαο θαη ζπλέρεηαο κεηαμχ 

ησλ πνηθίισλ επηκνξθσηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Απφ ηα θξάηε-κέιε ζεκεηψλνληαη 

κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ή αθφκα θαη αξλήζεηο ζηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ, γηα 

πνηθίινπο ιφγνπο, φπσο ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ε έιιεηςε εζληθνχ πιαηζίνπ, νη 

αληηζηάζεηο απφ ηα ζσκαηεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θ.α. (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 

2008:58-79· Commission, 2007b).  

    χκθσλα κε ηε Zafeirakou (2002:260), ε θχζε, ην πεξηερφκελν θαη ε κνξθή 

ηνπ πιαηζίνπ επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. επεξεάδεηαη 

άκεζα απφ ην εζληθφ ζπγθείκελν θαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο είλαη: 

 Σα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, δειαδή ε πξνζθνξά θαη 

δήηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ρψξν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε 

ρψξεο φπσο ε Μ. Βξεηαλία, ε Γαιιία θαη ε Οιιαλδία, φπνπ ε δήηεζε γηα 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνζθνξά, -άξα ε πξφζιεςε ηνπο 

δελ απαηηεί ηζρπξή αξρηθή εθπαίδεπζε-, ε ελδν-ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη απηφ αθξηβψο ην θελφ.  

 Ο βαζκφο απνθέληξσζεο, δειαδή ην θαηά πφζν έρνπλ εθαξκνζηεί θαη 

ιεηηνπξγήζεη ζε δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν ζπγθεθξηκέλεο 

θαη νπζηαζηηθά απνθεληξσηηθέο δηαδηθαζίεο. Απφ απηφλ ηνλ παξάγνληα 

επεξεάδεηαη άκεζα ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ 

ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην είδνο θαη ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ πηζαλψλ παξφρσλ, πέξα απφ ην θξάηνο. 
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 Οη Tερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο, θαζψο ε αλάπηπμε ηνπο 

πξνζθέξνπλ αζχιιεπηεο επηκνξθσηηθέο δπλαηφηεηεο κέζα ζηελ ίδηα ηε 

ζρνιηθή κνλάδα, ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο, 

αθφκα θαη ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.   

ε πνιιά θξάηε-κέιε είλαη εκθαλήο επίζεο κηα απξνζπκία πηνζέηεζεο ελφο 

εληαίνπ εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε θαη ηε 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. To γεγνλφο απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζε δχν ιφγνπο: α) ην φηη πνιιέο θπβεξλήζεηο κε 

απνθεληξσκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο π.ρ. ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε 

νπεδία θαη ε Οπγγαξία, έρνπλ εθρσξήζεη ηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνπο 

πεξηθεξεηαθνχο ή ηνπηθνχο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. β) ην φηη πνιιά 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο παξέρνληαη απφ ηδξχκαηα κε κεγάιε απηνλνκία, 

φπσο π.ρ. ηα Παλεπηζηήκηα, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζην δηθφ ηνπο ζεζκηθφ πιαίζην 

(ΟΔΠΔΚ, 2007:40). 

     Πνηθίιεη, έηζη, ζηα θξάηε-κέιε αθφκα θαη ε ειάρηζηε δηάζεζε ρξφλνπ γηα 

ηελ ελδν-ππεξεζηαθή επηκφξθσζε: ην Βέιγην είλαη ηξεηο εκέξεο αλά έηνο, ελψ 

ζηε Γεξκαλία ε πνζφηεηα ηεο ππνρξεσηηθήο ελδν-ππεξεζηαθήο επηκφξθσζεο 

πνηθίιιεη απφ θξαηίδην ζε θξαηίδην. ηελ Δζζνλία είλαη 160 ψξεο ζε πεξίνδν 

πέληε εηψλ, ελψ ζηε Ληζνπαλία είλαη 15 εκέξεο (90 ψξεο), θαηαλεκεκέλεο ζε κηα 

πεληαεηή πεξίνδν επηκφξθσζεο. ηε Λεηνλία, νη θεληξηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο 

έρνπλ θαζνξίζεη κηα ειάρηζηε δηάζεζε ρξφλνπ 36 σξψλ γηα ηξία έηε, ελψ ζηελ 

Οπγγαξία είλαη ππνρξεσηηθέο 60-120 ψξεο ελδν-ππεξεζηαθήο επηκφξθσζεο, 

θάζε επηά έηε. ηε Μάιηα, ζεζκνζεηήζεθαλ ηξεηο εκέξεο αλά έηνο ζηελ αξρή ή 

ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ελψ απφ ην 2001/02 θαζηεξψζεθαλ ηξεηο 

εηήζηεο δίσξεο ζπλεδξηάζεηο κεηά ην ζρνιείν. ηηο Κάησ Υψξεο, ην 10% ησλ 

εηήζησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα δαπαλψληαη γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα επίζεκα πξνβιεπφκελε 

πνζφηεηα ρξφλνπ, ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ. ηε 

Φηλιαλδία, νξίδνληαη ηξεηο εκέξεο θαηάξηηζεο αλά έηνο, απφ έμη ψξεο ε θαζεκία. 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, πέληε εκέξεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, θαηά ηηο νπνίεο δελ 

απαηηνχληαη ζρνιηθέο ζπλεδξηάζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ελδν-

ππεξεζηαθή επηκφξθσζε. Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο απνηειεί νπζηαζηηθή πηπρή ησλ επαγγεικαηηθψλ 
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θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε θνηία, πξνβιέπεηαη κηα ειάρηζηε 

πνζφηεηα πέληε εκεξψλ γηα ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε.  Οη εθπαηδεπηηθνί ζα 

πξέπεη επίζεο λα δαπαλνχλ 50 ψξεο αλά έηνο γηα πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο· κέξνο απηνχ ηνπ ρξφλνπ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

γηα ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε. ην Ληρηελζηάηλ, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπιάρηζηνλ κία δξαζηεξηφηεηα επηκφξθσζεο θάζε δχν έηε. 

ηε Ρνπκαλία, νξίδνληαη 95 ψξεο θάζε πέληε έηε, εθηφο θαη εάλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ιάβνπλ επαγγεικαηηθνχο ηίηινπο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ (Πεγή: 

Eurydice, 2002/2003). Γηαθνξνπνηεκέλε επίζεο ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ., θαη 

κάιηζηα φρη επξέσο δηαδεδνκέλε, είλαη ε πξαθηηθή πνπ αθνξά ην Sabbatical 

leave, δειαδή ηε δπλαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, απφ κεξηθνχο κήλεο 

έσο έλα ή θαη πεξηζζφηεξα έηε, κε πιήξε απαιιαγή απφ ηα εξγαζηαθά ηνπο 

θαζήθνληα, δηαηεξψληαο ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κε πιήξεηο ή κεησκέλεο 

απνδνρέο, ή αθφκα θαη άλεπ απνδνρψλ (Eurydice, 2003:115). 

     Οη απνθιίζεηο ζπλεπψο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζπλερίδνπλ λα είλαη 

πεξηζζφηεξν εκθαλείο ζηελ ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ 

φ,ηη ζηελ αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε. Σν γεγνλφο απηφ  νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζην φηη ην πιαίζην ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο είλαη ιηγφηεξν 

ζεζκνζεηεκέλν θαη πεξηζζφηεξν απνθεληξσκέλν απφ απηφ ηεο εηζαγσγηθήο 

εθπαίδεπζεο. Οη επηθξαηνχζεο ηάζεηο ζηελ ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππνδεηθλχνπλ απνθεληξσηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην επίπεδν ησλ 

ηλζηηηνχησλ/ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη 

θεληξηθέο αξρέο πξνζπαζνχλ λα δηαζθαιίζνπλ έλα minimum πνηνηηθψλ 

standards ζηελ πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη έλα ζπλεθηηθφ 

πιαίζην πνπ λα ζπλδέεη ηελ εηζαγσγηθή κε  ηελ ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Eurydice, 2005). 

ε γεληθέο γξακκέο, ζηα θξάηε-κέιε δηαπηζηψλεηαη φηη:      

1)  Έλα επξχηαην θάζκα θνξέσλ, πνπ θηλνχληαη κέζα ζε δηαθνξεηηθά 

ζεζκηθά πιαίζηα, εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη πάξνρνη δηαθξίλνληαη ζε δεκφζηνπο θαη κε δεκφζηνπο.                  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη πάξνρνη είλαη εηδηθνί δεκφζηνη θνξείο, παλεπηζηεκηαθά 
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ηδξχκαηα θαη ηνπηθνί θνξείο, πνπ ηδξχζεθαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‘90  κεηά απφ 

επξείαο έθηαζεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε ρψξεο, φπσο π.ρ. ε Γαιιία, ε 

Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία. Παξάιιεια, αχμεζε παξνπζηάδεη θαη ν αξηζκφο ησλ κε 

δεκφζησλ παξφρσλ, φπσο είλαη νη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα 

κνπζεία, πνηθίινη πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί, ή αθφκα θαη ηδησηηθνί θνξείο, εηδηθνί 

επηζηήκνλεο, θ.α. (Zafeirakou, 2002:263).  ε κεξηθέο ρψξεο, ππάξρεη κφλν έλαο 

ηχπνο παξφρνπ/δεκφζηνπ θνξέα γηα ην ζχλνιν ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο 

(π.ρ. ηα Π.Δ.Κ. ζηελ Διιάδα θαη ηα αληίζηνηρα Δπηκνξθσηηθά Κέληξα ζηελ Κχπξν) 

(ΟΔΠΔΚ, 2007:45). ην Λνπμεκβνχξγν, ε ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε πξνζθέξεηαη 

κφλνλ απφ αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη απφ ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ 

εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηε Ννξβεγία, ηα αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη κφλνλ απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (Eurydice, 

2006:51). Μπνξνχκε,  ινηπφλ, λα πνχκε φηη ζην ρψξν δξαζηεξηνπνηνχληαη 

(Zafeirakou, 261-262): 

 

 Κξαηηθνί εθπαηδεπηηθνί θνξείο, εμαξηψκελνη ζπλήζσο απφ ην εθάζηνηε 

Τπνπξγείν Παηδείαο. Ζ ζεκαζία ησλ θνξέσλ απηψλ ήηαλ κεγαιχηεξε ζην 

παξειζφλ, κε ηελ αχμεζε φκσο ηνπ βαζκνχ απνθέληξσζεο ν ξφινο ηνπο 

ππνβαζκίζηεθε. Παξφια απηά, ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ε 

θεληξηθή εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ζπλερίδεη λα ζέηεη ην πιαίζην ησλ βαζηθψλ 

επηκνξθσηηθψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ην νπνίν νθείινπλ λα ζεβαζηνχλ 

φινη νη απνθεληξσκέλνη πάξνρνη, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν ή ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. ε πνιιέο κάιηζηα πεξηπηψζεηο, 

ππνζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά κφλνλ εθείλεο νη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

 

 Απνθεληξσκέλεο Δθπαηδεπηηθέο Αξρέο, νη νπνίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ  κνξθνπνηνχλ ηε δήηεζε γηα δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο, παξέρνπλ ππνζηεξηθηηθφ έξγν ζηα ζρνιεία θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ηελ επηκνξθσηηθή ηνπο δξάζε  

θαη πινπνηνχλ ηηο επηκνξθσηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηείαο, φπσο απηέο 

έρνπλ θαζνξηζηεί ζε θεληξηθφ επίπεδν. 
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 ρνιεία θαη ρνιηθά πκβνχιηα, ηα νπνία κε ζπλερψο κεγαιχηεξε έληαζε 

παίδνπλ ελεξγφ ξφιν, πξνζδηνξίδνληαο ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, 

αλαδεηψληαο ηνπο πηζαλνχο παξφρνπο θαη θαζνξίδνληαο ην ρψξν πινπνίεζεο 

ησλ επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πηζαλψο λα είλαη ε ίδηα ε ζρνιηθή 

κνλάδα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ηα ζρνιεία γίλνληαη θέληξα ζπλερηδφκελεο 

κάζεζεο, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γεγνλφο 

πνπ ζπλδέεηαη κε απηφ πνπ απνθαιείηαη Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ζηα ρνιεία. 

Απηφο ν λένο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ππνζηεξίδεηαη πιένλ απφ ηηο θεληξηθέο 

θπβεξλήζεηο πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ, δελ εληζρχεηαη φκσο παληνχ απφ 

θξαηηθά θνλδχιηα (πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη πάλησο ζε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ε 

Οιιαλδία, ε Αγγιία, ε Οπαιία θαη ε Ηηαιία). 

πλνπηηθά, ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. εληνπίδνληαη έμη ηχπνη θνξέσλ/παξφρσλ 

πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο. Απηνί είλαη (ΟΔΠΔΚ, 2007:45): 

 Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Ηδξχκαηα Αξρηθήο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθψλ 

 Γεκφζηα Κέληξα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ 

 πλδηθαιηζηηθέο θαη Δπηζηεκνληθέο Δλψζεηο Δθπαηδεπηηθψλ 

 Ηδησηηθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο 

 Άιινη θνξείο, φπσο ηδησηηθέο εηαηξείεο, κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θ.ιπ. 

Ζ πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο δελ δξνκνινγείηαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.  ε αξθεηέο απφ απηέο, φπσο ην Βέιγην, ε 

Ηηαιία, ε Απζηξία, ε Φηλιαλδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε ινβελία, επηθξαηεί ε 

ηάζε γηα αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο κε κνλάδα 

νξγάλσζεο ην ζρνιείν ή ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί 

πεξηζζφηεξν ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηά. ηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο 

επξσπατθέο ρψξεο απφ ηελ άιιε, ε νξγάλσζε ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο 

ππέζηε κεγάιεο αιιαγέο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‘90, ιφγσ ηεο πξντνχζαο 

ηδησηηθνπνίεζεο πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ (Eurydice, 2003 :111).    

 

πσο αλαθέξεηαη: «ε θάπνηεο ρψξεο ην βαζηθφ ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία 

αλαιακβάλνπλ νη θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη θνξείο (π.ρ. Γαιιία, Γεξκαλία, Ηζπαλία θαη 

Διιάδα), ελψ ζε άιιεο (Γαλία, Φηιαλδία, Φιακαλδφθσλν Βέιγην, Οπγγαξία, Ηηαιία, 
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Οιιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία θαη Διβεηία) επηζεκαίλεηαη κηα κεηαθίλεζε απφ ηελ 

επηθέληξσζε ζηελ πξνζθνξά (supply-oriented model) πξνο ηε δήηεζε (demand-

oriented model) θαη ζπλαθφινπζα κηα κείσζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ζηελ νξγάλσζε 

θαη παξνρή ηεο επηκφξθσζεο (OECD, 2005:122-123). ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα 

ζρνιεία ιακβάλνπλ πφξνπο αλάινγα κε ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο, ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα αμηνπνηήζνπλ γηα ηελ εμαζθάιηζε επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηφζν απφ θξαηηθνχο θνξείο θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα φζν θαη απφ 

ηδησηηθνχο θνξείο θαη εηαηξείεο… {Μάιηζηα} κε δεδνκέλε ηελ ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηε βειηίσζε ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο νη απνθάζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο ιακβάλνληαη ζην  επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ ή ησλ ηνπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αξρψλ. Σν γεγνλφο απηφ επεξεάδεη θαη ην πνηνο είλαη ν πάξνρνο ηεο επηκφξθσζεο, 

εθφζνλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε επηκφξθσζε πινπνηείηαη ζηε βάζε ηδξπκαηηθψλ 

ζπκθσληψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ δηαθαλνληζκψλ (π.ρ. ζην Βέιγην, ζηε 

Γαιιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία)» (ΟΔΠΔΚ, 2007:45-46).  

 

    ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηα αξκφδηα Τπνπξγεία Παηδείαο 

ζπλερίδνπλ λα θαζνξίδνπλ ηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο 

ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Μέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο απνθέληξσζεο, ηα Τπνπξγεία 

Παηδείαο ζπλήζσο είηε κεηαθέξνπλ ηελ επζχλε εθαξκνγήο ησλ θεληξηθά εηιεκκέλσλ 

απνθάζεσλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο/ηνπηθέο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, είηε ρξεκαηνδνηνχλ 

απεπζείαο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο γηα ην ζθνπφ απηφ. ε νξηζκέλεο ρψξεο πάιη, 

ππάξρεη απεπζείαο κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηα Τπνπξγεία ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο ε απνθέληξσζε πινπνηείηαη κέζα απφ ηνπηθνχο 

θνξείο, Παλεπηζηήκηα θαη Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Αθφκα θαη ζε ρψξεο κε 

πςειφ βαζκφ απνθέληξσζεο, φπνπ ηαπηφρξνλα ζπλππάξρνπλ δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί 

πάξνρνη, ε θεληξηθή δηνίθεζε ζπλερίδεη λα θαιχπηεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο 

ηκήκαηνο ησλ πξνγξακκάησλ ελδν-ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ε επνπηεία ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο πξννδεπηηθά εληείλεηαη ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πηζηνπνίεζεο ησλ παξφρσλ θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο. θνπφο, ε δηαζθάιηζε ζην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηεο νκνηνκνξθίαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηζφηηκεο 
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πξφζβαζεο ησλ ζρνιείσλ ζην ζχζηεκα ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο  θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Zafeirakou, 2002:270).  

2)   Ζ ζρέζε ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ ελδν-ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ήηαλ αξρηθά εκθαλήο ζηα 

πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε. Πξντφληνο φκσο ηνπ ρξφλνπ, ε πίεζε γηα πνηνηηθά 

πξνγξάκκαηα ελδν-ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο  

βνήζεζε ζην λα απνθηήζεη ην ζχζηεκα ζπλνρή, ζπλέρεηα θαη αληηθεηκεληθνχο 

ζηφρνπο.  Έηζη, ζε νξηζκέλα θξάηε, ε αξρηθή θαη ε ελδν-ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε 

πξνζθέξνληαη πιένλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηνλ ίδην πάξνρν, π.ρ. ζηε Γαιιία απφ 

ην Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθψλ (University Institute for 

Training of Teachers / IUTT). ε άιιεο ρψξεο πάιη, φπσο ε Διιάδα, ζεζπίζηεθαλ 

λφκνη πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξαθνινπζήζνπλ 

κεηαπηπρηαθά ή δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Zafeirakou, 2002:263).   

3) Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα ελδν-ππεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζπληζηά ππνρξέσζε θαη δηθαίσκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπγρξφλσο, ζπλήζσο φκσο ηίζεηαη ζε πξναηξεηηθή βάζε. Με ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ε ππνρξεσηηθφηεηα δείρλεη λα θεξδίδεη έδαθνο, -ηάζε πνπ 

μεθίλεζε πεξίπνπ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90.  Έηζη, ελψ έσο ην 2002/2003 ε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ πξναηξεηηθή ζρεδφλ 

ζηηο κηζέο επξσπατθέο ρψξεο, πιένλ ζεσξείηαη επαγγεικαηηθφ θαζήθνλ ζε 24 

θξάηε/πεξηνρέο. Αθφκα πεξηζζφηεξν, ζηελ Ηζπαλία, ηε Γαιιία, ηε Ληζνπαλία, ηε 

Ρνπκαλία θαη ηε ινβελία, ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα κηζζνινγηθή αλαβάζκηζε θαη 

επαγγεικαηηθή εμέιημε. ηελ Πνξηνγαιία, ε κε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κπνξεί θαη λα ηηκσξεζεί ή λα εθιεθζεί σο αξλεηηθφ ζηνηρείν θαηά ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο (Δurydice,-Eurostat, 2012).  Έηζη, ζε θάπνηεο ρψξεο (π.ρ. Διιάδα, 

ινβελία), ε επηκφξθσζε είλαη ππνρξεσηηθή κφλν γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζην 

επάγγεικα, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο (π.ρ. Γεξκαλία, Οιιαλδία), ε επηκφξθσζε 

εληάζζεηαη ζην θαζεθνληνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνηειεί ζπκβαηηθή ηνπο 

ππνρξέσζε θαη θαηαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ επί ηνπ εηήζηνπ ρξφλνπ 

απαζρφιεζεο ηνπο (ΟΔΠΔΚ, 2007:42).   
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πσο αλαθέξεηαη: «Ζ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ζπλδέεηαη ζηελά θαη 

κε ηα πξνζφληα πνπ ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα αληαπνθξηζεί 

ζηα θαζήθνληά ηνπ. Έηζη, ηδηαίηεξα ε επηκφξθσζε ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζην επάγγεικα 

ζεσξείηαη φηη ζπκπιεξψλεη θαη επηθαηξνπνηεί ηε βαζηθή θαηάξηηζε, ελψ ε επηκφξθσζε 

ζε θαηλνηνκηθά αληηθείκελα θαη λέεο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ζεσξείηαη 

επηβεβιεκέλε ζε πεξηφδνπο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε θαηαγξάθεη θαη ηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ λα 

εληάμνπλ ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζε έλα 

πεξηζζφηεξν δεζκεπηηθφ πιαίζην δηά βίνπ κάζεζεο Σαπηφρξνλα, παξαηεξνχληαη κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ειάρηζηε ζεζκηθά θαζνξηζκέλε 

θαη’ έηνο δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο επηκφξθσζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο 

επηκφξθσζεο θπκαίλεηαη απφ πεξίπνπ ηξεηο έσο πέληε εκέξεο ή απφ 15 έσο 39 ψξεο ην 

ρξφλν. Δμαίξεζε θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα (κεηά ην 2004) ρψξεο 

φπσο ε νπεδία (104 ψξεο) θαη ε Οπγγαξία (120 ψξεο). ηελ Οιιαλδία, φπνπ ε 

επηκφξθσζε είλαη κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 

ην 10% ην εηήζηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζήο ηνπο θαη ππεξβαίλεη ηηο 170 ψξεο. εκαληηθή 

παξάκεηξν ηεο πεξίπησζεο απηήο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε έληαμε ηεο επηκφξθσζεο 

ζην ζπλνιηθφ ρξφλν απαζρφιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δηεθδίθεζεο 

ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θη φρη απηνδχλακε πξσηνβνπιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αξρψλ» (ΟΔΠΔΚ, 2007:42).  

     Ο παξαθάησ πίλαθαο ηνπ δηθηχνπ Δπξπδίθε (2012) απνηππψλεη ην 

πιαίζην ηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο/ΔΑ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζηελ Δ.Δ. Με θφθθηλν ρξψκα, ζεκεηψλνληαη νη ρψξεο/πεξηνρέο φπνπ ε 

ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο/ΔΑ 

είλαη επαγγεικαηηθφ θαζήθνλ, κε ζθνχξν κπιε ρξψκα ηα θξάηε/πεξηνρέο φπνπ ε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξναγσγή ηνπο, ελψ κε 

αλνηθηφ κπιε ηα θξάηε ζηα νπνία ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ΔΑ ηίζεηαη ζε πξναηξεηηθή βάζε (Πεγή: Δπξπδίθε, 2012:118). 
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4) Ο δείθηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο πνηθίιεη απφ ηε κηα επξσπατθή ρψξα ζηελ 

άιιε. Σα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ απμεκέλε ζπκκεηνρή εθεί φπνπ δίλνληαη 

ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα, φπσο νηθνλνκηθή ελίζρπζε/επίδνκα (Ηηαιία), ή επηπιένλ 

εκέξεο άδεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο (π.ρ. ζηελ Ηξιαλδία, γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) (Zafeirakou, 2002:264).  Οη 

αλαιχζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ αλέδεημαλ κάιηζηα φηη ε γεληθφηεξε 

ζηάζε θαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο επεξεάδνληαη απφ (Commission of the European 

Communities, 2011):  

 Σε δηάξθεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ.  

 Σν βαζκφ παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.      

 Σελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη ην ζρνιείν. 

  Σν γεληθφηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 

 Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε δηεζλή έξεπλα 

TALIS /Teaching and Learning International Survey πνπ πινπνηείηαη απφ ηνλ ΟΟΑ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φζνλ 
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αθνξά ζην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, αλέδεημαλ φηη (Commission of the European 

Communities, 2011):  

 

α) Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλνπλ παξαδφζεηο καζεκάησλ θαη 

εξγαζηήξηα, ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ παξαθνινπζεί πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο ή 

παίξλεη κέξνο ζε επηζθέςεηο παξαηήξεζεο ζε άιια ζρνιεία (Commission of the 

European Communities, 2011). Χο πην απνηειεζκαηηθνί ηχπνη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο αλαθέξνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εθείλα ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

νδεγνχλ ζε θάπνηα εηδίθεπζε, ή ζε θάπνηα εξεπλεηηθή δξάζε, θαζψο θαη εθείλα ζηα 

νπνία ν εθπαηδεπηηθφο θαηαβάιιεη ην θφζηνο αιιά θαη αξθεηφ ρξφλν (απηέο, φκσο, 

είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε ην κηθξφηεξν βαζκφ ζπκκεηνρήο). Μάιηζηα, νη 

δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, φπσο είλαη π.ρ. ηα δίθηπα ή ην mentoring, 

ζεσξνχληαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθέο απφ ηα ζπλήζε εξγαζηήξηα θαη πξνγξάκκαηα 

καζεκάησλ (OECD, 2009: 11 & 2010: 83). Πνιχ κεγάιν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ 

έθξηλε απαξαίηεηε ηελ επηκφξθσζε ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε, θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο 

παξαβαηηθφηεηαο (OECD, 2010:82). Αληηζέησο, έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ 

παξνπζίαζε ελδηαθέξνλ γηα ζεκαηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Commission of the European Communities, 2011).  

 

β) Τθίζηαληαη αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, φζνλ αθνξά ην 

πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο. Ο κέζνο φξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη 

παξαθνινχζεζε 15,3 εκέξεο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ/δξαζηεξηνηήησλ ζην 

δηάζηεκα απηφ (Commission of the European Communities, 2011). Σα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ, πξάγκαηη, κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ:  Έηζη, 

ελψ ζηελ Απζηξία, ζηε Ληζνπαλία θαη ζηε ινβελία ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη ζρεδφλ θαζνιηθή, αθνχ ιηγφηεξν απφ ην 5% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ζπκκεηείρε 

ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο, ζε 
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θάπνηεο άιιεο ρψξεο, φπσο ε Γαλία θαη ε ινβαθία, ην πνζνζηφ απηφ αλήιζε 

πεξίπνπ ζην 25%.   

 

     ε γεληθέο γξακκέο, νη θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην κηθξφηεξν βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαίλεηαη πσο είλαη νη λένη 

ζην επάγγεικα εθπαηδεπηηθνί, νη άληξεο εθπαηδεπηηθνί, θαζψο θαη απηνί πνπ ηα 

ηππηθά ηνπο πξνζφληα αληηζηνηρνχλ κέρξη ην φξην ηεο θιίκαθαο πξνζφλησλ ISCED 

5B/International Standard Classification of Education (OECD, 2010:58-60).                       

Απφ ηελ άιιε, ε θαηεγνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δήισζε κε επαξθή ηθαλνπνίεζε 

ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ήηαλ θπξίσο νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί θάησ ησλ 40 

εηψλ, ζε δεκφζηα ζρνιεία. Χο θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ ηνπο αλαγθψλ αλαθέξζεθαλ ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ιφγσ ηνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο θαη ε έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ αλαπηπμηαθψλ επθαηξηψλ (OECD, 

2010: 83). 

 

     5) Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ελδν-ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο / 

θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ππεξβαίλεη ην 2% 

πεξίπνπ ησλ εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Σν ρακειφ απηφ πνζνζηφ 

θαηαδεηθλχεη φηη ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

δελ βξίζθεηαη αξθεηά ςειά ζηελ πνιηηηθή αηδέληα. ε νξηζκέλεο ρψξεο, ππάξρεη 

δηαθξηηφ θνλδχιη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ζθνπφ απηφ (π.ρ. Ηηαιία, Πνξηνγαιία, 

Αγγιία, Οιιαλδία), ελψ ζε άιιεο φρη. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε ρξεκαηνδφηεζε 

θαιχπηεη έμνδα δηακνλήο, κεηαθίλεζεο θαη δηδάθηξσλ, -αθφκα θαη ην θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο-, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο φρη. ε γεληθέο γξακκέο, νη εκπιεθφκελνη 

πάξνρνη αλαδεηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα θνλδχιηα γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη 

πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ (Coolahan, 2002· Zafeirakou, 

ν.α.). ε γεληθέο γξακκέο, ε ηάζε απνθέληξσζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

νδεγεί θαη ζηελ αλάγθε άκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο ηνπηθέο 

αξρέο (Αλδξένπ, 1997-98:40-43). 

 

     Οη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ είλαη ινηπφλ θαη εδψ 

κεγάιεο. πσο αλαθέξεηαη: «ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηδηαίηεξα φηαλ δελ πξφθεηηαη γηα 

ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε ή γηα επηκφξθσζε πνπ γίλεηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
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εθαξκνγήο ζεκαληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ, νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο επηκφξθσζεο ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, 

φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ Απζηξία, ζηε Γαλία, ζηε Γεξκαλία, ζηελ Οιιαλδία θαη ζηε 

Βξεηαλία. ε θάπνηεο ρψξεο, φκσο, ην ζχλνιν ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πξνζθέξνληαη δσξεάλ, φπσο ζηε νπεδία θαη ηε Βφξεηα Ηξιαλδία. Αλάινγα, θαινχληαη 

λα επσκηζηνχλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο ηεο επηκφξθσζεο φζνη εθπαηδεπηηθνί, 

ζηε Γαιιία, ζηελ Οπγγαξία θαη ζηελ Ηξιαλδία, εγγξάθνληαη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία 

ζε έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ή ζε έλα θχθιν παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ φηαλ 

πξνβιέπνληαη δίδαθηξα. Ζ ηειεπηαία πεξίπησζε ηείλεη λα γίλεη ηάζε ζηελ Δπξψπε: Σα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δελ επηβάιινληαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ή ε 

ζπκκεηνρή ζ’ απηά απνηειεί πξσηνβνπιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ή 

ρξεκαηνδνηνχληαη εμνινθιήξνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ε πνιιέο ρψξεο νη ζρνιηθέο 

κνλάδεο είλαη νη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα θνλδχιηα πνπ επηκεξίδνληαη απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηή είλαη ε πεξίπησζε 

ηεο Γαιιίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο Γαλίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Οπγγαξίαο θαη, 

απφ ηηο ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Διβεηίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα φπνπ ρξεηάδεηαη λα 

θαηαβιεζεί νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ζπλνδεχεηαη απφ νηθνλνκηθή επηδφηεζε (π.ρ. ζηε 

Γαλία θαη ζηελ Οπγγαξία) ή απφ ηε ρνξήγεζε άδεηαο απνπζίαο (π.ρ. ζηελ Ηηαιία, ηε 

Φηλιαλδία, ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία), αλ απηφ είλαη απαξαίηεην» (ΟΔΠΔΚ, 

2007:46).  

 

     6) ην δήηεκα, ηψξα, ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, απνδίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία, ηφζν ζε θνηλνηηθφ φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν. Σν δίθηπν Δπξπδίθε (2006:7) ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

«Πηζηνπνίεζε [Accreditation] είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο έλα ίδξπκα ή έλα 

πξφγξακκα θξίλεηαη απφ ηηο ζπλαθείο λνκνζεηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο αξρέο γηα λα 

δηαπηζησζεί εάλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο παξνρήο 

εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη απνλνκήο ησλ αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ 

(φπνπ απηά πθίζηαληαη). Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο πξνυπνζέηεη φηη ηα πξνγξάκκαηα ή 

ηα ηδξχκαηα πνπ πξφθεηηαη λα πηζηνπνηεζνχλ, ππφθεηληαη ζε αμηνιφγεζε». Οη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο εζηηάδνπλ «ζην πεξηερφκελν ηεο επηκνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηηο 



251 
 

κεζφδνπο επηκφξθσζεο, ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη επηκνξθνχκελνη, ζηηο 

απφςεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ γηα ην πξφγξακκα πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη ζηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ παξφρνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ επηκφξθσζε» 

(ΟΔΠΔΚ, 2007:53). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ απνθηψληαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ, 2007:51).     

    Σν ζθεληθφ, βέβαηα, είλαη αξθεηά ζχλζεην: Σα Τπνπξγεία Παηδείαο 

ελδηαθέξνληαη απφ ηελ πιεπξά ηνπο λα ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο επηκνξθσηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, λα αμηνινγεζνχλ νη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

πνηφηεηα ησλ παξφρσλ, πάληνηε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ (Zafeirakou, ν.α.).  

ην πιαίζην απηφ, εληάζζεηαη θαη ε απαίηεζε νξηζκέλσλ ρσξψλ, φπσο π.ρ. ηεο 

Ηζπαλίαο θαη ηεο Δζζνλίαο, λα ζπληάζζνληαη θαη λα ππνβάιινληαη απφ ηηο ηνπηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο ή θαη ηηο ίδηεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο νινθιεξσκέλα ζρέδηα 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξνζσπηθφ (ΟΔΠΔΚ, 

2007:41).                                                

     Ζ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, φκσο, απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε εμαηξεηηθά 

πξνβιεκαηηθή, θαζψο αλαθχνληαη πνιιά θελά θαη αδπλακίεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηζρπξφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα κέζα, πέξα απφ ηελ ηππηθή 

ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Zafeirakou, ν.α.).  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, απνηππψλνληαη νη πάξνρνη πξνγξακκάησλ ελδν-ππεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ε χπαξμε ή κε δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ: Σν ηξίγσλν κε θνξά πξνο ηα 

επάλσ ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε θαλνληζκψλ πηζηνπνίεζεο. Σν ηεηξάγσλν ζρήκα 

παξαπέκπεη ζηελ χπαξμε παξφρσλ, αιιά φρη θαλνληζκψλ  γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε. Οη θχθινη ππνδεηθλχνπλ ηελ έιιεηςε παξφρσλ, ελψ ηα δηπιά βέιε 

ηελ πξνζθνξά πξνγξακκάησλ ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο απφ θνξείο εθηφο ρψξαο 

(Eurydice, 2006).                 
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Πεγή: Eurydice, 2006:52 Figure 5.1: Types of provider and regulations for the accreditation and/or 

evaluation of in-service teacher education for general education (ISCED 1-3), 2005/06 
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     Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηα θξάηε-κέιε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

θνξέσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλνπλ: α) Δμσηεξηθή 

Αμηνιφγεζε, κε επηηφπηεο επηζθέςεηο κειέηεο απφ ηνπο αμηνινγεηέο, αλάιπζε ηνπ 

ππνβιεζέληνο γξαπηνχ ζρεδίνπ επηκφξθσζεο, αλάιπζε ηεο έθζεζεο 

απηναμηνιφγεζεο ή άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ. β) Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ πάξνρν, κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο . 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, απνηππψλνληαη νη βαζηθφηεξεο επηινγέο ησλ θξαηψλ-

κειψλ: Ο κπιε θχθινο ππνδεηθλχεη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα, ν θφθθηλνο φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή είλαη ε ελδεηθλπφκελε, ν ιεπθφο θχθινο παξαπέκπεη ζηελ 

πξναηξεηηθφηεηα, ην ηεηξάγσλν ζρήκα ζηε κε χπαξμε ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ, ελψ ηα 

δηπιά βέιε ζηελ πξνζθνξά πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο εθηφο ρψξαο (Eurydice, 

2006). 
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Πεγή: Eurydice, 2006:55  Figure 5.2: Main procedures in the process of accrediting and/or evaluating in-

service teacher education for general education (ISCED 1-3), 2005/06 
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    Γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

δηαθνξεηηθά εμσηεξηθά ζψκαηα κπνξεί λα θέξνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα. ηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ππάξρεη έλαο κφλν ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο πνπ είλαη 

κηα αξκφδηα ππεξεζία, ή κηα επηηξνπή, ή ην ίδην ην Τπνπξγείν Παηδείαο.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο απνηππψλεη ζρεκαηηθά ηνπο εμσηεξηθνχο θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ελδν-

ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. (Eurydice, 

2006). 
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Ρθγι: Eurydice, 2006:57   Figure 5.3: External bodies that accredit and/or evaluate in-service teacher 

education for general education (ISCED 1-3), 2005/06 

An agency for evaluation or an evaluation committee BE nl, DE (some Länder), HU, SI, FI, NO, BG 

The ministry of education, a ministry department or commission CZ, DK, EE, EL, IT, LV, HU, PL, SK, IS 

An independent body working on behalf of the public authority DK, DE (some Länder), NL, PT, RO 

An inspectorate for school education BE de, DE (some Länder), IE, PL 

An inspectorate for in-service teacher education HU 

Other bodies BE fr, ES 

 

- No regulations on evaluation or accreditation of in-service teacher education providers: CY, FR, MT, AT, UK 
  

- No regulations on the bodies undertaking accreditation or evaluation: LU 
  

- In-service teacher education abroad: LI 
  

- Data not available: SE 
  

 

     ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ε ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ νδεγνχλ ζε πξφζζεηα ηππηθά πξνζφληα αμηνινγείηαη κε 

εμεηάζεηο. Αληηζέησο, ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηαθνξεηηθά 

είδε, κε ηππηθήο ή θαη άηππεο επηκφξθσζεο πηζηνπνηείηαη (ιφγσ αζπκβίβαζηνπ) ή 

κέζσ ηεο απηναμηνιφγεζεο ή κε ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο ζηνπο 

επηκνξθνχκελνπο (Αλδξένπ, 1997-98:40-43).   

 

Καηά ζπλέπεηα, ην δήηεκα ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο/αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. αλακέλεηαη λα 

απνθηήζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα φζν ε θνηλνηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξνρσξά 

πξνο ηε βαζκηαία αλαγλψξηζε φισλ ησλ αλεπίζεκσλ θαη άηππσλ κνξθψλ κάζεζεο 

πνπ πξνζιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ. πλαθφινπζα, απηφ 

ζεκαίλεη «… ηε δπλαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αλαγλσξίζνπλ θάζε πξνζφλ πνπ 

απνθηήζεθε, αθφκε θαη αλ ν πάξνρνο δελ ήηαλ επίζεκνο δεκφζηνο θνξέαο, ή δελ 

βξηζθφηαλ ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν εξγάδνληαη…  Χο αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ηε 

δηαθχιαμε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δηαδηθαζηψλ, ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη πξνηείλεη ηελ θαηάξηηζε ελφο ζπλφινπ θνηλψλ αξρψλ πνπ 

ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ακνηβαία επηθχξσζε ησλ άηππσλ θαη αλεπίζεκσλ κνξθψλ 

κάζεζεο, αιιά θαη ζα δηαζθαιίζνπλ κεγαιχηεξε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ 
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δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ -κειψλ αιιά θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δπλαηνηήησλ 

ηηο νπνίεο εληζρχνπλ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ 

άηππσλ κνξθψλ κάζεζεο επηδηψθεηαη λα βαζηζηνχλ ζην ζεβαζκφ ηεο λνκηκφηεηαο θαη 

ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ» (ΟΔΠΔΚ, 2007:55). Απηφ, άιισζηε, απνηειεί δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κέζα ζην πιαίζην ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο. πσο αλαθέξεηαη, «ν 

πξνζδηνξηζκφο θαη ε επηθχξσζε ησλ αλεπίζεκσλ θαη άηππσλ κνξθψλ κάζεζεο έρεη σο 

ζηφρν λα πξνβάιιεηαη θαη λα απνηηκάηαη ην πιήξεο θάζκα πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ 

ελφο αηφκνπ, αζρέησο ηνπ ηφπνπ ή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ απνθηήζεθαλ. Ο 

πξνζδηνξηζκφο θαη ε επηθχξσζε ησλ αλεπίζεκσλ θαη άηππσλ κνξθψλ κάζεζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο θαη εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ζηνλ ηφπν εξγαζίαο θαη εληφο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ» (πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2004:1). 

      

7) ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, ε επηκφξθσζε/θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεί ζηνηρείν αμηνιφγεζεο γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο επζχλεο. Ζ ζχλδεζε απηή 

έρεη ππνρξεσηηθφ θαη αθπξσηηθφ ραξαθηήξα ζηε Βξεηαλία θαη ηελ Ηξιαλδία, ελψ ζε 

άιια θξάηε, φπσο ε Διιάδα θαη ε Οπγγαξία, απνηειεί ζπλεθηηκψκελν ζηνηρείν γηα 

ηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ ηεο. 

8)  ε γεληθέο γξακκέο, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη αθφινπζνη παξάκεηξνη 

επεξεάδνπλ επλντθά ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (European Commission/Study Group on Education 

and Training, 1997· Uzerli & Kerger, 2010): 

 Ζ πξφηεξε ζε βάζνο δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε δηακφξθσζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ. 

 Ζ ζπλεθηίκεζε ησλ ηδηαηηέξσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε εζληθφ επίπεδν, 

φπσο π.ρ. ν βαζκφο απνθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ν βαζκφο 

απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 Ζ δηακφξθσζε ελφο γεληθφηεξνπ θιίκαηνο, θηιηθνχ πξνο ηελ αιιαγή. 
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 Ζ ελεξγφο δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ελδν-ππεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

  Οη πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ζ δηακφξθσζε κηαο καζεζηαθήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζα εκπλέεη ην 

ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο θαηάιιειεο ζρνιηθήο εγεζίαο.  

 Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 Ζ ππνζηεξηθηηθή ζπκβνιή ησλ ππεπζχλσλ  γηα ηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο, ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο νη ίδηνη ζα ιεηηνπξγνχλ σο ¨εηδηθνί κεηαμχ ίζσλ¨.   

 Ζ ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ πινπνηνχκελσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

9)  Οη βαζηθφηεξεο δηαπηζηψζεηο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ επξσπαίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππνδεηθλχνπλ φηη: 

 Πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο πνπ 

έρνπλ σο αθεηεξία ην ζρνιείν θαη εζηηάδνπλ ζην ζρνιείν (ΣΝΣΔΔ, 2000).                            

 Παξάιιεια κε ηελ ηππηθή ελδν-ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε, πξέπεη λα δνζεί 

αλάινγν βάξνο θαη ζηελ άηππε επαγγεικαηηθή κάζεζε (ΣΝΣΔΔ, 2000).                            

 Πξέπεη λα εληζρπζνχλ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο θαη 

θηλεηηθφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ (ΣΝΣΔΔ, 2000).                                                                                                          

 Αμίδεη λα ελδπλακσζεί ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, σο απνηειεζκαηηθνχ κέζνπ 

ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ΣΝΣΔΔ, 2000).                            

 Ζ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε δελ έρεη αθφκα πηζησζεί σο 

επαγγεικαηηθή επζχλε ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ΣΝΣΔΔ, 2000).                                                                                   

 Γελ έρεη κέρξη ζηηγκήο δηεπζεηεζεί ην αλ  ε ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα ηίζεηαη ζε ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή βάζε 

(ΣΝΣΔΔ, 2000).  ηελ νπζία, ζπληζηά ζπγρξφλσο δηθαίσκα αιιά θαη εζηθή 

ππνρξέσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ηα 

πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα δελ είλαη ππνρξεσηηθά, ε δε παξαθνινχζεζε 

ηνπο εμαξηάηαη απφ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο «νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνσζνχλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ην θαζήθνλ λα αλαβαζκίδνπλ ηηο γλψζεηο 
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ηνπο, απηά φκσο ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ζπαλίσο  ηίζεληαη ζε 

ππνρξεσηηθή βάζε, αθελφο γηαηί νη πξνυπνινγηζκνί ησλ θξαηψλ δελ ην 

επηηξέπνπλ, αθεηέξνπ γηαηί ε θαηάξηηζε επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα κφλν εάλ 

είλαη απνηέιεζκα ειεχζεξεο βνχιεζεο» (Eπξηδίθε, 1995:24).                                                                                                                                                                                                                                                   

 Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ην λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ηνλ 

επαγγεικαηηθφ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο, 

αθνχ ν ζρεδηαζκφο θαη ην πεξηερφκελν ηνπο ζπλήζσο δηακνξθψλνληαη άλσζελ 

(ΣΝΣΔΔ, 2000).                            

 Πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο (ΣΝΣΔΔ, 2000).                                                                        

 Πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί επίζεο ην ζέκα ηνπο θφζηνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ (ΣΝΣΔΔ, 2000) θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν ηειεπηαίν δήηεκα αληηκεησπίδεηαη 

απφ ηα επξσπατθά θξάηε κε ζηξαηεγηθέο πνπ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

ηεο θαηάξηηζεο, ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ, ην 

επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ (Eπξηδίθε, 1995).                                                                                                                                                        

 Θεσξείηαη ιαλζαζκέλε ε απνθνπή ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο απφ ηελ 

αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο (ΣΝΣΔΔ, 2000). 

 

10)  Έηζη, νη ζπνπδαηφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

εζληθά επξσπατθά ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο θαη  επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλνςίδνληαη  ζην πσο ζα ηθαλνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πσο ζα δηαζθαιηζηεί ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ παξφρσλ 

πςειήο πνηφηεηαο, πσο ζα εληαρζνχλ ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην γεληθφηεξν ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ κέζα 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα, πσο ζα επηηεπρζεί ε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα κεησζεί ην θφζηνο, πσο ζα 

ππάξμεη έλα απνηειεζκαηηθφ, επέιηθην θαη φρη ππεξβνιηθά γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα 

πηζηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαη ζην πσο φιε απηή ε πξνζπάζεηα ζα 

επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ (Zafeirakou, 2002:270). 
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 4.5   χλνςε-πζρεηηζκνί 

 

1)  πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη πξναλαθεξφκελεο εμειίμεηο δελ νδεγνχλ ζε 

έλαλ απιφ κεηαζρεκαηηζκφ: Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε Κνηλσλία ηεο Γλψζεο, ζην 

πιαίζην ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο, φρη κφλν επηθέξνπλ βαζχηαηνπο θινληζκνχο ζηε 

δφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

βαζκίδσλ αιιά δηαθνξνπνηνχλ ην λφεκα, ην ζθνπφ, ην πεξηερφκελν θαη ηηο αμίεο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη ζπλεπψο γηα θάηη πνιχ ζνβαξφηεξν απφ ηηο φπνηεο αιιαγέο 

ηερλνθξαηηθνχ ηχπνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηνίθεζε ή ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.  ηελ νπζία, νη αλσηέξσ κεηαζρεκαηηζκνί 

ακεηάθιεηα αιιάδνπλ ή ζεκειησδψο  επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο 

ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο νη δπλάκεηο ηεο κεηα-λεσηεξηθφηεηαο δελ θαηαιχνπλ κφλν 

ηηο πθηζηάκελεο παξαδνζηαθέο δνκέο, αιιά θαηαζθεπάδνπλ ζηε ζέζε ηνπο  λέεο, 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, «ην κέιινλ… δελ πξφθεηηαη 

λα έρεη θακία ζρέζε κε φ,ηη έσο ηψξα έρνπκε ζπλεζίζεη. Καη ζε έλα ηέηνην κέιινλ δελ 

ζα κπνξνχλ λα ππάξμνπλ κνλνδηάζηαηεο απαληήζεηο ζε πνιπδηάζηαηα εξσηήκαηα» 

(Papadakis, 2008:130). 

2)  ην πιαίζην απηφ, νη εθπαηδεπηηθνί επαλαθαηαζθεπάδνληαη (Ball, 1999). 

Καζψο ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα 

γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο, νη ίδηνη γίλνληαη απνδέθηεο κηαο γεληθεπκέλεο 

εξγαζηαθήο πίεζεο. Δπηπιένλ, φρη κφλν πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά ε δχλακε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο, αιιά ππνρξεψλνληαη λα δερηνχλ ηε δηάγλσζε άιισλ 

πξσηαγσληζηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ζε ππεξεζληθφ επίπεδν ηελ αηδέληα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (Robertson, 2005).  

Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο δεηνχλ απφ απηνχο λα βξίζθνληαη ζε δηαξθή 

εγξήγνξζε γχξσ απφ ηηο ζπληεινχκελεο εμειίμεηο αιιά θαη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

αλνηρηνί  απέλαληη ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο  ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (European 

Round Table of Industrialists, 1995). Οη πξνζδνθίεο απφ απηνχο είλαη εμαηξεηηθά 

κεγάιεο, αθνχ  «νη αιιαγέο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα ζέηνπλ λέεο 

απαηηήζεηο … Γηα παξάδεηγκα, εθηφο απφ ηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν, λα βνεζήζνπλ ηνπο λένπο λα καζαίλνπλ 
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κάιινλ κε απηφλνκν ηξφπν, απνθηψληαο βαζηθέο δεμηφηεηεο γηα ηε κάζεζε, παξά λα 

απνκλεκνλεχνπλ πιεξνθνξίεο· νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη επίζεο λα αλαπηχμνπλ πην 

ζπλεξγαηηθέο θαη επνηθνδνκεηηθέο καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα, κε 

έκθαζε ζε έλα δηακεζνιαβεηηθφ θαη επνπηηθφ ξφιν, θαη φρη ζηελ απφ θαζέδξαο 

δηδαζθαιία… Δπηπιένλ, ε ζχλζεζε ησλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ ραξαθηεξίδεηαη πιένλ απφ 

κεγαιχηεξν βαζκφ εηεξνγέλεηαο, κε λένπο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη κε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηθαλνηήησλ θαη κεηνλεμηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

γηα εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Δπίζεο, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα αλαιάβνπλ πξφζζεηα 

θαζήθνληα ιήςεο απνθάζεσλ ή δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα, ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

ζρνιηθήο απηνλνκίαο». Οη κεηα-λεσηεξηθέο αιιαγέο κάιηζηα  «… απαηηνχλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φρη κφλν ηελ απφθηεζε θαηλνχξγησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ αιιά θαη 

ηε ζπλερή αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ απηψλ» (Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2007:5). 

χκθσλα κε ηε Γηεζλή πλδηάζθεςε ηνπ 2014 γηα ην Δπάγγεικα ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ/International Summit on the Teaching Profession 

(AsiaSociety.org/teachingsummit), νη απαηηήζεηο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ 

εζηηάδνπλ πιένλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ, - νη αιιαγέο 

άιισζηε ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ είλαη ειάρηζηεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλερείο αιιαγέο 

ζηε θχζε ηεο παηδαγσγηθήο, ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ζηηο λέεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο. Αληηζέησο, πεξηζζφηεξν αθνξνχλ άιια επίπεδα, αθνχ ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 

επνρήο καο θαιείηαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ ψζηε λα απνθηήζνπλ φρη κφλν 

εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη επθνιφηεξν λα δηδαρζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ, αιιά 

πνιχ πεξηζζφηεξν ηξφπνπο ζθέςεο (δεκηνπξγηθφηεηα, θξηηηθή ζθέςε, ηθαλφηεηα 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ), ηξφπνπο εξγαζίαο 

(επηθνηλσλία-ζπλεξγαηηθφηεηα), εξγαιεία δνπιεηάο (ηερλνινγίεο πιεξνθνξηαθήο 

επηθνηλσλίαο), θαζψο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηεηφηεηα, ηελ πξνζσπηθή θαη 

θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηά 

ζπλέπεηα ζα παξακείλεη ζηελ θαξδηά ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, εληνχηνηο ν 

ξφινο ηνπ ζα αιιάμεη ζεκειησδψο, θαζψο πνξεπφκαζηε απφ έλα κνληέιν δηδαζθαιίαο 

πξνο έλα κνληέιν κάζεζεο (European Round Table of Industrialists, 1997). 
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    Ζ εξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηεξίδεηαη, έηζη, σο Δξγαζία 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, σο Δξγαζία ζπλδεφκελε κε ηε γλψζε, ηελ ηερλνινγία, ηελ 

πιεξνθνξία θαη σο Δξγαζία εληφο ηεο θνηλσλίαο θαη κε απηήλ. Δλ  πξνθεηκέλσ, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη (Π.Η., 2008:360-361): 

 «Να ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε λέσλ κνξθψλ θαη πξντφλησλ κάζεζεο» 

 «Να επαλαζρεδηάζνπλ/αλακνξθψζνπλ ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ζηελ ηάμε». 

 «Να εξγάδνληαη ¨πέξα απφ ηελ ηάμε: ζην ζρνιείν ή ζην επηκνξθσηηθφ θέληξν 

θαη κε άιινπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο» 

 «Να ελζσκαηψζνπλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζηηο ηππηθέο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο 

θαη ζε φιε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξαθηηθή» 

 «Να ιεηηνπξγνχλ σο επηζηήκνλεο επαγγεικαηίεο».      

 

Πξάγκαηη, νη ζχγρξνλνη εθπαηδεπηηθνί: «Γηδάζθνπλ δηαζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο πιήξνπο θαη δηα βίνπ καζεζηαθήο απηνλνκίαο ησλ λέσλ.  

Γεκηνπξγνχλ έλα αζθαιέο θαη ειθπζηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Γηδάζθνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζε αλνκνηνγελείο ηάμεηο καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαη κε επξχ θάζκα ηθαλνηήησλ θαη αλαγθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθψλ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. πλεξγάδνληαη ζηελά κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, κε ηνπο γνλείο θαη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. πκκεηέρνπλ ζηελ 

εμέιημε ηνπ ζρνιείνπ ή ηνπ θέληξνπ επηκφξθσζεο ζην νπνίν εξγάδνληαη. Απνθηνχλ λέεο 

γλψζεηο θαη θαηλνηνκνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αλαζηνραζηηθή πξαθηηθή θαη 

ζηελ έξεπλα. Υξεζηκνπνηνχλ ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο 

ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα ηνπο θαζψο θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ζπλερή επαγγεικαηηθή εμέιημε. Δίλαη ηθαλνί γηα απηφλνκε κάζεζε ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. πλερίδνπλ λα πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή ηνπο κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Γηεμάγνπλ έξεπλα βαζηδφκελνη ζηε δηδαζθαιία. Δλζσκαηψλνπλ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο. 

Αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο θαη ηηο 

ηξνπνπνηνχλ αλάινγα. Αμηνινγνχλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο επηκφξθσζεο» (Π.Η., 

2008:361). 
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πσο αλαθέξεηαη,  «ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζα 

κεηαβιεζεί νπζηαζηηθά ζε ξφιν εκςπρσηή. Πξάγκα πνπ ζα νδεγήζεη ζε λέεο 

εηδηθφηεηεο, ζε λέεο επαγγεικαηηθέο δηεμφδνπο θαη ζηελ αλάγθε αλαθαηάηαμεο ηεο χιεο 

ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, έηζη πνπ νη πηπρηνχρνη ηνπο λα κπνξνχλ λα απνηαζνχλ 

ζε πνηθίιεο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ θαη ζε έλα θνηλφ κηθηήο ειηθηαθήο ζχλζεζεο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη νη δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ελειίθνπο δελ ηαπηίδνληαη κε 

εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αλειίθνπο. Δίλαη πνιχ πηζαλφλ νη λέεο δηαδηθαζίεο θαη 

ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο κηθηψλ αθξναηεξίσλ, λα 

νδεγήζνπλ ζε ζνβαξέο αλαθαηαηάμεηο ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο παηδαγσγηθήο» 

(Σζανχζεο, 2007: 298).     

3)   Σα παξαπάλσ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ χπαξμε  αμηφπηζησλ ζπζηεκάησλ  

ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα επξσπατθά θξάηε (Mckenzie, Santiago, Sliwka & Hiroyuki 

/OECD, 2005·  Schwille & Dembélé, 2007). πσο ηνλίδεηαη, «γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζψκαηνο κε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηνπο λένπο 

ξφινπο πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη, απαηηείηαη ν ζπλδπαζκφο πςειήο πνηφηεηαο ζηελ 

αξρηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε κηα ζπλεθηηθή δηαδηθαζία ζπλερνχο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί θξαηνχληαη 

ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζε κηα θνηλσλία βαζηζκέλε ζηε 

γλψζε. Όπσο ζπκβαίλεη ζε φια ηα ζχγρξνλα επαγγέικαηα, θαζήθνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη λα δηεπξχλνπλ ηα φξηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο 

αλαζηνραζηηθψλ πξαθηηθψλ, ηεο έξεπλαο θαη ηελ πξνζήισζεο ζηε ζπλερή 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο.               

Σα απαξαίηεηα εθφδηα γηα θάηη ηέηνην πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο»  (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2007:5). 

 

Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε πσο ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ 

είλαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλε ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ ην άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ, αλαηξεπηηθφ επαγγεικαηηθφ πιαίζην. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί δελ 

δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε ή ηελ εκπεηξία γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζην 

κεηαβαιιφκελν απηφ ξφιν. Οη αδπλακίεο θπξίσο εληνπίδνληαη ζηε κε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ λέσλ εμειίμεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε δηαρείξηζε εηεξνγελψλ ηάμεσλ, ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή 
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πξάμε, ε απηφλνκε κάζεζε, θιπ (OECD, 2005:2-5). Γηα ην ιφγν απηφ, ην δήηεκα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε 

θαη λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζε έλα πιαίζην ¨ζπλέρεηαο¨ (Δ.C., 2007b).    

 

ε γεληθέο γξακκέο, ε Δ.Δ. αληηιακβάλεηαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

σο κηα δηα βίνπ δξαζηεξηφηεηα, κέζα ζε έλα πιαίζην ζπλέρεηαο θαη ζπλεθηηθφηεηαο. 

Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο πνπ επηδηψθεηαη απφ ηα επξσπατθά θξάηε, κέζσ ηεο ελδν-

ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο, είλαη ε βειηίσζε ηεο καζεηηθήο επίδνζεο θαη ε άξλεζε 

απνδνρήο ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο ¨σο θάηη πνπ είλαη κνηξαίν λα ζπκβαίλεη¨.  

χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηθηχσλ ΔΔΝΔΔ (European Expert 

Network on Economics on Education) θαη ΝΔSSΔ (Network of Experts in the Social 

Sciences of Education and Training), «…. ηδηαίηεξα κεηά ηε ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβφλαο θαη ηε ξαγδαία απήρεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  PISA, 

έρεη απμεζεί ην κεξίδην επζχλεο πνπ αλαινγεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ρακειέο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο. …» (NESSE/EENEE, 2008:30).  

 

4)   Ζ ραξηνγξάθεζε ηνπ ηνπίνπ ελδν-ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο θαη  

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα επξσπατθά θξάηε θαηαδεηθλχεη 

κεγάιε αλνκνηνγέλεηα, ηα δε πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ζπλδένληαη επζέσο κε ηηο 

πεξηζηάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο νξγαλψλνληαη θαη πινπνηνχληαη νη ζρεηηθέο δξάζεηο. 

Δίλαη σο εθ ηνχηνπ αλακελφκελν λα αληαλαθινχλ δηαθνξεηηθέο αλαγθαηφηεηεο, 

λννηξνπίεο, επαγγεικαηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο θψδηθεο, αιιά θαη ¨ζρνιέο γλψζεο¨. 

Οη επηκνξθσηηθέο πνιηηηθέο ραξαθηεξίδνληαη απφ αληηθάζεηο, εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά εκπφδηα, αλνκνηνκνξθία, πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο θαη θαηαθεξκαηηζκφ 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (Μαπξνγηψξγνο, 2011β). Μεγάιεο αιιαγέο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ράξηε πξνθαιεί αδηακθηζβήηεηα θαη ε ζπλεξγαζία ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλαο θνηλφο Δθπαηδεπηηθφο Δπξσπατθφο Υψξνο 

θαη Λφγνο, κέζα απφ δηαδηθαζίεο φπσο ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, ε Γηαδηθαζία 

ηεο Μπνιφληα, ε Γηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο, θ.α. (Ρνπζζάθεο, 2011). Σνχην ζεκαίλεη 

αθελφο φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ¨καγηθή θφξκνπια¨ θαη αθεηέξνπ φηη δελ είλαη 

θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε ε ¨κεηαθχηεπζε¨ ελφο επηηπρεκέλνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα άιιε ρψξα (UNESCO, 1998· 

Villegas-Reimers, 2003).   



263 
 

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο ζε επξσπατθφ επίπεδν ε ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο απνηειεί ππνρξέσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε 24 ρψξεο. Ζ δήηεζε γηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηηο πξνζθεξφκελεο επθαηξίεο. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί ή δελ βξίζθνπλ ηα 

θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ηνπο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ή δελ ζπκκεηέρνπλ, 

ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο. Φαίλεηαη επίζεο φηη δελ πξνζθέξνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα σζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πεξάζνπλ 

απφ ηε δηδαζθαιία ζε ζέζεηο ζηειέρνπο. Ζ επζχλε εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηακνηξάδεηαη ζε πνιινχο αξκνδίνπο, φπσο είλαη ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, νη 

ρνιηθνί χκβνπινη, νη εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ, θ.α. ε γεληθέο γξακκέο, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο πνιηηηθέο γηα λα ζηεξηρζεί ην 

πιαίζην εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (E.C., 2012b).  

Γχζθνιε αλαδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε θαη ε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ζην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα θξάηε-

κέιε. Σα φπνηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα αθνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο λα αλαθέξνληαη ζε νπζηαζηηθφηεξα 

ζέκαηα, φπσο π.ρ. ην θαηά πφζν νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο επέδξαζαλ ζεηηθά ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σθειψληαο ηηο καζεηηθέο 

επηδφζεηο. Πάλησο, ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ δελ δίλνπλ κέρξη ζηηγκήο 

μεθάζαξεο απαληήζεηο (OECD, 2005). Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλσλ ησλ 

θξαηψλ πνπ έρνπλ ζηξαθεί πξνο ηελ ελδν-ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κε 

επίθεληξν ηε ζρνιηθή κνλάδα, δελ επαξθνχλ ηα εξεπλεηηθά ηεθκήξηα πνπ 

πηζηνπνηνχλ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζπλδένπλ απνηειεζκαηηθά ηε κάζεζε κε 

ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή (Day, 1997). 

ζνλ αθνξά ην βαζκφ απνθέληξσζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

δηαθαίλεηαη  κηα ηάζε δηαθνξνπνίεζεο απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν φπνπ νη 

θεληξηθνί θνξείο θαζνξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πξνο έλα κνληέιν φπνπ ε επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο πινπνίεζεο 

θαη ηεο αλαδήηεζεο ησλ πηζαλψλ παξφρσλ κεηαθέξνληαη ζηαδηαθά ζην ηνπηθφ 

επίπεδν εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, αθφκα θαη ζηηο ίδηεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ε ηάζε απνθέληξσζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο εληείλεηαη ζπλερψο, θάζε 

επξσπατθή ρψξα φκσο αθνινπζεί ηηο δηθέο ηεο δηαθξηηέο επηινγέο. Ζ ηειεπηαία 

δηαπίζησζε επηβεβαηψλεηαη θαη ζην ρψξν ησλ παξφρσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ζε ηνπηθφ 
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επίπεδν κηα πξαγκαηηθά κεγάιε πνηθηιία. Μαδί κε απηνχο, ηα παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα απνθηνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα σο πάξνρνη πξνγξακκάησλ  

εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο θαη  επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Zafeirakou, 2002).  

Δλησκεηαμχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπνπ ππεξεηνχλ 7 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα 

εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ, νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί γεξάζθνπλ ειηθηαθά θαη 

απνρσξνχλ απφ ηελ ππεξεζία ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, γεγνλφο πνπ θάλεη αθφκα 

κεγαιχηεξε ηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ πξνζφλησλ φζσλ 

ππεξεηνχλ θαη απνθαζίδνπλ λα παξακείλνπλ ζην επάγγεικα (Commission of the 

European Communities, 2007· European Commission, 2012b· Eurydice, 1995·  

Έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Παηδείαο, 2001·  Commission of the European Communities/Commission 

Staff  Working Document, 2011).   

5)  Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ζρεδηαζκφο ελφο 

μεθάζαξνπ ράξηε γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

επξσπατθά θξάηε, πάλσ ζηνλ νπνίν ζα απνηππψλνληαη νη ηδηαίηεξεο εζληθέο 

δηαδξνκέο. Με ζπλεξγαηηθά ζρέδηα δξάζεο θαη κε ηελ αλάπηπμε ζεκαηηθψλ δηθηχσλ 

ζην πεδίν ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη  επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη γφληκε επηθνηλσλία θαη φζκσζε κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ (Day, 2006).  ε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο κάιηζηα, ηα θξάηε-κέιε 

θαινχληαη λα αλακνξθψζνπλ ηα ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο  εθπαίδεπζεο & 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηνλ αληίθηππν 

ηνπο (E.C., 2012b).  
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5
ν
  θεθάιαην: Η αλαγθαηφηεηα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Δπηζεκάλζεηο θαη πξνζαλαηνιηζκνί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηνλ ΟΟΑ θαη ηελ ΟΤΝΔΚΟ 
 

Δηζαγσγηθά 

 

Μέζα ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

ηεθηαηλφκελα, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ν ΟΟΑ θαη ε ΟΤΝΔΚΟ έζηξεςαλ απφ λσξίο  

ηελ πξνζνρή ηνπο ζην δήηεκα ηεο ζπλερηδφκελεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ‘70, 

δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ην πεξίγξακκα ησλ νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγηθψλ, πνιηηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ πνπ επξφθεηην λα επεξεάζνπλ ην εξγαζηαθφ status ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο (Commission of the E.C., 2000a· Coolahan, 

2002· Robertson, 2005). 

  Καζψο ην ζπγθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο κεηαζρεκαηίδεηαη ξαγδαία, ν ξφινο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηείηαη θαη νη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο απφ απηνχο 

πνιιαπιαζηάδνληαη. Σν έξγν ηνπο ζεσξείηαη θιεηδί γηα ηελ φδεπζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επηρεηξνχλ ηα εζληθά θξάηε, πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ κε 

επηηπρία ζηηο πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο: Υσξίο ηε δηθή ηνπο ζεηηθή ζπκβνιή 

θαη ζηήξημε, θάζε πξνζπάζεηα αιιαγήο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη είλαη ζρεδφλ 

θαηαδηθαζκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ λα απνηχρεη. πγρξφλσο, ε πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο, ηα θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο (Barber & Mourshed, 2007· Council, 2004:29).  Χο εθ ηνχηνπ, νη ηξεηο 

ππεξεζληθνί πξσηαγσληζηέο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία  ηεο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο 

ηνπο, απφ ηελ είζνδν ζην επάγγεικα έσο ηελ αθππεξέηεζε. Τπνγξακκίδεηαη κάιηζηα 

πσο φζν επαξθήο θαη αλ είλαη ε αξρηθή εθπαίδεπζε, είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο κηαο νιφθιεξεο επαγγεικαηηθήο δηαδξνκήο, κέζα ζε 

έλα ηφζν ζχλζεην θαη πεξίπινθν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (OECD & E.C., 2010:12).   
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Έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν πιαίζην θνηλά ζπκθσλεκέλσλ επξσπατθψλ 

αξρψλ θαη πξνζφλησλ ραξαθηεξίδεη πιένλ ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νδεγψληαο  ζηελ επαλαθαηαζθεπή ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο πξνθίι 

(Μαηζαίνπ, 2007· Ρνπζζάθεο, 2011). ην πιαίζην ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο θαη ηεο 

Γηα βίνπ Μάζεζεο, αιιά θαη ππφ ην πξίζκα ηεο νινθιήξσζεο ησλ ελσζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο, νη επξσπαίνη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχληαη πςεινχ επηπέδνπ επαγγεικαηίεο πνπ  νθείινπλ λα 

απηνπξνζδηνξίδνληαη θαη λα απηνξπζκίδνληαη φζνλ αθνξά ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο 

αλάγθεο. Σν λέν παξάδεηγκα πνπ απφ ηα εζληθά θξάηε-κέιε αλαδεηείηαη ζηελ 

ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη 

λα είλαη επξσπατθά πξνζαλαηνιηζκέλν, πνιπδχλακν, πνηθίιν, ζπλεθηηθφ θαη ζπλερέο 

(OECD, 2005·  Schwille & Démbélé, 2007). 
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5.1    Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη  ε ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε 

/επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

     Ζ ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε θαη ε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληζηνχλ δήηεκα πςίζηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε ζπγθξφηεζε 

ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Ληζζαβφλαο, πάληα κέζα ζην πιαίζην ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Γλψζεο (Uzerli & Kerger, 2010).  

      Ήδε, απφ ηελ επνρή ησλ πξψησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‘70, εθδειψζεθε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο Κνηλφηεηαο γχξσ απφ ην 

δήηεκα ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηφρνο, ην λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξάζνπλ κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

πνξείαο ζε κηα άιιε θνηλνηηθή ρψξα. Δθδειψζεθαλ, φκσο, πνιιέο επηθπιάμεηο σο 

πξνο ηε ζθνπηκφηεηα απηήο ηεο δξάζεο, κε ην επηρείξεκα φηη πθίζηαληαη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηε ζπλέξγεηα ή ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ.  Ζ Κνηλφηεηα 

απνθάζηζε ηειηθά λα θξαηήζεη ρακεινχο ηφλνπο  γχξσ απφ ην δήηεκα (European 

Commission, 2006a). Έθηνηε, ζηα πεξηζζφηεξα θείκελα ηνπ επξσπατθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ πεξηιακβάλνληαη αλαθνξέο γηα ην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

     ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80, ε Κνηλφηεηα επέδεημε ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ, εγθαηληάδνληαο κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο 

πνπ ζηεξίρζεθαλ ζε ζπδεηήζεηο θαη επηζθέςεηο εηδηθψλ ζηα θξάηε-κέιε.                             

Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ παξνπζηάζηεθαλ ζην πκβνχιην ησλ 

Τπνπξγψλ Παηδείαο ζηηο 14 Μαΐνπ 1987, πνιχ πξηλ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη κε 

ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε απέθηεζε ζεζκηθή ππφζηαζε σο ηνκέαο άζθεζεο θνηλνηηθήο 

πνιηηηθήο (Eurydice, 1995).  Έηζη, ζηα  πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

Τπνπξγψλ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ ελδν-ππεξεζηαθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

/Conclusions of the Council and of the Ministers of Education meeting within the 

Council of 14 May 1987, ηα θξάηε-κέιε παξνηξχλνληαη: 
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 Να απνζαθελίζνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο. 

  Να πξνζθέξνπλ πνηθίια, ζπλεθηηθά θαη επέιηθηα πξνγξάκκαηα 

ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Να ζπλδέζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο κε ηνπο 

ζρεδηαζκνχο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

 Να δηαζέζνπλ απμεκέλνπο πφξνπο γηα ηελ ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

 Να πξναγάγνπλ ηε ζπλεθηηθφηεηα/ζπλνρή κεηαμχ ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

     Ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είρε ην Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Τπνπξγψλ Δθπαίδεπζεο γηα 

ηελ Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε ηεο 24
εο

 Μαΐνπ 1988 (Φήθηζκα ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, 1988). ην θείκελν απηφ, ηα θξάηε-κέιε 

ελζαξξχλνληαη λα πηνζεηήζνπλ κηα ζεηξά απφ κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ΔΓΔ. 

Μεηαμχ απηψλ, πξνηείλεηαη λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ επξσπατθή δηάζηαζε, 

ηφζν ζηε βαζηθή θαηάξηηζε θαη φζν θαη ζηε ζπλερηδφκελε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

   πσο αλαθέξεηαη ζρεηηθφ θείκελν, ε επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ  

κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηα εμήο κέηξα : 

 Παξνρή θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ.  

 Πξφζβαζε ζε δεδνκέλα ηεθκεξίσζεο, ζρεηηθά κε ηελ Κνηλφηεηα θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηεο.  

 Παξνρή βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ άιισλ 

θξαηψλ-κειψλ. 

 πλεξγαζία κε ηηο ζρνιέο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ άιισλ θξαηψλ- 

κειψλ, θπξίσο κέζσ ηεο εθπφλεζεο θνηλψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

 Πξφβιεςε, ζην πιαίζην ηεο ζπλερηδφκελεο επηκφξθσζεο, εηδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο γχξσ 

απφ ηηο θνηλνηηθέο εμειίμεηο. 
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 Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζπλερηδφκελεο επηκφξθσζεο ζε 

εθπαηδεπηηθνχο άιισλ θξαηψλ-κειψλ. Ζ εμέιημε απηή ζα απνηειέζεη 

έκπξαθηε έθθξαζε ηεο επξσπατθήο ζπλνρήο, αιιά θαη ζεκαληηθφ κέζν 

πξνψζεζεο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. 

     Ζ ζπγθεθξηκέλε εμέιημε ελεξγνπνίεζε ζηε ζπλέρεηα κηα ζεηξά απφ κε-

θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ δηθηχσλ, πνιιέο εθ ησλ 

νπνίσλ ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus. Έηζη, κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 θαη ηηο αξρέο ηνπ ‘90, είραλ 

πινπνηεζεί ζεκαληηθέο δξάζεηο απφ πνιιά ηδξχκαηα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ θνηλά δεηήκαηα, φπσο ε 

ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε πηζαλφηεηα ζπλέξγεηαο 

(Sayer, 2006).  Απηφ, βέβαηα, δε ζεκαίλεη φηη παξαθάκθζεθε ε εθπαηδεπηηθή 

απηνλνκία ησλ θξαηψλ-κειψλ, αθνχ ν θνηλνηηθφο ιφγνο θαη νη απνθάζεηο ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ παξέκεηλαλ ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα ¨ππφ ηελ επίβιεςε¨ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ  (Παζηάο, 2006α: 320-328). Γηα ην ιφγν απηφ, θαη παξά ηηο ζρεηηθέο 

δξάζεηο γηα ηελ εκπέδσζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε, κέρξη θαη 

ηα ηέιε ηνπ ‘80 δηαπηζηψλνληαλ ειιηπήο πιεξνθφξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο 

θνηλήο γλψκεο γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (Ryba, 1992). 

    Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

δξάζεηο αθνξνχζε ζηελ  πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα πξνσζήζεη ηελ 

ίδξπζε ελφο Θεξηλνχ Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκίνπ.  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηξία 

ζπλερφκελα έηε, απφ ην 1989 έσο ην 1992, νδήγεζε ζηελ αλάδπζε ηνπ Γηθηχνπ 

Ηδξπκάησλ Καηάξηηζεο Δθπαηδεπηηθψλ/Network of  Teacher Training Institutes 

/Reseau d‘ Institutions de Formation (RIF), πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε Δπξσπατθή 

Γηάζηαζε ζηελ θαηάξηηζε ηνπο (Sayer, 2006). Οη ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζπάζεηαο απέβιεπαλ ζηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΓΔ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία πνιχπιεπξσλ ζπλεξγαηηθψλ δηθηχσλ 

κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο (Παπνχιηα-Σδειεπή, 

1991·  Beernaeet, 1996). 

Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ απφθαζε ήηαλ (Kordon, 1993):                                       

 Ζ άπνςε φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε 

ηεο ηελ ΔΓΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ε επξσπατθή ηαπηφηεηα.                                      
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 Σν γεγνλφο φηη απφ ηα θξάηε-κέιε εηζήρζεζαλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ειάρηζηα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία.                                                                                   

 Σν φηη ζηα εζληθά ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ δελ επήιζαλ νξαηέο 

αιιαγέο πξνο κηα επξσπατθή θαηεχζπλζε. 

 Σν φηη νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί ππν-αληηπξνζσπεχνληαλ  ζηηο δξάζεηο 

αληαιιαγψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus. 

  Σν φηη ήηαλ ζρεηηθά ζπάληεο νη δηαζπλδέζεηο θαη νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ 

ηδξπκάησλ θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ.                                                         

    Σν φιν δήηεκα επαλέξρεηαη ην 1993, κε ην «Πξάζηλν Βηβιίν γηα ηελ 

Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε»: ε απηφ ηνλίδεηαη πσο ε θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξναγσγή ησλ παηδαγσγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνληαη σο βαζηθνί πξσηαγσληζηέο 

ζηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζην πεξηερφκελν θαη ηελ 

πξαθηηθήο ηεο δηδαζθαιίαο. Σνχην ζεκαίλεη πσο νθείινπλ λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα 

ηελ ησξηλή θαηάζηαζε θαη ηελ πξννπηηθή ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, λα είλαη 

αλνηθηνί ζηηο θνπιηνχξεο ησλ άιισλ επξσπατθψλ ιαψλ, λα είλαη ηθαλνί λα 

αλαπηχζζνπλ πνιπγισζζηθέο θαη πνιππνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο, αιιά θαη λα 

αμηνπνηνχλ ηελ θνηλή επξσπατθή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, ηηο ππάξρνπζεο 

ζπλεξγαζίεο θαη ηα δίθηπα. Χο εθ ηνχηνπ, ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε 

ελίζρπζε ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε αληαιιαγέο, κέζσ ππεξεζληθψλ ηδξπκάησλ θαη επξσπατθψλ 

δηθηχσλ (Commission of the European Communities, 1993).   

    Οη δπζθνιίεο ηνπ εγρεηξήκαηνο, βέβαηα, είλαη κεγάιεο: Ζ πξνζπάζεηα 

ελαξκφληζεο ησλ δξάζεσλ αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα επξσπατθά θξάηε-κέιε ζπλερίδεη λα εγείξεη δπζθνιίεο, ζε επίπεδν 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη πξαθηηθψλ επηινγψλ. 

Τπνζηεξίδεηαη, έηζη, φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλερψο 

αλαθχπηνπλ είλαη πξνηηκφηεξε ε δεκηνπξγία ελφο ελαξκνληζκέλνπ ζπζηήκαηνο 

αληίζηνηρσλ εζληθψλ δξάζεσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, -αθφκα θαη αλ απηφ 

απαηηήζεη δχζθνιεο θαη πεξίπινθεο δηαπξαγκαηεχζεηο-, παξά έλα ζρέδην 

νκνγελνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (Buffet, 1993). 
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    ηε ζπλέρεηα, θαη κέζα ζην λέν πιαίζην πνπ δεκηνχξγεζε ε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

ε δεκνζίεπζε ηνπ εκθαηηθνχ θεηκέλνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ηίηιν Teaching 

and Learning: towards the learning Society, πξνέβαιε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‘90 ην ζπζηεκηθφ φξακα κηαο δηα βίνπ καζεζηαθήο πνξείαο ησλ πνιηηψλ, 

ελεξγνπνηψληαο λένπο εθπαηδεπηηθνχο  πξνζαλαηνιηζκνχο. ην βαζηθφ εξψηεκα 

«πψο κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εθπαηδεπηέο λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην ζπλαθφινπζν 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ», επηζεκαίλεηαη φηη πιένλ 

έρνπλ πέζεη νη ηδενινγηθνί θαη πνιηηηζκηθνί θξαγκνί αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ην 

εμσηεξηθφ ηνπ ζπγθείκελν, ηδηαίηεξα αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηνλ θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, ππνγξακκίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

ζπλέξγεηαο θαη  ζπλεξγαζίαο φρη κφλν αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα, αιιά 

θαη αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ επηρείξεζε, -πξφθιεζε πνπ νδεγεί ζηελ απνδνρή 

ησλ επηρεηξήζεσλ σο  ηζφηηκσλ εηαίξσλ ζηε δηαδηθαζία θαη ηηο δξάζεηο θαηάξηηζεο. Οη 

γέθπξεο πνπ έρνπλ αξρίζεη λα πςψλνληαη ζεσξείηαη φηη είλαη δεκηνπξγηθέο θαη γηα ηηο 

δχν πιεπξέο, εθηίκεζε πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ην δήηεκα ηεο 

εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Day, 1997· E.C., 1995).  

 

      πσο επίζεο πξναλαθέξζεθε, ζηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δ.Δ. ζπκθψλεζαλ ζηε δηακφξθσζε θνηλψλ ζηφρσλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο 

ζπζηήκαηα, έηζη ψζηε λα πινπνηεζεί ε Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηε Ληζζαβφλαο λα 

γίλεη ε Δ.Δ. κέρξη ην 2010  ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε νηθνλνκία γλψζεο 

αλά ηελ πθήιην, ηθαλή γηα βηψζηκε αλάπηπμε κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή. Οξηζκέλεο απφ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηε Ληζζαβφλα είραλ ζαθείο επηδξάζεηο ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο ππνγξάκκηδαλ 

(Romano, 2010): 

 Σελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηηο αλάγθεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί γηα ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο 

πςειφ επίπεδν απαζρνιεζηκφηεηαο. 
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 Σελ αλάγθε λα παξέρνληαη επθαηξίεο κάζεζεο θαη θαηάξηηζεο κε βάζε ηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. 

 Σελ αλάγθε δηαζχλδεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηνλ θφζκν ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ πνιπδηάζηαηα θέληξα 

κάζεζεο, αλνηρηά ζε φινπο. 

 Σελ αλάδεημε ησλ λέσλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηεί ε Γηα βίνπ Μάζεζε: 

Πιεξνθνξηαθέο δεμηφηεηεο, γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ηερλνινγηθή θνπιηνχξα, 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.                   

    πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο έζεζε ηελ εθπαίδεπζε 

ζην επίθεληξν ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ, ελψ ην Λεπηνκεξέο Πξφγξακκα Δξγαζίαο 

πνπ αθνινχζεζε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζε εζληθφ επίπεδν, εζηίαζε πξσηίζησο ζηε «Βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ». Με ην βαζηθφ απηφ ζηφρν, 

ζπλδέζεθαλ δεηήκαηα πνπ έπξεπε λα ηχρνπλ αληηκεηψπηζεο απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ-κειψλ. Απηά ήηαλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2000β:52): 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη νη εθπαηδεπηέο βάζεη ησλ κεηαβαιιφκελσλ ξφισλ ηνπο, ζην πιαίζην ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο. 

 Ζ επαξθήο ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο, κεηαμχ άιισλ 

κέζσ ηεο αξρηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο, ζην πιαίζην ηεο 

πάληα ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο. 

 Ο επαξθήο αξηζκφο ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά κε 

ηε δηδαζθαιία, ζε φια ηα αληηθείκελα θαη ηα επίπεδα, θαη ε πξφβιεςε γηα ηηο 

καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ, κε ηε θξνληίδα λα θαηαζηεί 

ειθπζηηθφηεξν ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/εθπαηδεπηή. 

 Ζ πξνζέιθπζε αηφκσλ κε επαγγεικαηηθή πείξα ζε άιινπο ηνκείο, ψζηε λα 

εξγαζηνχλ σο εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπηέο. 

     

     ην Λεπηνκεξέο Πξφγξακκα Δξγαζίαο αλαθέξνληαη νη παξαθάησ πνζνηηθνί 

δείθηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ.: 
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 Έιιεηςε/ Πιεφλαζκα πξνζνληνχρσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ ζηελ 

       αγνξά εξγαζίαο. 

 Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ εθείλσλ πνπ δεηνχλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο 

(εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ). 

 Πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο. 

 

    Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επίζεο, ζηελ Έθζεζε ηεο γηα ηελ Πνηφηεηα ηεο 

ρνιηθήο Δθπαίδεπζεο επεζήκαλε φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. 

ηελ ίδηα αλαθνξά, δειψλεηαη φηη «ε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζα είλαη κηα εληεηλφκελε πξνηεξαηφηεηα ζην άκεζν θαη απψηεξν 

κέιινλ». Πξνηείλεηαη γηα ην ιφγν απηφ ηα θξάηε λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο (European Commission, 2000a:48). 

πσο αλαθέξεηαη: «Ο ξφινο θαη ε ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε 

δηέξρνληαη έλα άλεπ πξνεγνπκέλνπ κεηαβαηηθφ ζηάδην, ελψ θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε δηαξθψο πην ζχλζεηεο απαηηήζεηο. Όζν κεγαιχηεξα πεξηζψξηα 

επειημίαο θαη επηινγήο παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο, ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 

επηδείμνπλ κεγαιχηεξε επειημία έλαληη ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ 

ησλ καζεηψλ. Δπηδεηλνχκελεο ελίνηε ιφγσ ζνβαξψλ νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ, νη ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

ζέηνπλ λέεο πξνθιήζεηο. Πνιινί θαζεγεηέο δελ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε ή 

ηελ εκπεηξία γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζην κεηαβαιιφκελν απηφ ξφιν. Ζ αλάγθε γηα 

πςειήο πνηφηεηαο αξρηθή θαηάξηηζε, ε νπνία ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ νκαιή έληαμε 

ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή εμέιημε, είλαη επείγνπζα ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο. Οη επθαηξίεο γηα κεγαιχηεξε δηαθξαηηθή θηλεηηθφηεηα πξνβιέπεηαη 

λα απμεζνχλ, θαζηζηψληαο έηζη πνιχηηκεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ιεηηνπξγνχλ ζε πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά πιαίζηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο. Ζ ελ ιφγσ απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα ζα απνβεί 

επσθειήο γηα ηηο ρψξεο πνπ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν 

φζν θαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο επθαηξίεο» (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2000β:50). 
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 πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη:                                                                                                  

 Ζ πλερήο Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληζηά πςίζηεο 

ζεκαζίαο πξνηεξαηφηεηα γηα φιεο ηηο ρψξεο, ηφζν κεζνπξφζεζκα φζν θαη 

καθξνπξφζεζκα.                                                                                                                                       

 Ζ πξνζέιθπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δηαηήξεζε ηνπο ζην επάγγεικα είλαη γηα 

θάπνηεο ρψξεο κεγαιχηεξν πξφβιεκα απ‘ φηη γηα θάπνηεο άιιεο.                                        

 Καζψο ε δηαηήξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην επάγγεικα αλαδεηθλχεηαη ζε 

ζνβαξφ δήηεκα, πξέπεη λα πξνβιεθζεί θάπνηνπ είδνπο αληακνηβή ψζηε λα 

παξακείλνπλ ζην ρψξν νη πνιχ απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί.                                                                          

 Ζ ηζφξξνπε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ θαηάξηηζεο αλάκεζα ζηε δηδαθηηθή ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζηα παηδαγσγηθά είλαη ζέκα πνπ απαζρνιεί φια 

ηα επξσπατθά θξάηε.    

 Καζψο ην εμσηεξηθφ ζπγθείκελν είλαη αζηαζέο, ε θαηάζηαζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη είλαη νκνίσο ξεπζηή θαη αλακέλνληαη πνιιέο αιιαγέο.  

    Σίζεληαη, ινηπφλ, ηα εμήο βαζηθά εξσηήκαηα: Πνηα είλαη ηα βήκαηα πνπ ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα ηδξχκαηα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα πεηχρνπλ 

ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ηζνξξνπία πεξηερνκέλνπ, 

ιακβάλνληαο πάληνηε ππφςε ηε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο; Πνηεο 

πξνιεπηηθέο θηλήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

επηθαηξνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο; Ση κπνξνχκε λα 

δηδαρηνχκε απφ ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ έιιεηκκα εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ άιιεο 

πνπ έρνπλ πιεφλαζκα; Ση κπνξεί λα γίλεη, ψζηε λα αληακεηθηνχλ θαη λα θξαηεζνχλ 

ζην επάγγεικα νη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί; (European Commission, 2000a).                

    ην ίδην πιαίζην, ε Δπηηξνπή ππνγξακκίδεη ζην Τπφκλεκα γηα ηε Γηα βίνπ 

Μάζεζε φηη ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αλαπηχμεη ζηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ δηαδξνκήο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε λέσλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πξνο φθεινο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

είλαη ηα εθφδηα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη γηα κηα δηα βίνπ καζεζηαθή 

δηαδξνκή.  πσο αλαθέξεηαη, «ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα αληηκεησπίζεη 

θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζηηο εξρφκελεο δεθαεηίεο: Οη δάζθαινη θαη νη εθπαηδεπηέο 

γίλνληαη θαζνδεγεηέο, κέληνξεο θαη δηακεζνιαβεηέο. Ο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο ξφινο 

ηνπο είλαη λα βνεζήζνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ πιένλ 
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παίξλνπλ ηελ επζχλε ηεο δηθήο ηνπο κάζεζεο.  Ζ ηθαλφηεηα ζπλεπψο αλάπηπμεο θαη 

εμάζθεζεο αλνηθηψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πξέπεη λα 

θαηαζηεί βαζηθή επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, ηφζν ζην ηππηθφ φζν 

θαη ζην κε ηππηθφ ζχζηεκα. Ζ ελεξγφο κάζεζε πξνυπνζέηεη ην θίλεηξν γηα κάζεζε, ηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ¨λα καζαίλεηο πψο λα καζαίλεηο¨. 

Ζ θαξδηά ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ζην λα αλαπηχμεη αθξηβψο απηέο ηηο ηθαλφηεηεο» 

(Commission of the European Communities, 2000:14).       

     Σν  2001, ε ηειηθή  Έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Παηδείαο,  κε ηίηιν πγθεθξηκέλνη κειινληηθνί 

ζηφρνη ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  (πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

2001β:6)  ζέηεη γηα ηελ  πξψηε  δεθαεηία ηνπ 21
νπ

  αηψλα  ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο,  ζην πιαίζην ηεο Ληζζαβφλαο:                                                           

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.                                                                                             

 Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο φισλ ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο.    

 πζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο αλνηθηά ζηνλ επξχηεξν θφζκν» 

(Πνηφηεηα-Πξνζβαζηκφηεηα-Αλνηρηφηεηα).                               

    Με ηνλ 1
ν
  ζηξαηεγηθφ ζηφρν, «Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε», ζπλδέεηαη ν επηκέξνπο ζηφρνο  1.1 «Βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ».  πσο αλαθέξεηαη (ζ.8):  

«Ζ αλαβάζκηζε ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλερνχο θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ, έηζη ψζηε νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο λα 

αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζηηο κεηαβνιέο ηεο θνηλσλίαο φζν θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

δηαθφξσλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ, είλαη κείδσλ πξφθιεζε γηα ηα ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα. Δθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπηέο 

δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη γηα ηελ επηηπρία ηνπο. Ζ θαηάξηηζε πνπ ζα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ είλαη πιένλ αλαγθαία,  ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέθηεζαλ ηα πξνζφληα ηνπο 25 ή πεξηζζφηεξα ρξφληα πξηλ, ελψ ε αλαβάζκηζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ αθνινχζεζε ην ξπζκφ ηεο αιιαγήο. Έρεη 

αιιάμεη επίζεο ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ· εμαθνινπζνχλ βέβαηα λα κεηαδίδνπλ 
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γλψζεηο, αιιά ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ επίζεο σο αηνκηθνί επφπηεο πνπ θαζνδεγνχλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, θαζψο ν θαζέλαο ηνπο αθνινπζεί ην δηθφ ηνπ δξφκν πξνο ηε γλψζε. 

Ζ θαηάξηηζε πξέπεη λα δίλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο δπλαηφηεηεο λα 

θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο φρη κφλν γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ 

θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη, αιιά θαη γηα ηελ αλάιεςε ηεο 

πξνζσπηθήο επζχλεο φζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηνπο ζηε κάζεζε, έηζη ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ εξγαζία ζήκεξα. 

Σέινο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην δήηεκα ηεο επάλδξσζεο θαη ηνπ θχξνπο ηνπ 

θιάδνπ». 

     Με ηνλ 1
ν
 ζηξαηεγηθφ ζηφρν, ζπλδέεηαη επίζεο ν επηκέξνπο ζηφρνο  1.3: 

«Δμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο Σερλνινγίεο ησλ Πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα φινπο». χκθσλα κε απηφλ, θξίλεηαη σο απαξαίηεηε (ζ.9-

10):  

           1.   Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ζηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ.   πσο αλαθέξεηαη:    «… ζηε Ληζζαβφλα ηέζεθε ν ζηφρνο φηη φινη νη 

δηδάζθνληεο ζα πξέπεη λα εηδηθεπηνχλ ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ 

έσο ην ηέινο ηνπ 2002. Ζ ζεκαζία ηεο παξνρήο θαιήο θαηάξηηζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αλαγλσξίδεηαη απφ φια ηα θξάηε κέιε, ίζσο φκσο ζήκεξα απηφ 

ηνλίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, δεδνκέλνπ φηη ηίζεληαη λέα παηδαγσγηθά δεηήκαηα φζνλ 

αθνξά ηνπο ηξφπνπο ελζάξξπλζεο ησλ αηφκσλ ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο εηδηθέο 

δεμηφηεηεο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, - δεμηφηεηεο φπσο ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

πιεξνθνξηψλ, ε αλάιπζή ηνπο, θαη ε ζπλεπαθφινπζε κεηαηξνπή ηνπο ζε γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην δήηεκα δελ είλαη κφλν ε ζχλδεζε θαη ε 

θαηάξηηζε, αθνξά επίζεο θαη ηελ ζπλερή ηνπο επηκφξθσζε θαη ηελ παξνρή ινγηζκηθψλ 

πςειήο πνηφηεηαο, ψζηε λα εληάζζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή». 

    

2.  Ζ δηεπξπκέλε ρξήζε δηθηχσλ θαη πφξσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε: πσο αλαθέξεηαη:  «Ζ ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ δηθηχσλ αλαπηχζζεηαη 

ηαρέσο. Πνιιά θξάηε -κέιε έρνπλ εηδηθά δίθηπα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηάξηηζε θαη πιηθφ, 

ζηηο ηάμεηο ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο γηα ζπλεξγαζία ηφζν εληφο φζν θαη κεηαμχ ησλ 

ζρνιείσλ, θαη ζηνπο κεκνλσκέλνπο καζεηέο ηελ πξφζβαζε ζε πιηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ή θαη εγθαηαζηάζεηο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο. Σαπηφρξνλα, ε 
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δηαζεζηκφηεηα ησλ πνιπκέζσλ θαη ε γισζζηθή ηνπο πνηθηινκνξθία επεθηείλεηαη θαη ηα 

ζρνιεία θαη νη εθπαηδεπηηθνί εμνηθεηψλνληαη πεξηζζφηεξν κε ηε ρξήζε ηνπο. Ζ βνήζεηα 

θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ ζηελ επηινγή ησλ πνιπκέζσλ ζα είλαη πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ζπζηήκαηα επηβεβαίσζεο θαη δπλαηφηεηεο 

αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ». 

    

    Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2002, ζην θείκελν ηεο Δπηηξνπήο  «Education and 

training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010» (European Commission 

/Directorate General for Education and Culture, 2002b), νη αξκφδηνη Τπνπξγνί 

Παηδείαο έζεζαλ γηα ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κηα ζεηξά 

απφ ζηφρνπο πξνο επίηεπμε κέρξη ην 2010, «γηα ην θαιφ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ζχλνιν». ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, αλαγλσξίδεηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη εθπαηδεπηέο απνηεινχλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο πξσηαγσληζηέο 

ζηε ζπλνιηθή επξσπατθή ζηξαηεγηθή πξνο κηα Κνηλσλία θαη κηα Οηθνλνκία ηεο 

Γλψζεο. Σνλίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ άκεζα νη ηξφπνη πξνεηνηκαζίαο θαη 

ππνζηήξημεο ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ ξφινπ πνπ πιένλ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ. 

Μάιηζηα, ε πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε θαιά εθπαηδεπκέλνπ θαη εκςπρσκέλνπ 

δπλακηθνχ ζην επάγγεικα αλαδεηθλχεηαη ζε δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο, ιφγσ ηεο 

γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε.   

    Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην Δπξσπατθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν γηα 

ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, ππνγξακκίδνληαο ζην «Πξάζηλν Βηβιίν γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε» φηη:  

α) «Ζ πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ πςειήο πνηφηεηαο 

εθπαηδεπηηθνχο». β) Μέζα ζε έλα εμαηξεηηθά ξεπζηφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

απαηηείηαη ηφζν ε επαχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ήδε θαηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, φζν 

θαη ε αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ, ζπκβαηψλ κε ηε κεηα-λεσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα 

(TNTEE, 2000:54-55). 

     Ζ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζα ζην πιαίζην ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο, -

θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηηο 4 ηειεπηαίεο εβδνκάδεο-, 

αλαδεηθλχεηαη σο Γείθηεο Πνηφηεηαο ζην πεδίν «Δθπαηδεπηέο θαη Μάζεζε»,  ζην 

θείκελν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνπο «15 Γείθηεο Πνηφηεηαο γηα ηε Γηα βίνπ 
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Μάζεζε» (European Commission/Directorate-General for Education and Culture, 

2002a). ε απηφ ηνλίδεηαη πσο «είλαη αλαγθαίν λα αλαπηχμνπκε ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη είλαη παξαθηλεκέλνη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

λέεο πξνθιήζεηο θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο». 

      To 2003, ε αξκφδηα Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010, ζηνλ ηνκέα ¨Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη 

Δθπαηδεπηψλ – Βειηίσζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Καηάξηηζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ Δθπαηδεπηψλ¨, ππνγξακκίδεη ζε αλαθνξά ηεο πξνο ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ φηη: «Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ε θαηάξηηζε ηνπο βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο πνιιψλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ ηεο Κνηλφηεηαο, θαζψο ην 

πιαίζην ζήκεξα είλαη πην ζηξαηεγηθφ απφ πνηέ, ζην λα δηθαηνινγεί κεγάιεο αιιαγέο ζηε 

κνξθνπνίεζε ηνπ επαγγέικαηνο, ζηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ θαη ζην επίπεδν 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ».                                                                                                                          

    Ζ ζπγθεθξηκέλε Οκάδα Δξγαζίαο αλαγλψξηζε 5 δηαζηάζεηο ζην ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο κέζα ζην πιαίζην ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο ππφθεηληαη ζε 

κεγάιεο αιιαγέο, θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο θαξηέξαο ηνπο. Απηέο είλαη (Commission of the European Communities 

/Commission Staff Working Document, 2003):  

 Ζ επίηεπμε λέσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, φπσο ηα εθφδηα γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη γηα κηα δηα βίνπ καζεζηαθή πνξεία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Ζ αλαδηνξγάλσζε ηεο δνπιεηάο κέζα ζηελ ηάμε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη εζληθή πνηθηινκνξθία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 

αλαπηχζζνληαο απνηειεζκαηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 Ζ εξγαζία ζε νκάδεο, κε εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 Ζ δνπιεηά έμσ απφ ηελ ηάμε, ε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηνπο 

γνλείο θαη άιινπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο.        

 Ζ ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ 

ηππηθή κάζεζε θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο.  



279 
 

 Ζ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ επζχλεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε, ζε 

δηαξθή βάζε.  

To 2003 επίζεο, ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηέζηεζε ζαθέο πσο 

ε φδεπζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα εζληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

ζην πιαίζην ηεο Ληζζαβφλαο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010, 

δελ αληαπνθξίλνληαλ ζην κέγεζνο θαη ην ξπζκφ ησλ πξνθιήζεσλ, ππνβαζκίδνληαο 

επηθίλδπλα ηε δπλακηθή ηεο Δ.Δ. απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί απηή ε επηβξάδπλζε, ε Δπηηξνπή πξφηεηλε ζπγθεθξηκέλεο θαη 

εζηηαζκέλεο δξάζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη «ε ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηή» (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, 2003).  

 

πσο επηζεκαίλεηαη ζην θείκελν ηεο Δπηηξνπήο «Ζ επηηπρία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

πνπ ζα αλαιεθζνχλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα θίλεηξα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θαηάξηηζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. Γηα λα ππάξμεη 

ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζηελ πξφθιεζε ηεο ζεκαληηθήο αλαλέσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δπλακηθνχ ζηα πξνζερή έηε θαη ζηελ θαηάζηαζε απμαλφκελεο έιιεηςεο ππνςεθίσλ, 

έρεη ζεκαζία λα ιεθζνχλ κέηξα γηα λα πξνζειθπζζνχλ αιιά θαη γηα λα παξακείλνπλ 

ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηή ηα κεγαιχηεξα ηαιέληα (κέζσ θαη 

ηεο ελζάξξπλζεο αιιά θαη ηεο επηβξάβεπζεο ησλ πςειψλ επηδφζεσλ), - έλα ζέκα πνπ 

ηίζεηαη φιν θαη εληνλφηεξα ζηηο ρψξεο πνπ πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζηελ Έλσζε. Θα 

πξέπεη, επηπιένλ, λα πξνεηνηκαζηνχλ ζηνπο λένπο ξφινπο ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο 

γλψζεο θαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Κάζε 

ρψξα ζα πξέπεη λα θαηαζηξψζεη, έσο ην 2005, έλα ζρέδην δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζπλερνχο θαηάξηηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζαθψο 

ζηηο εμήο πξνθιήζεηο: ε δξάζε ζα πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθά εληζρπκέλε, ….. αιιά θαη 

λα παξέρεηαη δσξεάλ, λα δηνξγαλψλεηαη θαηά ην ρξφλν εξγαζίαο (φπσο ζε πνιιά άιια 

επαγγέικαηα) θαη λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν γηα ηελ εμέιημε ησλ δηαθφξσλ 

ζηαδηνδξνκηψλ» (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2003:16).  
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     Σν επηέκβξην ηνπ 2004, ζην πιαίζην Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010/Implementation of Education and Training 2010, ε 

Οκάδα Δξγαζίαο Α /Group A  γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ Δθπαηδεπηψλ/Improving the Education of Teachers and Trainers  επεζήκαλε 

ζε ζρεηηθή Έθζεζε Πξνφδνπ φηη, θαζψο ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε βξίζθνληαη 

ζηελ θαξδηά ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο, είλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ηεο δηαξθνχο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πξνζέιθπζε ηαιαληνχρσλ αηφκσλ 

ζην επάγγεικα θαη ε δεκηνπξγία ελφο Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ.        

Οη ζπληάθηεο ηεο Έθζεζεο δελ παξαιείπνπλ λα ηνλίζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα                       

α) Δπεμεξγαζίαο ελφο Κνηλνχ Πιαηζίνπ γηα ηα Πξνζφληα θαη ηηο Ηθαλφηεηεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ, β) Γηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

γ) Γηάρπζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβφλαο θαη πνπ ζπλδένληαη κε ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

     Οη ζπζηάζεηο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Α (ηα κέιε ηεο νπνίαο επηιέρζεθαλ απφ 

ηα 31 θξάηε πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010, κε 

βάζε ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπο ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη 

σο εθπξφζσπνη ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ) θαηαγξάθνληαη ζε θείκελν ηνπ 2005, κε 

ηίηιν: «Κνηλέο Δπξσπατθέο Αξρέο γηα ηα Πξνζφληα θαη ηηο Ηθαλφηεηεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ/Common European Principles for Teacher Competences and 

Qualifications». ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, ππνγξακκίδεηαη γηα κηα αθφκε θνξά φηη 

ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαζνξηζηηθφο ηφζν γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο 

θνηλσλίαο θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φζν θαη γηα ηελ εκπέδσζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

πνπ επηρεηξνχλ λα θάλνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία 

παγθνζκίσο, έσο ην ηέινο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα.  Χο εθ ηνχηνπ, 

ζεσξείηαη δήηεκα χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο ε ζηήξημε ηεο απνζηνιήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ε δηα βίνπ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ (European 

Commission/ D.G. for Education and Culture, 2005a). 

     πσο ηνλίδεηαη, ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ θαη Ηθαλνηήησλ ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηέζζεξηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο. 

Απηέο νη αξρέο πξνζδηνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ξεηνξηθή θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, ζηνρεχνληαο ζπγρξφλσο λα απνηειέζνπλ έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο 

γηα ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο-πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο. Τπνγξακκίδνπλ δε φηη: 

 Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη επάγγεικα πςειψλ πξνζφλησλ, πνπ 

απαηηεί εθηελείο γλψζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ 

πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπγθείκελνπ. Πξέπεη ζπλεπψο λα βαζίδεηαη ζηνλ 

επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ πςειή εθπαίδεπζε. Απηφ ζεκαίλεη αθελφο  

παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε θαη αθεηέξνπ δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ 

ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζην αλψηαην επίπεδν, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα 

απμήζνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη λα πνιιαπιαζηάζνπλ ηηο 

επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλφδνπ. Κάηη ηέηνην, άιισζηε, είλαη αλαγθαίν 

ιφγσ ηνπ εχξνπο θαη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επαγγέικαηνο. Δπαξθήο επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε πξέπεη επίζεο λα δνζεί 

θαη ζηνπο εθπαηδεπηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

 Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ κέζα ζην πιαίζην 

ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο (ζπλερήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/εθπαηδεπηψλ κεηεμειίζζεηαη 

δηαξθψο θαη νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη: α) ηελ αλάγθε πξφζθηεζεο απ‘ 

φινπο ηνπο πνιίηεο ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ηνπο είλαη 

απαξαίηεηεο. β) ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο αλνηθηψλ, ειθπζηηθψλ θαη 

πξνζβάζηκσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. γ) ηελ ελίζρπζε, κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο. Καηά ζπλέπεηα, νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηα 

νπνία εξγάδνληαη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

Ζ ζπλερήο επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη 

δηαζηήκαηα εθπαίδεπζεο εθηφο εξγαζίαο γηα ηελ απφθηεζε πξνζφλησλ, ηα 

νπνία ελ ζπλερεία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αληακείβνληαη. 

 

 Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε ζχκπξαμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ παξφρσλ 

θαηάξηηζεο, ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ησλ ζπλαθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ.       

Ζ αξρή ηεο ζχκπξαμεο εκθαλίδεηαη σο βαζηθή παξάκεηξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επαγγέικαηνο, κε ην επηρείξεκα φηη νη ζπκπξάμεηο ζπκβάιινπλ ζην λα γίλνπλ 
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νη θνηλσληθέο απαηηήζεηο θαιχηεξα αληηιεπηέο απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηήλ (Ρνπζζάθεο, 

2011:109). Οη πξνηάζεηο ηεο Δ.Δ. πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ππνδεηθλχνπλ 

ηελ παξάκεηξν ηεο βηψζηκεο επειημίαο, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, ζρνιηθψλ κνλάδσλ, παλεπηζηεκίσλ θαη 

νξγαληζκψλ, ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ ή θαη ηνπηθφ επίπεδν, 

θπξίσο κέζσ ζπλεξγαηηθψλ, ζεκαηηθψλ δηθηχσλ (Day, 2006). 

 

 Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θηλεηηθφηεηα, ηφζν ζηελ αξρηθή φζν θαη ζηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε.                           

Ζ θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα ζεσξείηαη εγγελήο έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο 

δηαδξνκήο. Καζψο απνηειεί ζηνηρείν πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα θαιχηεξα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη, λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα 

πηζηνπνηείηαη αλαιφγσο. Ζ θηλεηηθφηεηα νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο άιισλ θξαηψλ: Απηφ ην ζηνηρείν πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ 

παξαθνινχζεζε καζεκάησλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά 

θαη επαθέο κεηαμχ ζρνιείσλ, δεκηνπξγία ζρνιηθψλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο, 

αθφκα θαη ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο άιιεο 

ρψξαο. Δπνκέλσο, ε θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα είλαη θεληξηθφο ζηφρνο ησλ 

πξνγξακκάησλ αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα 

πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα, 

λα εξγάδνληαη ή λα εθπαηδεχνληαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο γηα 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, αθφκα θαη λα πεξλνχλ εξγαζηαθά δηαζηήκαηα ζε 

άιιεο ζέζεηο ή ζε άιιεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. 

 

 Ζ Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε πξέπεη λα έρεη  ηζρπξφηεξε παξνπζία 

ηφζν ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλαίζζεζε φηη 

κνηξάδνληαη θνηλέο πνιηηηζκηθέο αμίεο, κέζα ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ 

επξσπατθφ πεξηβάιινλ. Απηή ε πξννπηηθή δελ ππνλνεί φηη παξαγλσξίδνληαη 

νη ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηεο ή θνπιηνχξεο πνπ ζπλππάξρνπλ ζηηο επξσπατθέο 
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θνηλσλίεο, αιιά φηη νη νξίδνληεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

αλνηθηνί ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη δηαπνιηηηζκηθέο εληάζεηο θαη ε μελνθνβία. 

 

 Ζ εθπαίδεπζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε. Ζ ελεκέξσζε θαη ε 

θαηαλφεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο είλαη κηα 

αλαγθαηφηεηα γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

 Σν Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο εμειίμεηο απφ ηε Γηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα γηα ηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηε Γηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

     Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί (European 

Commission/D. G. for Education and Culture, 2005a): 

 Να εξγάδνληαη καδί κε άιινπο: Απηφ ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη αθελφο λα έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη λα ηνπο 

βνεζνχλ ζην λα γίλνπλ ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, κε ζθνπφ 

ηελ απην-βειηίσζή ηνπο. 

 

 Να εξγάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε Γλψζε, ηελ Σερλνινγία θαη ηελ 

Πιεξνθφξεζε: Απηφ ζεκαίλεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη κε επάξθεηα λα 

αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο λέσλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, 

ηθαλφηεηεο αθνκνίσζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη 

ηθαλφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ δηθηχσλ πιεξνθφξεζεο, πξνο φθεινο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Δπηπιένλ, νη πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζα 

πξέπεη λα ηνπο επηηξέπνπλ λα καζαίλνπλ απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, αιιά θαη λα 

εθαξκφδνπλ απφ κηα γθάκα δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ απηέο 

πνπ αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

 

 Να εξγάδνληαη καδί κε ηελ θνηλσλία θαη κέζα ζηελ θνηλσλία: Απηφ ζεκαίλεη 

πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί ψζηε λα πξνάγνπλ ηελ 

θηλεηηθφηεηα θαη ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία, λα ελζαξξχλνπλ ηνλ 
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δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε, λα ζπλαηζζάλνληαη ηε βαξχηεηα ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηηο επηπηψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηηο 

εζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο, λα 

ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (γνλείο, θνξείο, θ.α.).             

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα πηνζεηήζεη κηα 

δηα βίνπ καζεζηαθή πξνζέγγηζε, θαζψο είλαη αδχλαην φιεο απηέο νη 

γλψζεηο/δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο λα θαιπθζνχλ επαξθψο ζηελ πεξίνδν ηεο 

αξρηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο. 

    Σνλίδεηαη αθφκα ην δήηεκα ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ Δπξψπε. πσο αλαθέξεηαη, ζην δηάζηεκα 2005-2015, πάλσ απφ 1.000.000 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ ιφγσ αθππεξέηεζεο, ελψ ην πνζνζηφ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ ειηθίαο δηαξθψο απμάλεηαη  (ζε ρψξεο 

κάιηζηα φπσο ε Γεξκαλία θαη ε νπεδία, ην πνζνζηφ απηφ αληηπξνζσπεχεη ην 40% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ). χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ηα αλεζπρεηηθά 

ζηνηρεία ηεο γήξαλζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζηα θξάηε-κέιε ππνδεηθλχνπλ 

πσο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πξσηνβνπιίεο θαη πνιηηηθέο θηλήηξσλ, ψζηε λα 

ελεξγνπνηεζνχλ επαγγεικαηηθά νη κεγαιχηεξνη ειηθηαθά εθπαηδεπηηθνί θαη λα 

ελζσκαησζνχλ ζηε δπλακηθή κηαο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζηηο επξσπατθέο ρψξεο κηα ζπλεθηηθή 

ζηξαηεγηθή ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

ειθπζηηθφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο θαη 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

     Σν επηέκβξην ηνπ 2005, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010-Σνκέαο ¨Δθπαηδεπηηθνί θαη Δθπαηδεπηέο¨,  νκάδα 

εηδηθψλ γηα ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο έζεζαλ 

επί ηάπεηνο κηα ζεηξά νπζηαζηηθψλ δεηεκάησλ γχξσ απφ ηε ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην ζρεηηθφ Κείκελν πκπεξαζκάησλ, 

ηνλίδεηαη ε   ζεκαζία ηνπ λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ηελ επζχλε ηεο δηα 

βίνπ επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο, απνθηψληαο ζπλείδεζε ησλ ειιείςεσλ θαη ησλ 

αλαγθψλ ηνπο. Ο ξφινο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο: Δάλ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, κπνξνχλ λα  εληζρχζνπλ κε ζηνρεπκέλεο αιιαγέο ηελ αλάπηπμε ηνπ 
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πξνζσπηθνχ ηνπο, πξνσζψληαο ηελ ηδέα ηνπ ζρνιείνπ σο ¨θνηλφηεηα κάζεζεο¨ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. Ζ θαζνδεγεηηθή  ππνζηήξημε θξίλεηαη αλαγθαία γηα 

ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζην επάγγεικα εθπαηδεπηηθνχο (induction/mentors), γηα φζνπο  

εθ λένπ αλαιακβάλνπλ ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα κεηά απφ απνπζία θάπνησλ 

εηψλ, θαη νπσζδήπνηε γηα ηα θαηλνχξγηα δηεπζπληηθά ζηειέρε (European 

Commission, 2005b).  

     Τπνγξακκίδεηαη κάιηζηα πσο ε δηαξθήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κέζα απφ ην ζπλερέο ηεο αξρηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηεο εηζαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη ηεο ελδνυπεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο. 

Ζ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη παλεπηζηεκηαθή θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηζρπξέο δηθηπψζεηο κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. 

Υξεηάδεηαη επίζεο λα εληζρπζεί ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη λα δηακνξθσζεί έλα 

εληαίν πιαίζην αλαγλψξηζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ.  ια απηά δελ είλαη δπλαηφ, βέβαηα, λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

αλ ε αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ηζρπξφ ζεζκηθφ πιαίζην ζε εζληθφ ή 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Σα δεηήκαηα ζηα νπνία εζηίαζαλ νη εηδηθνί ήηαλ ηα εμήο: 

 Πνηεο πνιηηηθέο επηινγέο πθίζηαληαη γηα ηνλ αλαζρεκαηηζκφ ηεο 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 Πψο ζα ελζαξξπλζνχλ ηα ζρνιεία θαη νη πάξνρνη ησλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα 

ζπλεξγαζηνχλ επνηθνδνκεηηθά; 

 Πψο ζα ελζαξξπλζνχλ θαη ζα αληακεηθζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, ψζηε λα 

αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηελ επζχλε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη κηαο 

δηα βίνπ καζεζηαθήο δηαδξνκήο; 

 Πψο ζα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην ζπλέρεηαο αλάκεζα ζηελ αξρηθή 

εθπαίδεπζε, ηελ νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε ηνπ λενεηζεξρφκελνπ ζην 

επάγγεικα θαη ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; 

 ε πνην βαζκφ ην πεξηερφκελν ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο θεληξηθέο αξρέο; 
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Aπφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο Α, δηακνξθψζεθαλ επίζεο 4 λένη Γείθηεο γηα ηε 

κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ησλ 13 ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

2010, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

κέζα ζην πιαίζην ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο. Απηνί ήηαλ:                                                          

 Σν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/εθπαηδεπηψλ απφ ηα 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.                                                                                                              

 Σν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ/εθπαηδεπηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.                                                                                                       

 Ο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/εθπαηδεπηψλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.                                                                                                     

 Σα επίπεδα επέλδπζεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ/εθπαηδεπηψλ.                         

      ηελ αλσηέξσ Έθζεζε, ηνλίδεηαη φηη πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν 

δηεπθνιχλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο/εθπαηδεπηήο ζην λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, αιιά θαη ην θαηά πφζν ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ 

κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ. Μάιηζηα, θξίλεηαη σο 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ε δηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο νξηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί/εθπαηδεπηέο δελ ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνην 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο (European Commission / D. G. for Education 

and Culture, 2005b).    

     To 2005 επίζεο, Δπξσπατθφ Έηνο γηα ηελ Πνιηηεηφηεηα κέζσ ηεο Δθπαίδεπζεο, 

δεκνζηεχεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ην θείκελν Δθπαίδεπζε 

γηα κηα Γεκνθξαηηθή Πνιηηεηφηεηα. ε απηφ, αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε αλαβάζκηζεο 

ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο θαη 

επαλαδηακφξθσζεο ησλ πξνζφλησλ κε ηα νπνία απηνί εμνπιίδνληαη, κέζα ζε έλα 

ζπλεθηηθφ πιαίζην πνπ ζα ζπλδέεη ηηο ηππηθέο κε ηηο κε-ηππηθέο κνξθέο κάζεζεο. 

Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ελδνυπεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ ηχπνπ επξσπατθήο 

πνιηηεηφηεηαο, γεγνλφο ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή απαηηεί θαηλνηφκεο κεζφδνπο 

πξνζέγγηζεο, ελψ παξάιιεια νδεγεί ζηελ απφθηεζε θαηλνχξγησλ δεμηνηήησλ θαη 

ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (Gollob et all, 2005c). 
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     Σν δήηεκα ηεο γήξαλζεο ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε θαη 

νη επηπηψζεηο ηνπ ζηελ ελδνυπεξεζηαθή ηνπο θαηάξηηζε ζα απαζρνιήζνπλ θαη ηελ  

Έθζεζε Πξνφδνπ ηνπ 2006  (Commission of the European Communities, 2006).                                         

ε απηήλ ηνλίδεηαη φηη: α) Ζ αλάγθε γηα εθηεηακέλεο πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ ηελ 

επφκελε δεθαεηία ζα θάλεη απαξαίηεηε ηελ εζηίαζε ζε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

παξαθίλεζε ησλ πεξηζζφηεξν ειηθησκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ λα παξακείλνπλ ζην 

επάγγεικα θαη ηελ παξνρή ζε απηνχο θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο.  β) Δίλαη αλαγθαία ε ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επαγγέικαηνο, κε πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ status ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ησλ κηζζψλ ηνπο. 

    Σν Μάην ηνπ 2006, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε 

θαη Καηάξηηζε 2010/Σνκέαο ¨Δθπαηδεπηηθνί θαη Δθπαηδεπηέο¨, εηδηθνί ηεο 

εθπαίδεπζεο απφ ηα θξάηε-κέιε θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

ηνπο γηα ηα ζρνιεία ¨σο θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο¨ 

(European Commission, 2006c).  ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, ηνλίδεηαη φηη:       

                                  

 Θα πξέπεη ε πνιηηηθή εγεζία θάζε ρψξαο λα δηαζέηεη έλα μεθάζαξν φξακα γηα 

ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.                    

 ην φξακα απηφ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά φινη νη εκπιεθφκελνη ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.                                                                                                                          

 Σα ζρνιεία σο ¨θνηλφηεηεο κάζεζεο¨ αλαπηχζζνληαη θαιχηεξα, φηαλ 

πξνζθέξνπλ ζπζηεκαηηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο επθαηξίεο  

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

 Ζ αιιαγή θνπιηνχξαο ζηα ζρνιεία γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα απαηηεί 

ρξφλν, θφπν θαη ππνζηήξημε.                                                                                                       

 Ζ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε παξαθίλεζε ηνπο πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζε μεθάζαξα θίλεηξα. Αλ απηφ δελ επηηεπρζεί, δελ είλαη δπλαηφ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία σο θνηλφηεηεο κάζεζεο.                                                                    

 Ζ φιε πξνζπάζεηα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε έλα θιίκα ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο. εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

φια ηα επίπεδα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.    
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  Ζ επιπγηζία είλαη απαξαίηεηε, θαζψο ηφζν ηα ζρνιεία φζν θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ηα εζληθά ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα δξνκνινγήζνπλ κηα επξεία γθάκα ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ.                                             

 Παξά ηηο πθηζηάκελεο δηαθνξέο, ην φξακα ελφο ¨ζρνιείνπ πνπ καζαίλεη¨ 

ζεσξείηαη πξαγκαηνπνηήζηκν απφ φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. 

 

    Σν 2007, ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζε Αλαθνίλσζε ηεο πξνο 

ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αλαθέξεηαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

απαηηήζεηο θαη ηηο απμαλφκελεο πηέζεηο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνλίδεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλερνχο θαηάξηηζεο/επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπο  

επηζεκαίλνληαο φηη: «… ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπληζηά ζεκαληηθφ ζηφρν γηα ηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ 

επίζπεπζε ηεο πξνφδνπ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ πνπ ζεζπίζηεθαλ ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 2010…». Ζ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο δείθηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δ.Δ., αθνχ κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, «ε πνηφηεηα 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά θαη βξίζθεηαη ζε επζεία ζπλάξηεζε 

κε ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη απηφ αληηπξνζσπεχεη ην 

ζεκαληηθφηεξν ελδνζρνιηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηηο καζεηηθέο επηδφζεηο                                  

(ε επίδξαζή ηνπ είλαη θαηά πνιχ ηζρπξφηεξε απφ ηελ επίδξαζε ηεο νξγάλσζεο, ηεο 

δηεχζπλζεο ή ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζρνιείνπ). Δπηπιένλ, ζε  άιιεο κειέηεο  

δηαπηζηψζεθε κηα ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, νη κειέηεο ππνδεηθλχνπλ 

φηη «ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο … βειηίσζε ηηο  

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ …θαη φηη ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηε βειηίσζε ησλ βαζκνινγηψλ ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο κε ιηγφηεξν δαπαλεξφ ηξφπν 

απ’ φ,ηη ε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ηάμεσλ ή ε αχμεζε ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ» 

(Commission of the European Communities, 2007a:2-3·  Eisenschmidt & Löfström, 

2008). 

 

    ην ίδην ζεζκηθφ θείκελν (ζ.4), αλαθέξεηαη φηη ε πνιηηηθή γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε άιινπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο, θαη ζπγθεθξηκέλα:  



289 
 

 

    1.  « Με ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο σο δηεμφδσλ απφ ηε θηψρεηα θαη σο βαζηθψλ παξαγφλησλ θνηλσληθήο 

έληαμεο…». 

    2.   «Με ηελ πνιηηηθή θαηλνηνκίαο, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί βνεζνχλ ηνπο λένπο λα απνθηήζνπλ πλεχκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

θαηλνηνκίαο».  

    3.  «Με ηελ πνιηηηθή έξεπλαο, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ επηζηεκψλ ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ζηελ Έλσζε». 

    4. «Με ηελ πνιηηηθή επηρεηξήζεσλ, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ αλάγθε λα 

πξνσζήζνπλ νη δεκφζηεο αξρέο ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνπο 

επηθεθαιήο ησλ ζρνιείσλ θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κέζσ ηεο αξρηθήο θαηάξηηζεο θαη 

ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο». 

     5.   « Με ην λέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πνιπγισζζία, ην νπνίν 

πξνσζεί ηελ αμία ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ θαη ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ θαη ηελ θαιχηεξε θαηάξηηζε ησλ 

θαζεγεηψλ μέλσλ γισζζψλ σο ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο». 

     6.  « Με ηελ νδεγία 2005/36/EΚ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ, ε νπνία παξέρεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 

 

     ην αλσηέξσ θείκελν, ε Δπηηξνπή αληηιακβάλεηαη ηελ ελδν-ππεξεζηαθή 

θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζην πιαίζην 

κηαο δηα βίνπ αηνκηθήο καζεζηαθήο δηαδξνκήο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπλέρεηα 

θαη ζπλνρή. πσο αλαθέξεηαη, ε «Ζ ηδαληθή πξνζέγγηζε ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο 

αδηάζπαζηνπ ζπλφινπ πνπ πξνβιέπεη ηελ αξρηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

είζνδφ ηνπο ζην επάγγεικα, θαζψο θαη ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη επθαηξίεο ηππηθήο, άηππεο 

θαη κε ηππηθήο θαηάξηηζεο» (ζ.12). Απηφ ζα ζήκαηλε φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί (ζ.13): 

 «πκκεηέρνπλ ζε απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαηά 

ηα πξψηα ηξία έηε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο».  

 « Έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπγθξνηεκέλεο νδεγίεο θαη θαζνδήγεζε απφ 

πεπεηξακέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο αξκφδηνπο επαγγεικαηίεο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο». 
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 «πκκεηέρνπλ ζε εηήζηεο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπο ζε ζέκαηα 

θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο, ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο 

ηνπ ηδξχκαηνο ζην νπνίν εξγάδνληαη».  

 

Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζα σθειεζνχλ εάλ (ζ.13):  

     1.  «Δλζαξξπλζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, λα δηεπξχλνπλ 

θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο κε ηππηθά, άηππα θαη κε ηππηθά κέζα,  

θαη επηηχρνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζρεηηθήο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο θαηάξηηζήο ηνπο».  

     2.   «Έρνπλ πξφζβαζε ζε άιιεο επθαηξίεο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, φπσο 

αληαιιαγέο θαη ηνπνζεηήζεηο (είηε ρξεκαηνδνηνχληαη είηε φρη, κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε)». 

     3.  « Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ην ρξφλν λα κειεηνχλ γηα ηελ απφθηεζε πεξαηηέξσ 

πξνζφλησλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε κειέηεο θαη έξεπλεο ζην πιαίζην ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο».  

     4.  «Δλζαξξπλζεί ε ζχζηαζε δεκηνπξγηθψλ ζπκπξάμεσλ κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ζηα 

νπνία απαζρνινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί, ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο, αλψηεξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ θνξέσλ, γηα ηε ζηήξημε δξάζεσλ 

θαηάξηηζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία δηθηχσλ θαηλνηνκίαο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν». 

 

   Σν Μάην ηνπ 2007, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε 

θαη Καηάξηηζε 2010/Σνκέαο ¨Δθπαηδεπηηθνί θαη Δθπαηδεπηέο¨, εηδηθνί ηεο εθπαίδεπζεο 

θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ην πψο ε εθπαίδεπζε θαη 

ε θαηάξηηζε πξνεηνηκάδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην λα δηαρεηξίδνληαη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (European 

Commission, 2007a). ην ζρεηηθφ θείκελν ηνλίδεηαη φηη:  

  

 Ζ έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη εγγελήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηε 

ζηηγκή πνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ θάζε ρξφλν έλα 

ζχλνιν καζεηψλ αλνκνηνγελέο σο πξνο ην θχιν, ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηηο 

καζεζηαθέο αθεηεξίεο θαη ην πεξηβάιινλ θνηλσληθήο πξνέιεπζεο. 

 Ζ δηαπνιηηηζκηθή εγξήγνξζε πξέπεη λα δηαπεξλά ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ παξνρή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηε δηακφξθσζε 

θαηάιιεισλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 
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 Ζ νπζηαζηηθή ελίζρπζε ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά ζε πεξηβάιινλ ζρνιηθήο πνιηηηζκηθήο 

εηεξνγέλεηαο. Τπνγξακκίδεηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ελδνυπεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο  κπνξνχλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 

απνδνηηθέο, φηαλ πξνζθέξνληαη ζε νκάδεο ζπλαδέξθσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, παξά φηαλ πινπνηνχληαη κεκνλσκέλα.  

 

     Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2007, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010/Σνκέαο ¨Δθπαηδεπηηθνί θαη Δθπαηδεπηέο¨, εηδηθνί ηεο 

εθπαίδεπζεο θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ην δήηεκα 

ηεο δηαζχλδεζεο αλάκεζα ζηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο (European Commission, 2007b). ην ζρεηηθφ θείκελν, ηνλίδεηαη φηη νη 

σθέιεηεο απφ ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ ζα είλαη πνιιαπιέο γηα φινπο.                

Καη απηφ γηαηί επεξεάδεηαη ζεηηθά ηφζν ε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ε 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εληζρχεηαη ν 

επαγγεικαηηζκφο ηνπο, βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηξνθνδνηείηαη ε αθαδεκατθή εθπαίδεπζε θαη έξεπλα κε ηα δεδνκέλα ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (θαη αληηζηξφθσο), θ.α.                                                                                                                                                       

 

    Σν Ννέκβξην ηνπ 2007 επίζεο, ζηα πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ (πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2007:7), θαηαγξάθεθε ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ θαη ζπκθσλήζεθε λα ππνζηεξίδνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο, ψζηε λα 

απνθηνχλ λέεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. Γηα ηνπο ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ, 

«ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί δσηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο· ε 

κειινληηθή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, φπσο θαη ν ξπζκφο ηεο πξνφδνπ πξνο 

ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ ¨Δθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε 2010¨, ζα επλνεζνχλ απφ ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ». πσο αλαθέξεηαη, ε δηδαζθαιία κεηαμχ άιισλ 

«ζπληζηά ππεξεζία θνηλσληθνχ ιεηηνπξγήκαηνο», αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα αλαπηχμνπλ ηα ηαιέληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη λα 
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απνθηήζνπλ φ,ηη είλαη απαξαίηεην γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, ηνλίδεηαη πσο «ε ηθαλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο θνηλσληθήο 

θαη πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο ζηελ ηάμε έρεη θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε δίθαησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο». 

 

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ηα θξάηε-κέιε ζπκθσλνχλ πσο ζα πξέπεη (ζ.8-9): 

 

1.  Να δηαζθαιίζνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί «Θα θαηέρνπλ δίπισκα ηξηηνβάζκηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ην νπνίν παξέρεη ζπνπδέο πνπ επηδηψθνπλ ηελ ηζνξξνπία 

κεηαμχ ζπνπδψλ βαζηζκέλσλ ζηελ έξεπλα θαη πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο», «Θα έρνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο», «Θα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπζηαζηηθά πξνγξάκκαηα 

ππνζηήξημεο γηα ηελ είζνδν ζην επάγγεικα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο»,  

«Θα έρνπλ πξφζβαζε ζε επαξθή ππνζηήξημε κέζσ ζπκπαξάζηαζεο θαη θαζνδήγεζεο 

θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο»,  «Θα ελζαξξχλνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο λα εμεηάδνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

αλάγθεο θαη λα απνθηνχλ λέεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο κέζσ ηεο ηππηθήο, 

άηππεο θαη κε ηππηθήο θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαγψλ θαη ησλ 

δηνξηζκψλ».       

    2. «Να πξνζπαζήζνπλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηέρνπλ 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο, πέξαλ ηεο θαηνρήο δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη πείξαο, έρνπλ 

πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο θαηάξηηζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη δηεχζπλζεο 

ζρνιείνπ». 

     3.  «Να πξνζπαζήζνπλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη, φζνλ αθνξά ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ 

αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ ππνζηήξημε ζηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

ηνπο θαη ηελ πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ππάξρεη ζπληνληζκφο, ζπλέπεηα, 

επαξθείο πφξνη θαη εμαζθάιηζε πνηφηεηαο». 

     4.  «Να εμεηάζνπλ ηε ζέζπηζε κέηξσλ ηα νπνία ζα απνζθνπνχλ λα αλεβάζνπλ ην 

επίπεδν ησλ πξνζφλησλ θαη ηνπ βαζκνχ πξαθηηθήο εκπεηξίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

είζνδν ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ». 

     5.  «Να ελζαξξχλνπλ ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ θαη ηηο ζπκπξάμεηο κεηαμχ ζρνιείσλ,  

ηα νπνία πξέπεη λα εμειηρζνχλ ζε ¨θνηλφηεηεο κάζεζεο¨, θαη ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη απηά ηα ηδξχκαηα πξνζθέξνπλ ζπλεθηηθά, 
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πςειήο πνηφηεηαο θαη θαηάιιεια πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ 

ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο». 

     6.  «Να πξνσζήζνπλ θαηά ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηελ 

ππνζηήξημε ζηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη κέζσ δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο 

επηκφξθσζεο, ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ νη νπνίεο ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα δηδάζθνπλ 

εγθάξζηεο ηθαλφηεηεο, φπσο νη αλαθεξφκελεο ζηε ζχζηαζε ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο, λα δεκηνπξγνχλ έλα αζθαιέο θαη ειθπζηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, βαζηζκέλν 

ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία, λα δηδάζθνπλ απνηειεζκαηηθά ζε 

αλνκνηνγελείο ηάμεηο καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, 

θαη κε επξχ θάζκα ηθαλνηήησλ θαη αλαγθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθψλ 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο, λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, κε ηνπο γνλείο 

θαη κε ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμέιημε ηνπ ζρνιείνπ ή ηνπ 

θέληξνπ θαηάξηηζεο ζην νπνίν εξγάδνληαη, λα απνθηνχλ λέεο γλψζεηο θαη λα 

θαηλνηνκνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζηνραζηηθή πξαθηηθή θαη ηελ έξεπλα, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ (Σερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο) ζηηο 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ζπλερή επαγγεικαηηθή εμέιημε, λα είλαη ηθαλνί γηα απηφλνκε κάζεζε ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο». 

     7.  «Να παξέρνπλ θαηάιιειε ππνζηήξημε ζηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ 

θαηλνηφκεο απαληήζεηο ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 

     8.  «Να ππνζηεξίμνπλ πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο γηα ηνπο ελ ελεξγεία θαη ελ 

εθπαηδεχζεη εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ, ζρεδηαζκέλα κε 

ζηφρν λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε θαζψο θαη λα 

βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ θαη ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο δηδαζθαιίαο». 

    9.  «Να ιάβνπλ νηαδήπνηε κέηξα ηα νπνία ζα απνζθνπνχλ λα θαηαζηήζνπλ ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ειθπζηηθφηεξε επηινγή ζηαδηνδξνκίαο». 

 

     ηα βαζηθά πκπεξάζκαηα ηεο δηεηίαο 2005-2007 απφ ηελ εμέιημε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί εθηίζεληαη ζε λέεο πξνθιήζεηο θαη 
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πξνζδνθίεο, ζα πξέπεη λα απηνδεζκεπηνχλ ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο, 

αλαπηχζζνληαο κηα εππξνζάξκνζηε πξνζέγγηζε. Απφ ηελ άιιε, ηα θξάηε-κέιε ζα 

πξέπεη λα επελδχζνπλ ζε έλα ζχζηεκα πνπ ζπλερψο επηθαηξνπνηεί θαη αλαβαζκίδεη 

ηηο δεμηφηεηεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο εξγαζηαθήο ηνπο 

δηαδξνκήο. Ζ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε θαζνδήγεζε ηνπο θαηά 

ηελ είζνδν ζην επάγγεικα θαη ε πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε ζα πξέπεη 

λα εληάζζνληαη ζε έλα πιαίζην πνπ ζα δηαζέηεη ζπλνρή, ζπλέρεηα, αμηνπηζηία θαη 

θπζηθά, επαξθείο πφξνπο. ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, ηνλίδεηαη πσο ε εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηελ  πξνεηνηκαζία θαη ηελ είζνδφ ηνπο ζην επάγγεικα έσο 

ηελ αθππεξέηεζή ηνπο, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο. 

Δάλ ζέινπκε, έηζη, λα έρνπκε εθπαηδεπηηθνχο κε δηεπξπκέλν βαζκφ 

επαγγεικαηηζκνχ, ηφηε ζα πξέπεη θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο λα 

αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο πηπρέο απηνχ ηνπ δηεπξπκέλνπ επαγγεικαηηζκνχ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζα πξέπεη λα δίλεη βάξνο ζηηο δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηε ζέιεζε γηα 

απηναμηνιφγεζε (European Commission, 2007c).                                                             

     ε απηφ ην πιαίζην, ηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ φρη κφλν ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη ηε ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Έρνπλ εμάιινπ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ παξαγσγή θαηλνχξγηαο γλψζεο, 

βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.  πλαθφινπζα, είλαη ηδηαίηεξνπ 

εηδηθνχ βάξνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηνί πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο: Οη εθπαηδεπηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγνχλ, 

πξάγκαηη, σο πξφηππα θαη κνληέια αλαθνξάο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Δμίζνπ 

κεγάιεο ζεκαζίαο ζεσξείηαη θαη ε αλάπηπμε δηαζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηα ηδξχκαηα 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο: Ο αληίθηππνο απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζα είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθφο, εάλ ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθιεθζεί σο κηα θνηλή επζχλε ησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. Σα απνηειέζκαηα κάιηζηα ζα είλαη αθφκα θαιχηεξα, εάλ ην πιαίζην ηεο 

ζπλεξγαζίαο απηήο δηεπξπλζεί, έηζη ψζηε λα εζηηάδεη ζηε ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (European Commission, 2007c).          

Σν 2007 επίζεο, ζε έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη ηελ Δπηηξνπή 

ησλ Πεξηθεξεηψλ, κε ηίηιν «Delivering lifelong learning for Knowledge, creativity 

and innovation», θαηαγξάθεηαη ε πξφνδνο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο.  ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, επηζεκαίλεηαη φηη ε 

εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κέζα ζε έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην, πνπ μεθηλά απφ ηελ αξρηθή 

εθπαίδεπζε, ζπλερίδεηαη ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπο κε ηελ θαζνδήγεζε γηα ηελ 

επηηπρή επαγγεικαηηθή ηνπο ελζσκάησζε θαη εμειίζζεηαη κε ηελ ελδν-ππεξεζηαθή 

θαηάξηηζε θαη ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε». πσο αλαθέξεηαη, νη 

πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο ζην ρψξν ηεο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο  

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθνξκνχλ απφ αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, π.ρ. απφ ηελ είζνδν ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

απφ ηελ αλάγθε εθκάζεζεο επξσπατθψλ γισζζψλ, θ.α. (Commission of the 

European Communities, 2007d:51-52).   

 

Δπηζεκαίλνληαη επίζεο γηα κηα αθφκε θνξά νη δπζθνιίεο κε ηηο νπνίεο 

βξίζθνληαη αληηκέησπεο ηα θξάηε-κέιε, φζνλ αθνξά (Commission of the E. C., 

2007d:51-52): 

 Σελ επάξθεηα ζε ηθαλνχο θαη θαιά εθπαηδεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

επηθαηξνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο                                                                         

 Σε γήξαλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ                                                                       

 Σελ αζπλέρεηα θαη ηελ έιιεηςε ζπλεθηηθφηεηαο ζηηο δξάζεηο εθπαίδεπζεο 

/θαζνδήγεζεο /θαηάξηηζεο /επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ                  

 Σελ έιιεηςε ηζρπξψλ θηλήηξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο  

 Σε ζηελφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηάξηηζήο 

ηνπο 

 Σελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο ππνζηήξημεο ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζην 

επάγγεικα                                                                                                                                    
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 Σελ έιιεηςε ζαθψλ πιαηζίσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. 

   

Καηφπηλ ηνχησλ, ε Δπηηξνπή (ν.α.) ππνδεηθλχεη κε έκθαζε φηη: 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζε εζληθφ επίπεδν έλα επαξθψο ρξεκαηνδνηνχκελν, 

ζπληνληζκέλν θαη ζπλεθηηθφ ζχζηεκα θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Σα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηα θξάηε-κέιε 

ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ζε θάζε θάζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο πνξείαο νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηνχλ/επηθαηξνπνηνχλ ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο/δεμηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο καζεζηαθή δηαδξνκή, απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην επάγγεικα 

έσο ηελ αθππεξέηεζε, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέαο γλψζεο γχξσ απφ 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 

 Πξέπεη λα δηαηίζεληαη απφ ηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνπηπρηαθφ, κεηαπηπρηαθφ θαη 

δηδαθηνξηθφ επίπεδν. 

 Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα αληαλαθιά πιήξσο ηελ 

πνηθηινκνξθία ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί. 

 

To 2008, ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζε Αλαθνίλσζε ηεο γηα ηε 

Βειηίσζε ησλ Πξνζφλησλ ζηνλ 21
ν
 αηψλα θαη ηελ Αηδέληα γηα κηα Δπξσπατθή 

πλεξγαζία ησλ ρνιείσλ επηζεκαίλεη γηα κηα αθφκε θνξά  ηελ αλάγθε βειηίσζεο 

ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Commission of the 

E.C./Commission Staff Working Paper, 2008).  Δπηπξφζζεηα, ην 2008, ζηα 

πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ (21/11/2008), θαηαγξάθεηαη ε αλάγθε ελίζρπζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ηνπ ινηπνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

ην ζρεηηθφ θείκελν (ζ.21), ηνλίδεηαη πσο πξέπεη «λα θαηαβιεζνχλ κεγαιχηεξεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ Ννεκβξίνπ 

ηνπ 2007, πνπ θαινχλ ηα θξάηε- κέιε λα παξάζρνπλ πςεινχ επηπέδνπ αξρηθή 
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θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηήξημε ζηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ζπλερή 

θαηάξηηζε, νη νπνίεο λα είλαη ζπληνληζκέλεο, ζπλεθηηθέο, κε επαξθή ρξεκαηνδφηεζε θαη 

εμαζθάιηζε πνηφηεηαο. Απηφ ζα επηηξέςεη ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ παξακνλή ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πιένλ ηθαλψλ αηφκσλ, ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ κε 

ηθαλνπνηεηηθψλ επηδφζεσλ, ηελ παξνρή ζηήξημεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο ψζηε λα 

εθκεηαιιεχνληαη πιήξσο ην δπλακηθφ ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 

φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα αληαιιάζζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ζα εζηηάδνπλ ζηελ 

πξφνδν ησλ καζεηψλ».  

 

Σν πκβνχιην παξνηξχλεη γηα ην ζθνπφ απηφ ηα θξάηε-κέιε λα ελεξγήζνπλ κε 

ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο, εζηηάδνληαο ηε ζπλεξγαζία ηνπο κεηαμχ άιισλ ζηα 

αθφινπζα (ζ.22): 

 «Αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ». 

 «Παξνρή ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ζε 

δηαξζξσκέλα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο θαηά ηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο». 

 «Βειηίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερνχο 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηα επίπεδα ζπκκεηνρήο ζηα 

πξνγξάκκαηα απηά». 

 «Δπαλεμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ πξνζιήςεσλ, δηνξηζκψλ, δηαηήξεζεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ζθνπφ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ πνιηηηθψλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 

ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο». 

 «Γηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

εξγάδνληαη επί κηα ρξνληθή πεξίνδν ζε άιιν θξάηνο κέινο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

δηεπξχλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, λα απνθηνχλ λέεο 

εκπεηξίεο εξγαζίαο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ 

μέλσλ γισζζψλ». 

 Βειηίσζε ηεο πξφζιεςεο θαη θαηάξηηζεο ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ, 

ψζηε λα αλαπηχζζνπλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο θαη παηδαγσγηθέο ηνπο δεμηφηεηεο». 

 

Σν ίδην έηνο, ε Δπηηξνπή παξνπζηάδεη ζην Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 

έλα Αλαβαζκηζκέλν ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηε πλεξγαζία ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ 

Καηάξηηζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, πξνθεηκέλνπ ε Δ.Δ. λα αληαγσληζηεί ηηο 
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θαιχηεξεο νηθνλνκίεο ζηνλ θφζκν: Δδψ, ηνλίδεηαη γηα κηα αθφκε θνξά πσο ε 

πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ελδνζρνιηθφο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη αλαγθαία ε ζπλερηδφκελε 

θαη επεθηεηλφκελε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δηαδξνκήο (Communication from the Commission, 2008). 

     

    Σν κείδνλ ζέκα ηεο ελίζρπζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επαλέξρεηαη θαη ζηα πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην 

Μάην ηνπ 2009 (πκβνχιην ηεο Δ.Δ, 2009α). ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, ζπλίζηαηαη 

«ε ζηαδηαθή επέθηαζε ηεο θηλεηηθφηεηαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο, 

ψζηε λα θαηαζηνχλ νη πεξίνδνη κάζεζεο ζην εμσηεξηθφ ν θαλφλαο θαη φρη ε 

εμαίξεζε…», βάζεη κάιηζηα ησλ αξρψλ πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε 

Πνηφηεηαο γηα ηελ Κηλεηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο 

(Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2005). ην πιαίζην πάληα ηεο Ληζζαβφλαο, 

ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν γηα ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα.                

Χο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη γηα κηα αθφκε θνξά ε ζπλερήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζπλερψλ επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο. 

 

 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζηα πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 

Ννεκβξίνπ 2009 γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, επηβεβαηψλεηαη φηη «ελψ ε επζχλε ηεο νξγάλσζεο 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ, ε ζπλεξγαζία ζε επξσπατθφ επίπεδν κέζσ 

ηεο Αλνηθηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ, καδί κε ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο κε ηελ ππνζηήξημε θαη ζπκπιήξσζε ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ζε εζληθφ 

επίπεδν θαη ηε βνήζεηα πξνο ηα θξάηε κέιε λα αληηκεησπίζνπλ θνηλέο πξνθιήζεηο» 

(πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2009β:7-9).  Αλαγλσξίδεηαη, έηζη, φηη:  

                    

1.   «Οη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη ε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε 

πνηνηηθή δηεχζπλζε ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ, απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 



299 
 

γηα ηελ επίηεπμε εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ πςειήο πνηφηεηαο. Ζ πνηνηηθή 

δηδαζθαιία θαη ε ηθαλφηεηα παξφηξπλζεο πξνο φινπο ηνπο καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ 

ζην κέγηζην βαζκφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο κπνξνχλ λα έρνπλ κφληκε ζεηηθή επίδξαζε ζην 

κέιινλ ησλ λέσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, έρεη βαζηθή ζεκαζία φρη κφλν λα εμαζθαιίδεηαη 

φηη φζνη πξνζιακβάλνληαη ζε ζέζεηο δηδαζθαιίαο θαη δηεχζπλζεο ζρνιείσλ είλαη 

πςεινχ επηπέδνπ θαη απνιχησο θαηάιιεινη γηα ην έξγν πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ, 

αιιά θαη λα παξέρεηαη ην πςειφηεξν δπλαηφ πξφηππν αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε φια ηα επίπεδα.  

Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα λα 

απνθηήζεη κεγαιχηεξν θχξνο θαη λα θαηαζηεί πην ειθπζηηθφ».   

     2.  «Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία είλαη βαζηθνί παξάγνληεο γηα λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ γηα λα θέξνπλ εηο 

πέξαο ηα θαζήθνληά ηνπο θαζψο θαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αδηάιεηπηε 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ, πξέπεη λα 

είλαη πςειήο πνηφηεηαο, λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη λα βαζίδνληαη ζε έλαλ 

ηζφξξνπν ζπλδπαζκφ ζνβαξήο παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο θαη εθηεηακέλεο πξαθηηθήο 

πείξαο. Δίλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο λα αληηκεησπίδεηαη σο ζπλεθηηθφ ζχλνιν ε αξρηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πξψηκε ζηήξημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο (εηζαγσγηθή 

θαηάξηηζε) θαη ε ζπλερήο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε».                                        

           3.   «Ζ πξψηε ζέζε απαζρφιεζεο ελφο λένπ εθπαηδεπηηθνχ κεηά ηελ πεξάησζε 

ηεο αξρηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο ζπληζηά ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πεξίνδν φζνλ αθνξά ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε. Δθπαηδεπηηθνί 

πνπ κφιηο έρνπλ απνθηήζεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα ελδερνκέλσο δπζθνιεχνληαη λα 

πξνζαξκνζζνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο ζρνιηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα εθαξκφζνπλ φζα έρνπλ 

κάζεη θαηά ηελ αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε ζηε δηδαζθαιία. Πξάγκαηη, πνιινί 

εγθαηαιείπνπλ ηειηθά ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, κε πςειφ θφζηνο, ηφζν γηα 

ηνπο ίδηνπο, φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία. εκαληηθά ζηνηρεία κεηά απφ έξεπλα ζε εζληθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν δείρλνπλ, σζηφζν, φηη ηα δηαξζξσκέλα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο γηα 

φινπο ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ απηφ ην θαηλφκελν. Απηά 

κπνξεί επίζεο λα είλαη επσθειή γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ επαλέξρνληαη ζην επάγγεικα».          

     4.   «Καλέλαο θχθινο ζπνπδψλ αξρηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη αλ 

είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, δελ κπνξεί λα εθνδηάζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε φιεο ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαηά ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Οη απαηηήζεηο πνπ 
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αληηκεησπίδεη ην εθπαηδεπηηθφ επάγγεικα εμειίζζνληαη ηαρέσο, επηβάιινληαο ηελ 

αλάγθε λέσλ πξνζεγγίζεσλ. Γηα λα είλαη πιήξσο απνδνηηθνί ζηε δηδαζθαιία θαη ηθαλνί 

λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζε έλα θφζκν πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρείεο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

κεηαβνιέο, ζα πξέπεη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί λα εμεηάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ζην πιαίζην ηνπ ηδηαίηεξνπ ζρνιηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, θαη λα αλαπηχζζνπλ 

κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα γηα ηε δηθή ηνπο δηα βίνπ κάζεζε σο κέζν επηθαηξνπνίεζεο ή 

αλάπηπμεο ησλ δηθψλ ηνπο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Χζηφζν, ππάξρνπλ καξηπξίεο φηη 

κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αθφκε πνιχ ιίγεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα 

ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ελψ ζεκαληηθφο αξηζκφο φζσλ δηαζέηνπλ ηέηνηεο 

επθαηξίεο ζεσξεί φηη ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα δελ θαιχπηνπλ πάληνηε ηθαλνπνηεηηθά ηηο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ».       

             5.  « Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζε φια ηα επίπεδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, κπνξεί λα επσθειεζεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ απμαλφκελε 

θηλεηηθφηεηα θαη δηθηχσζε ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο, δεδνκέλεο ηεο ζπκβνιήο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο δηθηχσζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

θνξέσλ ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη γηα λα θαηαζηνχλ ηα 

ζπζηήκαηα απηά πεξηζζφηεξν αλνηρηά, εμσζηξεθή, πξνζβάζηκα θαη απνδνηηθά».                                                                                                                       

 

Δπηζεκαίλεηαη κάιηζηα φηη, αλ θαη  πθίζηαληαη  αθφκα πνιιέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, φινη 

«ζπκκεξίδνληαη ηελ θνηλή αλάγθε λα ειθχζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε πςεινχ επηπέδνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ 

εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα πςειήο πνηφηεηαο», ζπκθσλψληαο ζην φηη: 

 

 Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα είλαη πςειήο 

πνηφηεηαο, ηεθκεξησκέλα θαη ζπλαθή πξνο ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο.                      

Οη αξκφδηνη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ «πξέπεη θαη νη ίδηνη λα 

έρνπλ θζάζεη ζε έλα πςειφ αθαδεκατθφ επίπεδν θαη λα θαηέρνπλ πινχζηα 

πξαθηηθή πείξα δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηεί ε ζσζηή 

δηδαζθαιία. Πξέπεη επίζεο λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο γηα λα δηαζθαιηζηεί 

φηη ηα ηδξχκαηα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά,, 

αθελφο κε εθείλνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ παηδαγσγηθέο έξεπλεο ζε άιια 
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ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη αθεηέξνπ κε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ησλ ζρνιείσλ».  

 Οη εθπαηδεπηηθνί, δεδνκέλνπ φηη αληηκεησπίδνπλ απμαλφκελεο απαηηήζεηο θαη 

πξνθιήζεηο, «ρξεηάδεηαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απνηειεζκαηηθή πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, θαη 

ηδίσο ην δηάζηεκα πνπ εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζην επάγγεικα».                                                           

 «ε έλαλ ηαρέσο κεηαβαιιφκελν θφζκν, θαη ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο, ε εθπαίδεπζε θαη ε εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα 

απνηειεί έλα ζπλεθηηθφ θαη ζπλερέο ζχζηεκα, αξρίδνληαο απφ ηελ αξρηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (κε έληνλα πξαθηηθφ ραξαθηήξα), εηζαγσγηθή 

θαηάξηηζε θαη ζπλερή επαγγεικαηηθή εμέιημε».  

πγθεθξηκέλα: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ απνθηήζεη πξνζθάησο ην πηπρίν ηνπο πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ επαξθή θαη απνηειεζκαηηθή ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε. 

 Βάζεη κηαο ελδνζθνπηθήο πξνζέγγηζεο, ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη πξνζθάησο ην πηπρίν ηνπο φζν θαη νη πεξηζζφηεξν έκπεηξνη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ζπλερψο ζην λα επαλεμεηάδνπλ ην έξγν 

ηνπο, ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν.                                                                               

 Όινη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηαθηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά 

κε ηελ απφδνζή ηνπο, αιιά θαη βνήζεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ 

επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο θαη ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

 Βάζεη απηήο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη επαξθείο επθαηξίεο 

γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζνπλ, λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηα πξνζφληα ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. 

 Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νθείινπλ λα 

είλαη ζπλαθή κε ην έξγν ηνπο, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπο, λα έρνπλ 

ζηέξεεο πξαθηηθέο βάζεηο θαη λα εμαζθαιίδνπλ πςειή πνηφηεηα.                                                                                                        

 Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη θαη λα 

επσθεινχληαη ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα 

αληαιιαγψλ θαη θηλεηηθφηεηαο, αιιά θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εθπαηδεπηηθά δίθηπα, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη δηεζλέο επίπεδν.                                                                                                                              
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 Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ζην λα 

πξαγκαηνπνηνχλ πξνρσξεκέλε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε παηδαγσγηθέο έξεπλεο θαη λα επσθεινχληαη ησλ επθαηξηψλ 

ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηε γλψζε ηνπο θαη ζε άιινπο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα θξάηε-κέιε παξνηξχλνληαη απφ ην πκβνχιην (ζ.9): 

      1.  Να ιάβνπλ πεξαηηέξσ κέηξα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ειθχεη θαη ζπγθξαηεί ππνςήθηνπο πςεινχ βειελεθνχο.  

      2.   Να δηαζθαιίζνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηπγράλνπλ επαξθνχο πξνεηνηκαζίαο θαη 

ζηήξημεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο απνηειεζκαηηθά.                                                                            

      3.   Να πξνζθέξνπλ ζε φινπο ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο 

θαζνδήγεζεο ζην επάγγεικα, ηφζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή, φζν θαη γηα ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο ζηήξημε θαηά ηα πξψηα έηε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο.                                                                                                                                

     4.  Να δηαζθαιίζνπλ πςειήο πνηφηεηαο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ, 

ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ απαηηνχληαη ηφζν απφ ηνπο κειινληηθνχο, 

φζν θαη απφ ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη λα αλαπηχμνπλ, γηα 

παξάδεηγκα κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε ε δηεχζπλζε ησλ ζρνιείσλ λα αζθείηαη 

απνηειεζκαηηθά. 

       5.  Να πξνβιέςνπλ ηε δηεμαγσγή ηαθηηθψλ επαλεμεηάζεσλ ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο νξίδνληαη κε βάζε ηελ 

απηναμηνιφγεζε θαη /ή ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε, θαη λα παξάζρνπλ επαξθείο 

επθαηξίεο γηα ζπλερή επαγγεικαηηθή εμέιημε, κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ,  

δηαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.                                                                                                                

     6.  Να πξνσζήζνπλ δξαζηήξηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα αληαιιαγή θαη 

θηλεηηθφηεηα ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηέηνηα δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν λα απμεζεί 

νπζηαζηηθά ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ησλ 

ζρνιείσλ πνπ επσθεινχληαη.                                                                                                                 

     7. Να επαλεμεηάζνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ απνλέκνληαη , -θαη ηελ παξνρή 

ζηήξημεο,-  ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ ζρνιείσλ, ηδίσο κε ζηφρν λα κεησζεί ε 

δηνηθεηηθή ηνπο επηβάξπλζε, ψζηε λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 
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γεληθφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξνψζεζε 

πςειφηεξσλ επηπέδσλ επίδνζεο».                                                                                                   

     

    Σνλ Ηνχλην ηνπ 2010, πάιη κέζα ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010 / Σνκέαο ¨Δθπαηδεπηηθνί θαη Δθπαηδεπηέο¨, νη εηδηθνί 

ηεο εθπαίδεπζεο θαηέζεζαλ ηηο ζέζεηο ηνπο  γηα ην status, ηνλ ηξφπν επηινγήο, ηα 

πξνζφληα θαη ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (European Commission, 2010). ην ζρεηηθφ θείκελν, ππνγξακκίδεηαη 

ν θξίζηκνο ξφινο ησλ εθπαηδεπηψλ ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγηθήο θαη ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνλίδεηαη φηη νη εθπαηδεπηέο ιεηηνπξγνχλ σο 

κνληέια αλαθνξάο  θαη επηζεκαίλεηαη πσο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα απφ φια ηα 

θξάηε-κέιε ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνζδηνξηζκνχ θαη ελίζρπζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο ηαπηφηεηαο. Γπζηπρψο, νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο δελ έρνπλ δξνκνινγεζεί αθφκα 

ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο. 

 

    Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο, 

εηδηθνί ηεο εθπαίδεπζεο θαηέζεζαλ ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο  γηα ηηο πνιηηηθέο 

πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα πεξηγξαθνχλ ηα 

πξνζφληα πνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ην ζρεηηθφ θείκελν 

ηνλίδεηαη ε απνθαζηζηηθφηεηα ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ζην λα βειηηψζνπλ ηε 

δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ θαη λα απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα 

ηεο εηζαγσγηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, παξέρνληαο ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ζηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο ζην επάγγεικα θαη ζπζηεκαηηθέο επθαηξίεο γηα ηε ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Δπηζεκαίλεηαη κάιηζηα πσο νη ζπλαθείο 

πξσηνβνπιίεο γηα λα επηηχρνπλ απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν, νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη κεζνδηθή εθαξκνγή (European Commission, 2011b). 

     

    ε απηφ ην πιαίζην, νη Τπνπξγνί Παηδείαο ησλ θξαηψλ-κειψλ δεζκεχηεθαλ 

ζε κηα θηιφδνμε αηδέληα πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Τπνγξάκκηζαλ, έηζη, ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ 

ζρεηηθψλ κέηξσλ, γηα παξνρή πεξηζζφηεξσλ θηλήηξσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα 

αλαβαζκίδνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή πξνζπαζεηψλ ψζηε νη 

δξάζεηο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξνληαη λα είλαη επαξθείο ηφζν ζε 
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πνηφηεηα φζν θαη ζε πνζφηεηα. ια απηά, ρσξίο λα ππνηηκάηαη ην έιιεηκκα 

εθπαηδεπηηθψλ ζε αξθεηά θξάηε-κέιε, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη γηα αθφκα κηα θνξά 

ηελ αλάγθε πξνζέιθπζεο ηθαλψλ αλζξψπσλ αιιά θαη ηελ αλάγθε παξακνλήο ζην 

επάγγεικα ησλ πην έκπεηξσλ. Σειηθά, ηα θξάηε-κέιε ζπκθψλεζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

ζε ηνκείο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ (OECD & E.C., 2010:13-14):  

 

 Σε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ ζπλέρεηαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: Σν πιαίζην απηφ ζα εγγπάηαη φηη ε πξνζθνξά αξρηθήο 

εθπαίδεπζεο, ππνζηήξημεο γηα ηνπο λεν-εηζεξρφκελνπο ζην επάγγεικα θαη 

πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ζπληνληζκέλε, ζπλεθηηθή, κε 

επαξθείο πφξνπο θαη πνηνηηθά αμηφπηζηε. 

 Σελ ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ αλαζηνραζηηθά, λα 

είλαη καζεζηαθά απηφλνκνη ζηελ πξνζσπηθή πνξεία επαγγεικαηηθήο ηνπο 

αλάπηπμεο, λα εκπιέθνληαη ζηελ έξεπλα, λα αλαπηχζζνπλ θαηλνχξγηα γλψζε 

θαη λα είλαη θαηλνηφκνη. 

 Σελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, έηζη 

ψζηε ε θαηάηαμε, ε ηνπνζέηεζε, ε παξακνλή θαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Σελ απφθηεζε ησλ πξνζφλησλ πνπ απαηηεί ε δηδαζθαιία: Απηφ ζεκαίλεη πσο 

νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη θάηνρνη ελφο παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο 

πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ θαηάξηηζή ηνπο ηφζν ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο φζν 

θαη ζε δεηήκαηα δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. 

 Σελ αδηάιεηπηε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο θαη ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ κέζα απφ ηελ ηππηθή, κε 

ηππηθή θαη άηππε κάζεζε. Ο ζηφρνο απηφο πξνβιέπεη ηελ ελίζρπζε ησλ 

αληαιιαγψλ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Σελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο θαη ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ ζεκαίλεη:                          

α) Βειηίσζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. β) Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα ηδξχκαηα 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ. γ) Πξναγσγή, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο πνξείαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζπλδένληαη 
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κε ηηο νξηδφληηεο δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο, ηε δηδαζθαιία ζε αλνκνηνγελείο 

ηάμεηο θαη ηε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο θαη γνλείο. 

 Σε δηαζθάιηζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο, πέξα 

απφ φια ηα άιια, ζα έρνπλ πξφζβαζε θαη ζε πνηνηηθά πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο 

δηνίθεζεο θαη εγεζίαο. 

 

    ηα ηέιε ηνπ 2011, νκάδα εηδηθψλ ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

θαηέζεζε ηηο απφςεηο ηεο γηα εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο θαη ζπλερνχο 

αλάπηπμεο ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ. ην ζρεηηθφ θείκελν, ηνλίδεηαη γηα κηα 

αθφκε θνξά φηη θακία εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε, φζν εμαηξεηηθή θαη αλ είλαη, δελ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο. Μάιηζηα, ε 

ζπλερήο αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο εληζρχεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα θξάηε-κέιε ζα πξέπεη λα εληζρχζνπλ 

ην βαζκφ παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο κέζσ ελφο ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνζθνξάο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ψζηε απηνί λα επηιέγνπλ θάζε θνξά φ,ηη 

εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπο (European Commission, 2011c). 

 

     Ζ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, φπσο είλαη ε επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε, ε αλαγλψξηζε απφ ηνπο 

ζπλαδέξθνπο, ε επηβξάβεπζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο απφ ηνλ επηθεθαιή ηνπ ζρνιείνπ, 

ε εθηίκεζε απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο γνλείο, αθφκα θαη ε κηζζνινγηθή 

αχμεζε. Απφ ηελ άιιε, έλα αμηφπηζην εζληθφ ζχζηεκα παξνρήο επηκνξθσηηθψλ 

επθαηξηψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα  πξέπεη λα δηαζέηεη 

επαξθείο πφξνπο, λα είλαη πξνζβάζηκν ζε φινπο, λα δηαζέηεη επιπγηζία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, λα ζπληαηξηάδεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε απηέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη λα βαζίδεηαη ζην γφληκν 

δηάινγν κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην ρψξν (εθπαηδεπηηθνί, νξγαλψζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ, εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ, παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, εθπαηδεπηηθέο 

αξρέο, εξγνδφηεο, Τπνπξγεία Παηδείαο). Ο ζρεδηαζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζα πξέπεη κάιηζηα λα ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ ην πεξηερφκελν ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην πεξηερφκελν ησλ 

ζρνιηθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο 
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ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηνλ επξχηεξν αλαπηπμηαθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα είλαη απνηέιεζκα δηαβνχιεπζεο, ψζηε λα 

ζπληαηξηάδεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο πξνζσπηθέο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε απηφ (European Commission, 2011c). 

 

      Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη γηα κηα αθφκε θνξά 

ζην ¨Literature review: Quality in Teachers’ continuing professional development¨ 

(2011d) φηη κε βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ε πνηφηεηα ηεο ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα επηηεχγκαηα 

ησλ καζεηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  Αλαθέξεηαη, 

κάιηζηα, πσο ε απφθηεζε δηδαθηηθψλ ηθαλνηήησλ ζε ηάμεηο κε πνιπεζλή θαη 

αλνκνηνγελή καζεηηθφ πιεζπζκφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ επνρή καο.                  

Ζ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη ζηελά κε 

παξακέηξνπο φπσο, ε χπαξμε πνιιψλ θαη πνηθίισλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ γηα φινπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, ε ζπκκεηνρή ζε απηέο ησλ εκπιεθνκέλσλ, ε 

ππνζηεξηθηηθή θαη ππνβνεζεηηθή εγεζία, ε ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ θαη ε αλάπηπμε δηαχισλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ, ηα δίθηπα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νκάδεο κειέηεο, 

θαζψο θαη ηα κεγάιεο δηάξθεηαο, εληαηηθά  θαη ζπλεθηηθά επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα. Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε πσο ην ζπλεξγαηηθφ κνληέιν 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνδεηθλχεηαη πνιχ 

πην απνηειεζκαηηθφ απφ ην αηνκηθφ. 

  

Σν 2011, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή  μεθίλεζε επίζεο ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηνλ 

ΟΟΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηεζλνχο έξεπλαο Teaching and Learning International 

Survey/TALIS.  πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ε αλσηέξσ έξεπλα εζηηάδεη ζην δήηεκα 

ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, ησλ ζηάζεσλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

επηιέγνληαη, κέζα απφ ηελ νπηηθή ηφζν ησλ  ηδίσλ φζν θαη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Commission of the European Communities, 2011). ην δηάζηεκα 

απηφ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλέρηζε λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δ.Δ., κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2020», 
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θπξίσο κέζσ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλσλ, θαιψλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη κε 

επηζθέςεηο εηδηθψλ (OECD, 2010:15). 

 

    Οη ίδηεο δηαπηζηψζεηο αλαθχνληαη θαη ζην Rethinking Education: Investing in 

Skills for a better socio-economic outcomes (European Commission, 2012a:10-11). 

Δδψ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνγξακκίδεη ηηο κεγάιεο απαηηήζεηο απφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο εθηεηακέλσλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

παξεκβάζεσλ, ψζηε λα ζηξαηνινγεζνχλ, λα θξαηεζνχλ ζην επάγγεικα θαη λα 

αλαπηπρζνχλ πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθνί, κε άξηζηε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε θαη 

πςεινχ επηπέδνπ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ ηζρπξή δέζκεπζε κε ηελ θαηάξηηζε, θπξίσο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ¨καζαίλσ πψο λα καζαίλσ¨, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηελ έληαμε ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Τπέξηαηνο ζηφρνο, ε βειηίσζε ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο.  

  

ην ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ηίηιν ¨Supporting 

the Teaching Professions for Better Learning Outcomes¨ (2012b), ηνλίδεηαη γηα κηα 

αθφκε θνξά πσο ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηέξρεηαη απφ κεγάινπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ απαηηνχλ κηα λέα θαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθή γθάκα 

πξνζφλησλ-ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ. Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε, αθφκα θαη ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, δελ ζεσξείηαη επαξθήο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο κηαο 

νιφθιεξεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. ια απηά, καδί κε ηνλ κηθξφ αξηζκφ 

λενεηζεξρνκέλσλ ζην επάγγεικα νδεγνχλ αλαπφθεπθηα ζηελ αλάγθε επηκφξθσζεο 

ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ ειηθηαθά γεξάζθεη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο. Οη ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

αλαβαζκίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηε δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηελ εθπαίδεπζε 

καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αιιαγψλ ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, αιιά θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηνκείο πνπ ηπρφλ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηηο εηζαγσγηθέο ηνπο ζπνπδέο. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

θαηαδεηθλχνπλ αθελφο πσο νη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ πεξηζζφηεξε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη αθεηέξνπ πσο ηα πην πςειήο απφδνζεο ζρνιεία επελδχνπλ πνιιά ζε 

πξνγξάκκαηα ζπζηεκαηηθήο θαη θαιά νξγαλσκέλεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 
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αλάπηπμεο. ηα ζπλαθφινπζα πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ (2013), ε Δ.Δ. θαιεί 

γηα ην ζθνπφ απηφ ηα κέιε ηεο λα αλαζεσξήζνπλ θαη ελδπλακψζνπλ ην 

επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο ζε ζπλεξγαζία κε φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο, δηαζθαιίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζθέξνληαο έλα ζπλεθηηθφ ζχζηεκα πξνζέιθπζεο, 

επηινγήο, αξρηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ππνζηήξημεο ζηνπο λεν-

εηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη έλα ζχζηεκα ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.  

  

Σν 2013, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηζεκαίλεη ζην ―Supporting teacher 

competence development for better learning outcomes” (EC, 2013a) πσο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο δήηεκα ζε έλαλ ηαρέσο κεηαβαιιφκελν θφζκν ε ελζάξξπλζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα επεθηείλνπλ θαη λα αλαβαζκίδνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ηνπο. Δπηρεηξψληαο λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ηξφπνπο ππνζηήξημεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο πξνζφλησλ, 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηαιήγεη ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα (ζ.43): 

 

 Σα θξάηε-κέιε πξέπεη λα ελδηαθεξζνχλ δσεξά γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ζην 

ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε. Απψηεξνο ζηφρνο, ηα θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Ζ δηδαζθαιία είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο, αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο: Ζ απφθηεζε ηνπο είλαη πξάγκαηη 

έλαο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ πξέπεη λα γίλεη 

θαηαλνεηφ απφ ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

 Οη πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο ζρνιηθήο αμηνιφγεζεο. 

 Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη αληηιεπηή κέζα ζε έλα 

επξχ πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο.  

 Οη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπρλά ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα ή ηελ θνηλφηεηα, πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 ηε δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεγάιν ξφιν 

παίδεη ε ππνζηεξηθηηθή ζρνιηθή εγεζία. 
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Σν ίδην έηνο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2020, 

Οκάδα Δξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνλίδεη α) ηε κεγάιε δήηεζε 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ, δήηεζε πνπ πνιιέο 

θνξέο μεπεξλά ηελ πξνζθνξά, θαη β) ηηο δπζρέξεηεο (π.ρ. ν θαζεκεξηλφο θφξηνο 

εξγαζίαο) πνπ ζπρλά κεηψλνπλ ην βαζκφ ζπκκεηνρηθφηεηαο ηνπο (E.C., 2013b). ηε 

ζρεηηθή Έθζεζε, κάιηζηα, επηζεκαίλνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ 

ζηελά ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε απηφ ηεο 

ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο: 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί 

 Ζ χπαξμε ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ θαη ελζαξξπληηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο γηα 

ηελ πεξαηηέξσ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Ζ ζπλεθηηθφηεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 Ζ ζπλεξγαηηθφηεηα ζηελ πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

 Ζ χπαξμε επηκνξθσηηθψλ δηθηχσλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ. 

 Ηθαλή ρξνληθή δηάξθεηα θαη εληαηηθφο ξπζκφο ησλ πξνγξακκάησλ 

 πκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ επηιέγνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ ζηελ παξνρή επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

 

Οη παξαπάλσ ζέζεηο επηβεβαηψλνληαη θαη ζηα πκπεξάζκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ/Conclusions on effective teacher 

education ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  ηνλ Μάην ηνπ 2014 (E.C., 

2014). ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, θαινχληαη ηα θξάηε-κέιε λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ Erasmus+,  κέζα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζε & Καηάξηηζε 2020, ψζηε α) λα νδεγεζνχλ ζε πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εηζαγσγηθήο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο ελδνυπεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη β) λα πξνσζήζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα 

ελζαξξχλνπλ ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη θηιφδνμα ζρέδηα επάλσ ζην δήηεκα ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπο.  Δπηζεκαίλεηαη δε φηη: 
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 Ζ πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληζηά έλαλ 

παξάγνληα-θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθψλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

 ε έλαλ ηαρέσο κεηαβαιιφκελν θφζκν, ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη 

πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ επελδπζεί επάλσ ηνπο δηακνξθψλνπλ γηα απηνχο έλα 

εμαηξεηηθά απαηηεηηθφ πιαίζην. 

 Ζ βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ απαηηεί ηελ 

πξφηεξε δηαζαθήληζε ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο. 

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηκήκα ηεο 

γεληθφηεξεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα 

θαη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

απαηηνχληαη πξνζεθηηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηαηήξεζεο 

ηνπο ζην επάγγεικα, απνηειεζκαηηθή εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε, ππνζηήξημε 

ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο, θαζψο θαη ζπλερή ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε γηα ηνπο ππεξεηνχληεο.  

 Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, είηε αθνξνχλ ζηελ εηζαγσγηθή 

ηνπο εθπαίδεπζε είηε αθνξνχλ ζηε ζπλερηδφκελε ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε, 

πξέπεη  λα είλαη αξθεηά επέιηθηα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αιιαγέο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Δίλαη 

αλαγθαίν λα ζηεξίδνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο παηδαγσγηθήο έξεπλαο θαη ζηηο 

κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  Πξέπεη επίζεο λα αμηνπνηνχλ ηηο εκπεηξίεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα επηδηψθνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη 

ησλ ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο (ζπλαδέξθνπο, 

γνλείο, εξγνδφηεο). 

 Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ν δηάινγνο θαη νη ζπλεξγαζίεο κε εθπξνζψπνπο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

επνηθνδνκεηηθέο ηδέεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη λα ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πξνζφλησλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ην επάγγεικά ηνπο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη αθφκα λα κπνξνχλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο λα 

ρεηξίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη λα αμηνπνηνχλ ηα εξγαιεία ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ρξήζε ηνπο κπνξεί λα 

δηαζθαιίζεη πςειφ επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνηφηεηαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο.  
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ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ 

ππνζηεξίρζεθαλ νηθνλνκηθά απφ ηελ Δ.Δ. κε ζθνπφ ηελ ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε 

θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ: 

  

Ήδε απφ ηα  ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα μεθίλεζε κηα 

δηαδηθαζία δηεπξσπατθψλ ζπλεξγαζηψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο LINGUA, ην 

νπνίν πεξηιάκβαλε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ. Απηφ ζπλερίζηεθε 

σο πξαθηηθή θαη επεθηάζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηελ πινπνίεζε ησλ κεγάισλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ Socrates, Leonardo θαη Lifelong Learning, απμάλνληαο 

ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ επξσπαίσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Κάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Comenius πνπ αθνξνχζε ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, πεξίπνπ 10.000 

εθπαηδεπηηθνί ειάκβαλαλ εηεζίσο νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζήζνπλ έλα πξφγξακκα ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ ή λα 

επεθηείλνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Κάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Grundtvig, πεξίπνπ 1.300 εθπαηδεπηηθνί εληζρχνληαλ νηθνλνκηθά γηα 

λα ηαμηδέςνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα ιφγνπο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ελψ πεξίπνπ 

1.400 θνξείο ειάκβαλαλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα λα ζπλεξγαζηνχλ ζε δεηήκαηα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Leonardo, πεξίπνπ 17.000 επαγγεικαηίεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο έιαβαλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ην 2007 θαη πεξίπνπ 12.000, ην 2008. 

Δπηπξφζζεηα, πεξίπνπ 100.000 εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηείραλ καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπο 

ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέζεσλ κε άιια ζρνιεία. 

πλνιηθά, πεξίπνπ ην 0.5% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Δπξψπεο ειάκβαλε εηεζίσο κέζσ 

ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ιφγνπο θαηάξηηζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Υξεκαηνδνηνχληαλ επίζεο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη 

ζεκηλαξίσλ φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Αμηνπνηψληαο ηε κεγάιε εκπεηξία απφ ηα 25 θαη πιένλ έηε πινπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, ε Δ.Δ. πξνέβε απφ ην 2013 ζηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ 

ηνκεαθψλ ηεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε έλα εληαίν πξφγξακκα-νκπξέια, ην 

Erasmus+. Σν λέν δηεπξπκέλν πξφγξακκα πξνρσξά πνιιά βήκαηα κπξνζηά, 

πξνσζψληαο ηηο ζπλέξγεηεο θαη ηηο ζπκπξάμεηο κεηαμχ φισλ ησλ πεδίσλ θαη ησλ 
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ηχπσλ εθπαίδεπζεο, θαηαξξίπηνληαο παξαδνζηαθνχο θξαγκνχο θαη ζηεγαλά, 

ελζαξξχλνληαο ηελ θαηάζεζε λέσλ ηδεψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ θαη εκπεδψλνληαο 

λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ πνηθίισλ θνξέσλ/εηαίξσλ, ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν 

θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δπξψπε 2020 (κε 

έκθαζε ζηε κείσζε ηεο πξφσξεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θάησ ηνπ 10% θαη ηελ αχμεζε 

θαηά 40% ηνπιάρηζηνλ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε), θαζψο 

θαη ηελ πξνψζεζε ησλ βαζηθψλ επξσπατθψλ αμηψλ (ζεβαζκφο ζηελ αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα, ειεπζεξία, δεκνθξαηία, ηζφηεηα, ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα).  

Σν πξφγξακκα Erasmus+  ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο-θιεηδηά, σο εμήο:                         

1) Αηνκηθή Κηλεηηθφηεηα. 2) πλεξγαζία γηα ηελ Καηλνηνκία θαη ηελ Αλάπηπμε 

Καιψλ πξαθηηθψλ.  3) Τπνζηήξημε γηα ηελ Αλάπηπμε Πνιηηηθψλ Μεηαξξχζκηζεο) . 

Οη δχν πξψηνη άμνλεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα εκπινθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηφζν ζε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο φζν θαη ζε ζπκπξάμεηο κε πνηθίινπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο γηα ηελ εκπέδσζε θαη δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ, ηελ 

ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο, θ.α. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ επξσπαίσλ εθπαηδεπηηθψλ, 

πξνσζψληαο ηελ Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε (www.iky.gr>Erasmus+ 

Programme Guide).  πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε Δπξσπατθή Έλσζε κέζα απφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ κεγάισλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνγξακκάησλ, ζθνπεχεη λα ιεηηνπξγήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη φρη λα ππνθαηαζηήζεη ηηο ππάξρνπζεο εζληθέο δνκέο θαη 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ κειψλ-θξαηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο (OECD, 2010).     

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα γίλεη κηα αλαθνξά θαη ζηηο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ππφ ηε 

ζθέπε ηεο Δ.Δ. κέζσ δηθηχσλ:  

 

1) Μηα απφ απηέο είλαη ην πνιχ γλσζηφ εθπαηδεπηηθφ δίθηπν Δπξπδίθε/ 

Eurydice, πνπ ηδξχζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ‘80  κε πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ. Απφ ην 1995, απνηειεί ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Socrates πνπ θαιχπηεη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ-κειψλ, θαη φρη κφλν.  
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2)  Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Socrates-Erasmus, 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνζηήξημε 28 ζεκαηηθά δίθηπα.  Έλα απφ απηά ήηαλ θαη ην 

Θεκαηηθφ Γίθηπν γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε/ Thematic 

Network on Teacher Education in Europe (TNTEE), κε βαζηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ελφο επέιηθηνπ, πνιχγισζζνπ θαη δηεζληθνχ forum κεηαμχ ησλ ηξηηνβάζκησλ 

ηδξπκάησλ γηα ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (www.tntee.umu.se). 

 

3)  Σν 2000, ζπζηήζεθε ην Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηηο Πνιηηηθέο Δθπαίδεπζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ/ European Network of Teacher Education Policies (ENTEP), κε 

βαζηθφ ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ πξνψζεζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ.                     

Σν δίθηπν ENTEP αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γχξσ απφ δεηήκαηα, φπσο νη 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο, ε ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε, ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πξνψζεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο, ε θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε, θ.α.  

Δμειίζζεηαη κάιηζηα ζε έλα ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα, πνπ κε ηε ζπλδξνκή ησλ εζληθψλ 

εθπξνζψπσλ απφ ηα θξάηε-κέιε, δξα δίπια ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξνσζψληαο 

ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ζπλεξγαζηψλ θαη ζπλεξγεηψλ γχξσ απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Μηα απφ ηηο ηειεπηαίεο πξσηνβνπιίεο ηνπ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ αθαδεκατθνχ δηθηχνπ Πνιηηηθέο Δθπαίδεπζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε/ Teacher Education Policy in Europe (TEPE).  Βαζηθφο 

ηνπ ζηφρνο, ε δηαηχπσζε θαη πξνψζεζε ζπζηάζεσλ γηα ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζα απφ ην πξίζκα ησλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

(Hudson,-Zgaga, 2008· www.tepe.wordpress.com·  www. entep. unibuc.eu). 

 

Αμίδεη επίζεο λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο πνπ 

δηαηππψλνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία ησλ πλδηθάησλ ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ/European Trade Union Committee for Education/ETUCE:                         

H  ETUCE (2008) ππνγξακκίδεη φηη: α) ε αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ 

επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο κηαο νιφθιεξεο επαγγεικαηηθήο δηαδξνκήο θαη β) ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίλεηαη πιένλ αληηιεπηφ σο κηα ζηαδηαθά 

εμειηζζφκελε δηαδηθαζία, πνπ πινπνηείηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

βίνπ, κέζα ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ  ETUCE  

βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε λέεο πξνθιήζεηο θαη κεγάινπο νηθνλνκηθν-θνηλσληθνχο 
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κεηαζρεκαηηζκνχο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη πξφζβαζε ζε 

επαξθείο θαη πνηνηηθέο επθαηξίεο ελδνυπεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ σο 

έλα ζπλερέο πνπ πεξηιακβάλεη ηε θάζε ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, ηε θάζε ηεο 

θαζνδήγεζεο γηα ηελ έληαμε ησλ λέν-εηζεξρφκελσλ ζην επάγγεικα θαη ηε θάζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ, -πνπ ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχεη φρη κφλν ζηελ αληαπφθξηζή ηνπο απέλαληη ζηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη ζηελ πνιχπιεπξε νινθιήξσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Οη ηξεηο απηέο θάζεηο ζα πξέπεη, κάιηζηα, λα βξίζθνληαη ζε 

απφιπηε ζπλάθεηα θαη αιιεινπρία. Τπνγξακκίδεηαη, ηέινο, πσο ε επίηεπμε απηνχ 

ηνπ ζηφρνπ απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

      

Οη πξνηάζεηο ηεο  ETUCE (2008) γηα ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: 

 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο πξνζθνξά πνηνηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πιήξνπο σξαξίνπ, φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

 Ζ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζπληζηά γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζπγρξφλσο ππνρξέσζε θαη δηθαίσκα: Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα απνηειεί 

ηελ έθθξαζε ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ θηλήηξσλ φζν θαη ηεο αλάγθεο ηνπ λα 

αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηηο ππεξεζηαθέο  απαηηήζεηο. 

 ζνη έρνπλ ηε δηνηθεηηθή επζχλε ησλ ζρνιείσλ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φζν 

θαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο, δηαζθαιίδνληαο ηελ νξζνινγηθή θαη 

δηαπγή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

 ιεο νη κνξθέο θαη νη ηχπνη επηκφξθσζεο ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία επέιηθησλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη κε πιεξφηεηα νη 

δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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 Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επζχλε ηεο αλαβάζκηζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Οη εξγνδφηεο θαη νη ηεξαξρηθά 

πξντζηάκελνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ ζε ζπλεξγαζία 

καδί ηνπο αλάινγεο πνιηηηθέο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

 Καηάιιεινη κεραληζκνί ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.    
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5.2      Ο  ΟΟΑ θαη  ε ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε/επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

    

      Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ππνγξακκίδεη 

εκθαηηθά, ζην ίδην πιαίζην κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο status θαη ηελ 

αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο  ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην ζπγθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο.  

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζην επάγγεικα, φζν θαη γηα 

ηνπο παιαηφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Απφ λσξίο, ν ΟΟΑ δηαηχπσζε κε επθξίλεηα ην ζχγρξνλν πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ ην ξφιν ηνπο, έλα πιαίζην ζην 

νπνίν ε εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηθή ξεηνξηθή ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ αιιαγή θαη ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο.  (OECD, 1989). Μάιηζηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί 

θαινχληαη λα εθνδηάζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο κε ηηο έλλνηεο ηεο αηνκηθήο 

ππεπζπλφηεηαο θαη απηνλνκίαο, ζεσξείηαη απηνλφεηε ηφζν ε απφ κέξνπο ηνπο 

επαγγεικαηηθή ππεπζπλφηεηα θαη απηνλνκία φζν θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

management ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηε ζπδήηεζε γηα ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο  

πνπ επεξεάδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (OECD, 1979:20). Καη απηφ γηαηί ηα 

δεηήκαηα κε ηα νπνία ζα έξζνπλ αληηκέησπνη ζην κέιινλ είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηα 

θαη απαηηεηηθά. πγθεθξηκέλα, «πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

γνληψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηελ θνηλσληθή απαίηεζε γηα 

κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη θαη ηηο πηέζεηο γηα πεξηζζφηεξν 

δεκνθξαηηθέο, ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο» (OECD, 1985:46)  

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε 

θαζίζηαηαη αλαγθαία. Μάιηζηα, γηα ηνλ ΟΟΑ ν φξνο ¨επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ¨ ζεκαίλεη θάηη παξαπάλσ απφ ηε κνλνδηάζηαηε αλαβάζκηζε 

/επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο, αθνχ έρεη ηδηαίηεξε 

αληαλάθιαζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε δηαξθέζηεξα απνηειέζκαηα ζηηο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ζρνιεία.    
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Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70, ν ΟΟΑ επεζήκαλε πσο ην επίπεδν ησλ 

πξνζφλησλ πνπ δηέζεηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ θξαηψλ-κειψλ δελ ήηαλ ην 

αλακελφκελν. Ζ κε χπαξμε αμηφπηζησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ελδνυπεξεζηαθήο 

εθπαίδεπζεο επηδείλσλε ηελ θαηάζηαζε. Κξίζεθε θαηά ζπλέπεηα σο δήηεκα απφιπηεο 

πξνηεξαηφηεηαο  ε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ ηα εζληθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα λα αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηηο εμειίμεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Τπνγξακκίζηεθε ηδηαίηεξα πσο νη αλεπαξθείο εζληθνί πφξνη γηα ηελ 

ελδν-ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληεινχζε ζην 

ρακειφ εξγαζηαθφ ηνπο status, ζε κε ηθαλνπνηεηηθέο ακνηβέο, ζε δχζθνιεο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ζε κεγάιν αξηζκφ παξαηηήζεσλ, αιιά θαη ζηε γπλαηθνπνίεζε 

ηνπ επαγγέικαηνο (Papadopoulos, 1994). 

ην Education Policy Analysis/Teachers for Tomorrow’s Schools (1998), 

ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα αλαλέσζεο/επηθαηξνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ 

ηφζν ησλ λέσλ φζν θαη ησλ ψξηκσλ ειηθηαθά εθπαηδεπηηθψλ. Απηή ε δηαδηθαζία 

αλαβάζκηζεο πξέπεη λα εηδσζεί ζε δηαζχλδεζε κε ηηο δνκηθέο αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη ζην ζπγθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο, πεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία φπσο ε 

γλσζηηθή εμεηδίθεπζε, ε αλνηρηφηεηα, ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα δηθηχσζεο. Τπνγξακκίδεηαη 

γηα κηα αθφκα θνξά πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ε θχξηα παξάκεηξνο απφ ηελ νπνία 

εμαξηάηαη ν επηηπρήο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζρνιείσλ ζε νξγαληζκνχο δηα βίνπ 

κάζεζεο. Γπζηπρψο, φκσο, ζε απηή ηε δηαδηθαζία ειινρεχεη  έλαο κεγάινο θίλδπλνο: 

Οη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο λα εζηηάζνπλ ζε απηά πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ, αγλνψληαο ή παξακεξίδνληαο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, δειαδή 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα θάλεη απηά ηα πξάγκαηα λα ζπκβνχλ. 

ην Staying Ahead: In-service Training and Teacher Professional 

Development, (OECD,1998a), ν ΟΟΑ ζεσξεί πσο δελ έρνπλ γίλεη πνιιά αθφκα απφ 

ηα θξάηε-κέιε ζηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο ΟOΑ 

ππνζηεξίδεη πσο, ζην πιαίζην ησλ αιιαγψλ  πνπ επηβάιινληαη γηα λα απνθεπρζεί ε 

πεξηζσξηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, εκπιέθνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη 

εθπαηδεπηηθνί, θαη ηδηαίηεξα ην είδνο ηεο γλψζεο πνπ απηνί θνπβαινχλ θαη 

κεηαδίδνπλ. Σν γεγνλφο φηη εξγάδνληαη κφλνη ηνπο, ρσξίο κεγάινπ βαζκνχ 

ζπλεξγαζίεο, θαζηζηά ηε γλψζε ηνπο πεξηζζφηεξν πξνζσπηθή παξά ζπιινγηθή, θαη 



318 
 

πεξηζζφηεξν άξξεηε παξά ξεηή θαη θσδηθνπνηεκέλε. Αθφκα πεξηζζφηεξν, ν ΟΟΑ 

ζεσξεί πσο ε απζεληία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηεξίδεηαη ζηελ εμεηδίθεπζή ηνπο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, 

είλαη απαξαίηεηε ε δηαξθήο επηκφξθσζε ηνπο γηα ηελ αθνκνίσζε ησλ κεγάισλ 

αιιαγψλ ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο, γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ηνπο ξφινπ, γηα ηελ εκπέδσζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ζρνιείσλ 

ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο. Οη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο κπνξνχλ κάιηζηα λα βνεζήζνπλ ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο λα 

αλαιάβνπλ ζέζεηο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αλ ιάβνπκε 

ππφςε ηε δεδνκέλε γπλαηθνπνίεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Μπνξνχλ επίζεο λα 

ππνζηεξηρζνχλ νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο εθπαηδεπηηθνί ψζηε λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο, αιιά θαη λα βειηησζνχλ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Απφ ηνλ ΟΟΑ ηνλίδεηαη αθφκα ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ 

ηνπηθνχ/πεξηθεξεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ θαη 

ε αλάγθε δηαζχλδεζεο ησλ πξνγξακκάησλ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 

Οη ζχγρξνλεο φκσο απαηηήζεηο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο δεηνχλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα κάζνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπο πψο λα καζαίλνπλ, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη αθελφο ηελ παξαγσγή θαη εθαξκνγή λέαο παηδαγσγηθήο γλψζεο ζε 

επξεία θιίκαθα θαη αθεηέξνπ ηελ πξνζαξκνγή ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο ζηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα.  πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, «ζην 

επίπεδν ηνπ θάζε κεκνλσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ, πξέπεη λα ππάξμεη κηα ςπρνινγηθή 

κεηάβαζε απφ ην ζηάδην ζην νπνίν εξγάδεηαη θαη καζαίλεη κφλνο, ζεσξψληαο φηη ην 

θνκκάηη ηεο παξαγσγήο γλψζεο αλήθεη ζε άιινπο, ζην επίπεδν φπνπ ζα αληηκεησπίδεη 

ηελ παξαγσγή γλψζεο καδί κε ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπ σο έλα θπζηνινγηθφ ζηάδην ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δνπιεηάο» (OECD, 2000:70-71). 

ην Teachers for Tomorrow’s Schools (2001), ν ΟΟΑ θαη ε UNESCO 

ππνγξακκίδνπλ πσο ν ξφινο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη 

άκεζα απφ ην ζπγθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζέζε πνπ έρεη ην ζρνιείν κέζα ζην 

λέν πεξηβάιινλ. Σν status ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ κεηαζρεκαηίδεηαη θαζψο:             

α) Καιπάδεη ε νηθνλνκηθή-θνηλσληθή-πνιηηηζκηθή παγθνζκηνπνίεζε. β) Τπάξρνπλ 

ελαιιαθηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο. γ) Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσλίαο πξνζθέξνπλ απεξηφξηζηεο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο. 
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ην Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Design and 

Implementation Plan for the Activity (2002), ν ΟΟΑ επηζεκαίλεη πσο ηα θξάηε-κέιε 

ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ φιε ηε γθάκα ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ θαη 

επηδξνχλ ζηελ απφδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, νηθνλνκηθφ πιαίζην, ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο, θ.α.).                          

Οη παξάγνληεο απηνί ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ ζε βάζνο, θαζψο δηαθνξεηηθά δελ ζα 

είλαη δπλαηφο ν ζρεδηαζκφο απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ παξέκβαζεο ζην δήηεκα ηεο 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Θέκαηα-θιεηδηά 

παξακέλνπλ κέζα ζε έλα πιαίζην δηεζλνχο ζπξξίθλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ:  α) Ζ πξνζέιθπζε ζην επάγγεικα αηφκσλ κε πςειέο ηθαλφηεηεο θαη 

πξνζφληα, πνπ επηζπκνχλ λα δηδάμνπλ. β) Ζ εθπαίδεπζε, αλάπηπμε θαη πηζηνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. γ) Ζ δηαηήξεζε ζην επάγγεικα ησλ ηθαλψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ (OECD, 2002·  Santiago, 2002). 

    ην πνιπζπδεηεκέλν θείκελν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ηίηιν Teachers 

Matter:Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers (OECD, 2005), ν 

ΟΟΑ αλαιχεη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη εζληθέο αλαθνξέο θξαηψλ γχξσ απφ κηα 

ζεηξά θξίζηκσλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ: α) ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο 

γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. β) ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

πξνζέιθπζε, αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ζην επάγγεικα απνηειεζκαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ. γ) ηηο θαηλνηφκεο θαη επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. δ) ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ ζε εζληθφ θαη 

ππεξεζληθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Ο ΟΟΑ ζπλδέεη ηελ έλλνηα ηεο πςειήο πνηφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία κε ηνλ νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηνπο δείθηεο 

επίδνζεο, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο θιίκαθεο θαηάηαμεο. Μέζα απφ κηα πιεζψξα 

κειεηψλ θαη ζηαηηζηηθά επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ, αλαγλσξίδεηαη πιήξσο ν ξφινο 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επεκεξία θαη ηελ πξφνδν ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ  Ζ πνηφηεηα 

θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

ζρνιηθή επηηπρία, ζεσξείηαη δε δήηεκα πνιχπιεπξν θαη πνιππαξαγνληηθφ. 

πγθεθξηκέλα, ε πνηνηηθή δηδαζθαιία ζεσξείηαη σο ν πνιηηηθά δηαρεηξίζηκνο 

παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε ζεηηθή επίδξαζε ζηε καζεηηθή επίδνζε θαη γηα ην ιφγν 
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απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη ζηνλ αξηζκφ ηνπο. 

(Dublin, 2008· OECD, 2005). 

 

Ζ ζπλζεηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο απαηηεί γηα ηνλ ΟΟΑ πνιιαπιέο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απνιχησο 

αλαγθαία, -πέξα απφ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη επέιηθηε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε θαη 

ηελ θαιά δνκεκέλε ππνζηήξημε ησλ λέν-εηζεξρνκέλσλ ζην επάγγεικα-, ηελ ελίζρπζε 

ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε λέεο βάζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην κνληέιν θαηάξηηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δεθαεηία ηνπ ‘80 θαη ηνπ ‘90, ην νπνίν ζηφρεπε ζηελ θάιπςε 

αδπλακηψλ/θελψλ θαη είρε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα, δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ 

ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο. Οη λέεο ηάζεηο γηα ηνλ ΟΟΑ ηνπνζεηνχλ ηελ 

επηκφξθσζε/θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα πιαίζην ζπλέρεηαο θαη 

αιιεινζχλδεζεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, εθπαίδεπζεο γηα ηελ είζνδν ζην επάγγεικα, 

ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ζε 

αληηζηνηρία κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο θαη επηινγέο, πάληα κέζα ζην πιαίζην 

ησλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Σν πιαίζην ζα 

πξέπεη λα είλαη ππνζηεξηθηηθφ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο (OECD, 2005). 

 

Πξνηείλνληαη, έηζη, εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο δηδαθηηθέο ηνπο 

πξαθηηθέο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη απηέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία 

¨θνηλνηήησλ κάζεζεο¨. Καηαδεηθλχεηαη επίζεο απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμέιημε 

ησλ ζρνιείσλ ζε ¨νξγαληζκνχο κάζεζεο¨. ε απηφ ην πιαίζην, νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο επηινγψλ, κέζα απφ έλα πινχζην 

ξεπεξηφξην δξαζηεξηνηήησλ, απνθηψληαο πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο γλψζεηο/ 

δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο αλακέλεηαη λα βειηηψζνπλ 

ζεκαληηθά ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο απαληαρνχ πειάηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Σνλίδεηαη πάλησο πσο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο 

δελ νδεγνχλ πάληνηε ζε ζεκαληηθή πξφνδν ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, νχηε απαξαίηεηα ζηε ζρνιηθή βειηίσζε (Istance, 2011· OECD, 

2005).   
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Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ηα θξάηε-κέιε ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ κηα 

πξνζέγγηζε ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο πνπ:  

 

 Θα ιακβάλεη ππφςε ην εξγαζηαθφ ηνπο status ζε εζληθφ επίπεδν (π.ρ. 

δεκνζηνυπαιιειηθή κνληκφηεηα ή ζπκβαζηνπνηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο 

γηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε)  

 Θα ζπληζηά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα θαη σο ηέηνην ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ εθπαηδεπηηθή άδεηα ή/θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε.   

 Θα πξνσζείηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θηλήηξσλ πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, π.ρ. αχμεζε απνδνρψλ ή πξναγσγή.  

 Θα εμεπξίζθεη ηνπο ηξφπνπο ψζηε λα δηακνηξάδνληαη  νη απνθηεζείζεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέξθνπο, πξνο φθεινο 

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (OECD, 2005). 

 

  ην εκθαηηθφ θείκελν Teachers’ Professional Development. Europe in 

international comparison   (OECD/E.C., 2010), ηνλίδεηαη κεη‘ επηηάζεσο πσο ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ βξίζθεηαη κπξνζηά ζε πνιχ κεγάιεο πξνθιήζεηο.                     

πσο αλαθέξεηαη (ζ.12), ηα πεξηβάιινληα κέζα ζηα νπνία εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί  

θαη νη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο απφ απηνχο απμάλνληαη δηαξθψο ζε ζπλζεηφηεηα:                     

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πιένλ ππεχζπλν ξφιν ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, ζηελ νξγάλσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ εμέιημε ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Αθφκα πεξηζζφηεξν, είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηεχξπλζε ηεο 

επηζηεκνζχλεο ηνπο, γηα ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ, γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη γηα ηελ απηνδέζκεπζε 

ηνπο ζε κηα δηαδηθαζία πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, απφ ηελ αξρή έσο ην 

ηέινο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα εθνδηάζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηνπο κε κηα επξεία γθάκα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο είλαη 

απαξαίηεηεο ζε έλα θφζκν πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη. Απηφ νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα 

πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, αθφκα θαη ε πνηνηηθφηεξε 

εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπ ρξεηαζηνχλ κέρξη ηελ αθππεξέηεζε ηνπ.  Καηά ζπλέπεηα, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη φρη κφλν λα αλαπηχζζνπλ λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, αιιά 
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θαη λα ηηο αλαπηχζζνπλ ζπλερψο. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη ζπλεπψο λα εηδσζεί θαη  λα νξγαλσζεί σο κηα δηα βίνπ 

καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. Απηφ απαηηεί αθελφο κηα πνηνηηθή εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε 

θαη αθεηέξνπ έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμε.  

Γηα ηνλ ΟΟΑ, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη δηθαηνινγεκέλν ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ πνιηηηθά 

αξκφδησλ γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, φζν θαη ησλ ππεχζπλσλ δηνίθεζεο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Μάιηζηα, ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα έρεη επαλαπιαηζησζεί, ζε ζρέζε 

κε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‘80 θαη ηνπ ‘90: Σψξα, ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ ζεσξείηαη σο κηα πεπεξαζκέλε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ θαη νξηνζεηεκέλσλ 

αλαγθψλ, αιιά σο κηα ζπλερηδφκελε, ελεξγή θαη επνηθνδνκηζηηθή δηαδηθαζία, πνπ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ιακβάλεη ρψξα 

θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. πληζηά δειαδή κηα δηα βίνπ, 

αηνκηθή καζεζηαθή δηαδξνκή, πνπ αληιεί πνιιά ζηνηρεία απφ ην πεδίν θαη ηηο 

γλσζηηθέο ζεσξίεο ηεο  Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ  (OECD /E.C, 2010).  

    Τπφ απηή ηελ πξννπηηθή, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο 

αλαιακβάλεη ηελ πξνζσπηθή επζχλε ησλ επηινγψλ ηνπ φζνλ αθνξά ηηο 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ζηηο νπνίεο απνθαζίδεη λα ζπκκεηάζρεη. Λακβάλνληαο κέξνο 

ζε πνηθίιεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

ιεηηνπξγεί σο θνηλφηεηα κάζεζεο, επηηπγράλεηαη ηφζν ε πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φζν θαη ε αλάπηπμε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ. Δθηζηάηαη 

γηα αθφκε κηα θνξά ε πξνζνρή ζε εθείλεο ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηηθά ζπλδένληαη κε 

ηελ νπζηαζηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ νπζηαζηηθή 

βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (OECD/ E.C, 2010). 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

επηβεβαηψλεηαη δηαξθψο απφ ηνλ ΟΟΑ. Οη ζηφρνη πνπ εμππεξεηνχληαη παξακέλνπλ 

πνιιαπινί φπσο, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, ε αθνκνίσζε ησλ αιιαγψλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο εθπαίδεπζεο, ε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ζηα 
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αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ε ελίζρπζε ησλ αδχλακσλ εθπαηδεπηηθψλ, θιπ 

(Schleider, 2011). 

    ην Preparing Teachers and Developing Schools Leaders for the 21th 

century:Lessons from around the world (Schleicher, 2012), γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά 

ζηνπο ζχγρξνλνπο, δηαθνξνπνηεκέλνπο ξφινπο ζηνπο νπνίνπο θαιείηαη λα 

αληαπεμέιζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζήκεξα: Ζ πςειήο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη έλα πνιππνιηηηζκηθφ 

καζεηηθφ αθξναηήξην, λα δηαρεηξηζηεί έλαλ απίζηεπην φγθν πιεξνθνξηψλ γηα λα 

θαζνδεγήζεη ζσζηά ηνπο καζεηέο ηνπ, λα εκπιέμεη ελεξγά ηνπο γνλείο-θεδεκφλεο 

ηνπο, αιιά θαη γηα λα δηαρεηξηζηεί ζσζηά ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε θαη αλέιημε.  

Έηζη, ηνλίδεηαη γηα κηα αθφκα θνξά πσο: 

 Δίλαη αλαγθαία ε χπαξμε θαιά δνκεκέλσλ πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ησλ 

λέν-εηζεξρφκελσλ ζην επάγγεικα εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα είλαη 1) 

ζπλερηδφκελε, 2) λα πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε, 3) λα εκπιέθεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

κέζα ζηελ ηάμε θαη 4) λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε θνηλνηήησλ κάζεζεο γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 

Εήηεκα κεγάιεο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ε δεκηνπξγία δνκεκέλσλ θαη ζπλεθηηθψλ 

ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ, ε ελδπλάκσζε ηεο 

ζπκκεηνρηθφηεηαο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο θαη ε αλάπηπμε θνηλνηήησλ ζπκκεηνρηθήο κάζεζεο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηηαθηηθέο, ηέινο, ζεσξνχληαη νη ¨επηκνξθσηηθέο επελδχζεηο¨ 

ζηνπο ήδε ππεξεηνχληεο θαη ψξηκνπο ειηθηαθά εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο νη αλαγθαίεο 

κεηαξξπζκίζεηο δελ κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ ηελ επφκελε γεληά ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα λα εθαξκνζηνχλ (Schleicher, 2012). Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζεκαζία ηεο πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο ππνγξακκίδεηαη θαη ζηελ 

Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ  γηα ηελ Δθπαίδεπζε ήκεξα 2013 (OECD, 2013b). 

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηεζλνχο έξεπλαο Teaching and Learning International Survey/TALIS πνπ 

πινπνηείηαη απφ ηνλ ΟΟΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη άιινπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο. πλνιηθά, ζπκκεηέρνπλ 34 ρψξεο (2013), κε 200 ζρνιηθέο 

κνλάδεο αλά ρψξα, 20 εθπαηδεπηηθνχο θαη έλαλ Γηεπζπληή αλά ζρνιείν. πσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ, ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη είλαη γηγαληηαία, αθνχ 

αληηζηνηρνχλ ζε 107.000 εθπαηδεπηηθνχο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, εζηηάδνληαο ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Γπκλάζην), επηρεηξεί λα εμεηάζεη κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαη  ηε δηακφξθσζε ησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο. Γηεξεπλνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφςεηο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη 

πξαθηηθέο, κέζα απφ ηελ νπηηθή ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ Γηεπζπληψλ 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ν βαζκφο αθνκνίσζεο θαη 

εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

πγθεθξηκέλα δηεξεπλψληαη  (OECD, 2014·  www.oecd.org/talis) :  

 Ζ κνξθή ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο. 

 Ζ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ηφζν ε εηζαγσγηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε φζν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο  

αλάπηπμεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ. 

 Ζ εθηίκεζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

 Οη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη ζηάζεηο θαη νη δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο 

 Ο βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ην 

ζρνιηθφ θιίκα κέζα ζην νπνίν εξγάδνληαη. 

Βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη 

απηή ηελ αλαγθαηφηεηα, ζεσξψληαο πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο επηιέγεη ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, δελ ζηακαηά λα καζαίλεη. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία (88%) ιακβάλνπλ κέξνο ζε δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, 

κε ηελ πεπνίζεζε πσο απηφ είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ κε 

επηηπρία ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη . Θεσξνχλ επίζεο πσο ε απμεκέλε ζπκκεηνρή 
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ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην 

επάγγεικα έσο ηελ αθππεξέηεζε, ζπληζηά ην θαιχηεξν παξάδεηγκα πξνο ηνπο 

καζεηέο ηνπο, ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε  δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο κε ηελ είζνδφ ηνπο ην επάγγεικα, ζε πξνγξάκκαηα θαζνδήγεζεο, ή θαη 

ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά δελ 

είλαη θαη‘ αλάγθε δαπαλεξά νχηε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εκπιέθνπλ εμσηεξηθνχο 

εηδήκνλεο, αθνχ κπνξνχλ λα δνκεζνχλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα 

πξνσζεζνχλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζπγρξφλσο σο κέληνξεο αιιά θα σο θαζνδεγνχκελνη, 

αλεμαξηήησο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη δηδαθηηθήο ηνπο πείξαο. Μπνξνχλ αθφκα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεξγαηηθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο, ζε δίθηπα εθπαηδεπηηθψλ, ή απιά 

λα παξαηεξνχλ ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπο ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο. Σα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, κάιηζηα, θαηαδεηθλχνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά 

δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε επαγγεικαηηθέο νκάδεο 

κάζεζεο /professional learning communities (αλ θαη ην ηειεπηαίν δελ γίλεηαη ηφζν 

ζπρλά) ληψζνπλ επαξθείο, απνιακβάλνπλ πςειφ αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο, εθηίκεζεο 

θαη αλαηξνθνδφηεζεο. Οη επαγγεικαηηθέο νκάδεο κάζεζεο ζεσξνχληαη, πξάγκαηη, 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο ζηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, θαζψο 

εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηε κάζεζε παξά ζηε δηδαζθαιία. ια απηά, βέβαηα, είλαη 

εθηθηά κέζα ζην πιαίζην ελφο ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί φιν θαη πεξηζζφηεξν σο 

¨νξγαληζκφο κάζεζεο¨ (OECD, 2014· Vieluf, 2012).     
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5.3   Η UNESCO θαη  ε ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε /επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

      

    Γηα ηελ UNESCO, νη εθπαηδεπηηθνί, ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, 

ην status θαη νη εξγαζηαθέο ηνπο ζπλζήθεο απνηεινχλ  δεηήκαηα πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘30, φηαλ ηα ζρεηηθά ζέκαηα ηέζεθαλ γηα 

πξψηε θνξά επί ηάπεηνο ζηηο Παγθφζκηεο Γηαζθέςεηο ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ 

Δθπαίδεπζεο /International Bureau of Education-IBE (www.ibe.unesco.org, 1935).  

Καη απηφ γηαηί, νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηνλ παξάγνληα κε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή 

θαη δπλακηθή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε (αλαθνξά ηεο Irina Bokova, Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ηνπ Οξγαληζκνχ).   

    Γηα ηελ UNESCO, ε κεγαιχηεξε ζχγρξνλε πξφθιεζε πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί είλαη ε θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ παξαηεξείηαη 

ζε δηεζλέο επίπεδν, κε ηελ παξάιιειε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σα θξάηε έρνπλ φλησο αλάγθε απφ πεξηζζφηεξνπο θαη 

θαιχηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλεξγάδνληαη νκάδεο 

εηδηθψλ απφ ηα θξάηε-κέιε, απφ θπβεξλεηηθέο θαη κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, απφ 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θ.α. (www.unesco.org). 

    Ήδε, ινηπφλ, απφ ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Γηεζλνχο 

Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο, ην 1935, επηζεκάλζεθε φηη ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο βαζκίδαο 

ζα πξέπεη λα είλαη άξηην παηδαγσγηθά θαη γλσζηηθά, εμαζθαιίδνληαο ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο 

(www.ibe.unesco.org, 1935).                       

    ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60, ε UNESCO ζηε χζηαζε ζρεηηθά κε ην status 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ/Recommendation concerning the Status of Teachers (1966), 

δηαηππψλεη επηά θαηεπζπληήξηεο αξρέο  πνπ αλαθέξνληαη ζην επαγγεικαηηθφ ηνπο 

πξνθίι.  Απηέο είλαη νη εμήο: 
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 Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, ζηε δηαζθάιηζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηεο εηξήλεο, ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλαδέιθσζεο κεηαμχ 

ησλ ιαψλ θαη αλνκνηνγελψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

 Ζ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Σν επαγγεικαηηθφ status ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηνπο ζθνπνχο πνπ 

θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη έρεη κεγάιε 

ζεκαζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επηδηψμεσλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί. 

 Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα ζεσξείηαη επάγγεικα, θαζψο απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο καζεηέο. 

 ιεο νη πηπρέο πξνεηνηκαζίαο θαη εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ θάζε κνξθήο δηάθξηζε, 

εζλνινγηθή, ζξεζθεπηηθή, δηαθπιηθή, θνηλσληθή ή νηθνλνκηθή. 

 Οη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο πνπ λα επηηξέπνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα εμαζθνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο  θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε. 

 Οη νξγαλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα παίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηε 

βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε χζηαζε επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αλάγθε απφθηεζεο δηεπξπκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

ψζηε λα θέξνπλ ζε πέξαο επηηπρψο ηελ απνζηνιή ηνπο. ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, 

ηνλίδεηαη πσο «ηφζν νη εθπαηδεπηηθέο αξρέο φζν θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο, πνπ ζηνρεχεη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπζηεκαηηθήο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ» (UNESCO, 1966:6). Γηα ην ιφγν απηφ, 

νη ηζχλνληεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ελψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξέπεη λα 

πξνσζήζνπλ έλα επξχ ζχζηεκα ελδν-ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, 

εκπιέθνληαο ζε απηφ ηα ηδξχκαηα εηζαγσγηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, επηζηεκνληθά θαη 

πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη ηηο ελψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα πξνζθεξφκελα 
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πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ  απνπζίαζαλ γηα θάπνην 

δηάζηεκα, ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ νξίσλ ηεο 

δηδαθηηθήο ηνπο πξαθηηθήο. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φια ηα απαξαίηεηα κέζα θαη πιηθά, αιιά θαη λα ηνπο παξέρεηαη θάζε 

δπλαηή δηεπθφιπλζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

θξίλεηαη κάιηζηα ε ππνβνήζεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αηνκηθά ή νκαδηθά, κέζα ζηελ ρψξα  ηνπο ή θαη 

ζην εμσηεξηθφ, -ζηνηρείν πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θάζε κνξθήο ηερληθή ή νηθνλνκηθή 

βνήζεηα  (UNESCO, 1966).  

     Λίγν αξγφηεξα, ζηελ αληίζηνηρε Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

ηνπ 1975, ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ επηθεληξψζεθε ζην κεηαβαιιφκελν 

ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ιφγσ ησλ ξαγδαίσλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, 

ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζηελ παγθφζκηα 

ζθελή. Οη ζπληεινχκελνη κεηαζρεκαηηζκνί, απφξξνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 

εηζφδνπ ζηελ επνρή ηεο κεηα-λεσηεξηθφηεηαο, επηθέξνπλ γηα ηελ UNESCO αιιαγέο, 

ηφζν ζηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, πξνηείλνληαη κηα ζεηξά απφ ζεκειηψδεηο αξρέο 

(www.ibe.unesco.org, 1975), βάζεη ησλ νπνίσλ: 

 Ζ ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή πξέπεη λα παξακείλεη ζην επίθεληξν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπνηεο θαη λα είλαη νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ή 

πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ ζηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Καηά ζπλέπεηα, ε 

άξηηα πξνεηνηκαζία θαη εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληζηά έλαλ απφ 

ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο εθπαηδεπηηθήο αλάπηπμεο θαη αλαλέσζεο. 

 Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο πνπ ε εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη ζηε δηεζλή 

θαη εζληθή νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή πξφνδν, είλαη αλάγθε λα 

θαηαβιεζνχλ εθ λένπ πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απηή ε πξνυπφζεζε, φκσο, πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε 

απφ ηνπο εζληθνχο ηζχλνληεο γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ. 

 ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ιφγν φινη νη εκπιεθφκελνη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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 ιεο νη αξκφδηεο θαη εκπιεθφκελεο θνηλσληθέο νκάδεο πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη θπζηθά νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο νξγαλψζεηο. 

 ινη νη ηχπνη θαη νη κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ θπιεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, ή άιινπ είδνπο δηαθξίζεηο. 

    ην ίδην θείκελν, ηνλίδεηαη επίζεο φηη: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, αιιά θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηίπνηα απφ απηά δελ είλαη 

απνθνκκέλν θαη αλεπεξέαζην απφ ηηο αιιαγέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην 

εμσηεξηθφ ζπγθείκελν. 

 Τπάξρεη δηεζλψο κηα απμεκέλε αλάγθε αμηνιφγεζεο ζε εζληθφ επίπεδν ηνπ 

παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Οη αλαιχζεηο πνπ ζα παξαρζνχλ, κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα νδεγήζνπλ 

ζηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι φισλ ησλ ηχπσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί πσο φινη νη ππεξεηνχληεο 

αιιά θαη νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ξφιν ηνπο θαη 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ αλάιεςε λέσλ αξκνδηνηήησλ, αθνχ:    

    1)  Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο εκπιέθεηαη πιένλ ζε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηθψλ 

εξγαιείσλ θαη παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ. Γελ είλαη ζπλεπψο έλαο απιφο 

κεηαδφηεο γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, αιιά πεξηζζφηεξν έλαο εθπαηδεπηήο 

θαη ζχκβνπινο πνπ πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ.        

    2) Σν ζρνιείν δελ πεξηνξίδεηαη πιένλ κφλν ζηνλ θαζνδεγεηηθή ηνπ 

απνζηνιή. Χο εθ ηνχηνπ, ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα αλαιάβεη 

λένπο, δηεπξπκέλνπο παηδαγσγηθνχο ξφινπο, καδί κε ηνπο άιινπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ 

ηνπ), πέξα απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, αθφκα θαη κε εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κέζα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία  φπνπ δεη θαη εξγάδεηαη.                                                                                                                                        
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    3) Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή, απφ ηε ζρέζε ησλ 

ζπλαδέξθσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο, απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο 

ησλ καζεηψλ θαη κε ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

 ια ηα παξαπάλσ επεξεάδνπλ άκεζα ηφζν ηελ εηζαγσγηθή φζν θαη ηελ ελδν-

ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πσο αλαθέξεηαη: 

 Δάλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ νξγάλσζε, ην 

πεξηερφκελν θαη ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξάγκα πνπ 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, πξαθηηθψλ θαη αληηιήςεσλ. 

 Κξίλνληαο απφ ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ έληαζε ησλ επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ ζε 

φια ηα επίπεδα, ε αξρηθή εθπαίδεπζε, φζν άξηηα θαη αλ είλαη, δελ κπνξεί λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο κηαο νιφθιεξεο επαγγεικαηηθήο 

δηαδξνκήο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε θαη ε πεξίνδνο ηεο 

έληαμεο ησλ λέν-εηζεξρνκέλσλ ζην επάγγεικα εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ σο ην πξψην βαζηθφ ζηάδην ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ηνπο, φρη 

φκσο θαη ην ηειεπηαίν, ζηε δηαδηθαζία κηαο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ λα δηαζθαιίδεη 

έλα ζπληνληζκέλν, ζπλεθηηθφ θαη ζπλερηδφκελν πιαίζην εθπαίδεπζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ ηχπσλ. ε έλα ηέηνην ζχζηεκα, ε αξρηθή 

θαη ε ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα 

δηαζπλδεζνχλ, εληζρχνληαο ηελ αληίιεςε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη ηεο 

Δπαλαιακβαλφκελεο Δθπαίδεπζεο. 

 Ζ ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα νδεγεί φρη κφλν ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε, αιιά θαη ζηελ αλαγθαία επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα, πξνεηνηκάδνληαο ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ αλάιεςε 

λέσλ αξκνδηνηήησλ. 
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   ην ίδην θείκελν, ηνλίδεηαη επίζεο πσο ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ ελδν-ππεξεζηαθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηέο είλαη:  

 Ζ ζπλερήο  εγξήγνξζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

αιιαγή θαη αλάπηπμε, ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ.  

 Ο κεγάινο βαζκφο ζπλεθηηθφηεηαο θαη ζπλνρήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

επηκφξθσζεο, ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηφ φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθνί, δηνηθεηηθνί, 

επηζεσξεηέο, εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ, θ.α.). 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ, επαξθψο ρξεκαηνδνηνχκελνπ θαη 

επαλδξσκέλνπ, πνπ ζα θαζηζηά δπλαηή ηε ζπκκεηνρή φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε δηαθφξσλ εηδψλ δξαζηεξηφηεηεο ελδνυπεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ελδηαθεξφκελα ηλζηηηνχηα 

επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ. 

 Δκπινθή φισλ ησλ ηχπσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε δηαζαθήληζε 

θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε ησλ 

επηδησθφκελσλ ζηφρσλ θαη ησλ κεζφδσλ επίηεπμεο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, ζην θείκελν ηνπ 1975 

ππνγξακκίδεηαη φηη: 

 Ζ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί νξγαληθά ζηε 

δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα 

πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην εχθακπηεο θαη πξνζαξκφζηκεο ζηηο 

αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θάζε 

πεξηνρήο. 

 Σα Ηλζηηηνχηα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα δηεπξχλνπλ ηα 

πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα ηνπο, ψζηε λα θαιχπηνπλ πέξα απφ ηελ αξρηθή 

θαη ηνλ ηνκέα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο.  

 Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα πξέπεη λα ηδξπζνχλ εηδηθά πεξηθεξεηαθά θέληξα πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ θαη εηζαγσγηθή θαη ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε. Απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν γηα φια ηα θξάηε, ηδηαίηεξα γηα ηηο ππφ αλάπηπμε ρψξεο πνπ δελ 

πξνζθέξνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο επαξθή εηζαγσγηθή πξνεηνηκαζία. 
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 Οη εθπαηδεπηηθέο νξγαλψζεηο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα 

ελζαξξχλνπλ κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα θαη θχθινπο 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Ζ απηνκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί σο ζνβαξφ 

ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ηνπο. Ζ ηάζε απηή 

πξέπεη λα ππνβνεζεζεί απφ ηνπο ηζχλνληεο ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηελ παξνρή 

θαζνδήγεζεο, ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ, πξφζβαζεο ζε βηβιηνζήθεο, θ.α. 

 Πξνθεηκέλνπ ηα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο λα είλαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά θαη λα σθειεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί αθφκα θαη 

ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ φια ηα 

ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα εθπαίδεπζεο, ζε έλα πιαίζην ζπλδπαζκνχ δηα 

δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Ζ δηακφξθσζε ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ ηχπσλ θαη βαζκίδσλ, απφ ηελ πξνζρνιηθή έσο 

ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, απαηηεί κεγάιε 

πξνζπάζεηα θαη πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηηθψλ 

ηζπλφλησλ. 

 Σα ηζρχνληα ζεζκηθά πιαίζηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα αλακνξθσζνχλ, έηζη ψζηε λα 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα, ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ αληίθηππν ηεο 

ελδν-ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο. 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο,  

νιηθήο ή κεξηθήο δηάξθεηαο, ζα πξέπεη λα ελδπλακσζεί θαη λα δηεπθνιπλζεί κε 

θάζε δπλαηφ ηξφπν. 

    ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε UNESCO (2002:207-218), αλαθεξφκελε ζηνλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επηζεκαίλεη φηη: «Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκβάιινπλ 

ηα κέγηζηα ζηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ αλζξψπσλ γηα ηελ επηηπρή νηθνδφκεζε 

θαη αληηκεηψπηζε ηνπ κέιινληνο ηνπο… Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά 

ζηε δηακφξθσζε κηαο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο…  Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα γίλεη θαη θνξέαο ηεο 

αιιαγήο, θαζψο κέζα ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πιαίζην ζην νπνίν εξγάδεηαη νη ζηείξνη 

εζληθηζκνί, νη εζληθέο πξνθαηαιήςεηο θαη νη δηραζκνί ηνπ παξειζφληνο πξέπεη λα 
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δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην ζεβαζκφ θαη ηελ αλεθηηθφηεηα ηεο εηεξφηεηαο. Ζ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δσή πξέπεη λα ξπζκίδεηαη έηζη, ψζηε λα έρνπλ φρη κφλνλ ηελ 

επθαηξία αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα ηειεηνπνηνχλ ηελ ηέρλε ηνπο θαη λα επσθεινχληαη 

απφ πεξηφδνπο εκπεηξίαο ζε πνηθίινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο δσήο… Σέηνηεο δπλαηφηεηεο πξνζθέξνληαη ζπλήζσο κέζα απφ 

εθπαηδεπηηθέο ή άιιεο κνξθήο άδεηεο, νη νπνίεο πξέπεη λα επεθηαζνχλ ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Ζ πξφθιεζε είλαη πνιχ κεγάιε, εκπιέθεη δεηήκαηα αμηψλ θαη θαζηζηά 

ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εμαηξεηηθά λεπξαιγηθφ… Ζ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε θαη θαηά ζπλέπεηα ν ηξφπνο επηινγήο, ε επηκφξθσζε, νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ε θνηλσληθή ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί.  

Οη πξνζδνθίεο είλαη πςειέο θαη νη αλάγθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ ζρεδφλ 

απεξηφξηζηεο.  Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε ηνπο επηβάιιεηαη… Θα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ 

δηαξθή επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα  κε ηε ρξήζε θπξίσο θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ 

επηθνηλσλίαο, ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ ζπρλή πξφζβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηά. 

Σέηνηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εμνηθεησζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο. ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαξθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξά απφ ηελ 

αξρηθή ηνπο θαηάξηηζε. Ζ πξνζθπγή ζε ηερλνινγίεο δηδαζθαιίαο εμ απνζηάζεσο είλαη 

ίζσο έλαο ηξφπνο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη κε κεξηθή έζησ απαζρφιεζε. Μπνξεί επίζεο λα απνδεηρζεί 

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ θαη γηα ηελ 

εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ή παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ. Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε δελ 

είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα». 

Γηα ηελ UNESCO (2003), είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε παξάκεηξνο ηεο 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ: Οη ηειεπηαίεο 

δεκηνχξγεζαλ θαηλνθαλείο επθαηξίεο, δηεπθνιχλνληαο αθάληαζηα ηελ πξφζβαζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηα εθπαηδεπηηθά αγαζά. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ απφ ηελ πιεπξά 

ηνπο λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη νχησο ψζηε λα δηεπξχλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

ρξήζε, απνηξέπνληαο ζπγρξφλσο ηε δηεχξπλζε ηνπ ηερλνινγηθνχ ράζκαηνο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ έρνπλ επρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη απηψλ πνπ δελ 

έρνπλ. 
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     Γηα ηελ UNESCO (2004), ηφζν ε αξρηθή φζν θαη ε ελδν-ππεξεζηαθή 

εθπαίδεπζε απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ  ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πσο αλαθέξεηαη, φκσο, ε εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα πξνρσξήζεη πνιχ πην πέξα απφ ηελ εηζαγσγηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε: Καη απηφ γηαηί ε ηειεπηαία, φζν θαιή θαη αλ είλαη, δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο  κηαο νιφθιεξεο επαγγεικαηηθήο δηαδξνκήο θαη σο εθ 

ηνχηνπ κπνξεί κφλν λα πξνζθέξεη πνιχ θαινχο αξράξηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηα λα 

επηηεπρζεί, ινηπφλ, ε επαγγεικαηηθή πξφνδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ην επίπεδν ηνπ 

αξραξίνπ ζε εθείλν ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ, απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε νξγαλσκέλα 

πξνγξάκκαηα ελδνυπεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  

Ζ πξννπηηθή απηή πξνζδηνξίδεηαη ελλνηνινγηθά σο ην ¨ζπλερέο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ¨. πληζηά δε έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην ηφζν γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ φζν θαη γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ θαη 

βειηηψλνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Έηζη, κεηά ηα παξαδνζηαθά θαη 

γξαθεηνθξαηηθά θαζνξηδφκελα δηαζηήκαηα ηεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαζνδήγεζεο ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζην επάγγεικα εθπαηδεπηηθψλ, πξέπεη λα 

αθνινπζεί ε θάζε ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο πνπ δηαξθεί 

κέρξη ην ηέινο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαξηέξαο. H δηδαζθαιία γηα ηελ UNESCO 

ζπληζηά μεθάζαξα έλα επάγγεικα κάζεζεο (Schwille & Démbélé, 2007· UNESCO 

/UIS, 2006). 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

φκσο, ακθηζβεηείηαη έληνλα: πσο δηαπηζηψλεηαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα ζρεηηθά 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, κεγαιχηεξεο ή ζχληνκεο δηάξθεηαο, δελ ζπλδένληαη κε 

ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ ιακβάλνπλ ππφςε ην ηη 

ζπκβαίλεη ζηηο αίζνπζεο φπνπ απηνί δηδάζθνπλ, νχηε ζρεδηάδνληαη ζην πιαίζην ελφο 

αηνκηθνχ, δηα βίνπ, επξχηεξνπ επηκνξθσηηθνχ πιάλνπ. Απφ ηελ άιιε, ζπλήζε 

επηκνξθσηηθά κνληέια, φπσο ηα ζεκηλάξηα θαη ηα εξγαζηήξηα/workshops, 

απνδεηθλχνληαη ζρεηηθά αλαπνηειεζκαηηθά ζε ζρέζε κε άιιεο, πεξηζζφηεξν 

απηνθαζνξηδφκελεο ζρνιεηνθεληξηθέο, ππνβνεζνχκελεο, νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη 

αλαηξνθνδνηνχκελεο επηινγέο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο. ε 

γεληθέο γξακκέο πάλησο, εληνπίδνληαη απφ ηελ UNESCO ηξία δνκηθά θαη ηξία 
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δηαξζξσηηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πινπνηνχκελσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.   

Σα ηξία δνκηθά ζηνηρεία είλαη (Schwille & Démbélé, 2007):  

 Ζ εζηίαζε ζηε βειηίσζε θαη ε δηεχξπλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο πνπ 

θαηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί  

 Ζ εκπινθή ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ελεξγέο κεζφδνπο 

κάζεζεο   

 Ζ  δηαζχλδεζε θαη ε ζπλνρή ησλ πξνζθεξφκελσλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε ηηο εκπεηξίεο θαη επηδηψμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο.                                                                                                                    

Σα ηξία δηαξζξσηηθά ζηνηρεία είλαη:                                                                                                                                                         

 Ζ δηάξθεηα ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 Ο ηχπνο θαη ε κεζνδνινγία ηνπ 

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. 

Παξάιιεια, ππνγξακκίδεηαη πσο ε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη 

λα ππνβνεζεζεί κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ νηθνλνκηθήο αλαβάζκηζεο ή 

επαγγεικαηηθήο αλαβάζκηζεο/πξναγσγήο. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ 

απμεκέλε ζπκκεηνρηθφηεηα εθεί φπνπ πθίζηαληαη ηα παξαπάλσ, αθφκα θαη αλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηαβάιινπλ νη ίδηνη ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο ή κεηαθηλνχληαη 

πξνο ηελ έδξα ηεο επηκνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (UNESCO/UIS, 2006). 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ε UNESCO παξνπζίαζε ζην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο Γηα 

Όινπο, κηα ζπγθεθξηκέλε ηξαηεγηθή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε νξίδνληα ηξηεηίαο 

(2012-2015). ηφρνο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη λα δηακνξθσζεί έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην 

γηα φιε ηε γθάκα ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ν Οξγαληζκφο πξνηίζεηαη λα αλαπηχμεη 

κέρξη ην 2015, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο απνηεινχλ (UNESCO, 2012):  
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 Ζ Αληηκεηψπηζε ηνπ Διιείκκαηνο ζε εθπαηδεπηηθνχο, ηδηαίηεξα ζηηο ππφ 

αλάπηπμε ρψξεο.  

 Ζ Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλαθφινπζα ε Βειηίσζε 

ηεο Γηδαζθαιίαο, ηδηαίηεξα ζε κεηνλεθηνχληα ή αξλεηηθά πεξηβάιινληα, κε 

κεζφδνπο θαη κεραληζκνχο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ελίζρπζεο 

ησλ δπλαηνηήησλ επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο. 

 Ζ Παξαγσγή Γλψζεο κε βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ε Δπηθνηλσλία – 

Σξνθνδφηεζε ηεο παγθφζκηαο ζπδήηεζεο γηα ηε δηδαζθαιία κε βάζε 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. Κάηη ηέηνην απαηηεί ηε δηακφξθσζε  ζεζκηθψλ πιαηζίσλ 

θαη κεραληζκψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ην δηεζλή δηάινγν γχξσ απφ 

επηηπρεκέλεο  πνιηηηθέο, ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο, θαζψο θαη ηελ πιήξε 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο. 

Δηδηθφηεξα, ε 2
ε
 θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηα πνπ αθνξά ζηε Βειηίσζε ηεο 

Πνηφηεηαο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλεη σο αλαγθαία παξάκεηξν ηελ ελίζρπζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ηελ ππνζηήξημε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζην επάγγεικα, θαζψο θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ θαηλνηφκσλ κνξθψλ ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. 

ηεξίδεηαη δε ζε δχν άμνλεο: α) ηελ απφθηεζε πξνζφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη β) ηελ ελίζρπζε ηεο ζρνιηθήο 

εγεζίαο.  

Γηα ηνλ πξψην άμνλα έρνπλ ζρεδηαζηεί:  

 Γξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ δηαθνξνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  ησλ ΣΠΔ  

 Γξαζηεξηφηεηεο θαηαγξαθήο, βειηίσζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ βαζκνχ 

θηλεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 Γξαζηεξηφηεηεο δηάρπζεο ησλ θαιψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ   

 Γξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Γηα ην δεχηεξν άμνλα, έρνπλ ζρεδηαζηεί Γξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

γηα ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο κάλαηδεξο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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Priorities Action lines Activities 

1. Bridging the 

teacher gap 

1. Capacity 

development at 

country level 

Reinforcing teacher 

training 

institutions and teacher 

educators 

 

- Supporting teacher policy 

formulation, 

implementation 

and monitoring and 

facilitating 

feedback mechanisms so 

that 

teachers views can also 

inform 

policies 

2. Improving teacher 

quality 

2. Qualifying teachers 

and promoting their 

professional 

development 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reinforcing school 

leadership 

Supporting teacher 

professional development 

through diversified 

strategies 

including ICT 

- Monitoring, improving 

and 

Sustaining teacher 

motivation 

- Clearing house-

dissemination 

of best practices in 

classroom 

teaching 

- Teacher evaluation and 

Support 

Professional development 

of 

school principals and 

managers as instructional 

leaders 

3. Research, 

knowledge 

production, 

communication 

(Informing the global 

debate about 

teaching 

4. Monitoring 

instruments and 

promoting teaching 

standards 

 

 

 

5. Documenting 

International reference 

frameworks and 

recommendations 

- UNESCO standards for 

teachers which may lead to 

an 

International Board of 

Professional Teaching 

Standards 
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progress - Reporting on critical 
issues 

about the teaching 

profession 

 

Ζ UNESCO πξνζδηνξίδεη επίζεο κε ζαθήλεηα ην επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα 

γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ηερληθν-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηνλίδνληαο 

πσο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ζην λα ζπλερίδεη ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζή ηνπ, 

ζε φπνην ηνκέα θαη αλ αλήθεη, έρνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέζα ζηε δηάζεζή ηνπ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, ζην πιαίζην ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο, 

ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ γλψζεψλ ηνπο, ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

δεμηνηήησλ ηνπο, αιιά θαη πεξηνδηθά δηαζηήκαηα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζε ζπλαθείο 

κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο ζέζεηο εξγαζίαο (UNESCO/ILO, 2002). 

H UNESCO ζηελ Δπηζθφπεζε ηεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζε γηα Όινπο 2000-2015, επηβεβαηψλεη εθ λένπ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Καιεί γηα ην ιφγν 

απηφ ηηο θπβεξλήζεηο λα εληζρχζνπλ ην status, ην εζηθφ θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, επηηξέπνληάο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε δξάζεηο πνπ επηδξνχλ 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή θαη ζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα (UNESCO, 

2015a). ηε ηξαηεγηθή πνπ αλέπηπμε ελ ζπλερεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πεξίνδν 

2014-2021, ε UNESCO ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο πνιηηηθψλ 

πξνζέιθπζεο, εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δηαηππψλεη ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ειιείκκαηνο 

εθπαηδεπηηθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ηνλίδεη ηελ αμία ησλ πνιηηηθψλ βειηίσζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο δηδαζθαιίαο. Χο κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ 

αλαδεηθλχνληαη ε πξνψζεζε ηεο ελδν-υπεξεζηαθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ, θπξίσο κέζσ ζηξαηεγηθψλ blended learning,  ε 

δηάρπζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ζρεδίσλ επαγγεικαηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

βειηίσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ( UNESCO, 2015b). 
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5.4   χλνςε - πζρεηηζκνί 

 

1)  Σν ελδηαθέξνλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο γεληθφηεξα, θαη  ηεο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθφηεξα, ππήξμε απμεηηθά παξεκβαηηθφ: Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 θαη έσο ηε 

πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

πξνζέγγηδε έκκεζα θαη κε κεγάιε δηαθξηηηθφηεηα ηα ηεθηαηλφκελα ζην ρψξν ηεο 

εζληθήο εθπαίδεπζεο, επηρεηξψληαο λα ελδπλακψζεη ηελ επηξξνή ηεο ζηα θξάηε-κέιε, 

θπξίσο κέζα απφ ην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.                   

Ο δηαθεξπγκέλνο ζηφρνο ηεο ειεχζεξεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ζπλεγνξνχζε πξνο απηήλ ηελ επηινγή, 

νδεγψληαο αθελφο ζε δηαζηαιηηθέο εξκελείεο ηνπ φξνπ ¨επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε¨ 

θαη  επηηξέπνληαο αθεηέξνπ ηε κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ ζηα εζληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.                                            

     Aπφ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη κεηά, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ. Δ. 

νξγαλψζεθε, ζπζηεκαηνπνηήζεθε θαη ζπλδέζεθε κε ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο 

θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο πνπ απέβιεπαλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ελσζηαθνχ νξάκαηνο.              

Με βάζε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ε Δ.Δ. δελ είρε 

αθφκα ην δηθαίσκα άκεζεο εκπινθήο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

Έηζη, ζε ηππηθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, ηα θξάηε-κέιε ζπλέρηδαλ λα είλαη ππεχζπλα γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο.  Ο ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

παξέκελε ζην δηάζηεκα απηφ ππνζηεξηθηηθφο θαηά δχν θπξίσο ηξφπνπο: α) Με ην λα 

ππνζηεξίδεη θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη β) κε ην λα 

ζπγθεληξψλεη απφ δηάθνξα θξάηε-κέιε εηδηθνχο ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

γηα ηελ αληαιιαγή θαη πξνψζεζε θαιψλ πξαθηηθψλ. ην ίδην πιαίζην, ε πινπνίεζε 

ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ Comenius, Grundtvig θαη Leonardo Da 

Vinci ζρεδηάζηεθε γηα λα εληζρχεη ζπκπιεξσκαηηθά, θαη φρη γηα λα αληηθαζηζηά ή λα 

ππνθαζηζηά, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο (OECD, & E.C., 2010). 
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 Ζ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απέθεπγε, έηζη, ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα 

νηηδήπνηε ζπληζηνχζε εκπινθή κε ηηο εζληθέο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο. Απέθεπγε 

επίζεο λα πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηε δηακφξθσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι, παλεπξσπατθήο  εκβέιεηαο.  Οη δξάζεηο φκσο ηεο Δ.Δ. θαζψο 

θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ¨θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ¨ απέβιεπαλ ζαθέζηαηα ζηελ 

ελίζρπζε θαη εκπέδσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζπκθσλνχληαλ απ‘ 

φια ηα θξάηε-κέιε, ζην πιαίζην νινθιήξσζεο ηνπ επξσπατθνχ νξάκαηνο. Καηά 

ζπλέπεηα, κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη κέρξη ηα ηέιε ηνπ ‘90, ε επξσπατθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε ηηο επηινγέο ηεο επεξέαζε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο 

ελδν-ππεξεζηαθήο επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε εζληθφ επίπεδν, 

θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπο. 

     Ζ θαηάζηαζε δηαθνξνπνηήζεθε ξηδηθά ζηελ απγή ηεο λέαο ρηιηεηίαο: Πέξα 

απφ ηελ πινπνίεζε ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη έθηνηε 

ε πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο πνπ κε εξγαιείν ηελ Αλνηρηή Μέζνδν 

πληνληζκνχ ζηαδηαθά επαλαπιαηζηψλεη ηελ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

(Papadakis, 2008), ρξεζηκνπνηψληαο θάζε θνξά «ηα θαηαιιειφηεξα δηαζέζηκα 

πνζνηηθά θαη /ή πνηνηηθά εξγαιεία» (πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2002).     

2)   Οη απνθάζεηο ζην πιαίζην ηεο Ληζζαβφλαο έρνπλ ζαθείο επηπηψζεηο ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ζπλδένληαη (Romano, 2002): 

 Με ηελ αλάγθε αληαπφθξηζεο ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηφζν 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο φζν θαη ζηελ επίηεπμε ελφο 

βειηησκέλνπ θαη πνηνηηθνχ επηπέδνπ απαζρφιεζεο. 

 Με ηελ αλάγθε πξνζθνξάο επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε 

δηαθνξεηηθνχο απνδέθηεο, ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. 

 Με ηε δηαζχλδεζε φισλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ην δηαδίθηπν, αιιά θαη κε 

ην ζηαδηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο, εθνδηαζκέλεο κε 

ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο, ψζηε λα είλαη αλνηθηέο θαη πξνζβάζηκεο ζε φινπο. 

 Με ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ λέσλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

αλαπηχζζνληαη κέζα ζην πιαίζην κηαο δηα βίνπ καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο:         

Απηέο είλαη νη ηθαλφηεηεο ζηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία, ηηο μέλεο γιψζζεο, 
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ηελ ηερλνινγηθή θνπιηνχξα, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο θαη νη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο. 

 Με ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ ηεο βέιηηζηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, 

κε δηαθάλεηα, αιιά θαη κε ηελ παξάιιειε άξζε φισλ ησλ εκπνδίσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ απνθηνχκελσλ πξνζφλησλ θαη ησλ 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ κειέηεο θαη επηκφξθσζεο. 

 

Μέζα ζην λέν πιαίζην, νη  θνηλνηηθέο επηδξάζεηο ζηα εζληθά ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ είλαη εληνλφηεξεο θαη πεξηζζφηεξν 

ζπζηεκαηηθέο, έρνληαο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο αθεηεξίεο (ΟΔΠΔΚ, 2007:25):                               

 «Σελ απνδνρή θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε, φπσο απηή πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010. πρλά, ζην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δεκνζηνπνηνχληαη θείκελα κε θαηεπζχλζεηο γηα ηηο αθνινπζεηέεο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο, ελψ ππάξρεη δη-επξσπατθή πιεξνθφξεζε, κέζσ ηεο Αλνηθηήο 

Μεζφδνπ πληνληζκνχ, γηα ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε άιια 

θξάηε κέιε πάλσ ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα».  

 «Σε ζπκκεηνρή ζρνιηθψλ κνλάδσλ, επηκνξθσηηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη 

κεκνλσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο νξηδφληηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο είλαη ηα επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα δξάζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Ζ θηλεηηθφηεηα θαη νη 

αληαιιαγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ κεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά ζηαδηαθά 

δεκηνπξγεί κηα θξίζηκε κάδα επαγγεικαηηψλ κε δηεζλείο εκπεηξίεο θαη γλψζε 

ησλ δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ».  

 «Σε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ, εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ θαη ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ κε αξκνδηφηεηα ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επξσπατθά 

δίθηπα, ζηα νπνία ζπδεηνχληαη θαη απφ ηα νπνία πηζαλψο πξνηείλνληαη 

πνιηηηθέο θαη ηξφπνη δξάζεο γηα ηα δεηήκαηα απηά». 

 «Σε ζπκκεηνρή ζε πηινηηθέο δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία 

επξσπατθψλ πξνηχπσλ γηα πνιιά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο 

ηεο εθπαίδεπζεο».        



342 
 

    Ζ πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηά ηε Ληζζαβφλα εζηηάδεη ζηε ζέζε 

φηη νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Δπξψπεο είλαη θαη‘ νπζία 

θνηλέο, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη απνιχησο εθηθηή ε δηακφξθσζε ελφο λένπ ηχπνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, κε επξσπατθφ πξνθίι, ηθαλνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνηθίιεο 

απαηηήζεηο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο, ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηελ πξναγσγή 

ηνπ επξσπατθνχ ελσζηαθνχ νξάκαηνο θαη ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηφρσλ ηεο 

Ληζζαβφλαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε έσο ην 2020. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε είλαη πεξηζζφηεξν πξαγκαηηζηηθή, ζε ζρέζε κε ηελ ηδεαιηζηηθή ινγηθή 

ηεο κε-εκπινθήο ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Ζ ζεψξεζε απηή δελ είλαη βέβαηα 

ζπγθπξηαθή, αληηζέησο δηαπεξλά ην αλαλεσκέλν ζηξαηεγηθφ πιαίζην ηεο Δ.Δ. γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε έσο ην 2020, κε απμεκέλν ην ξφιν θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Κνηλφηεηαο. Παξνπζηάδεη δε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο:  

 ηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε πσο ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ ηνικεξέο 

πξσηνβνπιίεο απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ. γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, άξα θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Δπξψπεο 

(Ρνπζζάθεο, 2011).   

 πλδέεη άξξεθηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο, ψζηε λα γίλεη ε 

Δπξψπε ε δπλακηθφηεξε θαη αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκία παγθνζκίσο.      

Καηά ζπλέπεηα, ζπλδέεη ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., κε ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ έξεπλα, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θηλεηηθφηεηα 

ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ (Ρνπζζάθεο, 2011).   

 Δπηδηψθεη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο ησλ 

θνηλνηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ, κέζσ ελφο «παλνπηηθνχ κεραληζκνχ» 

δεηθηψλ θαη θξηηεξίσλ (Pasias & Roussakis, 2009). 

 Οδεγεί ζηελ έληαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο ζηα «λνκνζεηηθά 

θαηνρπξσκέλα» επαγγέικαηα ηεο Δ.Δ., ην νπνίν απαηηεί γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ηίηινπο ζπνπδψλ. Σα πξνζφληα 

απηά πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα πηζηνπνηεζνχλ ζε επξσπατθφ επίπεδν 
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γηα λα δηεπθνιπλζεί ε  θηλεηηθφηεηα θαη ε απαζρφιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πέξα απφ ηα φξηα ηνπ εζληθνχ θξάηνπο (Ρνπζζάθεο, 2011). 

  πσο επηζεκαίλεηαη κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεζλνχο  έξεπλαο Teaching 

and Learning International Survey/ TALIS ηνπ ΟΟΑ (OECD/E.C., 2010), ηα θξάηε-

κέιε ηεο Δ.Δ. εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ππεχζπλα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αιιά ε Δπξσπατθή Έλσζε θαηνξζψλεη λα 

εμεηδηθεχεη θαη λα ππνζηεξίδεη  πνιιαπιέο πνιηηηθέο  ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ: 

 ην λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πιαίζην ζπλέρεηαο, έηζη ψζηε λα ζπλδέεηαη ε 

αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ λέν-

εηζεξρφκελνπ ζην επάγγεικα θαη ηε δηαξθή ππνβνήζεζε ησλ ππεξεηνχλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέρξη ηελ αθππεξέηεζε ηνπο. 

 ην λα δηακνξθψζνπλ έλα ζψκα επαγγεικαηηθψλ αμηψλ πνπ λα σζνχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζην λα είλαη δεθηηθνί ζε λέεο πξαθηηθέο θαη θαηλνηφκνη. 

 ην λα θαηαζηήζνπλ ηε δηδαζθαιία έλα ειθπζηηθφ επάγγεικα. 

 ην λα δηαζθαιίζνπλ φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη θάηνρνη ηνπιάρηζηνλ 

ελφο παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

 ην λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, παξέρνληαο ηνπο ζε φια ηα  

ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο πνηθίιεο επθαηξίεο ηππηθήο, κε 

ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο ζε δηαξθή βάζε. 

 ην λα πξνζθέξνπλ ηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ πςειήο 

πνηφηεηαο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ ζρνιείσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο θνηλσλίαο. 

 ην λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα αλάιεςε ζέζεσλ 

επζχλεο (ζρνιηθή εγεζία).       

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε Κνηλφηεηα, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη θαη ηδίσο κεηά ηε Ληζζαβφλα, πξνβαίλεη ζπζηεκαηηθά:  

 ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

αιιειεπίδξαζε ζην δήηεκα ηεο αξρηθήο, εηζαγσγηθήο θαη ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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 ηελ παξνπζίαζε πξαθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εθαξκνγψλ ζηνπο ππεπζχλνπο γηα 

ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηνπο εκπιεθνκέλνπο ζην 

εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. 

 ηελ άκεζε άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα κέηξα θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ 

ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηα θξάηε- κέιε γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 ηε ιεηηνπξγία θαη επέθηαζε βάζεο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ φιεο 

ηηο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα θξάηε-κέιε, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ππφινηπνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ θνηλψλ αξρψλ, ήηνη ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο επξσπαίνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πάληνηε κέζα ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηεο 

πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο θαη ηεο επίηεπμεο ηνπ ελσζηαθνχ 

νξάκαηνο. 

 ηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ αληαιιαγψλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. 

  

3) Ζ ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε/επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζεσξείηαη, έηζη, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηθαλνηήησλ/ 

δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ, - έρνληαο σο δεδνκέλν 

φηη «ε αξρηθή ή βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξέρεη κφλν εθφδηα 

επαγγεικαηηθήο ππνδνκήο (preparational  θαη φρη operational competency)ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα δηεπξπλζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε» (Ξσρέιιεο, 2011:593). Απηφ ζεκαίλεη πσο νη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, 

φζν πςειήο πνηφηεηαο θαη λα είλαη, αξθνχλ γηα λα πξνζθέξνπλ πνιχ θαινχο αξράξηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, αιιά δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο κηαο νιφθιεξεο 

επαγγεικαηηθήο πνξείαο. Οη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη άκεζα κε ην 

έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηνρεχνληαο είηε ζηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο γλψζεο 

πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, είηε ζηελ πξφζθηεζε 

θαηλνχξγησλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ, είηε αθφκα θαη ζηελ εκπέδσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Δπίζεο, ε ελδν-ππεξεζηαθή θαηάξηηζε 

/επαγγεικαηηθή αλάπηπμε επηηξέπεη  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 
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πξνζσπηθέο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο, γεγνλφο πνπ έρεη άκεζν θαη έκκεζν ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο (Eurydice, 2003:103).  Θεσξείηαη επηπιένλ 

σο κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο ζπληζηψζεο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι, αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ θξαηψλ-κειψλ ζα πξέπεη λα 

θαηαζηνχλ ηθαλνί λα ζθέθηνληαη, λα καζαίλνπλ, λα αηζζάλνληαη θαη λα ελεξγνχλ σο 

εθπαηδεπηηθνί, φρη κφλν ζε εζληθφ αιιά θαη ζε επξσπατθφ/δηεζλέο επίπεδν (European 

Commission, 2013a:12).  

Οη εθπαηδεπηηθνί άιισζηε έρνπλ απνθηήζεη ηε ζπλήζεηα λα καζαίλνπλ δηα βίνπ, 

αληρλεχνληαο θαη ηθαλνπνηψληαο ηηο πξνζσπηθέο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο. Δίλαη 

ζπλεπψο ηθαλνί λα απην-αμηνινγνχληαη θαη λα απην-ξπζκίδνληαη, αλαιακβάλνληαο 

κεγαιχηεξε επζχλε γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

αλάπηπμεο. Μάιηζηα, φρη κφλν ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη λα ιεηηνπξγνχλ νη ίδηνη σο πξνάγγεινη θαη 

πξσηεξγάηεο ησλ αιιαγψλ απηψλ, εληάζζνληάο ηεο νξγαληθά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, κε βάζε κηα ζπγθεθξηκέλε εζηθή ζπκπεξηθνξά (Fullan, 1993a).   

Ζ ίδηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνβάιιεη, έηζη,  πέξα απφ ηελ ελδνυπεξεζηαθή 

επηκφξθσζε, ην κνληέιν ηεο απηφλνκεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο: 

Απηφ ζεκαίλεη πσο νη ηειεπηαίνη ζα πξέπεη λα αληρλεχνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο 

αλάγθεο θαη λα αλαζηνράδνληαη επάλσ ζε απηέο, αλαδεηψληαο ηξφπνπο θάιπςήο 

ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, θαζίζηαληαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη σο επηζηήκνλεο-

επαγγεικαηίεο γηα ηελ αλαλέσζε-επηθαηξνπνίεζε-αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο (Commission of the European Communities, 2007a). Σν επάγγεικα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εληάζζεηαη, έηζη, ζε έλα πιαίζην Κνηλψλ Δπξσπατθψλ Αξρψλ πνπ 

ην πξνζδηνξίδνπλ σο επάγγεικα πςειψλ πξνζφλησλ, δηα βίνπ κάζεζεο θαη σο 

επάγγεικα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θηλεηηθφηεηα θαη βαζίδεηαη ζηηο ζπκπξάμεηο  

(E.C.,2005:2-3).  

  

4) κσο, έλα επάγγεικα πςειήο ζηάζκεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θηλεηηθφηεηα θαη επελδχεη ζηηο ζπκπξάμεηο, απαηηεί ηε ιήςε 

κέηξσλ ζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Οη αξκφδηνη θνξείο θαινχληαη γηα ην ιφγν απηφ λα θαιχςνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηα 

ζπζηήκαηα επηκφξθσζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζρεδηάδνληαο έλα νινθιεξσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 
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πξνζέιθπζεο, επηινγήο, εθπαίδεπζεο, εηζαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. Άιισζηε, «νη εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο δελ κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ ηελ επφκελε γεληά ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα 

εθαξκνζηνχλ» (Schleicher, 2012:72). 

Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο ηα θξάηε-κέιε ζα πξέπεη (European Commission, 2012b): 

 Να δηαζαθελίζνπλ ηα πξνζφληα θαη ηηο  ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. 

 Να επαλαζρεδηάζνπλ ην ζχζηεκα πξφζιεςεο ησλ θαιχηεξσλ θαη ησλ 

θαηαιιειφηεξσλ  γηα ην εθπαηδεπηηθφ επάγγεικα. 

 Να δηαζθαιίζνπλ ζπζηεκαηηθή εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε γηα ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο ζην επάγγεικα. 

 Να πξνζθέξνπλ ζπλερψο πνηθίιεο επθαηξίεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο. 

 Να ζπλδέζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ελδνυπεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαη λα δνκνχληαη κέζα ζε έλα πιαίζην 

ζπλέρεηαο (ην ¨ζπλερέο¨ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο), κε γλψκνλα ηε 

ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ζεηηθή ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο, απφ ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ είζνδφ ηνπο 

ζην επάγγεικα έσο ηελ αθππεξέηεζε. Σν δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληηκεησπίδεηαη ζπλεπψο κέζα απφ κηα δηα βίνπ καζεζηαθή πξννπηηθή, 

πνπ αλαπφθεπθηα νδεγεί ζηε δηαζχλδεζε, αλαγλψξηζε θαη πηζηνπνίεζε φισλ ησλ 

κνξθψλ ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο.    

 

Σα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηθαλή δηάξθεηα, λα βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα επηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε  κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ 

αηφκσλ/νκάδσλ. Δπηπιένλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζπκκεηνρή ζε απηά θαζίζηαηαη γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κφληκε επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε, ζα πξέπεη λα ηνπο δνζνχλ ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα αιιά θαη λα ζπλππνινγηζηεί ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε 
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ζπκκεηνρή ζε απηά σο πξφζζεηε εξγαζηαθή επηβάξπλζε (Musset, 2010·  European 

Commission, 2013b·  OECD, 2005· UNESCO, 2012).                          

                                             

5)  Οη λεφηεξεο εμειίμεηο ζε επίπεδν Δ.Δ. έρνπλ αλαδείμεη κηα ζεηξά ζεκαηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ηηο αθνινπζνχκελεο επηκνξθσηηθέο πνιηηηθέο. Βάζεη απηψλ, ζα 

πξέπεη λα απνδίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε πξνγξάκκαηα πνπ θαιιηεξγνχλ πνιηηηθέο 

θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηεο αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο κηαο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, ηθαλφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θξηηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ λα καζαίλεη θαλείο δηά βίνπ, ηφζν ζην πιαίζην ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ φζν θαη 

ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. Αλάκεζα ζηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ ζε 

πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην 

πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο ζηα θξάηε-κέιε 

αλαδεηθλχνληαη  ηα θάησζη (ΟΔΠΔΚ, 2007:47-48): 

 

 Οη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο  

 Οη πνιηηηθέο έληαμεο φισλ ησλ παηδηψλ ζηα ζπλήζε ζρνιεία (εθφζνλ δελ 

ζπληξέρνπλ ζνβαξνί αξλεηηθνί παξάγνληεο πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηελ έληαμή 

ηνπο επηβιαβή γηα ηα ίδηα)  

 Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο  

 Ζ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο θαη ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ  

 Ζ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

 Ζ Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε  

 Ζ θηλεηηθφηεηα θαη νη αληαιιαγέο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν  

 Ζ πξνψζεζε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

 Ζ πξναγσγή θαηλνηνκηψλ  

 Ζ αλάπηπμε ζπκπξάμεσλ θαη εηαηξηθψλ ζρέζεσλ 

 Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηηο θαηαζηάζεηο ηππηθήο κάζεζεο θαη ζε θάζε 

επαγγεικαηηθή πξαθηηθή κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία                      

 Ζ εμνηθείσζε κε ηηο πνιηηηθέο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ (δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ)  

 Ζ εμνηθείσζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ινγνδνζίαο θαη αμηνιφγεζεο                                                               
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6)   ην ίδην πιαίζην, ν ΟΟΑ θαη ε UNESCO ηνλίδνπλ ηε ζπκβνιή ηεο 

πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο ζηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ επηδφζεσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηφζν ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηεο ελδν-ππεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πσο 

αλαθέξεηαη, νη πξνζδνθίεο είλαη κεγάιεο θαη νη αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ 

ζρεδφλ απξνζδηφξηζηεο (UNESCO, 2002). Τπνγξακκίδεηαη πσο ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαηηεί ζπλερή επηθαηξνπνίεζε 

/αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ ηνπο, απφ ηελ είζνδν ηνπο ζην 

επάγγεικα κέρξη θαη ηελ αθππεξέηεζε. Ο ΟΟΑ απφ πνιχ λσξίο εζηίαζε ζην πξνθίι 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζχγρξνλε απνζηνιή ηνπ, ζηε ζεκαζία ηεο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε UNESCO, ήδε απφ ην 1966, 

δηαηχπσζε ζε έλα επξέσο απνδεθηφ ζψκα πζηάζεσλ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ αθνξνχλ 

ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ αξρηθή θαη ηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζή ηνπ, ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ θ.α. 

 

Σν βάξνο ηεο πξνζνρήο ησλ δχν Οξγαληζκψλ κεηαηνπίδεηαη απφ ηε 

δηδαζθαιία ζηε κάζεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζε εθείλεο ηηο κνξθέο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ζηε καζεηηθή επίδνζε, πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πέξα απφ ηα ζπκβαηηθά πξνγξάκκαηα, 

φπσο είλαη π.ρ. ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ή ε ζπκκεηνρή ζε εξγαζηήξηα, 

ελζαξξχλνληαη ηδηαίηεξα εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα εκπιέμνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νκαδνζπλεξγαηηθά ζε ¨επαγγεικαηηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο¨. ια 

απηά, κε ην δεδνκέλν πσο ηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηείλνπλ ζην λα 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζηαδηαθά ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δηα βίνπ κάζεζεο θαη νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο ζε νξγαληζκνχο κάζεζεο, κε φ,ηη απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη. 

7)  Ζ ζπδήηεζε γηα ην είδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ επηζπκνχκε λα 

θαηαζθεπάζνπκε είλαη κηα βαζχηαηα πνιηηηθή ζπδήηεζε. Καηά ζπλέπεηα, νη ζεζκηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηε γεληθφηεξε επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θελφ, δελ είλαη δειαδή ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά νπδέηεξεο 

(Μαπξνγηψξγνο, 2011:608). Απφ ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ ζηα επηκέξνπο θεθάιαηα 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ν εθπαηδεπηηθφο ιφγνο ησλ ηξηψλ 

ππεξεζληθψλ πξσηαγσληζηψλ ζην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο θαη 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπγθιίλεη πξνο κηα 
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ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθή ζεψξεζε. Οη αλαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «θαινχ» ή 

ηνπ «επαξθνχο» εθπαηδεπηηθνχ έρνπλ γίλεη πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ 

επξσπατθνχ θαη δηεζλνχο ιφγνπ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.          

Οη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι 

πξνρσξνχλ κάιηζηα πνιχ πην πέξα απφ ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ 

πνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηνλ επξσπαίν εθπαηδεπηηθφ: Οδεγνχλ ζηαδηαθά ζηε 

δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα ην πψο νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 

αληηιακβάλνληαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηί πεξηκέλνπλ απφ απηνχο.                        

Σα πξνηάγκαηα ησλ ππεξεζληθψλ πξσηαγσληζηψλ δεκηνπξγνχλ, έηζη, πξαγκαηηθέο 

πξνθιήζεηο γηα ηα εζληθά θξάηε: ρη κφλν γηαηί ζπληζηνχλ έλαλ ηζρπξφηαην, δηεζλή 

άμνλα αλαθνξάο γηα ην είλαη θαη ην δένλ γελέζζαη ζηελ εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε θαη 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη γηαηί 

ππνδεηθλχνπλ, -ελίνηε νδεγνχλ-, ζε πξνζαξκνγέο ζχγθιηζεο πνπ πξνυπνζέηνπλ 

επξείαο θιίκαθαο εζληθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο.  

Γίλεηαη, έηζη, αληηιεπηφ πσο ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

επνκέλσο θαη ην πιαίζην εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ απφ ηελ είζνδν ζην 

επάγγεικα έσο ηελ αθππεξέηεζε, βξίζθνληαη κπξνζηά ζε έλα λέν θαηψθιη: πσο 

αλαθέξεηαη, «νη πξνηεηλφκελεο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν Αξρέο-Πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επαγγέικαηνο νπζηαζηηθά επαλαηνπνζεηνχλ/επαλαπξνζδηνξίδνπλ έλα παξαδνζηαθά 

«εζληθφ» επάγγεικα ζε έλα επξχηεξν επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, νδεγψληαο ζηε 

δηακφξθσζε ελφο λένπ είδνπο ¨παξαδείγκαηνο¨, ην νπνίν πεγαίλεη πέξα απφ ηα 

ζπλήζε φξηα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο πξάμεο» (Ρνπζζάθεο, 2011:121). ε 

γεληθέο γξακκέο, νη αλσηέξσ πξνηάζεηο ππνδεηθλχνπλ ηε ζπρλή αιιά βξαρείαο 

δηάξθεηαο επηκφξθσζε, ζε άκεζε δηαζχλδεζε κε ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο πξάμεο, 

ρσξίο ζεσξεηηθνινγίεο θαη κε ελίζρπζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θπξίσο δεμηνηήησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

                          

Ζ επηηπρία εθαξκνγήο ηνπο, φκσο, ζην ελ πνιινίο αλνκνηνγελέο επξσπατθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν θάζε άιιν παξά δεδνκέλε είλαη. πσο επηζεκαίλεηαη, 

αθφκα θαη αλ ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ αξρψλ γίλεη κε ηηο θαιχηεξεο ησλ πξνζέζεσλ, 

«ν δηάβνινο θξχβεηαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο. Ζ εμεηδίθεπζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο, ηδηαίηεξα 

φηαλ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ πνιηηηθέο ειίη κε δηαθνξεηηθέο αηδέληεο, ζε ρψξεο κε 

δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο παξαδφζεηο θαη κε πνιχ δηαθνξεηηθά θνηλσληθν-
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νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ζα είλαη ην ηειηθφ θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο» 

(Ρνπζζάθεο, 2011:125). Δπηπξφζζεηα, απηφο ν θαηάινγνο πξνζφλησλ ελδέρεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη δηηηά: Χο κηα δήισζε θαιψλ πξνζέζεσλ θαη αθφξκεζε γηα αιιαγέο κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη σο έλαο κεραληζκφο 

ελαξκφληζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ειέγρνπ ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο (Ρνπζζάθεο, 2011:121-122). Αθφκα πεξηζζφηεξν, ε 

αλάδεημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο ησλ βαζηθφηεξσλ ζπληειεζηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο δελ ζα έπξεπε λα απνηππψλεηαη κφλν κέζσ εξγαιεηαθψλ 

δεηθηψλ θαη πιαηζίσλ αλαθνξάο. Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα απνθηήζεη θαη άιιεο 

δηαζηάζεηο, ζρεηηθέο θπξίσο κε ηελ εκπέδσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη  

αιιειεγγχεο (Dublin, 2008).  

 

Δπηπιένλ, γηα λα νδεγεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί απηνβνχισο θαη ζπλεηδεηά ζε 

κηα δηαδηθαζία ζπλερηδφκελεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα ηνπο εκπηζηεπζνχκε σο ελεξγνχο εξεπλεηέο κε 

αλαπηπγκέλεο θξηηηθέο ηθαλφηεηεο, σο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο πνπ βηψλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα «σο κηα δηα βίνπ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, κε δηαδνρηθά επεηζφδηα αλαζηνραζκνχ» (Μαπξνγηψξγνο, 2011:614).                   

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη ζπλεπψο λα έρνπλ πεξηζψξηα επηκνξθσηηθήο απηελέξγεηαο. 

Άιισζηε, «θαλείο δελ κπνξεί λα αλαπηχμεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

αλαπηχζζνληαη ελεξγεηηθά., άξα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ην λα είλαη θεληξηθά 

αλακεκεηγκέλνη ζηηο απνθάζεηο πνπ  αθνξνχλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο κάζεζεο» (Day, 2003:24). Πξάγκαηη, «νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, εάλ ηνπο εκπηζηεπζνχκε ζην λα αλαπηχμνπλ νη ίδηνη ηελ 

νξζή θξίζε ηνπο αληαλαθιαζηηθά, κέζα ζε θξηηηθέο θνηλφηεηεο» (Ovens, 1999:304). 

Απηφ ζεκαίλεη δπλαηφηεηα ζπλεξγαζηψλ θαη ζπλεξγεηψλ κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, δίθηπα εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθέο 

θνηλφηεηεο κάζεζεο (Schleicher, 2012:52). 

πσο είλαη επξέσο απνδεθηφ, ε έλλνηα ηεο εκπηζηνζχλεο είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή  γηα ηελ πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε φια ηα 

επίπεδα, γηα ηνλ πςειφ επαγγεικαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ηελ πξνψζεζε θαη δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο 

θαη θαηλνηνκίαο.  Λφγσ ηεο ζπλζεηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, ην θιίκα εκπηζηνζχλεο 
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ζηελ εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα εκπεδσζεί, είλαη  φκσο εμαηξεηηθά εχθνιν 

λα δηαξξαγεί. Σν πξψην βήκα πάλησο ζεσξείηαη πσο είλαη ε έθθξαζε εκπηζηνζχλεο 

ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μάιηζηα, «ζα πξέπεη ην ζχζηεκα λα 

εκπηζηεπηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνηνχ αθφκα απηνί απνδείμνπλ εκπξάθησο φηη ην 

αμίδνπλ» (Cerna, 2014:36). Γπζηπρψο, κηα ηέηνηα ζρέζε ακνηβαίαο θαη ζηέξεεο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ θνηλσλίαο θαη εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη αθφκα εδξαησζεί 

(Whitty, 2000:291). Σα ζχγρξνλα θξάηε θαίλεηαη λα έρνπλ απνηχρεη ζηε δηαρείξηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο θαηά δχν έλλνηεο: Σνπο ζεσξνχλ ππεχζπλνπο γηα ηε κε 

επίηεπμε πςειφηεξσλ καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ, ρσξίο φκσο ηελ ίδηα ζηηγκή λα ηνπο 

πξνζθέξνπλ ηα κέζα γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο (Fullan, 1993b:104).  

Απφ ηελ άιιε, δελ έρεη αθφκα αθνπζηεί μεθάζαξα ε θσλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ην πψο νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη έλα απνηειεζκαηηθφ, ζπλεθηηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ 

ζχζηεκα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Μέρξη ζηηγκήο, πεξηζζφηεξν 

κηινχλ εμ νλφκαηνο ηνπο ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη ηα 

ηδξχκαηα πνπ παξαδνζηαθά ζρεδηάδνπλ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ζε εζληθφ επίπεδν. Αλ, φκσο, δελ πξαγκαηνπνηεζεί έλαο νπζηαζηηθφο δηάινγνο κε ηα 

κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ νη επηκνξθσηηθέο 

ηνπο αλάγθεο κε ηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή αξέλα, ηα δεηήκαηα εμνπζίαο θαη ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε είλαη πξάγκαηη πνιχ δχζθνιν λα αλακέλνπκε ηελ πξνψζεζε 

ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν κφλν κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θνηλά 

ζπκθσλεκέλσλ αξρψλ (Πακνπθηζφγινπ, 2011:648). 

Θα πξέπεη αθφκα λα πείζνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ 

επηρεηξνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη γηα ην ζπλαθφινπζν κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Σφηε κφλν ζα πεηζηνχλ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ 

πξνζδνθά λα εμππεξεηήζεη ε ζπλερηδφκελε ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ζην πιαίζην πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο ηξεηο ππεξεζληθνχο 

πξσηαγσληζηέο. Απηφ, φκσο, δελ έγηλε εμ αξρήο αληηιεπηφ. Πέξαζε, έηζη, αξθεηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα γίλεη επξέσο απνδεθηή ε άπνςε φηη ε επηηπρία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, φζν πεηζηηθέο θαη αλ είλαη σο πξνο ηηο γεληθέο ηνπο 

αξρέο, δηαζθαιίδεηαη κφλν αλ ηηο ζηεξίμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη νη ππεχζπλνη 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη «ε θαξδηά ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο» (OECD, 1989, 

ζην Day, 2003:21).  
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Θα πξέπεη επηπξνζζέησο λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη ηα φξηα ηεο επζχλεο ηνπο 

απέλαληη ζην δήηεκα ηεο βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ: Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

φλησο θαζνξηζηηθά ζεκαληηθνί γηα ηε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, -θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία ε ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πξνζθέξεη ηα κέγηζηα. Γελ θέξνπλ φκσο απνθιεηζηηθά ηελ 

επζχλε, δελ είλαη νη κνλαδηθνί ππφινγνη θαη δελ αξθεί κφλνλ ε δηθή ηνπο ζπκβνιή. 

Πξέπεη ζπλεπψο ν ξφινο ηνπο λα αληηκεησπηζηεί νιηζηηθά,  ην ίδην θαη ην δήηεκα ηεο 

δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο (Day, 2003:21).  

Ζ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη, πξάγκαηη, κηα δηαδηθαζία ζχλζεηε θαη 

πνιππαξαγνληηθή. Πξέπεη λα γίλεη φκσο θαηαλνεηφ «πσο ε εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρεη αθφκα ηελ ηηκή λα είλαη ζπγρξφλσο ην δπζθνιφηεξν δήηεκα θαη ε 

θαιχηεξε ιχζε γηα ηα πξνβιήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε» (Fullan, 1993b:105). 

Βξηζθφκαζηε ινηπφλ ζε αλαδήηεζε ελφο θαηλνχξγηνπ επηκνξθσηηθνχ παξαδείγκαηνο, 

ελφο απνδεθηνχ ζπζηήκαηνο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηθαλνπνηήζεη 

επξχηαηεο θνηλσληθέο αλάγθεο, κεηά απφ ζεζκηθέο αιιαγέο κεγάιεο θιίκαθαο ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (OECD, 2005· Schwille & Démbélé, 2007). 
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6
ν
  θεθάιαην:   Η ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα 
 

 

Δηζαγσγηθά 

 

Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα είρε πάληνηε κεγάιν εηδηθφ βάξνο (Καςάιεο & 

Παπαζηακάηεο, 2002:38· Μαηζαίνπ, 2006:87-88). Μεηά ηε δνινθνλία ηνπ 

Καπνδίζηξηα θαη ηνλ εξρνκφ ηνπ ζσλα, ζα αξρίζεη νπζηαζηηθά ε αλνηθνδφκεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα. ηελ εμέιημε ηνπ, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζπλδέζεθε ζηελά ηφζν σο δεκφζηνο ζεζκφο φζν θαη σο ηδενινγηθφο 

κεραληζκφο κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, φπσο άιισζηε ζπλέβε θαη κε 

φια ηα δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα (Καδακίαο & Καζζσηάθεο, 1995:15).  

Σν λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο δαλείδεηαη  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ (θαη φρη 

κφλν) ζεζκνχο απφ ηελ Δπξψπε (ακαξά, 2005:23), ζε κηα επνρή πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο δαλεηζκφο απνηεινχζε πάγηα ηαθηηθή. Οη επηδξάζεηο απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ πξνεγκέλσλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη δηαρξνληθφ θαηλφκελν, πνπ ζπλερίζηεθε αδηάιεηπηα 

αθφκα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‘80, ε έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ Δ.Δ. θαη ε ξνή ησλ θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

ελεξγνπνίεζαλ κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Καηά πφζν, φκσο, νη επηρεηξνχκελεο αιιαγέο νινθιεξψζεθαλ θαη 

αθνκνηψζεθαλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη; ε πνην βαζκφ εκπεδψζεθαλ 

θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο; Καη, ηέινο, πφζν 

επεξέαζαλ, εθζπγρξφληζαλ θαη ελίζρπζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ειιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ; 
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6.1  Ο εμεπξσπατζκφο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

Ζ Δπξψπε σο έλλνηα έρεη δηαπεξάζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λεφηεξνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο, απφ ηελ ίδξπζε ηνπ έσο ηηο εκέξεο καο (Featherstone, 2014). Ζ Διιάδα  

παξαθνινπζεί κε ελδηαθέξνλ ηα εθπαηδεπηηθά ηεθηαηλφκελα ζηελ Δπξψπε, πηνζεηεί 

εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο, εηζάγεη εθπαηδεπηηθά κνληέια. Σφζν νη έιιελεο 

παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη, φζν θαη ε ίδηα ε δνκή ηνπ βαπαξηθήο θαηαγσγήο 

πξσηνβάζκηνπ θαη δεπηεξνβάζκηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο έρνπλ βαζχηαηα 

επεξεαζηεί απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο επνρήο. Οη δηαδηθαζίεο εθπαηδεπηηθνχ 

δαλεηζκνχ ζπλερίζηεθαλ αδηάιεηπηα. Αθφκα θαη κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, 

φια ηα εθπαηδεπηηθά κεηαξξπζκηζηηθά επεηζφδηα πνπ βίσζε ν ηφπνο  έρνπλ μεθάζαξν 

δηεζλέο απνηχπσκα (Μαηζαίνπ, 2007· Μαηζαίνπ & Ρνπζζάθεο, 2011α· Matheou, 

2007α).    

ηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο ήηαλ έληνλε ε εθπαηδεπηηθή παξνπζία ησλ 

ΖΠΑ ζηε ρψξα καο, παξφιν πνπ ε Διιάδα δέρζεθε ηερληθή βνήζεηα θαη απφ άιια 

θξάηε. Με ακεξηθαληθή θαηά βάζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ ππνζηήξημε κηαο νκάδαο 

ακεξηθαλνηξαθψλ επηζηεκφλσλ, αιιά θαη κέζσ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ πνπ 

βξίζθνληαλ ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ΖΠΑ, ε Διιάδα έιαβε ζην δηάζηεκα απηφ ηερληθή 

βνήζεηα θαη εθπαηδεπηηθά δάλεηα πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ ίδξπζε ζεκαληηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ, φπσο ήηαλ ην Βαζηιηθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ (ην ελ ζπλερεία 

Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ), ε ρνιή Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη 

Σερληθήο Δθπαίδεπζεο /ΔΛΔΣΔ, ην Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Έξεπλαο/ΚΔΠΔ, 

αθφκα θαη ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (Κππξηαλφο, 2004).  

Παξάιιεια, ε Διιάδα πξνζέβιεπε θαη πξνο ηε γεξαηά ήπεηξν: Ζ 

εληαηηθνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηεπαθψλ κε ηελ Δπξψπε ζα μεθηλήζεη ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1959, φηαλ ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαηέζεζε επίζεκα ην Αίηεκα χλδεζεο 

ηεο ρψξαο κε ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα /ΔΟΚ. Απφ ηφηε, ε ειιεληθή 

εθπαίδεπζε άξρηζε λα πξνζαλαηνιίδεηαη βαζκηαία πξνο ηα δεδνκέλα θαη ηηο 

απνθάζεηο ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πξνζδηνξηδφκελε απφ 

¨ελλνηνινγηθά νξφζεκα¨, φπσο πξνζέγγηζε, πξνζρψξεζε, πιήξεο έληαμε, θιπ. 

(Μαπξνγηψξγνο, 2003· Ρνπζζάθεο, 2010). 
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Ζ δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, ζην δηάζηεκα 1967-1974, επέθεξε ηε 

δηαθνπή ησλ εληαμηαθψλ δηαδηθαζηψλ καδί κε ηε ¨ρνπληνπνίεζε¨ ηφζν ησλ δνκψλ 

φζν θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Κπξηάξρεζαλ νη μελνθνβηθέο 

αληηιήςεηο, ε εζσζηξέθεηα θαη ε παξσρεκέλε πξνβνιή ειιελνρξηζηηαληθψλ θαη 

εζληθηζηηθψλ ηδεσδψλ. ην δηάζηεκα απηφ, ε ρψξα δέρζεθε ηερληθή βνήζεηα απφ 

άιινπο θνξείο, φπσο ν ΟΟΑ, ε ΟΤΝΔΚΟ θαη ε Γηεζλήο Σξάπεδα. Ζ 

Απνθαηάζηαζε ηεο Γεκνθξαηίαο, ην θαινθαίξη ηνπ 1974, επαλεθθίλεζε ηηο 

εληαμηαθέο δηαδηθαζίεο: Σελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1981, ε Διιάδα γηλφηαλ θαη επίζεκα ην 

10
ν
 κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (Ρνπζζάθεο, 2010).    

Ζ εζληθή καο εθπαίδεπζε βξέζεθε ηφηε κπξνζηά ζε κηα ηεξάζηηα πξφθιεζε: 

Έπξεπε αθελφο λα ¨απνπρνπληνπνηεζεί¨, λα απνβάιεη δειαδή ηνλ παλνπηηθφ 

κεραληζκφ ειέγρνπ ησλ ηδενινγηθν-πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ πνπ είρε επηβάιεη ε 

δηθηαηνξία. Αθεηέξνπ φθεηιε λα εθζπγρξνληζηεί, λα εμεπξσπατζηεί, λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο θνηλνηηθέο πξνδηαγξαθέο, λα ελζσκαηψζεη ην θνηλνηηθφ 

θεθηεκέλν θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο δνκέο. Σελ επνρή εθείλε βέβαηα, ε 

Κνηλφηεηα δελ είρε αθφκα ην ζεζκηθφ δηθαίσκα επέκβαζεο ή επηβνιήο 

εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ ζηα θξάηε-κέιε. Οχηε φκσο θαη ε Διιάδα είρε 

θιεξνλνκήζεη εθθξεκφηεηεο απφ ην δηθηαηνξηθφ ηεο παξειζφλ, ιφγσ ηεο δηαθνπήο 

ησλ εληαμηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο (Καδακίαο & Καζζσηάθεο, 

1995·  Ρνπζζάθεο, 2010). 

ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, νη επξσπατθέο επηξξνέο ζηε ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

γίγλεζζαη εληάζεθαλ. Ο επξσπατθφο εθπαηδεπηηθφο ιφγνο δηαπνηίδεη θαη επεξεάδεη 

ηελ εγρψξηα εθπαηδεπηηθή επηρεηξεκαηνινγία θαη ηηο ζπδεηήζεηο ηφζν κέζα ζην 

ειιεληθφ Κνηλνβνχιην φζν θαη κεηαμχ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

θχθισλ. Ο εμεπξσπατζκφο σο επηρεηξεκαηνινγία λνκηκνπνηεί θαη απνλνκηκνπνηεί 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ιεηηνπξγψληαο σο παξάγνληαο εθζπγρξνληζκνχ, 

αλαδηνξγάλσζεο, αληηκεηψπηζεο ησλ ρξφλησλ παζνγελεηψλ θαη βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Ρνπζζάθεο, 2010).  

Ζ ζχγθιηζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο κε ηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά πξφηππα 

ππαγνξεχνληαλ πξσηίζησο απφ ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο ζηα δεδνκέλα ηεο 

δηεζλνπνίεζεο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαζψο θαη απφ ηελ απαίηεζε γηα κηα 

ζπλνιηθή πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ  ζπζηήκαηνο.                        
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Ο εμεπξσπατζκφο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο επηβάιινληαλ φκσο θαη απφ δχν 

επηπιένλ ιφγνπο: Απφ ηελ ηδηαίηεξε γεσπνιηηηθή θαη γεσνηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

Διιάδαο κέζα ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα, αλ 

θαη πιήξεο κέινο ηεο επξσπατθήο νηθνγέλεηαο, παξέκελε ζηελ επξσπατθή 

εκηπεξηθέξεηα απνηειψληαο κηα «ηδηφκνξθε πεξίπησζε πνιηηηθήο δπζπξαγίαο, 

εζληθήο αλαζθάιεηαο, πνιηηηθήο θαρεμίαο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αδξάλεηαο» 

(Καδακίαο & Καζζσηάθεο, 1995:22). 

Σν θιείζηκν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηελ έλαξμε ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Α΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο /Α΄ ΚΠ (1989-1993). 

Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθαλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο νη αλαγθαίεο δνκέο, φπσο ε 

Γ/λζε Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ, ην Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Κέληξν 

Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ ηεο Αιινδαπήο/ΓΗΚΑΣΑ, νη Σάμεηο Τπνδνρήο γηα 

ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο, θ.α Οη αληηδξάζεηο ζηα παξαπάλσ θαη νη θσλέο 

επξσζθεπηηθηζκνχ εθπνξεχνληαη ηελ πεξίνδν απηή απφ ηελ Αληηπνιίηεπζε θαη ηηο 

δπλάκεηο ηεο Αξηζηεξάο (Ρνπζζάθεο, 2010). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λενθηιειεχζεξεο επξσπατθήο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ζηελ 

Διιάδα ηα δχν κεγάια θφκκαηα ελαιιάζζνληαη ζηελ εμνπζία, ζε αληίζεζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν αδηάιεηπηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ην Παλειιήλην 

νζηαιηζηηθφ Κίλεκα/ΠΑΟΚ. Δθηφο απφ ηα πνιηηηθννηθνλνκηθά δεδνκέλα, 

δηαθνξνπνηνχληαη ηψξα θαη ηα θνηλσληθά: Ζ Διιάδα ηελ πεξίνδν απηή κεηαηξέπεηαη 

απφ ρψξα πξνέιεπζεο κεηαλαζηψλ, ζε ρψξα ππνδνρήο, γεγνλφο πνπ αιιάδεη 

νξηζηηθά ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηεο πξνθίι. Αλεμάξηεηα πάλησο απφ ηηο 

πνιηηηθέο ελαιιαγέο, ε ειιεληθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πξνζαλαηνιίδεηαη πιήξσο 

πξνο ηηο θνηλνηηθέο θαηεπζχλζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ηνλ μεθάζαξν επξσπατθφ 

ηεο πξνζαλαηνιηζκφ αιιά θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο.                     

Οη επηδξάζεηο ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, φζν θαη αλ 

θαίλεηαη λα πεξηνξίδνληαη ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ, -κηα 

πεξίνδν πνπ θπξηαξρεί ν ιφγνο πεξί ζνζηαιηζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο-, ηζρπξνπνηνχληαη έληνλα κεηά ην Μάαζηξηρη (1992) θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν κεηά ηε Ληζζαβφλα (2000). Δίλαη ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν 

εηζάγνληαη ζηνλ εγρψξην εθπαηδεπηηθφ ιφγν έλλνηεο φπσο απνδνηηθφηεηα, 

απνηειεζκαηηθφηεηα, θαηλνηνκία, -παξά ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ αξηζηεξψλ 
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πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. Ζ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή επηξξνή ζα εληζρπζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε, απνθηψληαο πνηνηηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

κεγάιν εηδηθφ βάξνο, - κεγαιχηεξν ίζσο απφ απηφ άιισλ κεηξνπνιηηηθψλ θξαηψλ-

κειψλ, φπσο ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία.                  

Ζ έλαξμε ηεο λέαο ρηιηεηίαο ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζχγθιηζεο θαη ην φξακα ηεο λνκηζκαηηθήο ελνπνίεζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο. Καη πάιη, ε ελαιιαγή ησλ δχν κεγάισλ θνκκάησλ ζηελ 

εμνπζία δελ επέθεξε δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηε γεληθφηεξε ηάζε ζχγθιηζεο ησλ 

εζληθψλ κε ηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα (Μαηζαίνπ, 2007· Μαηζαίνπ & 

Ρνπζζάθεο, 2011α· Matheou, 2007α). Οη επξσπατθέο επηδξάζεηο ζηελ ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα απνηππψζεθαλ ζηε δεκηνπξγία ησλ Ηλζηηηνχησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο/ΗΔΚ, ζηε δηάρπζε ησλ δξάζεσλ ησλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ, ζηε ιεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο/ΓΔ, ζηελ 

εθαξκνγή ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ 

εκπέδσζε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο, ζηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ/ΔΑΠ, θ.α. (Μαηζαίνπ, 2007· Μαηζαίνπ & Ρνπζζάθεο, 2011α· 

Μαπξνγηψξγνο, 2003·  Matheou, 2007α). 

κσο, παξά ηα ζεηηθά βήκαηα θαη ηε ζεζκηθή πξνζαξκνγή πνπ επηηεχρζεθε, ν 

επξσπατθφο βεκαηηζκφο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ αξγνχο, 

΄΄κεζνγεηαθνχο ξπζκνχο΄΄ θαη ζνβαξέο αδπλακίεο.   Ζ πνξεία εθδεκνθξαηηζκνχ, 

εθζπγρξνληζκνχ θαη εμεπξσπατζκνχ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ εμ αξρήο 

¨θνβηθή¨, γεκάηε αζπλέρεηεο, παιηλσδίεο, παξεθθιίζεηο θαη κεγάιεο δπζθνιίεο 

εθαξκνγήο  εθζπγρξνληζηηθψλ κέηξσλ θαη νπζηαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κέζα ζε 

έλαλ εθπαηδεπηηθφ  ¨ρνξφ αληηθάζεσλ¨  (Μαπξνγηψξγνο, 2003· Ρνπζζάθεο, 2010). 

Παξάιιεια, ζεκεηψζεθαλ πνιιέο δπζιεηηνπξγίεο ζε επίπεδν νξγάλσζεο, 

ηερλνγλσζίαο θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, αθφκα θαη ζε επίπεδν λννηξνπίαο θαη 

ηζνξξνπηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θέληξσλ πνιηηηθήο εμνπζίαο. Σξεηο θαη πιένλ 

δεθαεηίεο κεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα, νη ρξφληεο 

παζνγέλεηεο θαη θαθνδαηκνλίεο ηνπ ππέξκεηξα ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο δελ ππνρψξεζαλ, νη θνκκαηηθέο θαη πειαηεηαθέο ζρέζεηο δηαησλίδνληαη, 

ν καθξνπξφζεζκνο, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη πξνυπνζέζεηο πνηνηηθήο 

δηαζθάιηζεο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ δξάζεσλ απνπζηάδνπλ, ελψ είλαη εκθαλήο ε 
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έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ζπλέρεηαο, θαζψο θαη ε επηθαλεηαθή θαη επθαηξηαθή 

αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ (Μαηζαίνπ & Ρνπζζάθεο, 2011· Ρνπζζάθεο, 

2010).  

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη  παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο 

επέδξαζαλ αξλεηηθά θαη ζην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηε ρψξα καο ε Γηα 

βίνπ Μάζεζε, θαη εηδηθφηεξα ε Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ σο δηαθξηηφ επηζηεκνληθφ 

πεδίν. Καη εδψ, επαλαιήθζεθε ην ίδην ζρεδφλ ζθεληθφ: Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ 

ηδηφκνξθνπ ειιεληθνχ ζρεκαηηζκνχ, ε Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζηε ρψξα καο δελ 

απέθηεζε ζηαζεξά εξείζκαηα, πηνζεηψληαο ζπρλά ζπληεξεηηθνχο έσο απηαξρηθνχο 

ηδενινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ ηελ απνμέλσζαλ απφ ηε ιατθή βάζε. Γηα κηα 

ζεηξά παξαγφλησλ δελ πξνέθπςε απφ εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, νχηε απνηέιεζε έλα 

εζληθφ φξακα ή ηνπιάρηζηνλ κηα γεληθεπκέλα απνδεθηή, ζπιινγηθή αμία. Γελ ππήξμε 

ζπλεπψο νπζηαζηηθή ηαχηηζε κε ηα αηηήκαηα θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ιατθψλ ηάμεσλ, 

νχηε απνηέιεζε κηα εγγελή δηαδηθαζία κε θαηαμησκέλν θνηλσληθφ ξφιν. 

Οπσζδήπνηε, απφ ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

κεηά, δεκηνπξγήζεθαλ λέα δεδνκέλα πνπ επηηάρπλαλ ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ.                       

Ζ επηηάρπλζε φκσο απηή δελ ήηαλ απηφβνπιε, αληηζέησο νθείινληαλ ζε θαζαξά 

εμσγελείο παξάγνληεο, έγηλε δε κε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο θαη αλνξζφδνμεο 

πξαθηηθέο. Πξνζδηνξίζηεθε θπξίσο απφ ηηο πνιηηηθν-νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζην 

δηεζλέο παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο θαη ηε ξνή ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ 

Σακείνπ/ΔΚΣ.  Γηα ην ιφγν απηφ, αλαγθαζηηθά  ζπκκνξθψζεθε θαη ελαξκνλίζηεθε 

κε ηηο θνηλνηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο. Γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα κάιηζηα 

απνπζίαδε ν θεληξηθφο, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη πξνυπνζέζεηο πνηνηηθήο 

δηαζθάιηζεο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ. Γπζηπρψο, ε αλεπαξθήο θαη  αζπληφληζηε 

αληίδξαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ε επθαηξηαθή, ζρεδφλ 

ηπρνδησθηηθή, αληηκεηψπηζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ απφ ηελ άιιε ζηέξεζαλ ηε 

ρψξα απφ κηα πξαγκαηηθά κεγάιε επθαηξία: Να δεκηνπξγεζνχλ, απφ ηελ έλαξμε ησλ 

θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηε δεθαεηία ηνπ ‘80, εθείλεο νη ζεζκηθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ θνηλσληθή εκπέδσζε ηνπ ζεζκνχ (Βεξγίδεο, 

1999β· Καξαιήο, 2002, 2003, & 2009·   Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2002· Κφθθνο, 

2004·  Παηζηάδνπ, 2009).                                                                             
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6.2  Σν επηκνξθσηηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα: Αλαζθφπεζε 

 

Μέζα ζε απηφ ην ελ πνιινίο παξσρεκέλν νξγαλσηηθφ πιαίζην, νη ππεχζπλνη 

γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα καο, δείρλνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ην κεγάιν εηδηθφ βάξνο ηεο πνηνηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπλερηδφκελεο επηκφξθσζεο ηνπ. Σνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν 

ξεηνξηθήο, γίλεηαη απνδεθηφ πσο ν εθπαηδεπηηθφο «… ζπλδηακνξθψλεη ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο». Αληηκεησπίδεηαη, έηζη, ε επηκφξθσζε 

ηνπ  σο  κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, «…ε νπνία ζπλδέεη ηε βαζηθή θαηάξηηζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ηελ πηνζέηεζε ζηάζεσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο λα αμηνπνηνχλ πνηνηηθά ηηο επηζηεκνληθέο θαη 

παηδαγσγηθέο εμειίμεηο, λα αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηα αλαζηνραζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηνπο δξάζεο θαη λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο 

γλψζεο» (Π.Η., 2009:3).  

 Ο ζεζκφο ηεο επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο 

πεξηφδνπο: Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ηηο αξρηθέο επηκνξθσηηθέο πξνζπάζεηεο απφ ηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα έσο ην 1978. Ζ δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν 1978-1992 

θαηά ηελ νπνία ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ νη ρνιέο Δπηκφξθσζεο Λεηηνπξγψλ 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο/ΔΛΓΔ θαη νη ρνιέο Δπηκφξθσζεο Λεηηνπξγψλ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο/ΔΛΜΔ. Ζ ηξίηε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν απφ ην 1992, έηνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηκνξθσηηθψλ Κέληξσλ /ΠΔΚ, έσο ηηο εκέξεο καο  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ (αξρέο 19
νπ

 αηψλα -1978), ε 

ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε 

ππαλάπηπμεο. Πεξηνξηδφηαλ ζπλήζσο ζε νκηιίεο επηκνξθσηηθνχ πεξηερνκέλνπ απφ 

κνξθσηηθνχο ζπιιφγνπο θαη επηζηεκνληθέο ελψζεηο, φπσο ήηαλ γηα παξάδεηγκα ην Α΄ 

Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ηνπ 1904, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην «χιινγν πξνο δηάδνζε 

σθειίκσλ βηβιίσλ» θαη ηνλ Φηινινγηθφ χιινγν «Παξλαζζφο» (Καζζσηάθεο & 

Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 2011:673-705). Οη πξψηεο ζπζηεκαηηθέο επηκνξθσηηθέο 

δξάζεηο  πινπνηήζεθαλ απφ ην Γηδαζθαιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο /ΓΜΔ, ην νπνίν 

ηδξχζεθε ην 1910 (Ν. ΓΦΗΖ {3718}/1910) έρνληαο σο ζθνπφ ηε ζεσξεηηθή θαη 
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παηδαγσγηθή κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, κε αξρηθά 

κνλνεηή, θαη απφ ην 1951-52 δηεηή θνίηεζε. Κπξηάξρεζε ε ινγηθή ηεο επηινγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε ή κεηεθπαίδεπζε κέζσ εμεηάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

καζήκαηα, θαζψο θαη ε κεγάιε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ αληαλαθινχζε ηνλ παξαδνζηαθφ θαη ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, απνζθνπνχζε δε ζηε δεκηνπξγία επηηειηθψλ ζηειερψλ δηνίθεζεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ είρε επηιεθηηθφ ραξαθηήξα θαη πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα. Σν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιάκβαλε ηφζν παηδαγσγηθά φζν θαη καζήκαηα γεληθήο 

παηδείαο. Αληίζηνηρε πξνζπάζεηα κεηεθπαίδεπζεο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ  

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο μεθίλεζε απφ ην 1922 ζην Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ θαη αξγφηεξα ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Ν. 2857/1922).  

Σν Γηδαζθαιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο ραξαθηεξίζηεθε γηα ηελ επνρή ηνπ σο 

έλαο πξσηνπνξηαθφο ζεζκφο: Γηα πάλσ απφ πελήληα ρξφληα, πξνζέθεξε 

επηκνξθσηηθέο επθαηξίεο ζηνπο έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ ιεηηνχξγεζαλ σο πνιιαπιαζηαζηέο ζηνπο 

ζπλαδέξθνπο ηνπο. Οπσζδήπνηε φκσο,  ε θπξίαξρε ηδενινγία θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πξέπεη λα εηδσζνχλ 

κέζα απφ ην θνηλσληθν-πνιηηηθφ πξίζκα ηεο επνρήο. Μηαο επνρήο πνπ ζεκαδεχηεθε 

απφ δπζκελή γηα ηελ Διιάδα ηζηνξηθά γεγνλφηα, φπσο ήηαλ ε Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή, ε Γεξκαληθή Καηνρή θαη Δκθχιηνο Πφιεκνο. Σν Γηδαζθαιείν 

θαηεγνξήζεθε γηα  ηνλ ζπληεξεηηθφ ηδενινγηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ εμάξηεζή 

ηνπ απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εμνπζία θαη ηελ ειηηίζηηθε ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαζψο 

δελ κπνξνχζε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε, ε Οκνζπνλδία 

Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο /ΟΛΜΔ, ε Οκνζπνλδία Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Λεηηνπξγψλ /ΟΗΛΔ θαζψο θαη άιινη πνιηηηθνί παξάγνληεο, ππνζηήξημαλ πσο ε 

ιεηηνπξγία ηνπ νδεγνχζε  «ζηελ πξνπαξαζθεπή ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα 

αλαιάκβαλαλ ηελ επνπηεία ηνπ επηκνξθσηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ επηκνξθνχκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο», απαηηψληαο ηελ θαηάξγεζε ηνπ (Καζζσηάθεο & Αζαλαζνπνχινπ-

Βξαράκε, 2011:673-705·  Ξσρέιιεο, 2011:593-601· Φξαγθνχιεο, 2008).  
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ πεξίνδν πξηλ ην 1975, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε 

έλαλ αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ λα θάλνπλ ρξήζε ππνηξνθηψλ θαη θιεξνδνηεκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα εθπνλήζνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε θξάηε ηεο Γ. Δπξψπεο. 

Αξγφηεξα, δφζεθε ε δπλαηφηεηα γηα ιήςε ππνηξνθηψλ κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζην εζσηεξηθφ. Απηέο νη επηκνξθσηηθέο 

δηεπξχλζεηο ζηεξίρζεθαλ α) ζην Ν. 2145/1930 κε ηνλ νπνίν ζεζκνζεηήζεθε ε δηεηήο 

εθπαηδεπηηθή άδεηα γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ αιινδαπή, β) ζηελ ίδξπζε ηνπ 

Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ /ΗΚΤ, ην 1951 θαη γ) ζε ζρεηηθέο ρνξεγίεο απφ 

θιεξνδνηήκαηα (Καζζσηάθεο & Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 2011:673-705). 

Σν 1964, ζην πιαίζην ηεο ζπληεινχκελεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη 

κε ηε ζπκβνιή πξνζσπηθνηήησλ κεγάιεο εκβέιεηαο (φπσο ν Φάλεο Καθξηδήο), 

ηδξχζεθε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην /Π.Η., σο θνξέαο ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.              

Σν Π.Η. θαηαξγείηαη απφ ηε δηθηαηνξία ηνπ 1967. Σν λέν θαζεζηψο ηδξχεη ην 

Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, πνπ ην 1972 κεηνλνκάδεηαη ζε Μαξάζιεην 

Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, κε δχν ηχπνπο επηκφξθσζεο, κηα κείδνλα 

δηεηνχο δηάξθεηαο θαη κηα βξαρεία, εμακεληαίαο έσο εηήζηαο δηάξθεηαο.                                 

Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην επαληδξχεηαη ην 1976 κε ην  Ν. 186/1975 σο Κέληξν 

Δπηκφξθσζεο θαη Μειεηψλ ηεο Δθπαίδεπζεο /ΚΔΜΔ.  Σέινο, κε ην Ν. 1566 ηνπ 

1985, κεηνλνκάδεηαη ζε Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην /Π.Η., σο θαζαξά εξεπλεηηθφ θαη 

επηηειηθφ φξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην θιέγνλ δήηεκα ηεο βειηίσζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Βεξγίδεο, 1996 & 2012· Καζζσηάθεο, 

1996·  Ξσρέιιεο, 2011).               

Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976-1977 ζήκαλε θαη ην πέξαζκα ζηε 

δεχηεξε ηζηνξηθά επηκνξθσηηθή πεξίνδν, θαζψο νδήγεζε ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ πξψησλ ρνιψλ Δπηκφξθσζεο Λεηηνπξγψλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο / ΔΛΓΔ 

(Π.Γ.. 255/1979) θαη ησλ πξψησλ ρνιψλ Δπηκφξθσζεο Λεηηνπξγψλ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο /ΔΛΜΔ (Π.Γ. 127/1977 & Π.Γ. 459/1978). Μέρξη ην 1983, είραλ 

δεκηνπξγεζεί ζπλνιηθά νθηψ ΔΛΜΔ θαη δέθα ΔΛΓΔ, ζηα θπξηφηεξα αζηηθά 

θέληξα ηεο ρψξαο. Οη ΔΛΓΔ θαη ΔΛΜΔ  ιεηηνχξγεζαλ ζην πιαίζην ηνπ 

γεληθφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ έσο ηηο αξρέο ηνπ ΄90, κε εηήζην 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο. ηηο ΔΛΓΔ θαη ΔΛΜΔ θνίηεζαλ απφ ην 1977-78 έσο ην 

1992 πεξίπνπ 15.000 εθπαηδεπηηθνί (Βεξγίδεο, 1996 & 2012·  Καζζσηάθεο, 1996).               



362 
 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ήηαλ, φκσο, 

πνιιά: Καηαξρήλ, θαη παξά ηελ θπξίαξρε αληίιεςε ηεο επηκφξθσζεο σο δηθαίσκα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη ΔΛΓΔ θαη ΔΛΜΔ ηεινχζαλ ππφ ηε ζηελή επνπηεία ηνπ 

θξάηνπο πνπ ήιεγρε ηφζν ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φζν θαη ηελ επηινγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (Τθαληή & Βνδαΐηεο, 2011:628-638). Λεηηνχξγεζαλ έηζη 

βάζεη ελφο γξαθεηνθξαηηθνχ θαη ζρνιεηνπνηεκέλνπ κνληέινπ, πνπ αληαλαθινχζε ηηο 

γλσζηέο παζνγέλεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

πνπ ζπληάζζνληαλ εξήκελ ησλ επηκνξθνχκελσλ, αλαπαξήγαγε αθαδεκατθά ζρήκαηα 

πνπ ειάρηζηα είραλ ππφςε ηνπο ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Δπηπιένλ, ιφγσ 

ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο θαηαλνκήο, απνδείρζεθε πξνβιεκαηηθή ε επάλδξσζε κε 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ρνιψλ πνπ βξίζθνληαλ καθξηά απφ παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα. Δπηπξφζζεηα, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο ήηαλ ηεξάζηην, δελ κπνξνχζε λα 

ηθαλνπνηεζεί κεγάινο αξηζκφο αηηήζεσλ ππνςεθίσλ γηα επηκφξθσζε (ην 2% πεξίπνπ 

ησλ θαζεγεηψλ θαη ην 1,5%  ησλ δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ εηεζίσο), ελψ 

πξνθαινχληαλ αλαζηάησζε ζηα ζρνιεία απφ ηελ απνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Απνπζίαδαλ επίζεο σο ζεκαηηθφ αληηθείκελν επηκφξθσζεο νη Νέεο Σερλνινγίεο, 

παξά ηηο ελδείμεηο ζεκαληηθφηεηάο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.                                                

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΔΛΓΔ θαη ΔΛΜΔ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 θαη κεηά, 

ζπγρξνλίζηεθε κε ηα αηηήκαηα  ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ π.ρ. απαίηεζαλ θαη πέηπραλ ηελ εηζαγσγή ζε απηέο ρσξίο 

εμεηάζεηο, πηνζεηψληαο ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πξνο 

επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ (Βεξγίδεο, 1996 & 2012· Γνχθαο, 2007·  Καζζσηάθεο & 

Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 2011:673-705· Ξσρέιιεο, 2011:593-601).  

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηηο δπζιεηηνπξγίεο ησλ 

ΔΛΓΔ θαη ΔΛΜΔ,  άξρηζε λα σξηκάδεη ε ηδέα γηα ζεζκηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα 

επηκφξθσζεο ηεο ρψξαο καο. Έηζη ην 1981, κεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηε 

ζνζηαιηζηηθή θπβέξλεζε ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο /ΠΑΟΚ,  

θαηαξγήζεθε ν επηζεσξεηηζκφο: Με ην Ν. 1304/82, ηα θαζνδεγεηηθά θαη 

επηκνξθσηηθά θαζήθνληα ησλ επηζεσξεηψλ εθπαίδεπζεο κεηαβηβάζηεθαλ ζην 

λενζχζηαην ζεζκφ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ. Αθνινχζεζε ν Νφκνο-Πιαίζην 

1566/1985, πνπ εκπεξηείρε έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηνηρείν, ηε ξεηή αλαθνξά - 

εθπαηδεπηηθή ηνκή φηη «φιεο νη κνξθέο επηκφξθσζεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο» (άξζξν 28). Ζ επηκφξθσζε δειαδή δελ αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο 
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δηθαίσκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά σο αηνκηθή ηνπ ππνρξέσζε, σο αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο (Βεξγίδεο, 2012:97-127· Καζζσηάθεο & 

Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 2011:673-705).  

Ο 1566/1985 πξνζδηφξηζε πσο ζθνπφο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη: 

 Ζ ελεκέξσζε ησλ λεν-εηζεξρνκέλσλ ζην επάγγεικα γηα ηα Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, γηα δεηήκαηα δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο θαη πξνζαξκνγήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.                                                            

 Ζ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο 

εμειίμεηο, ηηο λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ηελ 

πξνζαξκνγή ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, θ.α.  

 Ζ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, ζε 

καζήκαηα, κέηξα θαη  ζεζκνχο, θαζψο θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα άζθεζε 

λέσλ θαζεθφλησλ.  

Βάζεη ηνπ λένπ Νφκνπ-Πιαηζίνπ, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθξίζεθε ζε:   

 Τπνρξεσηηθή Δηζαγσγηθή Δπηκφξθσζε ησλ ππνςεθίσλ πξνο δηνξηζκφ ή 

ησλ λενδηφξηζησλ, πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο   

 Δηήζηα Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζπκπιεξσκέλα πέληε έηε 

ππεξεζίαο  

 Πεξηνδηθέο Δπηκνξθψζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζε πεξηθεξεηαθή ή παλειιαδηθή 

θιίκαθα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ζε πεξίπησζε 

εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ. 

Ο Νφκνο-Πιαίζην 1566/1985 νπζηαζηηθά θαηήξγεζε ηα Γηδαζθαιεία θαη 

αληηθαηέζηεζε ηηο ΔΛΓΔ θαη ΔΛΜΔ κε ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα / 

ΠΔΚ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζα εθθηλνχζε αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα. Χο θνξείο 

επηκφξθσζεο νξίζηεθαλ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην /Π.Η. θαη ηα Πεξηθεξεηαθά 

Δπηκνξθσηηθά Κέληξα /ΠΔΚ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε 

έδξα ζε κεγάιεο πφιεηο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε παξαξηήκαηα ζε κηθξφηεξα 

αζηηθά θέληξα. Με ηνλ ίδην Νφκν, πξνβιέθζεθε ε κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνζρνιηθήο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε κεηεθπαίδεπζε ζε 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

απφ ηηο δχν βαζκίδεο. Σέινο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ 
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αλαηέζεθε ζηελ ηφηε Παηδαγσγηθή Σερληθή ρνιή /ΠΑΣΔ  - ρνιή Δθπαηδεπηηθψλ 

Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο /ΔΛΔΣΔ, θαζνιηθφο 

δηάδνρνο ηεο νπνίαο ππήξμε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000 ε Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο 

θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο /ΑΠΑΗΣΔ.  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΠΔΚ ην Τπνπξγείν Παηδείαο αλέζεζε ζε 

εκπεηξνγλψκνλεο ηεο ΟΤΝΔΚΟ ηε ζχληαμε ζρεηηθήο κειέηεο. Οη πξνηάζεηο ησλ 

Chiappano θαη Valdevelde ππεβιήζεζαλ ην 1988 πεξηιακβάλνληαο: 1) Τπνρξεσηηθή 

Δπηκφξθσζε ηξηψλ ηχπσλ (Δηζαγσγηθή δηάξθεηαο 3 κελψλ, Σαρχξξπζκε δηάξθεηαο 3 

κελψλ-ΠΔΚ, θαη Σαρχξξπζκε ησλ Γηεπζπληηθψλ θαη Δπνπηηθψλ ηειερψλ θαη 2) 

Πξναηξεηηθή Δπηκφξθσζε 4 ηχπσλ (Παλεπηζηεκηαθή Δπηκφξθσζε ζχληνκεο 

δηάξθεηαο, Αηνκηθή, Μεηεθπαίδεπζε ζε ΑΔΗ, Δηδηθή Δηήζηα Δπηκφξθσζε 

Δπηκνξθσηψλ θαη ηειερψλ κεηά απφ εμεηάζεηο (Φξαγθνχιεο, 2008).                                       

ηε ζπλέρεηα, ην Τπνπξγείν Παηδείαο αλέζεζε ζηνλ θαζεγεηή Π. Ξσρέιιε ηε 

ζχζηαζε Δπηηξνπήο γηα ηε κειέηε ησλ πξνηάζεσλ πνπ θαηέζεζαλ νη μέλνη 

εκπεηξνγλψκνλεο. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο νδήγεζε θαηαξρήλ ζηε ςήθηζε ηνπ Ν. 

1824/88 πνπ ηξνπνπνηνχζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 1566/85 ζρεηηθά κε ηηο 

κνξθέο θαη ηνπο θνξείο επηκφξθσζεο αιιά θαη ην ξφιν ηνπ Π.Η. (πνπ πιένλ δελ 

ζεσξείηαη θνξέαο επηκφξθσζεο), θαη ελ ζπλερεία ζην Π.Γ. 348/89, πνπ φκσο δελ 

ηέζεθε πνηέ ζε εθαξκνγή.  

Ζ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ζηελ ηξίηε επηκνξθσηηθή 

πεξίνδν: Σν 1991, ε  Δπηηξνπή αθειιαξίδε αλέιαβε ηε δηακφξθσζε θαη θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΠΔΚ, αμηνπνηψληαο ηα δεδνκέλα απφ ηε 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνιφγησλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ 

Γηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία. Οη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο νδήγεζαλ ζην Νφκν 

2009/1992 θαη ζην Π.Γ. 250/92 γηα ηε «Ρχζκηζε ζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηκφξθσζεο 

θαη ζεκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηκνξθσηηθψλ θέληξσλ». Με ην Ν. 2009/92, 

εληείλεηαη μαλά ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο ηεο επηκφξθσζεο θαη εληζρχεηαη ν ξφινο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ/Π.Η.  ζην ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ,. ηδξχζεθε ζην Π.Η 

Σκήκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο (Καζζσηάθεο & 

Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 2011:673-705· Μαπξνγηψξγνο, 1994).       
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Σν άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 250/92 πξνέβιεπε ηηο εμήο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:  

 Δηζαγσγηθή επηκόξθσζε (έσο ηέζζεξηο κήλεο) γηα ηνπο ππνςεθίνπο πξνο 

δηνξηζκό εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο  

 Πεξηνδηθή επηκόξθσζε ζε δύν επηκνξθσηηθνύο θύθινπο, θάζε αθαδεκατθό 

έηνο (έσο ηξεηο κήλεο), γηα ηνπο κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο  

 Δηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα βξαρείαο δηάξθεηαο, από 10 σο 100 ώξεο, 

γηα όινπο ηνπο ππεξεηνύληεο εθπαηδεπηηθνύο, θαη σο 200 ώξεο γηα 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνύλ ζε κνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο  

 Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ θάιπςε εηδηθώλ αλαγθώλ ησλ κειώλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο πνπ αθνξνύλ ζηελ επηκόξθσζε ησλ ζηειερώλ ηεο 

εθπαίδεπζεο (Ν. 2986/02), ησλ ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ (άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 

250/92), ησλ νκνγελώλ πνπ ππεξεηνύλ σο απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζε 

ειιεληθά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ (άξζξν 8 ηνπ παξαπάλσ Π.Γ.), ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο (άξζξν 9) θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζην πιαίζην ησλ Δπξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Comenius, 

Lingua, Arion, Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ., Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

 Μεηεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γηδαζθαιεία 

Γ.Δ. θαη Νεπηαγσγώλ ζηα Π.Σ.Γ.Δ. θαη Π.Σ.Ν.).  

 ην πιαίζην ηεο πξναηξεηηθήο επηκόξθσζεο, ζεκηλάξηα πνπ αθνξνύλ ζε 

ζέκαηα θαηλνηόκσλ δξάζεσλ όπσο: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αγσγή 

Τγείαο, Αγσγή ηνπ Καηαλαισηή, Κπθινθνξηαθή Αγσγή, Δηδηθή Αγσγή, 

Ηζόηεηα ησλ Φύισλ, ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο θ.ά.  

 

Με ην Π.Γ. 250/92, ελεξγνπνηήζεθε επηηέινπο ε ιεηηνπξγία ησλ 14 αξρηθψλ ΠΔΚ 

κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ/ΔΚΣ, νθηψ 

νιφθιεξα ρξφληα κεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηνπο. Σα ΠΔΚ ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ 

Τπνπξγφ Παηδείαο, ελψ ην Π.Η. γλσκνδνηεί γηα ηε ζχλζεζε ηνπ πεληακεινχο 

πληνληζηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ, γηα ηε κνξθή, ηε δηάξθεηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ο αξηζκφο ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

απμήζεθε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, θαζψο ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαλ απφ 
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ηα ΠΔΚ είραλ έσο ην 1996 κηθξφηεξε δηάξθεηα (ηξεηο κήλεο) (Γνχθαο, 2007· Saiti & 

Saitis, 2006). 

ην πβξηδηθφ δηάζηεκα 1992-1993, ηα ΠΔΚ παξείραλ ππνρξεσηηθά πξνγξάκκαηα 

εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο ηξίκελεο δηάξθεηαο θαη πξνγξάκκαηα πεξηνδηθήο 

επηκφξθσζεο ηεηξάκελεο δηάξθεηαο, ζπγθεληξσηηθά δνκεκέλα, κέζσ ελφο εληαίνπ 

θαη θνηλνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο πξναηξεηηθά καζήκαηα θαη ρσξίο θακία 

δπλαηφηεηα ζπλδηακφξθσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ, εθηφο απφ ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο.  

Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αθαδεκατθφ ραξαθηήξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 

ηελ αλαζηάησζε πνπ πξνθαινχληαλ ζηα ζρνιεία απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξνο 

επηκφξθσζε απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, πίεδαλ γηα κηα εθ λένπ αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο (Καζζσηάθεο & Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 2011:673-705). 

Καηά ηε δεχηεξε θάζε ιεηηνπξγία ηνπο (1995-1996), θαη βάζεη ησλ Τ.Α. 

Γ2/2322/29-3-95 θαη Γ2/7578/12-10-1995 κε ηηο νπνίεο εηζήρζε ν ζεζκφο ησλ 

επέιηθησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε πηινηηθή κνξθή, νη δηαδηθαζίεο έγηλαλ 

πεξηζζφηεξν απνζπγθεληξσηηθέο θαη ηα ΠΔΚ απέθηεζαλ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα 

επειημίαο ζην ζρεδηαζκφ θαη δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο. Απηή ε 

ζεζκηθή εμέιημε ζεκαηνδφηεζε κηα θακπή ζηα επηκνξθσηηθά δξψκελα ηεο ρψξαο 

καο, θαζψο εκπξάθησο εγθαηαιείθζεθαλ νη εηήζηεο θαη θεληξηθά θαηεπζπλφκελεο 

επηκνξθψζεηο ηνπ παξειζφληνο ζηηο ΔΛΓΔ θαη ΔΛΜΔ.  Δγθαηληάζηεθε έηζη κηα 

πεξίνδνο ξεπζηφηεηαο κε ηελ αλαδήηεζε λέσλ, επέιηθησλ θαη βξαρχρξνλσλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. ηαδηαθά, ε θεληξηθή επνπηεία ραιάξσζε αηζζεηά, ν 

άλσζελ έιεγρνο ππνρψξεζε, ελψ θαιιηεξγήζεθε κηα εηθφλα πινπξαιηζκνχ θαη 

ειεπζεξίαο, κε πςειή πνζνζηά ζπκκεηνρηθφηεηαο. (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 1998· 

Γξφιιηνο, 1997-98:44-49·  Καζζσηάθεο & Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 2011:673-

705·  Μαπξνγηψξγνο, 1993:13-18· Ξσρέιιεο, 2011:593-601· Υαξακήο & 

Κνηζηθάθεο, 2005·  Saiti & Saitis, 2006).    

Έηζη, ηελ πεξίνδν 1998-2001, ζηα 16 ΠΔΚ ηεο ρψξαο ζρεδηάζηεθε θαη 

πινπνηήζεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο ηαρχξξπζκσλ πξναηξεηηθψλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ /ΣΠΔΠ, δηάξθεηαο 40 σξψλ, ηα νπνία αθνξνχζαλ θπξίσο ζέκαηα 

δηδαθηηθήο, εηδηθά επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη εθκάζεζε Ζ/Τ (Βεξγίδεο, 2012:97-127). 

Σα πξνγξάκκαηα ζρεδηάδνληαλ απφ νκάδα επηκνξθσηψλ θαη γλσζηνπνηνχληαλ ζηνπο 
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ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη επέιεγαλ «ζαλ πειάηεο» θαη ζπκκεηείραλ 

ζε απηά  θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο Ο ζρεδηαζκφο βέβαηα δελ θάιπςε φιε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, θαζψο δελ πξνζθέξζεθαλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο εηδηθήο αγσγήο, 

θιπ (Βεξγίδεο, 2012:97-127·  Ξσρέιιεο, 2011:593-601· Τθαληή & Βνδαΐηεο, 2011: 

628-638). 

Σελ πεξίνδν απηή, δηνξγαλψζεθε επίζεο κηα ζεηξά ζπλεδξίσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαδήηεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο, φπσο: 1) Σν ζπλέδξην πνπ 

νξγάλσζε ην πεξηνδηθφ χγρξνλε Δθπαίδεπζε (1982) κε ζέκα: «Ζ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: πξνβιήκαηα, πξννπηηθέο, πξνηάζεηο», 2) Σν Γηεζλέο πλέδξην πνπ 

νξγάλσζε ν Σνκέαο Παηδαγσγηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ην 1983, κε 

ζέκα:  «Ζ εθπαίδεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο», 3) ην Δ΄ Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην πνπ νξγάλσζε ε ΟΛΜΔ ην 1988 κε 

ζέκα «Βαζηθή θαηάξηηζε, κεηεθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ» θαη 4) ην πλέδξην πνπ 

νξγάλσζε ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Δπξπδίθε ην 1988, κε ζέκα: «Ζ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» (Φξαγθνχιεο, 2008:175).                                                                                                    

Αλαγλσξίζηεθε επίζεο ε αλάγθε ραξηνγξάθεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γεγνλφο πνπ απφ ην 1981 θαη κεηά ελεξγνπνίεζε ζρεηηθέο 

δξάζεηο, αξρηθά ζην Σκήκα ηεο Λατθήο Δπηκφξθσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

ηαδηαθά, θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ έθδνζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηνπ Διιεληθνχ 

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ / ΔΑΠ, αλαπηχζζεηαη ν δηάινγνο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο 

αλίρλεπζεο θαη θαηαγξαθήο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ελψ πξνηείλνληαη θαη 

πνηθίια κνληέια απνηχπσζήο ηνπο (Βεξγίδεο, 2012:97-127). 

Σελ πεξίνδν απηή, ηδξχεηαη ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο /ΚΔΔ (Ν. 2327 

/1995) σο αλεμάξηεηνο εξεπλεηηθφο θνξέαο θαη ζπληνληζηηθφ φξγαλν γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο- δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα. Παξάιιεια επίζεο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ΠΔΚ, 

έγηλε πξνζπάζεηα δηεχξπλζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ πξνζθνξά 

πνηθίισλ πξνγξακκάησλ απφ ηα Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Πξνζθέξνληαλ αθφκα 

θαη πξνγξάκκαηα εμνκνίσζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ δελ ήηαλ θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ πηπρίνπ.   
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ην ίδην δηάζηεκα, νη επηδξάζεηο ηεο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη 

πεξηζζφηεξν έληνλεο, κέζσ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο θαη 

Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο /ΔΠΔΑΔΚ, ζην πιαίζην ησλ Κνηλνηηθψλ 

Πιαηζίσλ ηήξημεο /ΚΠ. πγθεθξηκέλα, ε έληαμε πνηθίισλ επηκνξθσηηθψλ 

δξάζεσλ ζην ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηνπ Α΄ (1994-1999) θαη Β΄ ΔΠΔΑΔΚ (2000-

2006), νδήγεζε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη 

ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ ΠΔΚ: Πξάγκαηη, ε ιεηηνπξγία ηνπο ζηαδηαθά 

αηφλεζε,  πεξηνξίζηεθε δε ζηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε ησλ λενδηφξηζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ κε ην Π.Γ. 45/1999 έγηλε γηα φινπο ππνρξεσηηθή (Βεξγίδεο, 

2012:97-127·  ΚΔΜΔΣΔ, 2008·  Φξαγθνχιεο, 2008·  Υαξακήο & Κνηζηθάθεο, 2005· 

Τθαληή & Βνδαΐηεο, 2011:628-638·  Saiti & Saitis, 2006).            

Ζ απγή ηεο λέαο ρηιηεηίαο επεθχιαζζε εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, δνκηθέο 

αιιαγέο ζην ζχζηεκα επνπηείαο ηεο επηκφξθσζεο, θαζψο θαη ελέξγεηεο ζπλδεδεκέλεο 

κε ηηο θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ζην πιαίζην ηνπ Β΄ ΔΠΔΑΔΚ. Οη βαζηθέο 

αδπλακίεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ε αζπλέρεηα, ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ, 

ε απνζπαζκαηηθφηεηα, νη κηθξνπνιηηηθέο παξεκβάζεηο,  ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ 

αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο. Βαζηθή επηκνξθσηηθή δξάζε παξακέλεη ε εηζαγσγηθή 

επηκφξθσζε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ (Καζζσηάθεο & Αζαλαζνπνχινπ-

Βξαράκε, 2011:673-705). Σν 2002, επί ππνπξγίαο Π. Δπζπκίνπ, ςεθίζζεθε ν Ν. 

2986/2002 «Οξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 24/13-2-

2002), βάζεη ηνπ νπνίνπ ε επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΔΚ κεηαβηβάζηεθε ζηηο 

λεντδξπζείζεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο (Φξαγθνχιεο, 2008).  

 

Σελ πεξίνδν απηή επίζεο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδξχζεθε βάζεη ηνπ Ν. 2986/2002 ν Οξγαληζκφο  Δπηκφξθσζεο  

Δθπαηδεπηηθψλ /ΟΔΠΔΚ σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ /ΝΠΗΓ, κε έδξα ηελ 

Αζήλα. Απηή ε ζεζκηθή εμέιημε πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε ππέξβαζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνχξγεζε ην ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηνπ Β΄ ΔΠΔΑΔΚ: Βάζεη 

ησλ λέσλ θαλνληζκψλ, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην δελ κπνξνχζε λα είλαη ζπγρξφλσο 

θνξέαο πινπνίεζεο, θνξέαο ειέγρνπ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηειηθφο 
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δηθαηνχρνο ησλ παξαγφκελσλ έξγσλ (Καζζσηάθεο & Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 

2011:673-705). Ζ ίδξπζε ηνπ ΟΔΠΔΚ ζπλδέζεθε κε ηελ ειπίδα ηεο νπζηαζηηθήο 

βειηίσζεο θαη ηνπ θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο. Απνζηνιή ηνπ ήηαλ «ν επηηειηθφο ζρεδηαζκφο θαη ν 

ζπληνληζκφο ησλ πνιιαπιψλ, ζπρλά δηάζπαξησλ θαη άγλσζησλ, κνξθψλ 

επηκφξθσζεο». πγθεθξηκέλα, σο έξγν ηνπ ΟΔΠΔΚ νξίζηεθε (Μπαγάθεο, 2010): 

 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

 Ο ζπληνληζκφο φισλ ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

 Ζ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  

 Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία επηκνξθσηηθψλ θέληξσλ  

 Ζ θαηαλνκή θαη δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ 

 Ζ πηζηνπνίεζε ησλ παξφρσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο  

 

ην ζχληνκν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν ΟΔΠΔΚ πινπνίεζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα, παξήγαγε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, επηκνξθσηηθφ πιηθφ 

θαη ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο κειέηεο. Γπζηπρψο, νη ζπλήζεηο πνιηηηθέο αγθπιψζεηο, ε 

ειιηπήο ζηειέρσζε κε ην απαξαίηεην επηζηεκνληθφ, δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ 

πξνζσπηθφ, αιιά θαη ε επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ λεν-ηδξπζέληνο 

Οξγαληζκνχ θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπηκφξθσζεο ηνπ Π.Η. δεκηνχξγεζαλ ηξηβέο  θαη 

ζεκαληηθέο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνξξφθεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, 

πεξηνξίδνληαο ηε δπλακηθή ηνπ (Βεξγίδεο, 2012:97-127· Καζζσηάθεο & 

Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 2011:673-705· Φξαγθνχιεο, 2008·  Stylianidou, Bagakis 

& Stamovlasis /OECD, 2004). 

 

Σελ πεξίνδν απηή, πινπνηνχληαη πνηθίια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα απφ 

δηάθνξνπο ζεζκηθά αξκφδηνπο θνξείο:  Δηζαγσγηθή Δπηκφξθσζε απφ ην Π.Η. θαη ηνλ 

ΟΔΠΔΚ (2003-2010), Δπηκνξθψζεηο γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Π.Η.), 

Δπηκφξθσζε γηα ηε Γηαρείξηζε Σάμεο (ΠΗ), Δπηκφξθσζε ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

(ΠΗ), Δηζαγσγηθή Δπηκφξθσζε (ΟΔΠΔΚ), Δπηκφξθσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΟΔΠΔΚ), 



370 
 

Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο (Π.Η), Δπηκφξθσζε γηα ηελ Απηναμηνιφγεζε 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ (ΚΔΔ), Δπηκφξθσζε γηα ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (ΟΔΠΔΚ).  

Σελ πεξίνδν 2005-2006, πινπνηήζεθε ζηα ΠΔΚ  επηκφξθσζε ησλ ειιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κέζσ ελφο ηαρχξπζκνπ  

πξνγξάκκαηνο γηα 2500 εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ 

ΠΔ02, ΠΔ09, ΠΔ10 θαη ΠΔ13. ηφρνο, λα επηηεινχλ θαιύηεξα ηα  δηδαθηηθά ηνπο 

θαζήθνληα πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο γηα ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην επξσπατθφ 

γίγλεζζαη (Π.Η., 2007). 

εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ 

ελδν-ππεξεζηαθήο επηκφξθσζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη νπσζδήπνηε ε χπαξμε θαηλνηνκηθψλ ζηνηρείσλ ζην 

πεξηερφκελν θαη ηα νξγαλσηηθά πξφηππα, ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ζηε ζπλεξγαζία κε 

θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο θ.α. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε απνηέιεζε ε πινπνίεζε ηνπ δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο Carpe Vitam 

Leadership for Learning, ηνπ νπνίνπ ην ζπληνληζκφ αλέιαβε ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Cambridge ππφ ηελ επνπηεία ηνπ John MacBeath, κε ηε ζπκκεηνρή επηά ρσξψλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα (Μπαγάθεο, Γεκεξηδή & ηακάηεο, 2007).  

ηνηρεία θαηλνηνκίαο εκπεξηέρνπλ επίζεο θαη νη εζληθέο επηκνξθσηηθέο 

δξάζεηο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ Κνηλφηεηα γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ζηηο ΣΠΔ. ηφρνο, ην λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο νη δπλαηφηεηεο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ελζσκαηψζεθαλ πξσηνβνπιίεο θαη 

πξνγξάκκαηα ζηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Γξάζεο, φπσο είλαη ην πξφγξακκα 

Minerva πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηηο ΣΠΔ θαη 

ζηε δηεχξπλζε ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο κάζεζεο (www.minervaeurope.org). 

Ζ εκπέδσζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ζπλερίδεηαη έσο ζήκεξα: 

Ζ ζρεηηθή Πξάμε «Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη 

Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε», πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, (ΔΠΑ 2007-

2013) κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 



371 
 

Σακείν) θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη κε επζχλε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο/ΗΔΠ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ & Δθδφζεσλ-

Γηφθαληνο /ΗΣΤΔ (www.b-epipedo2.cti.gr). 

ηα ηέιε ηνπ 2010 θαη κεζνχζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζπγρσλεχνληαη πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί κεγάιεο επηκνξθσηηθήο εκβέιεηαο. Ηδξχζεθε έηζη ην 

Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο /ΗΔΠ σο ΝΠΗΓ (Ν.3966/2011), κεηά ηε ζεζκηθή 

ζπγρψλεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ/Π.Η., ηνπ Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ/ΟΔΠΔΚ, ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο/ΚΔΔ θαη ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο/ΗΠΟΓΔ 

(www.iep.edu.gr). Ζ ζπγθεθξηκέλε ζχκπηπμε άιιαμε νινθιεξσηηθά ηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο. Σα ζεζκηθά πιενλεθηήκαηα 

ηνπ λένπ θνξέα είλαη πξάγκαηη ζεκαληηθά, θαζψο ην ΗΔΠ (Μπαγάθεο, 11/12/2012): 

 

1) «Μπνξεί λα δνκήζεη  εμ αξρήο ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηηο ζχγρξνλεο 

ζπλζήθεο, ρσξίο ηηο αγθπιψζεηο ηνπ παξειζφληνο. 

2) Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθνκίζεη θέξδε απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο 

εκπεηξίαο. 

3)  Γελ αληηκεησπίδεη αληαγσληζκνχο θαη δηαγσληζκνχο απφ άιινπο ζπλαθείο 

επηηειηθνχο θνξείο. 

4) Έρεη ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο εληαίσλ θαη φρη απνζπαζκαηηθψλ 

εζληθψλ εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ, κε αμηνπνίεζε θνλδπιίσλ ηνπ 

ΔΠΑ θαη εζληθψλ πφξσλ. 

5) Έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκπξάμεσλ κε άιινπο θνξείο, ηξηηνβάζκηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζρνιηθέο κνλάδεο, θιπ. 

6) Μπνξεί λα ζπγθξνηεί νκάδεο εξγαζίαο, λα πξνθεξχζζεη έξεπλεο θαη κειέηεο. 

7)  Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ζπλέδξηα, εξγαζηήξηα, θιπ 

8) Μπνξεί λα αλαζέηεη ζε άιινπο θνξείο εξεπλεηηθά-αλαπηπμηαθά έξγα». 

Γπζηπρψο κέρξη ζήκεξα, ηα ζεζκηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ΗΔΠ δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί 

πξνο φθεινο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζπγρψλεπζεο ησλ πξφηεξσλ θνξέσλ, νη ζπλήζεηο πνιηηηθέο 

εκπινθέο, ν ζπγθεληξσηηζκφο θαη ε γξαθεηνθξαηία, νη δχζθακπηεο λννηξνπίεο ησλ 

ηζπλφλησλ, ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη ε ππνζηειέρσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ νδήγεζαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλαίξεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ (Μπαγάθεο, 2012 & 2015α). 
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ήκεξα, ε ελδνυπεξεζηαθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαθξίλεηαη ζε 

ππνρξεσηηθή θαη πξναηξεηηθή. Ζ ππνρξεσηηθή δηαθξίλεηαη ζε πεξηνδηθή θαη 

ηαρχξξπζκε, ελψ ε πξναηξεηηθή πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα καθξάο, κεζαίαο θαη 

βξαρείαο δηάξθεηαο.  εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο παξαπάλσ επηκνξθσηηθέο δξάζεηο 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζηα ΠΔΚ ε Δηζαγσγηθή Δπηκφξθσζε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, 

πινπνηνχληαη θαη νξηζκέλα πξναηξεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηφζν απφ ηα 

ΠΔΚ φζν θαη απφ άιινπο θνξείο, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θπξίσο 

γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσλίαο /ΣΠΔ (Καζζσηάθεο & Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 2011:673-705·                  

Π.Η., 2009). 

 
ζνλ αθνξά ηνπο παξφρνπο, ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ επηκνξθσηηθφ πιαίζην 

θπξηαξρεί κεγάιε πνιπηππία, θαζψο πνηθίινη θνξείο επηκφξθσζεο πξνζθέξνπλ 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα εθπαηδεπηηθνχο: Σα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά 

Κέληξα, ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 

ηα Αλψηαηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ε Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο 

θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο (ρνιηθνί χκβνπινη), 

αιιά θαη άιινη επηκνξθσηηθνί άμνλεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη Τπεχζπλνη 

Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Αγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, θ.α.) (Καζζσηάθεο & Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 2011:673-705· 

Υαξακήο & Κνηζηθάθεο, 2005).  
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6.3     Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο: Οη πξνβιεκαηηζκνί 

 

1)   Παξά ηηο πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ, ε θξίζε ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε 

είλαη ρξφληα, θαίλεηαη δε λα έρεη απνθηήζεη ελδεκηθή  κνξθή. Αιιεπάιιεια 

κεηαξξπζκηζηηθά επεηζφδηα  έιαβαλ ρψξα, φκσο δελ ηειεζθφξεζαλ: Οη 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηα ηέιε ηνπ ‘50 απφ ηελ Δζληθή Ρηδνζπαζηηθή 

Έλσζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή, ην 1964-65 απφ ηελ Έλσζε Κέληξνπ ηνπ 

Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ην 1976-77 απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Καξακαλιή, ζηε δεθαεηία ηνπ ‘80 απφ ην Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα ηνπ 

Αλδξέα Παπαλδξένπ, φιεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ δηαθνξεηηθά θπβεξλεηηθά 

ζρήκαηα, κέζα φκσο ζην ίδην θξαηηθφ πιαίζην. ιεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηνηρεία 

αζπλέρεηαο θαη αζπλέπεηαο, απφ αλνινθιήξσηεο ππνζρέζεηο θαη πξνζδνθίεο. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη,  ε θαηάξα ηνπ ίζπθνπ θαίλεηαη λα βαξαίλεη ην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ «… δηαθξίλεηαη απφ έλα κνλαδηθφ ηξφπν 

επαλφδνπ ζην παξειζφλ, παξά ηηο επφκελεο πξνζπάζεηεο γηα αιιαγή» (Καδακίαο, 

1995β:40-41 & 2006:303).  

 

2) ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αζθείηαη ζθιεξή θξηηηθή:                        

Απφ πνιινχο επηζεκαίλεηαη θαηαξρήλ ν απζηεξά ζπγθεληξσηηθφο, γξαθεηνθξαηηθφο, 

απηαξρηθφο, ηεξαξρηθά δνκεκέλνο θα απφιπηα ειεγρφκελνο παηεξλαιηζηηθφο ηνπ 

ραξαθηήξαο. Αλαθεξφκαζηε ζε κηα ¨εθπαηδεπηηθή γξαθεηνθξαηία¨ πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ππεξζπγθεληξσηηζκφ, ππεξβνιηθά κεγάιν αξηζκφ ππαιιήισλ, απηαξρηζκφ,  

θνξκαιηζκφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα (Καδακίαο, 1995:49).  

 Δπεηδή κάιηζηα  ε  βάζε  ηεο  ηεξαξρηθήο ππξακίδαο  παξνπζηάδεη  ηεξάζηην  

εχξνο,  ζεσξείηαη  φηη  είλαη  ην  κεγαιχηεξν θαη  ην  πην  εθηεηακέλν  ζχζηεκα  

δηνίθεζεο  ζηνλ  ειιεληθφ  ρψξν. Δπηπξνζζέησο, είλαη ππέξκεηξα ζπγθεληξσηηθφ θαη 

γξαθεηνθξαηηθφ. Οη  δηνηθεηηθέο  αξκνδηφηεηεο  βαξαίλνπλ  σο  πξνο ηελ  πνζφηεηα   

ζηελ  θνξπθή  ηεο  ηεξαξρίαο θαη  κεηψλνληαη  φζν  θαηεβαίλνπκε  πξνο  ηε  βάζε. Με  

ππξακηδνεηδή  κνξθή  νξγάλσζεο, ε  ειιεληθή  Πξσηνβάζκηα  θαη  Γεπηεξνβάζκηα  

εθπαίδεπζε   έρεη θαηά ζπλέπεηα πεξηνξηζκέλεο  δπλαηφηεηεο  άζθεζεο  νπζηαζηηθήο 

δηνίθεζεο  ζε  ηνπηθφ-ζρνιηθφ  επίπεδν, θαζψο κηα  πιεζψξα  λφκσλ,  δηαηάμεσλ  θαη  

εγθπθιίσλ  δελ  αθήλνπλ  πνιιά  πεξηζψξηα απηελέξγεηαο θαη πξσηνβνπιηψλ. Καηά 
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ζπλέπεηα, ε Γηεχζπλζε   ηνπ  ειιεληθνχ  δεκφζηνπ    ζρνιείνπ  δελ  έρεη κέρξη 

ζηηγκήο ηε ζεζκηθή δπλαηφηεηα  αλάιεςεο θαη πινπνίεζεο  καθξνπξφζεζκσλ 

ζρεδηαζκψλ. Πεξηνξίδεηαη αλαγθαζηηθά  ζην  βξαρππξφζεζκν  πξνγξακκαηηζκφ  πνπ  

αθνξά  θπξίσο δηαρεηξηζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο  εξγαζίεο. Αθφκα  θαη  ζηελ  

ηξηηνβάζκηα  εθπαίδεπζε, φπνπ  ε ειεπζεξία  θηλήζεσλ  είλαη κεγαιχηεξε,  ππάξρνπλ  

φξηα  ηα  νπνία  δελ  κπνξνχλ  λα  μεπεξαζηνχλ (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 

1994:136-137·  Κνπηνχδεο, 1999:36-40). 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ραξαθηεξίδεηαη  σο  έλα απφ ηα πιένλ ζπγθεληξσηηθά θαη γξαθεηνθξαηηθά ζηελ 

Δπξψπε. Ζ  ζρεηηθή  ζπδήηεζε  γηα  ηελ  απνθέληξσζε  ηνπ   είλαη  καθξά, 

εμειίρζεθε δε ζηαδηαθά ζε  δηαπξαγκάηεπζε  γηα  ηελ  θαηαλνκή  αξκνδηνηήησλ  

κεηαμχ ηεο  Σνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο  θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. κσο,  νχηε  

θάπνην ζπγθεθξηκέλν  ζρέδην  θαίλεηαη λα ππάξρεη κέρξη ζήκεξα, νχηε  θαλ  κηα  

δέζκε  ηδεψλ  γηα  ην  είδνο  ηεο  απνθέληξσζεο  πνπ επηδεηνχκε ζηελ  εθπαίδεπζε,  

ηνπο  ζηφρνπο  θαη  ηηο  πνιηηηθέο  πνπ  απηή ζα ππεξεηήζεη.  Απφ  ηελ  πιεπξά  ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο  αθνχγνληαη θσλέο  αλεζπρίαο  θαη  δηαηππψλνληαη  

ζνβαξέο επηθπιάμεηο  γηα  ηπρφλ  δπζκελείο  αιιαγέο  ζην  εξγαζηαθφ  θαζεζηψο  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.    Μέρξη ζηηγκήο πάλησο, παξά  ηε  ξεηνξηθή  ηεο  αιιαγήο θαη ηηο 

θαηά θαηξνχο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ππήξμε κφλνλ  εθρψξεζε  

δηαρεηξηζηηθψλ  αξκνδηνηήησλ  απφ  ηελ  θεληξηθή  εμνπζία,  πνπ  ζπλερίδεη λα θξαηά  

πεηζκαηηθά γηα  ηνλ  εαπηφ  ηεο  ην  δηθαίσκα  ηεο  ηειηθήο απφθαζεο  (Αλδξένπ,  

1999:155-165). 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαηεγνξείηαη επηπιένλ γηα κηα αλψθειε 

εκκνλή πξνο ηηο αλζξσπηζηηθέο ζεσξεηηθέο ζπνπδέο, -ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο 

παξαγλσξίδεηαη ε δηαρξνληθή θαη παγθφζκηα αμία ηνπο. ηελ επνρή καο, φκσο, νη 

αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ε παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία θαη ε θνηλσληθή 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα απαηηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν κηα πεξηζζφηεξν πξαθηηθή, 

πινπξαιηζηηθή θαη ρξεζηηθή εθπαίδεπζε (Mattheou, 1998).  

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εγθαιείηαη επίζεο γηα ηνλ έληνλα εζσζηξεθή, 

εζλνθεληξηθφ θαη κνλνπνιηηηζκηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Μνινλφηη ε πνιηηηζκηθή 

κνλνιηζηθφηεηα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο έρεη θινληζζεί θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο απφ ηελ είζνδν ρηιηάδσλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ, απφ ηε 
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δηάρπζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη απφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

μέλσλ επηξξνψλ (Καδακίαο & Καζζσηάθεο, 1995:23), ε ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε 

παξακέλεη επίθαηξε: Ζ ζπγθξφηεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζην ειιεληθφ ζρνιείν 

ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη θνβηθά ηε ξεηή επηδίσμε ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ γηα ηε 

ζπγθξφηεζε επξσπατθψλ ηαπηνηήησλ (Αβδειά, 1997). 

3) Ζ δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα επεξεάζηεθε 

άκεζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο Έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα, απφ ην 

πξψην θηφιαο αίηεκα ζχλδεζεο. Απφ ην 1986 θαη κεηά, νη αλά επνρή πξνζπάζεηεο 

νινθιήξσζεο ησλ Δζληθψλ Γηαιφγσλ γηα ηελ Παηδεία αλαθέξνληαη ζην αίηεκα ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Δίλαη, φκσο, φιε απηή ε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο θαη 

ελαξκφληζεο νπζηαζηηθή; πλδέεηαη άξαγε κε ηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  καο 

δνκψλ ή ζπληζηά πεξηζζφηεξν κηα κεραληζηηθή δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο; 

Οπσζδήπνηε, ε πιήξεο έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ην 

1981 ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε επξέσλ δηαδηθαζηψλ πξνζαξκνγήο, θαζψο θξίζεθαλ 

σο αλαγθαίεο ε  αληηκεηψπηζε ησλ ¨αζπγρξνληζκψλ¨ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ε 

πξνζαξκνγή ηεο ηειεπηαίαο ζε έλα αλαπηπμηαθφ δπηηθν-επξσπατθφ πεξηβάιινλ, ε 

ελζσκάησζε ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ θαη ε ζεζκηθή ζχζηαζε δνκψλ ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο επξσπατθέο θαη 

δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ρψξαο (Μαηζαίνπ, 2007· Ρνπζζάθεο, 2010). κσο, παξά ηα 

επηκέξνπο ζεηηθά βήκαηα, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ειιεληθνχ κε ην θνηλνηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ ηδηφξξπζκε έσο πξνβιεκαηηθή.  

         4)  Οη δηαπηζηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ καο νδεγνχλ κνηξαία ζηελ επίκαρε 

παξάκεηξν ηνπ αλαζηαιηηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ην ειιεληθφ θξάηνο ζηελ 

εηζαγσγή, εκπέδσζε, ζηαζεξνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ, 

πξσηνβνπιηψλ, θαιψλ πξαθηηθψλ θαη αιιαγψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο 

ππεξεζληθνχο πξσηαγσληζηέο ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη γεληθφηεξα, θαη 

ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθφηεξα. Σν γηαηί ζηελ Διιάδα θαζπζηεξνχλ 

ή απνηπγράλνπλ νη κεηαξξπζκίζεηο ζπληζηά κφληκν δήηεκα θνηλσληνινγηθνχ θαη 

πνιηηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, κε πνηθίιεο εξκελεπηηθέο δηαζηάζεηο. 

Έηζη, νη Καδακίαο & Καζζσηάθεο  (1995:12) αληηκεησπίδνπλ ηελ Διιάδα σο 

κηα ηδηφκνξθε πεξίπησζε ζεζκηθήο δπζθακςίαο, πνιηηηθήο δπζπξαγίαο, θξαηηθνχ 

ζπγθεληξσηηζκνχ, εζληθήο αλαζθάιεηαο θαη θνηλσληθήο αδξάλεηαο». Χο κηα ρψξα κε 
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δχζκνξθε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κεγάιεο νηθνλνκηθέο δηαθνξέο, θνηλσληθέο 

απνθιίζεηο αλάκεζα ζηηο αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, αζπκκεηξηθή 

θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε, πδξνθεθαιηθή αλάπηπμε ηεο πξσηεχνπζαο θαη βξαδεία 

βηνκεραληθή πξφνδν (Καδακίαο, 1995:55). Ο Βνχιγαξεο (2008:173) απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ επηζεκαίλεη φηη «παξά ηνλ απμαλφκελν εμεπξσπατζκφ ησλ ζεζκψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ απφθαζεο, ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε παξακέλνπλ 

ηδηαίηεξα αλαπνηειεζκαηηθά  εξγαιεία. Παξαθνινπζνχλ κε δπζθνιία ηηο  εμειίμεηο, 

θαζπζηεξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ηνπο επξσπατθνχο εθζπγρξνληζκνχο, ελψ ζπρλά 

αληηγξάθνπλ κεραληζηηθά ηηο λνκνζεηηθέο θαη ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Δ.Δ., ρσξίο 

λα ηηο κπνιηάδνπλ γφληκα ζηελ εζληθή θνηλσληθή, ζεζκηθή θαη πνιηηηθή πξαθηηθή». 

Καηά ηελ άπνςε ηνπ Μνπδέιε (2003), θχξηα πεγή ηεο εζληθήο θαθνδαηκνλίαο, ηνπ 

κε εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο κεηάζεζεο ζηφρσλ είλαη ην φηη «ζηε  ρψξα καο δελ είρακε 

πνηέ θνκκαηηθή, αιιά θνκκαηηθνθξαηηθή δεκνθξαηία», ρσξίο πξννπηηθή θαη 

καθξνπξφζεζκνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο. ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο ινγηθήο, «ζεηηθέο 

ξπζκίζεηο κηαο πεξηφδνπ ινγίδνληαη σο αξλεηηθέο, φηαλ ζεκεηψλεηαη θπβεξλεηηθή 

κεηαβνιή ή αθφκα θαη αιιαγή ελφο ππνπξγνχ ηεο ίδηαο θπβέξλεζεο, ελψ αληίζεηα 

γίλεηαη επξχηαηα απνδεθηή νπνηαδήπνηε ξχζκηζε ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνξξφθεζε πφξσλ, ελ πξνθεηκέλσ ησλ θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ» (Καξαιήο, 

2009).  Ο Μνπδέιεο κάιηζηα (2003), δηεξεπλψληαο ηελ αηηία ησλ ειιεληθψλ 

αζπγρξνληζκψλ, θάλεη ιφγν γηα έλαλ πνιηηηζκηθφ δπτζκφ πνπ ηαιαηπσξεί δηαρξνληθά 

ηελ ειιεληθή θνηλσλία, γηα κηα πνιηηηζκηθή αληηπαιφηεηα αλάκεζα ζηελ παξάδνζε 

θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ Αλαγέλλεζε, ηε Μεηαξξχζκηζε, 

ηελ Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε θαη ηνλ Γηαθσηηζκφ θαη ζηελ πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά πνπ αληιεί απφ ηελ παξάδνζε ηνπ Βπδαληίνπ, ηελ Οξζνδνμία θαη ηελ 

πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη: «Σξηάληα ρξφληα … κεηά ηελ έληαμε ηεο 

ρψξαο ζηελ Κνηλφηεηα, ε Δπξσπατθή πξννπηηθή ηεο Διιεληθήο εθπαίδεπζεο 

παξακέλεη αζαθήο. Ο δεκφζηνο ιφγνο γηα ηελ εθπαίδεπζε εκθαλίδεηαη αθφκε 

εγθισβηζκέλνο ζηνλ πνιηηηζκηθφ δπηζκφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ζην καθξφρξνλν 

εζηζκφ ηνπ κε ηε ζηζχθεηα πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ εγγελψλ αλεπίιπησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνιιέο απφ ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

δξνκνινγήζεθαλ ή ππαγνξεχηεθαλ απφ ηελ Έληαμε κνηάδνπλ θη απηέο λα 

πεξηνξίδνληαη ζην λνκνζεηηθφ επίπεδν, έηνηκν πάληνηε λα αλαηξαπεί ή λα αθπξσζεί 
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ζηελ πξάμε απφ αληηζηάζεηο νξγαλσκέλσλ νκάδσλ, απφ γξαθεηνθξαηηθή αβειηεξία ή 

απφ ηελ εμάληιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ θηλεηνπνίεζε ν παθησιφο ησλ θνηλνηηθψλ 

θνλδπιίσλ. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη αθφκε λσξίο γηα κηα αμηφπηζηε απνηίκεζε ηεο 

«επξσπατθήο πνξείαο» ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Όρη κφλν γηαηί ν ζπφξνο ηεο 

Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο έπεζε ζε θαθνηξάραιν έδαθνο αιιά θαη γηαηί ν ίδηνο ν 

ζπφξνο είλαη πξντφλ κηαο αδνθίκαζηεο αθφκε πνιηηηζκηθήο γελεηηθήο κεραληθήο πνπ 

ζπλελψλεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο παξαδφζεηο θαη ζχγρξνλεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο» (Μαηζαίνπ & Ρνπζζάθεο, 

2011:209-210). 

5)  Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, δηακνξθψλεηαη ζπλαθφινπζα κε πξνβιεκαηηθφ 

ηξφπν θαη ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν κε ειθπζηηθφ 

εξγαζηαθφ ηνπο status, ην ρακειφ επαγγεικαηηθφ ηνπο εζηθφ θαη ε θαθψο 

ελλννχκελε δεκνζηνυπαιιειηθή λννηξνπία, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηηο 

πξναλαθεξφκελεο  θαθνδαηκνλίεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

επηζεκάλζεθαλ απφ πνιινχο κειεηεηέο.  

πσο αλαθέξεηαη: Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα έρεη πςειφ εηδηθφ βάξνο θαη 

ππάξρεη κηα ζπλερήο απαίηεζε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

ηελ Διιάδα δελ πθίζηαληαη πνιηηηθέο πξνζέιθπζεο ηθαλψλ αηφκσλ ζην επάγγεικα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο, κε αζθαιή ζέζε 

εξγαζίαο, ρακειέο ζρεηηθά απνδνρέο, απηφκαηε πξναγσγή. Γνπιεχεη ζε έλα 

ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν απνπζηάδεη έλα ζπληνληζκέλν 

ζχζηεκα ελδν-ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο. ηελ Διιάδα ππάξρεη 

ππεξεπάξθεηα πξνζνληνχρσλ εθπαηδεπηηθψλ, κε κεγάιε αλεξγία εηδηθά κεηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ’90. Σν επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξία αξλεηηθά ζηνηρεία: 1) Ζ πιεηνςεθία ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηα 

θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα 2) πληζηνχλ έλα κεγάιν ζψκα δεκνζίσλ  ππαιιήισλ 

κε ρακειέο κηζζνινγηθέο απνιαβέο. Ο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλερψο 

δηνγθψλεηαη, ελψ παξάιιεια απμάλεηαη ε πίεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζσκαηείσλ γηα 

κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζιήςεσλ. 3) Ζ κέηξηα εξγαζηαθή ππφιεςε ζπλδέεηαη επίζεο κε 

έλα γξαθεηνθξαηηθφ θαη ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν 

θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ. Σν πιαίζην απηφ πεξηνξίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, 

νπζηαζηηθά ηνπο πνδεγεηεί, νδεγψληαο ζηελ απφ κέξνπο ηνπο δηακφξθσζε κηα 
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δεκνζηνυπαιιειηθήο λννηξνπίαο, κε ρακειή απηνεθηίκεζε (Stylianidou, Bagakis & 

Stamovlasis, 2004:199-210). 

6)  Αλαπφθεπθηα, νη δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ απνθηνχλ, αληαλαθινχλ, ή θαη αληηγξάθνπλ 

αθφκα, απηέο ηηο  δπζθακςίεο θαη ζηξεβιψζεηο. Ζ κνηξαία επίδξαζή ηνπο ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ππνγξακκίδεηαη ζε Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, ην 2011. ε απηήλ, ηνλίδεηαη πσο 

ε αξγή εξγαζηαθή εμέιημε ηνπ έιιελα εθπαηδεπηηθνχ θαη ν βαζκφο 

ζπκκεηνρηθφηεηάο ηνπ ζε δηαδηθαζίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζπλδέεηαη ζηελά 

κε ηνλ ηξφπν πξφζιεςήο ηνπ, ηελ απνπζία νπζηαζηηθψλ αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηελ θαθψο ελλννχκελε δεκνζηνυπαιιειηθή κνληκφηεηα θαη αζθάιεηα πνπ 

απνιακβάλεη. Ζ ηειεπηαία αληηκεησπίδεηαη κάιηζηα απφ ηνλ ΟΟΑ σο αλαζηαιηηθφ 

ζηνηρείν γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη εκπέδσζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

ηφζν έρεη αλάγθε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ην παξαδνζηαθφ, ζπγθεληξσηηθφ, 

γξαθεηνθξαηηθφ, ζηαηηθφ θαη ελ πνιινίο ζπληερληαθφ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα (ΟΟΑ, 2011). 

πσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ Διιάδα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηε ζχλδεζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ηα εξγαζηαθά 

κνληέια ηεο. Σν κνληέιν ηεο απαζρφιεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ Διιάδα είλαη 

δεκφζην ιεηηνχξγεκα ζηαδηνδξνκίαο, φπνπ ε εηζαγσγή ζηνλ θιάδν θαζνξίδεηαη απφ 

δηαγσληζκφ, ε εμέιημε ηεο θαξηέξαο είλαη εθηελψο θαζνξηζκέλε θαη ζε κεγάιν βαζκφ ε 

εξγαζία δηαζθαιίδεηαη εθφξνπ δσήο. ε απηφ ην πιαίζην, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλήζσο δελ απνκαθξχλνληαη γηα κε ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε, ε πνηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ θαζνξηζκφ πςειψλ ζηάληαξ γηα ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πνηφηεηα ηεο 

αξρηθήο ηνπο πξνεηνηκαζίαο θαη ζηελ πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο 

πξνεηνηκαζίαο, κεηά ηελ αξρηθή ηνπο εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε. ην πιαίζην ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαξηέξα, ν θίλδπλνο είλαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αξρηθήο πξφζιεςεο θαη ηεο επηκφξθσζεο θαη φηη ε ηπρφλ εμέιημε ζπλ ησ ρξφλν απαηηεί 

πνιιά ρξφληα γηα ηνπο ελ ππεξεζία εθπαηδεπηηθνχο. Δπηπιένλ, ε εμέιημε ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ελδέρεηαη λα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπκκφξθσζε κε 

νξγαλσηηθνχο θαλφλεο, πξάγκα πνπ βνεζά ζηε δηαζθάιηζε νκνηνκνξθίαο θαη 
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πξνβιεςηκφηεηαο ηεο ππεξεζίαο θαη ζηελ ηζρπξή νκαδηθή λννηξνπία, αιιά ελδέρεηαη 

λα θαηαζηήζεη ηα ζπζηήκαηα αλεπίδεθηα αιιαγψλ θαη ειιηπψο εμνπιηζκέλα, γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ πνηθίιεο αλάγθεο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Καη ελψ νξηζκέλνη 

κπνξεί λα ζεσξνχλ ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θίλεηξν γηα λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί, 

ελδερνκέλσο λα κελ ππάξρνπλ επαξθή θίλεηξα ή ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο γηα λα 

αλαζεσξνχλ δηαξθψο ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί, ηδηαίηεξα φπνπ νη κεραληζκνί γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ινγνδνζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη πεξηνξηζκέλνη. Ζ κνληκφηεηα ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα δπζρεξάλεη 

επίζεο ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φηαλ κεηψλνληαη νη εγγξαθέο 

ή αιιάδνπλ ηα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ θαη κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ην βάξνο ηεο 

πξνζαξκνγήο βαξαίλεη απηνχο πνπ δελ είλαη κφληκνη, ζπλήζσο φζνπο βξίζθνληαη ζηελ 

αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Ζ Διιάδα πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν, λα απαηηεί 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαλεψλνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά δηδαζθαιίαο κεηά απφ κηα 

ρξνληθή πεξίνδν θαη λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ζεκηλάξηα δηαξθνχο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη καζήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ, λα εκβαζχλνπλ θαη 

λα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο…» (ΟΟΑ, 2011:36). 

7)    Ζ επηκφξθσζε ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη αλαγθαία γηα κηα 

ζεηξά ιφγσλ, φπσο είλαη νη αδπλακίεο θαη ηα θελά ηεο αξρηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, νη 

θαζεγεηηθέο λννηξνπίεο ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, ε καθξά ρξνληθή πεξίνδνο 

αδηνξηζηίαο πξηλ ηελ είζνδν ζην επάγγεικα, αιιά θαη νη δχζθακπηεο εθπαηδεπηηθέο 

δνκέο (Καζζσηάθεο, 1996). ηε ρψξα καο, ε επηκνξθσηηθή πνιηηηθή έρεη θαηά βάζε 

αληηζηαζκηζηηθφ ραξαθηήξα. Κπξηάξρεζε κάιηζηα ε ινγηθή ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 

βαζηθψλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ιφγσ ηεο 

ειιηπνχο δηεηνχο εηζαγσγηθήο ηνπο θαηάξηηζεο πξηλ ηελ αλσηαηνπνίεζε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, δελ ιακβάλνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί, -πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηαθφξσλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ-, ίζνπ επηπέδνπ 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο. Γελ έρεη επέιζεη 

επνκέλσο ε πνιππφζεηε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε γλσζηηθή-επηζηεκνληθή  

εθπαίδεπζε (πνπ θαηά βάζε θηλείηαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν) θαη ηελ απαξαίηεηε 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, ζε πξαθηηθφ πιαίζην. Δπηζεκαίλεηαη, έηζη, ε αλάγθε 

επηκφξθσζεο ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

κε ην επηρείξεκα ηεο πεξηνξηζκέλεο ή νπζηαζηηθά αλχπαξθηεο αξρηθήο παηδαγσγηθήο 

ηνπο θαηάξηηζεο. Δπηπιένλ, ηα ζηεγαλά ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ νη έιιελεο 
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εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ, γαινπρεκέλνη κέζα ζε έλα θιίκα παλεπηζηεκηαθνχ 

επηζηεκνληθνχ παηξησηηζκνχ, αιιά θαη ε ζεξκή ππνζηήξημε ηεο απηνηέιεηαο ησλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ απφ ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα θαη ηηο επηζηεκνληθέο 

ελψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ έθεξαλ απφ θαηξφ ζε αληηπαξάζεζε ην «ηί» 

θαη ην «πψο» ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Μαηζαίνπ, 2011α).  

Σέινο, ε καθξνρξφληα απνρή απφ ην θπζηθφ ρψξν εξγαζίαο ηνπο, πέξα απφ 

ηελ εχινγε απνγνήηεπζε, κνηξαία επηθέξεη έθπησζε ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

πνζφηεηα ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο (Αλζνπνχινπ, 1999). ηαλ θάπνηε 

εηζέξρνληαη ζην επάγγεικα, ε απνγνήηεπζή ηνπο ζπλερίδεηαη: Τπνρξεψλνληαη ιφγσ 

ηνπ ζθηθηνχ ζεζκηθνχ ελαγθαιηζκνχ θαη ησλ επηηαγψλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ειάρηζηα πεξηζψξηα απηνλνκίαο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ηπρφλ πξνυπάξρνπζα εκπεηξία αιιά νχηε θαη ε άηππε  

καζεηεία ηνπο ζην επάγγεικα, σο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (Μαπξνγηψξγνο, 1999). 

Τπάξρεη φκσο αθφκα έλα δήηεκα, - ζε ζπλάξηεζε κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ 

ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο: Σν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο κεηαζρεκαηίδεηαη ξαγδαία, ιφγσ ηεο 

πξντνχζαο παγθνζκηνπνίεζεο. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηνπο έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνχο απξνεηνίκαζηνπο θαη αδχλακνπο ζηε δηαρείξηζε θαηλνθαλψλ θαη 

ζπρλά πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πξάγκαηη, νη ηειεπηαίνη δηδάζθνπλ ζε νινέλα 

θαη πην πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο θαη νθείινπλ λα δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. Υξεηάδεηαη λα θάλνπλ 

πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ, λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ινγνδνζίαο αιιά θαη λα πξάηηνπλ πεξηζζφηεξα γηα 

ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ζρνιηθφ γίγλεζζαη.  

πσο επηζεκαίλεηαη, φια ηα παξαπάλσ απαηηνχλ έλα λέν ζρνιείν, κε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα δηαζέηνπλ άιινπ είδνπο επαγγεικαηηθά φπια ζηε θαξέηξα 

ηνπο. Ζ επηκφξθσζε είλαη αλαγθαία γηα λα θαιπθζνχλ ηα θελά ηεο βαζηθήο ηνπο  

εθπαίδεπζεο.  ρη φκσο ζην ίδην πιαίζην, κε ην ίδην απνηχπσκα ηνπ παξειζφληνο. 

Απηήλ ηε γεληθεπκέλε απξνζπκία θαη έιιεηςε πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο  θαηαδεηθλχεη ε επξεία ρξήζε ηνπ φξνπ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ αληί 
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ηνπ πξνεγκέλνπ θαη επξχηεξνπ φξνπ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, πνπ αληαλαθιά 

ηηο εμειίμεηο ζην δηεζλέο ζπγθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο (Μαηζαίνπ, 2008:1-2). 

8)  Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πξνζθεξφκελε επηκφξθσζε έπξεπε λα είλαη 

γεληθεπκέλε, ζπκπιεξσκαηηθή ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη εζηηαζκέλε ζηελ 

αλαλέσζε ηεο επηζηεκνληθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νδεγεζήθακε ζε κηα 

ζρνιεηνπνηεκέλε επηκφξθσζε, πιήξσο εμαξηεκέλε απφ ην βαζηά ζπγθεληξσηηθφ θαη 

γξαθεηνθξαηηθφ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ ξπζκίδεη ζρεδφλ κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα φιεο ηηο παξακέηξνπο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Μαηζαίνπ, 2008).                 

Μηα επηκφξθσζε κε έληνλα ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα, πνπ αληηκεησπίδεη παζεηηθά 

αθφκα θαη ηνπο έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ αλαδεηά θαηάιιεινπο εθπαηδεπηέο 

θαη πνπ ελίνηε απνθηά εμαλαγθαζηηθφ ραξαθηήξα (Καδακίαο & Καζζσηάθεο, 

1995:33). Τπήξμαλ, βέβαηα, πξνζπάζεηεο απνζπγθέληξσζεο θαη κεηάβαζεο απφ ην 

άθακπην θαζεζηψο ηνπ ηδενινγηθνχ-πνιηηηθνχ ειέγρνπ ησλ επηκνξθσηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζε κηα λέα, επέιηθηε θαηάζηαζε. Οη πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ήηαλ 

πνιιέο, απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έσο 

θαη ηελ πιήξε απηνλφκεζε ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο (Γξφιιηνο, 1997-198). 

Χζηφζν, ν εθζπγρξνληζηηθφο βεκαηηζκφο δελ απέθηεζε πνηέ ηελ απαηηνχκελε γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο επνρήο δπλακηθή. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζρνιεηνπνηεκέλεο επηκφξθσζεο  ζπληζηά ε 

ιεηηνπξγία ησλ ΔΛΓΔ θαη ΔΛΜΔ, ε νπνία βξίζθνληαλ θάησ απφ ηνλ άκεζν 

έιεγρν ηεο πνιηηείαο φζνλ αθνξά ηα παξερφκελα πξνγξάκκαηα θαη ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ. ην ίδην πιαίζην θηλήζεθε θαη ε ζεζκηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ΠΔΚ, θαζψο παξά ηηο πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηα απνηειέζκαηα παξακέλνπλ 

θησρά: Ζ ίδξπζε ηνπο νδήγεζε νπζηαζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο επηκνξθσηηθνχ 

δηθηχνπ θάησ απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε ζθνπφ 

ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σα ΠΔΚ 

θαίλεηαη φηη αλαπαξήγαγαλ ηνλ θαθφ εαπηφ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο ζεζκνζεηήζεθαλ «ζαλ έλαο ππνβαζκηζκέλνο κεραληζκφο 

ηδενινγηθνχ πεξηζζφηεξν ειέγρνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αμηνιφγεζεο ηνπο θαη φρη 

ηφζν γηα ηε βειηίσζε ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ» (Βεξγίδεο, 1996). Έηζη,  ηα 

πξνβιήκαηα δελ εμέιηπαλ: «Τπνρξεσηηθή εμαλαγθαζηηθή επηκφξθσζε ρσξίο 

θαηάιιεια θίλεηξα, παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα, πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο, κε 

πξνζηηφηεηα ησλ ΠΔΚ απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, μεπεξαζκέλεο κνξθέο 
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αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ, έιιεηςε ζπληνληζκνχ, αλαπφθεπθηε πνιπδηάζπαζε ησλ 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, έιιεηςε θηλήηξσλ» 

(Καζζσηάθεο, 1996). 

ε απηφ ην πιαίζην, νη ζρεηηθέο κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηκνξθσηηθέο πνιηηηθέο θηλνχληαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλν άμνλα,  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ: « i) ε ζηφρεπζε ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ii) ε επνπηεία … 

απφ θξαηηθνχο θνξείο/δνκέο, iii) ε εζηίαζε… ζε πξαθηηθέο ιχζεηο θαη εθαξκνγέο ρσξίο 

ηδηαίηεξεο θνηλσληθν-ηδενινγηθέο αλαθνξέο, iv) ε δεκνζηνυπαιιειηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη v) ε παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ 

επλνεί ηελ άζθεζε ειέγρνπ θαη ηελ ηδενινγηθή λνκηκνπνίεζε ηεο θξαηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο γξακκήο». Έηζη, νη πξνσζνχκελεο απφ ηα θνηλνηηθά θνλδχιηα 

επηκνξθσηηθέο πνιηηηθέο παξνπζηάδνπλ κεραληζηηθά, εξγαιεηαθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θαζψο θαινχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ελεκεξσζεί γηα δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

λα πξνζαξκνζηεί ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, λα γίλεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο 

(Μαπξνγηψξγνο, 2003:357-358). 

9)  Ζ θξηηηθή γηα ην ειιεληθφ ζχζηεκα επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ επηζεκαίλεη πξσηίζησο ηελ έιιεηςε ζεζκηθνχ 

ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγεηψλ. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο, δελ έρεη γίλεη δπλαηή κέρξη 

ζηηγκήο ε δεκηνπξγία ελφο αμηφπηζηνπ θαη εχξσζηνπ δηθηχνπ επηκφξθσζεο, δελ 

δεκηνπξγήζεθαλ νπζηαζηηθέο επηκνξθσηηθέο δνκέο, ελψ νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δελ έρνπλ επαξθψο αμηνινγεζεί. Οδεγεζήθακε δπζηπρψο 

ζηε ινγηθή κηαο άλαξρεο, πξφρεηξεο, αδηαβάζκεηεο, κε ζπληνληζκέλεο έσο 

επθαηξηαθήο πξνζθνξάο πξνγξακκάησλ, πνπ αλακέλεηαη λα αλαπαξαρζεί θαη ζηελ 

πινπνίεζε κειινληηθψλ επηκνξθσηηθψλ ζρεδηαζκψλ. Ζ θξηηηθή θάλεη ιφγν γηα κηα 

πνιπδηάζηαηε θαη θαηαθεξκαηηζκέλε εθαξκνγή πνιιψλ θαη αζπληφληζησλ 

πξνγξακκάησλ απφ δηαθφξνπο θνξείο. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί δπζηπρψο ζε 

ζπζηεκαηηθή βξαδππνξία φζνλ αθνξά ηελ απνξξφθεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ 

(Καζζσηάθεο & Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 2011:673-705· Ραγθνχζεο, 2010· 

αιηεξήο, 2010).  
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Ζ πνιπηππία ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιαηζίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαπάλσ 

αδπλακίεο, δελ επηηξέπεη ηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη φζκσζε ησλ επηκέξνπο 

ζεζκνζεηεκέλσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο 

Δθπαίδεπζεο, φπσο είλαη ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα /ΠΔΚ, νη ρνιηθνί 

χκβνπινη,  ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο /ΚΠΔ, θ.α. (Μπαγάθεο, 

2010). πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη: «Μηα ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηκφξθσζεο ζα έδεηρλε ηε ζαθή επηθξάηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο είλαη ε 

πνιπηππία, νη επηθαιχςεηο, ν επθαηξηαθφο ραξαθηήξαο θαη ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ, 

νξγάλσζεο θαη αμηνιφγεζεο. Ζ επηκφξθσζε παξέρεηαη απφ ηε κηα πιεπξά απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο (Π.Δ.Κ. θ.ιπ.) θαη, απφ ηελ άιιε, απφ 

πνηθίινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη κέζσ πξνγξακκάησλ 

ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ή άιισλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ ζπλήζσο, εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνηθίιεο δηάξθεηαο. Παξάιιεια, δελ έρεη πξνσζεζεί κηα ζπζηεκαηηθή 

θαη ζπλεθηηθή πνιηηηθή θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ίδησλ ησλ επηκνξθσηψλ» 

(ΟΔΠΔΚ, 2007:64). 

Δπηπξφζζεηα, ηα λνκνζεηηθά βήκαηα πνπ γίλνληαη, πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα 

επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο λα εμειηρζεί ζεζκηθά πξνζεγγίδνληαο ηηο θνηλνηηθέο θαη 

δηεζλείο απαηηήζεηο, ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη ζπλέρεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζχζηαζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο /ΗΔΠ:  Οη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο, νη πνιηηηθν-θνκκαηηθέο εκπινθέο, νη 

νξγαλσηηθέο δπζθακςίεο θαη αληημνφηεηεο, ε αζηάζεηα ζε επίπεδν πνιηηηθήο εγεζίαο, 

ε έιιεηςε επηζηεκνληθνχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ε έιιεηςε ζρεηηθήο ππνβνεζεηηθήο θνπιηνχξαο, αλαίξεζαλ ζην 

δηάζηεκα 2010-2015 πνιιά απφ ηα ζεζκηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ.              

Έηζη, παξά ηελ πνιηηηθή ξεηνξηθή, ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηε δηάζεζε ζεβαζηψλ 

θνλδπιίσλ, ηα ηειηθά απνηειέζκαηα είλαη θαη πάιη θαηψηεξα ησλ πξνζδνθηψλ, κε 

απνηέιεζκα ηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ δηαρξνληθψλ επηκνξθσηηθψλ αηηεκάησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Αθφκα πεξηζζφηεξν, κέζα ζην λέν ζρήκα δελ βξήθαλ 

ζπλέρεηα επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο θαη πξσηνβνπιίεο ηνπ παξειζφληνο, φπσο απηέο 

πνπ πινπνηήζεθαλ ζηνλ Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ /ΟΔΠΔΚ ιίγν πξηλ 

ηελ θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ηνπ κε ην ΗΔΠ. Οη δξάζεηο απηέο  είραλ επελδχζεη 

ζηηο ζπκκεηνρηθέο, βησκαηηθέο, εξγαζηεξηαθέο πξαθηηθέο επηκφξθσζεο, ζηελ 
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επηκφξθσζε ησλ επηκνξθσηψλ, ηελ παξαγσγή επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, ηηο 

αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπο 

θψδηθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (Μπαγάθεο, 2015α).    

Οη παξαπάλσ δπζιεηηνπξγίεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ ηνπίνπ ζηε ρψξα καο 

πεξηγξάθνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ /ΟΔΠΔΚ (2007) γηα ηελ Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ Διιεληθή 

Δθπαίδεπζε /ΔΓΔ, φπνπ αλαθέξεηαη φηη: 

 Σν εμαηξεηηθά ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ πιέγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο νδήγεζε ζε έλα δχζθακπην θαη 

δπζιεηηνπξγηθφ ζεζκηθφ ζχζηεκα επηκφξθσζεο. 

 Ο επηκνξθσηηθφο ράξηεο ζηε ρψξα καο παξνπζηάδεη έιιεηςε ζπληνληζκνχ, 

ζπλεθηηθφηεηαο, ζπλέρεηαο θαη αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζνβαξέο νξγαλσηηθέο αδπλακίεο.  

 Οη επηκνξθσηηθνί θνξείο (θξαηηθνί, δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί πάξνρνη) 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνιπηππία θαη πνιπκνξθία. 

 Γελ έρεη πξνσζεζεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία γηα ηνπο επηκνξθσηέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε απνηίκεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2009), 

βάζεη ηεο νπνίαο ην επηκνξθσηηθφ ζχζηεκα ζηε ρψξα καο ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 Έιιεηςε ζπλέρεηαο θαη ζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

 Έιιεηςε ζπγθξνηεκέλνπ ζρεδίνπ επηκφξθσζεο, ζρεδίνπ επαηζζεηνπνίεζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, απνζπαζκαηηθή εθαξκνγή θαη πινπνίεζε 

επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

 Δπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ επηκφξθσζεο 

 Οξγαλσηηθά πξνβιήκαηα 

 Δπηθαλεηαθέο πξνζεγγίζεηο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη  ππφςε νη αλάγθεο ησλ 

επηκνξθνχκελσλ θαη νη αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

 Πξνβιήκαηα αλαπιήξσζεο ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

 πγθεληξσηηζκφο ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 

 Έιιεηςε επάξθεηαο θαη αμηνπηζηίαο  φζνλ αθνξά ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ 

 Έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη θηλήηξσλ πνπ νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

αδξάλεηα θαη αδηαθνξία 
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 Έιιεηςε εηδηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

επηκνξθνχκελσλ 

Οη επηζεκάλζεηο ζπλδηθαιηζηηθψλ εθπξνζψπσλ είλαη επίζεο πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε, θαζψο ηνλίδνπλ πσο ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ δηεμνδηθά κηα ζεηξά απφ 

δεηήκαηα, φπσο (Καινκνίξεο, 2011:1131-1145): 

 Ζ απνπζία ελφο πξνγξάκκαηνο πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο κεγάιεο δηάξθεηαο 

γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

 Ζ ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζεζκηθψλ παξφρσλ 

 Ζ ππνβάζκηζε θαη εγθαηάιεηςε ησλ ΠΔΚ 

 Ζ απνπζία επηκνξθσηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνπο απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζε ειιεληθά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ   

 Ζ ειιεηκκαηηθή πξνζθνξά πξνγξακκάησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

ηερληθήο εθπαίδεπζεο 

 Ζ πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηα  

ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

 

10) πσο κάιηζηα απνδείρζεθε ζηελ πξάμε, νχηε ε απνξξφθεζε ησλ 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηελ ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

βειηίσζε νπζηαζηηθά ηελ θαηάζηαζε. ην πιαίζην ηνπ Β΄ ΚΠ, ε έιιεηςε 

ηερλνθξαηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ηερλνγλσζίαο νδήγεζε ζε ιεηηνπξγηθή δπζθακςία, 

κεησκέλε απνξξνθεηηθφηεηα θαη ρακειή δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Αιιά θαη ζηα κεηέπεηηα ρξφληα, παξά ηα πξσηνθαλνχο 

χςνπο επξσπατθά θνλδχιηα πνπ δηαηέζεθαλ γηα δεηήκαηα επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο, 

δελ ππήξμαλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Πνιιέο θνξέο νη επηκνξθσηηθέο 

δξάζεηο πινπνηνχληαλ κφλν γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ, ή γηα ηελ 

απφθηεζε ηππηθψλ πξνζφλησλ, ρσξίο ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζπληνληζκφ 

(Μπαγάθεο, 2010). Σν φιν εγρείξεκα έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηε δηαρεηξηζηηθή 

αδπλακία ησλ ππεπζχλσλ θνξέσλ πινπνίεζεο, ηελ έιιεηςε δνκψλ, ηελ απνπζία 

ππεπζχλσλ, αιιά θαη αιιεινεπηθαιχςεηο, ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο, απνπζία 

θνπιηνχξαο δηαιφγνπ, πξνζσπηθέο ηδηνηέιεηεο, πειαηεηαθέο ζρέζεηο, νηθνλνκηθέο 

αηαζζαιίεο, θ.α. (Μαηζαίνπ & Ρνπζζάθεο, 2011).  
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Πξνζπάζεηεο ζπλεπψο έγηλαλ, αιιά ηειηθά ε ζχιιεςε, ν ζρεδηαζκφο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

εξήκελ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Δπηπιένλ, θαηαγξάθεθαλ ειιείςεηο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ηερλνγλσζίαο, ζπληνληζκνχ, επηθαιχςεηο ελεξγεηψλ, 

αδηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε, ζπαηάιεο, παξαγνληηζκφο, αιινίσζε ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ (πνιιαπιέο εμαξηήζεηο, εμαγνξέο, πξνζεηαηξηζκνί). Σα παξαπάλσ 

παξακνξθψλνπλ ηε δπλακηθή ησλ θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σν 

θνηλνηηθφ ρξήκα (πεξίπνπ 4 δηο επξψ) δεκηνχξγεζε «λέα θνηλσληθά θέληξα θαη 

παξάθεληξα εμνπζίαο, ζπλδέζεθε δε κε ηελ λεν-θηιειεχζεξε ηδενινγία ηνπ 

κάλαηδκελη, ηα ηερληθά δειηία, ηα παξαδνηέα, ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ, θιπ» 

(Μαπξνγηψξγνο, 2003:355-356).  

11)   Δπηπξφζζεηα, δελ θαίλεηαη κέρξη ζηηγκήο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

πνπ νκνινγνπκέλσο απνηειεί έλα πνιπζχλζεην θαη πνιππαξαγνληηθφ δήηεκα.  Σν 

επηκνξθσηηθφ πεξηβάιινλ ζηε ρψξα καο είλαη ηζνπεδσηηθφ, αζθπθηηθφ θαη 

αλειαζηηθφ: Γελ επεμεξγάδεηαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, δελ αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δελ ηνπο θαζηζηά θνηλσλνχο θαη ζπκκέηνρνπο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ  ησλ πξνγξακκάησλ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ελήιηθεο 

κάζεζεο (Βεξγίδεο, 1995· Μαηζαίνπ, 2008· Saiti & Saitis, 2006). Γελ ιακβάλεηαη 

επίζεο ππφςε ην φηη νη εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνληαη εμειηθηηθά, ζε επάιιειεο 

θάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζεηηθά ζπκπιεξσκαηηθέο θαη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζπλέξγεηα. Οχηε θαίλεηαη λα ζπλεθηηκάηαη ε άηππε καζεηεία ηνπο ζην επάγγεικα, 

αθνχ θαη νη ίδηνη ππήξμαλ γηα πνιιά ρξφληα καζεηέο (Μαπξνγηψξγνο, 2005:348).  

Οχηε φκσο θαη νη επηκνξθσηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπο ηνπο. «ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε παξνπζηάδνπλ ηερληθέο 

γλψζεηο, εζηηάδνληαο ζηελ εξγαιεηαθή κάζεζε κε εηζεγήζεηο/κνλνιφγνπο, είηε σο 

απζεληίεο είηε σο θαηεπζπληηθνί ηππνιάηξεο» (Βεξγίδεο, 2016:143). Αθφκα 

πεξηζζφηεξν, νη εγρψξηεο πνιηηηθέο δελ θαίλεηαη λα αμηνπνηνχλ ηθαλνπνηεηηθά πξνο 

φθεινο ησλ επηκνξθνχκελσλ λέεο, θαηλνηφκεο επηινγέο κε ηππηθήο θαη άηππεο 

επηκφξθσζεο, φπσο είλαη ε επηκφξθσζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο ΣΠΔ, ε επηκφξθσζε 

πνπ βαζίδεηαη ζην ζρνιείν (school based), νη θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη ηα 

επηκνξθσηηθά δίθηπα (Μπαγάθεο, 2010). πσο πξναλαθέξζεθε, ζε απηέο ηηο κνξθέο 

επηκφξθσζεο επελδχεη πνιιά ε Δ.Δ. 
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6.4   χλνςε - πζρεηηζκνί 

 

1)   Σνλ ηειεπηαίν αηψλα, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο πξαγκαηνπνίεζε  

ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηα εκπξφο, απηφ είλαη αλακθηζβήηεην. Οη αιιαγέο, φκσο, 

ήηαλ θαηά θαλφλα δχζθνιεο θαη εηεξνρξνληζκέλεο, θαζψο νη δπλάκεηο ηεο 

παξάδνζεο απνδείρζεθαλ ζζελαξφηεξεο απφ ην ξεχκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ:                      

Ζ αμηνζεκείσηε αλζεθηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, φζνλ αθνξά ηε 

δηαηήξεζε ησλ ελδεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, απνδφζεθε  θαηά θαηξνχο ζηνλ 

πςειά εζλνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ζηελ πξσηνθαζεδξία 

ηεο ζεσξεηηθήο-αθαδεκατθήο γλψζεο θαη ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, - αλζξσπηζηηθνχ θαηά βάζε ραξαθηήξα. πλδέζεθε επίζεο 

κε ηελ ηδηφκνξθε θπζηνγλσκία θαη αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνηλσληθν-πνιηηηθήο καο ζπγθξφηεζεο: Σνπο αξγνχο ξπζκνχο  

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ην ρακειφ επίπεδν εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, ηηο ρξφληεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ηελ 

πνιηηηθή  θαθνδαηκνλία, ηηο εζσηεξηθέο αλσκαιίεο, ηηο κηθξνθνκκαηηθέο θαη 

πειαηεηαθέο εκπινθέο, ηελ έιιεηςε ζπλέρεηαο θαη καθξνπξφζεζκνπ πνιηηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, κε πξννπηηθή θαη φξακα (Βνχιγαξεο, 2008· Καδακίαο & Καζζσηάθεο, 

1995·  Μνπδέιεο, 2003· Μαηζαίνπ, 2007β).  

 

Οπσζδήπνηε, ε έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δεκηνχξγεζε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 θαη κεηά λέα δεδνκέλα πνπ επηηάρπλαλ ηηο δηαδηθαζίεο 

εθζπγρξνληζκνχ θαη πξνζαξκνγήο ζηα θνηλνηηθά εθπαηδεπηηθά πξφηππα. ην 

πιαίζην απηφ, ηελ ηειεπηαία 15εηία δηαηέζεθαλ πςειφηαηα θνηλνηηθά θνλδχιηα κέζα 

απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ησλ Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηήξημεο /ΚΠ, 

ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο /ΔΠΔΑΔΚ θαη ησλ Δζληθψλ ηξαηεγηθψλ Πιαηζίσλ Αλαθνξάο /ΔΠΑ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο πνιηηηθήο δσήο 

ηνπ ηφπνπ θαζψο θαη νη θιαδηθέο νκνζπνλδίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ άξρηζαλ λα 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπο απέλαληη ζηελ πξννπηηθή ηνπ εμεπξσπατζκνχ ηεο 

εζληθήο εθπαίδεπζεο, αλαζεσξψληαο πνιιέο θνξέο παιαηφηεξεο, αληηδξαζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζέζεηο: Ζ θηλεηηθφηεηα πνπ αλαπηχρζεθε, ε επαθή κε ηνπο μέλνπο 

ζπλαδέξθνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά θαη δηεζλή fora βνήζεζαλ πξάγκαηη 
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ζην λα γίλεη θαηαλνεηφ ην απηνλφεην, φηη δειαδή ν εθκνληεξληζκφο ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ αιιαγή ηεο επίπισζεο ή ηελ αληηθαηάζηαζε 

ησλ γξαθνκεραλψλ απφ ηνπο ππνινγηζηέο, αιιά ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ ειάθξπλζε ησλ αζθπθηηθψλ δεζκψλ ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ 

(Mattheou, 1998:194).  

 

Σα απνηειέζκαηα, βέβαηα, δελ ήηαλ φζν ζα έπξεπε ελζαξξπληηθά: Ζ Διιάδα 

πξνζπάζεζε φλησο λα ζπγρξνλίζεη θαη λα εθζπγρξνλίζεη ην εθπαηδεπηηθφ ηεο βήκα, 

θαηαγξάθνληαο ζεκαληηθέο ζεζκηθέο εμειίμεηο. Γελ θαηάθεξε, φκσο, λα θηάζεη ζην 

ζηφρν, ζηελ θαξδηά ηνπ πξνβιήκαηνο, λα κεηαζρεκαηίζεη δειαδή νπζηαζηηθά ηηο 

δνκέο θαη ην πεξηερφκελν ηεο. Σν πξφβιεκα εζηηάδεη αθξηβψο ζην ζεκείν απηφ,  ζην 

φηη δειαδή νη φπνηεο πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο θαη ελαξκφληζεο δελ ζπλδέζεθαλ κε 

ηελ νπζηαζηηθή κεηαβνιή ησλ δνκψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εζληθήο εθπαίδεπζεο. 

Οη αιιαγέο πνπ επηρεηξήζεθαλ ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ ξεθνξκηζηηθνχ θαη φρη 

ξηδνζπαζηηθνχ/δνκηθνχ ραξαθηήξα, νδεγψληαο ηελ Διιάδα ζε κηα πξνζαξκνζηηθή θαη 

φρη ζε κηα δηακνξθσηηθή-ξηδνζπαζηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (Καδακίαο, 1991:42· 

Μαηζαίνπ, 2007β).   

 

2)  πσο εθηελψο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο, ε επηκφξθσζε θαη ε ζπλερήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεσξείηαη σο ε πεξηζζφηεξν βαξχλνπζα παξάκεηξνο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Απφ ηελ άιιε, ε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληζηά έλα πνιπζχλζεην θαη πνιππαξαγνληηθφ 

εθπαηδεπηηθφ θαηλφκελν, αθνχ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε πνιιά επηκέξνπο 

ζηνηρεία, φπσο είλαη ηα δεδνκέλα ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα 

ζπκπεξάζκαηα πξνεγνχκελσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ,  νη δηαζέζηκνη πιηθνί 

θαη αλζξψπηλνη πφξνη, ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ε επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία (Βεξγίδεο, 1998). Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, 

ε επηκνξθσηηθή πνιηηηθή βξίζθεηαη ςειά ζηελ πνιηηηθή αηδέληα. Aπνηειεί επίζεο 

πάγην πνηνηηθφ αίηεκα-απαίηεζε ηφζν ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπο νξγαλψζεσλ (Καινκνίξεο, 2011· Μπξάηεο, 2011). 
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3)  Ο επηκνξθσηηθέο πνιηηηθέο ζηε ρψξα καο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70  θαη 

κεηά ζπλνςίδνληαη αδξνκεξψο:  α) ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ρνιψλ 

Δπηκφξθσζεο Λεηηνπξγψλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο /ΔΛΓΔ θαη ησλ  ρνιψλ 

Δπηκφξθσζεο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο /ΔΛΜΔ  ζηα ηέιε ηνπ ‘70.                           

β) ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηκνξθσηηθψλ Κέληξσλ /ΠΔΚ , 

ζηηο αξρέο ηνπ ‘90. γ) ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηέζεζαλ νη δηάθνξεο νκάδεο εξγαζίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο απφ ην 1988 έσο ην 1996, - πξνηάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε 

κηα πνιπηππία πξνζθεξφκελσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηα ΠΔΚ θαη ηα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Σα πξνγξάκκαηα απηά εληάρζεθαλ ζην ρξεκαηνδνηηθφ 

πιαίζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Αξρηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο /ΔΠΔΑΔΚ  ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε απμεκέλε ζπκκεηνρή απφ 

πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ. ηφρνο ήηαλ κηα επηκφξθσζε πνπ ζα εληζρχεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε κηθξή δηάξθεηα αιιά κεγάιε 

εκβέιεηα, ζπλερηδφκελε, απνθεληξσκέλε, ηφζν ππνρξεσηηθνχ φζν θαη πξναηξεηηθνχ 

ραξαθηήξα (Ξσρέιιεο, 2011:593-601). 

 

4)  Απφ ηελ πιήξε έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δ.Δ. θαη κεηά, ε θξηηηθή αλάγλσζε 

ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ αλαδεηθλχεη ζε εζληθφ 

επίπεδν ζεηηθά βήκαηα αιιά θαη αηειέζθνξεο πξνζπάζεηεο, πνιπηππία θαη 

επηθαιχςεηο, έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη γεληθφηεξα, κηα δηάρπηε αίζζεζε αζηάζεηαο, 

ξεπζηφηεηαο θαη αζπλέρεηαο. Ζ επηηάρπλζε πνπ παξαηεξήζεθε δελ ήηαλ απηφβνπιε, 

αληηζέησο νθείινληαλ πεξηζζφηεξν ζε εμσγελείο παξάγνληεο. Έγηλε δε κε αξγά 

βήκαηα θαη αλνξζφδνμεο πξαθηηθέο, πνπ πξνθάιεζαλ ζπρλά ζνβαξέο ηξηβέο θαη 

παξελέξγεηεο (Μπαγάθεο, 2010, 2015α & 2015β).  πσο αλαθέξεηαη: «Τπάξρνπλ 

πεξίνδνη κηθξήο θαη κεγάιεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη γεληθά κεγάιε αζπλέρεηα ζην 

βεκαηηζκφ ιφγσ ηεο ελαιιαγήο θπβεξλήζεσλ ή αθφκα θαη Τπνπξγψλ Παηδείαο ηεο 

ηδίαο θπβέξλεζεο… (Μπαγάθεο, 2010, 2015α & 2015β). 

 

Πνιηηηθέο πηνζεηήζεθαλ θαη πξνγξάκκαηα εθαξκφζηεθαλ άθξηηα, ρσξίο 

θακία πξνεηνηκαζία θαη πξνζαξκνγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο, ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρψξαο θαη ρσξίο θακία ζπλδηαιιαγή ή 

ζπλδηακφξθσζε κε ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο, δειαδή ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο (Ρεο, 2006: 18-23). ε γεληθέο γξακκέο, ε εληχπσζε πνπ δίλεηαη είλαη φηη 

ζηε ρψξα καο νη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη γηα λα γίλνπλ, θαη φρη κε 
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ζηφρν ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα (Νηθνιαθάθε, 2003:5-19). Σξεηο θαη πιένλ  δεθαεηίεο 

απφ ηελ είζνδν καο ζην θνηλνηηθφ πιαίζην, δελ θαίλεηαη λα είλαη ζχληνκνο ν δξφκνο 

γηα ηελ επίηεπμε κηαο εζληθήο επηκνξθσηηθήο ζηξαηεγηθήο, - γεγνλφο αθφκα 

πεξηζζφηεξν αλαγθαίν γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ζε πεξίνδν βαζηάο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη κηζζνινγηθψλ πεξηθνπψλ.  

 

Σν απνηέιεζκα είλαη κέρξη ζήκεξα κηα επηκφξθσζε κε παξαδνζηαθά, 

ζρνιεηνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά, κε έληνλα αληηζηαζκηζηηθφ ραξαθηήξα, κε 

αθαδεκατθφ, ζεσξεηηθφ πξνθίι πνπ ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη θεληξηθά, κέζσ 

έληνλσλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Κπξηαξρνχλ ε ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ, ν δηνηθεηηθφο ζπγθεληξσηηζκφο, ε γξαθεηνθξαηηθή δνκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο, ν ζρνιεηνπνηεκέλνο θαη ζεσξεηηθφο ραξαθηήξαο, ν 

παζεηηθφο ξφινο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ε αλαληηζηνηρία ησλ λνκνζεηηθψλ 

πξνβιέςεσλ κε ην πξαθηέν, ηα ειιείκκαηα ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ε κε πηνζέηεζε ησλ 

αξρψλ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Καζζσηάθεο & Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 

2011:673-705· Μαηζαίνπ, 2008· Μπνπδάθεο, 2011:602—607). Οη ρξφληεο αδπλακίεο 

ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θπξίσο ε αζπλέρεηα θαη νη ζπρλέο αιιαγέο 

ησλ ηζπλφλησλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, επεξεάδνπλ έληνλα ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο απφ ηνπο θξαηηθνχο 

θνξείο, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηφ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΔΚ                    

( Καζζσηάθεο & Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 2011:673-705· ΟΔΠΔΚ, 2007).  

 

5)    Μέζα ζε έλα   ζπγθξνηεκέλν, ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν θαη ζπλεθηηθφ 

πιαίζην επηκφξθσζεο, ν έιιελαο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην θέληξν 

ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, σο θξηηηθφο πξσηαγσληζηήο θαη φρη σο παζεηηθφο 

απνδέθηεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Δίλαη απαξαίηεην νη επηκνξθσηηθέο δηαδηθαζίεο λα 

αθήλνπλ επαλάγλσζην, ζεηηθφ απνηχπσκα ηφζν ζηελ επαγγεικαηηθή εηθφλα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

(Μαηζαίνπ, 2008). Μέρξη ηψξα, ην ζψκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηκεησπίζηεθε απφ 

ηελ επίζεκε εμνπζία «σο εληαίν ηδενινγηθν-πνιηηηθά αιιά αλνκνηνγελέο κνξθσηηθά. 

Οη θξηηηθέο κάιηζηα ππνζηεξίδνπλ πσο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κνξθσηηθή αλνκνηνγέλεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα ηεθκεξησζεί ε αλάγθε επηκφξθσζεο ηνπο» (Γξφιιηνο, 1997-
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98:44-49). Οη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νθείινπλ ζπλεπψο λα ελαξκνλίδνληαη 

κε ηα ςπρνπαηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ πνπ επηκνξθψλνληαη, κε ηα θίλεηξα θαη 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπο (Νηθνιαθάθε, 2003:5-19). Κάηη ηέηνην θαζηζηά αλαγθαία ηελ 

αιιαγή ηεο εζληθήο επηκνξθσηηθήο θνπιηνχξαο, ηφζν ησλ επηκνξθσηψλ φζν θαη ησλ 

επηκνξθνχκελσλ, έηζη ψζηε ε ζηάζε θαη ησλ δχν λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ λέα 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο.  

 

πσο αλαθέξεηαη: «Απφ ηνλ επηκνξθσηή πνπ πηζαλψο ιεηηνπξγεί σο θσηεηλφο 

παληνγλψζηεο, ή σο θαζαξφο επηζηήκνλαο κε ππεξβάιινληα γλσζηηθφ δήιν, ή σο 

ηερλνιφγνο-εθπαηδεπηήο πνπ δίλεη έκθαζε ζην πψο ηεο δηδαζθαιίαο αθνχ θαηέρεη ζε 

βάζνο ην ηη, ζε έλα λέν ηχπν επηκνξθσηή πνπ ζα ζηέθεηαη σο θξηηηθφο αλαιπηήο 

απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Αληηζηνίρσο, ζα πξέπεη λα 

δηακνξθψζνπκε επηκνξθνχκελνπο πνπ δελ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο εππεηζείο 

απνδέθηεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, νχηε σο κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο 

θαη αθξαηθλείο ζεξάπνληεο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία γλσζηηθά 

αλήθνπλ, νχηε αθφκα επηκνξθνχκελνπο πνπ βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο επαγγεικαηία 

ηεο εθπαίδεπζεο, ζπκπιεξψλνληαο ή αλαλεψλνληαο ζπζηεκαηηθά ην επαγγεικαηηθφ ηνπο 

νπινζηάζην κέζσ ηεο επηκφξθσζεο, αιιά επηκνξθνχκελνπο σο εθθνιαπηφκελνπο 

θξηηηθνχο αλαγλψζηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο» (Μαηζαίνπ, 2001γ:81-91). 

 

Θα πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε δχν ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ ε 

θξηζηκφηεηα έρεη ππνγξακκηζηεί ζε φια ηα επξσπατθά θξάηε: Σν πξψην έρεη λα θάλεη 

κε ηηο  δηαθνξνπνηεκέλεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

επηκέξνπο θάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δηαδξνκήο, απφ ηελ είζνδν ζην επάγγεικα 

έσο ηελ αθππεξέηεζε. Καηά ζπλέπεηα ε πξφηεξε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

ηνπο αλαγθψλ θαζίζηαηαη αλαγθαία. Σν δεχηεξν ζηνηρείν ζρεηίδεηαη κε ηε γήξαλζε 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιεζπζκνχ, γεγνλφο πνπ επηηάζζεη ην ζρεδηαζκφ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ειθπζηηθψλ πξνο ηνπο ψξηκνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη 

νπνίνη ζπλήζσο δελ θηλεηνπνηνχληαη εχθνια (ΟΔΠΔΚ, 2007). 

6)   ια ηα παξαπάλσ απαηηνχλ έλα λέν επηκνξθσηηθφ πιαίζην ηθαλφ λα 

ππνζηεξίμεη απηφλ ηνλ αλνηρηφ επαγγεικαηηζκφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Γξφιιηνο, 

1997-98:44-49). Ζ νξγαλσκέλε πνιηηεία νθείιεη λα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εχξσζηνπ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο, ψζηε ν εθπαηδεπηηθνί 
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λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε θάζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δηαδξνκήο λα 

ζπκπιεξψλνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ εηζαγσγηθή ηνπο εθπαίδεπζε.  

 

Οη πξνηάζεηο γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα 

καο ζπλνςίδνπλ φια ηα πξναλαθεξζέληα. Πξέπεη θαηαξρήλ λα γίλνπλ άκεζα θάπνηα 

βήκαηα εθζπγρξνληζκνχ, μεθηλψληαο απφ ην θφςηκν ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ κε ηνλ 

αληηζηαζκηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ παξειζφληνο. Σα φπνηα θελά ηεο εηζαγσγηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη δπλαηφ λα μεπεξαζηνχλ κε ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Δίλαη επίζεο απαξαίηεην λα πεξηνξηζηνχλ νη αθαδεκατθέο 

ζεσξεηηθνινγίεο θαη λα πξνζθεξζνχλ κέζσ ηεο επηκφξθσζεο ζπγθεθξηκέλεο θαη 

ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο πξαθηηθέο ιχζεηο ζηηο πνηθίιεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο 

αλάγθεο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ (Μαηζαίνπ, 2008).  

 

Δίλαη  απαξαίηεην (Μπαγάθεο, 2010, 2014, 2015α & 2015β):  

 

 Να επηηεπρζεί κηα ζπλνιηθή θαη εληαία επηκνξθσηηθή αληίιεςε, εζληθά 

ζπληνληζκέλε 

 Να επαλαπξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ζηειερψλ θαη 

επηζηεκνληθά ππεπζχλσλ 

 Να ππάξμεη κεγαιχηεξε κνληεινπνίεζε ηεο ειιεληθήο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο, 

λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ επηινγή, ζην πξνθίι θαη ζηε 

κεζνδνινγία εθπαίδεπζεο ησλ επηκνξθσηψλ  

 Να επαλαπξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ησλ ΠΔΚ  

 Να αμηνπνηεζνχλ ηα θνλδχιηα ηνπ ΔΠΑ 

 Να ππάξμεη θξηηηθή κειέηε ησλ εξεπλψλ ησλ Γ.Ο. θαη ησλ ζπζηάζεσλ ηεο Δ.Δ., 

παξά ην βαξχ θιίκα αλαζθάιεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Να ππάξμεη ζεβαζκφο ζην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο  

 Να είλαη πξνζεθηηθή θαη αθνκκάηηζηε ε ζηάζε ησλ πνιηηηθψλ ηζπλφλησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο απέλαληη ζηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ 

 Να ππάξμεη ελεξγνπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ ηκεκάησλ 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα δηαδξακαηηδφκελα ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη  
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 Να ππάξμεη ελεξγνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ θαη ησλ 

ελψζεσλ/θνξέσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν 

 Να είλαη ελεξγή ε επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ην εμσηεξηθφ ηνπ ζπγθείκελν  

 Να ππνζηεξηρζεί επηκνξθσηηθά ν εθπαηδεπηηθφο ζε ζέκαηα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ  

 Να αμηνπνηεζνχλ νη πξσηνβνπιίεο απφ ηε βάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

 Να  ππάξμεη αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ απνηειεζκαηηθψλ κνξθψλ επηκφξθσζεο 

(κέληνξεο, school based, θξηηηθφο θίινο, δηεπθνιπληήο)  

 Να ππάξμεη κεγαιχηεξε θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία ησλ πνιηηηθψλ 

επηκφξθσζεο κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο επηκφξθσζεο 

 Να ππάξμεη παξαθνινχζεζε/monitoring ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, δειαδή ζηελ σθέιεηα πνπ απνθνκίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο  

 

Ζ απνθέληξσζε ησλ ζρεηηθψλ  δηαδηθαζηψλ πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθή, κε 

επίθεληξν ηε ζρνιηθή κνλάδα. πσο ραξαθηεξηζηηθά  επηζεκαίλεηαη ζε Έθζεζε ηνπ 

ΟΟΑ (2011:37): «Ζ Διιάδα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηελ θεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο κε κηα πην ηνπηθή απνθεληξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη 

ζηε δηαηχπσζε ησλ ζρνιηθψλ αλαγθψλ, κεηά απφ αμηνιφγεζε θαη εμέηαζε ηνπο ζε 

επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπο… Δπνκέλσο, ε 

επηκφξθσζε ησλ ελ ππεξεζία εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο ζε επίπεδν ζρνιείνπ. Ζ επίδξαζε ηεο ελ ππεξεζία επηκφξθσζεο ελδέρεηαη 

λα είλαη νπζηαζηηθφηεξε φηαλ αλαπηχζζεηαη φζν ην δπλαηφλ ζην ίδην ην πιαίζην 

εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Οη εθπαηδεπηέο πξέπεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, λα 

πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν γηα λα ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζσ 

κηαο κφληκεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο ζε θάζε ζρνιείν, πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θαζεκεξηλή 

εμέιημε θαη εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιάλνπ. Σα δίθηπα ζρνιηθήο ζηήξημεο, πνπ 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, εθπαηδεπηηθά 

θέληξα θαη παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ βνήζεηα ζηα ζρνιεία 

σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ… Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε πξέπεη λα αλαηεζεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ή ζρνιηθέο ελφηεηεο, γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πξφζβαζε ζηελ επηκφξθσζε».                     
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Αθφκα, ζα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, θαζψο θαη κέζα δηεπθφιπλζεο φζσλ 

πξνηίζεληαη λα παξαθνινπζήζνπλ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη κεηεθπαηδεχζεηο 

ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ (Καζζσηάθεο & Αζαλαζνπνχινπ-Βξαράκε, 

2011:673-705· Μπαγάθεο, 2016· Τθαληή & Βνδαΐηεο, 2011: 628-638).  

   7)  ην ζεκείν απηφ, είλαη ρξήζηκν λα ιάβνπκε ππφςε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο ην δήηεκα ηεο επηκφξθσζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα εηδσζεί ηφζν κέζα απφ ην πιαίζην άζθεζεο 

εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, φζν θαη κέζα απφ ην πιαίζην ελαξκφληζεο ηεο 

εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηα δηεζλή θαη θνηλνηηθά εθπαηδεπηηθά πξφηππα, ε 

επηξξνή ησλ νπνίσλ ηζρπξνπνηείηαη ζπλερψο. Απ‘ φ,ηη θαίλεηαη θπξίσο ε Δπξσπατθή 

Έλσζε θαζίζηαηαη ν δίαπινο κέζα απφ ηνλ νπνίν αμηνινγνχληαη θαη 

αλαπξνζαλαηνιίδνληαη νη δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο. κσο, ε νπνηαδήπνηε 

πξφηαζε νθείιεη λα ιάβεη πνιχ ζνβαξά ππφςε ηεο ηηο  ¨θιηκαηηθέο ζπλζήθεο¨ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Γηαθνξεηηθά, είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαηαδηθαζκέλε λα κελ αθνκνησζεί ιεηηνπξγηθά θαη λα θαθνθνξκίζεη.  

Γπζηπρψο, ε ηζηνξία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο έρεη λα δείμεη πνιιά 

παξαδείγκαηα απνηπρίαο έηνηκσλ ιχζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ κεηαθπηεχζεθαλ  

ζηε ρψξα καο επεηδή επδνθίκεζαλ ζηα μέλα εθπαηδεπηηθά εδάθε. Θα πξέπεη ζπλεπψο 

λα ζπλεθηηκεζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη δηαρξνληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη 

παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθν-θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, θαζψο θαίλεηαη πσο 

επηδξνχλ θαηαιπηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο (ΟΔΠΔΚ, 

2007:62).  Σα παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ πσο νη φπνηεο πξνζπάζεηεο ζχγθιηζεο 

ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δελ πξέπεη «λα πάξνπλ ην ραξαθηήξα 

κηαο κνλφπιεπξεο πνιηηηθήο θαη κηαο άθξηηεο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο 

ζηα δεδνκέλα ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο» (Καδακίαο & 

Καζζσηάθεο, 1995:23).  
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7
ν
  θεθάιαην:Απνηειέζκαηα Γεκνζθνπηθήο Έξεπλαο κε 

ζπκπιήξσζε Γνκεκέλνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Δηζαγσγηθά 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ζην πιαίζην ηνπ 4
νπ

 εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο θξίζεθε 

αλαγθαία ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα: α) Σελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.  ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο UNESCO, β) ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ ππεξεζληθψλ πξσηαγσληζηψλ ζην δήηεκα ηεο 

ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, γ) ηελ αληαπνθξηζηκφηεηα/ζπκβαηφηεηα ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα επξσπατθά & δηεζλή δεδνκέλα.                     

Ζ εξεπλήηξηα ζεσξεί πσο είλαη πξάγκαηη αλαγθαίν λα ¨αθνχγεηαη¨ ε θσλή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Καη απηφ, γηαηί αξθεηά ζπρλά νη αζθνχληεο ηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ιεηηνπξγνχλ απνθνκκέλνη ή θαη πεξηραξαθσκέλνη απφ ηα κέιε ηεο κάρηκεο 

εθπαίδεπζεο, -γεγνλφο πνπ έρεη επαλεηιεκκέλσο νδεγήζεη ζε κεξηθή ή νιηθή 

απνηπρία ηηο επηρεηξνχκελεο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο.  

     

7.1   Η Γφκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ κηαο δεκνζθνπηθήο έξεπλαο είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, κε έλα 

κεγάινπ κεγέζνπο δείγκα. Σν εχξνο ησλ εξσηεκάησλ θαη ην επίπεδν πνιππινθφηεηαο 

είλαη θπκαηλφκελν, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο ε δεκνζθνπηθή έξεπλα ζπληζηά κηα 

λαηνπξαιηζηηθή-πεξηγξαθηθή κνξθή έξεπλαο πνπ αλαδεηθλχεη ζπλάθεηεο θαη φρη 

αηηηψδεηο ζρέζεηο. ηελ αλά ρείξαο δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, επειέγε έλα ζχλεζεο 

εξγαιείν δηεμαγσγήο ηεο, ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην (Παξαζθεπφπνπινο, 1993, Σ. 

1 & 2).  
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Σν πεδίν ζρεδηαζκνχ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη, πξάγκαηη, αραλέο. Απφ άπνςε 

πξαθηηθφηεηαο, φζν πην εθηελέο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην ηφζν πην δνκεκέλν, θιεηζηφ 

θαη αξηζκεηηθφ πξέπεη λα είλαη. Ζ θαηαζθεπή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ νθείιεη λα 

ππαθνχεη ζε έλαλ θψδηθα δενληνινγίαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ην 

ζπκπιεξψλνπλ ζπλεηδεηά, δηαηεξψληαο ηελ αλσλπκία θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ ηνπο, θαη έρνληαο ην δηθαίσκα λα εγθαηαιείςνπλ ηε δηαδηθαζία ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε. ε θάζε πεξίπησζε, ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ 

πξέπεη λα πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, ζίγνληαο επαίζζεηα δεδνκέλα 

(Cohen, Manion & Morrison, 2008).  

 

Έηζη, ινηπφλ, ππήξμε κέξηκλα ψζηε νη εξσηήζεηο (Mason, 2003): 

 Να είλαη θαηαλνεηέο απφ ηνπο εξσηψκελνπο ή λα έρνπλ λφεκα γη‘ απηνχο  

 Να είλαη ζρεηηθέο κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο  

 Να δηαθξίλνληαη απφ επαηζζεζία απέλαληη ηνπο 

 Να βνεζνχλ ζηελ επηθνηλσλία  

 Να εζηηάδνληαη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

 

Ζ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγηλε θαηά ην δηάζηεκα 1/12/2014  έσο 

31/3/2015. Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε εληχπσο αιιά  θαη 

ειεθηξνληθά. Ζ έληππε απνζηνιή, δηαθίλεζε θαη ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

έγηλε κε πξνζσπηθή επνπηεία ηεο εξεπλήηξηαο. Ζ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζηεξίρζεθε 

ζηελ αμηνπνίεζε πνιιψλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ, ηφζν εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ 

θαηαλνεηέο θαη ζαθείο, ζε θάζε ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ θαηαρψξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπγθεληξσζέλησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζε 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ δεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επθνιφηεξε ε 

ζπλνιηθή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο. 

Ζ εξεπλήηξηα επηζχλαςε ζην εξσηεκαηνιφγην κηα ζχληνκε θαη εχιεπηε 

ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, αλαθέξνληαο ηα πξνζσπηθά ηεο ζηνηρεία, ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο, ην επνπηεχνλ παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα, ηε ρξήζε ησλ επξεκάησλ, ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο  ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη ζαθείο νδεγίεο 

ζπκπιήξσζεο. θνπφο, ε δεκηνπξγία κηαο πξνζσπηθήο ζρέζεο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηελ εξεπλήηξηα θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο. 
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Πξνεγήζεθε πηινηηθή έξεπλα, ε νπνία δηελεξγήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή 30 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Καη απηφ γηαηί ε 

πηινηηθή  επεμεξγαζία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ππνβνεζά ηελ αμηνπηζηία, ηελ 

εγθπξφηεηα θαη ηελ πξαθηηθφηεηα ηνπ, αθνχ ειέγρεη ηε δηαχγεηα ησλ εξσηήζεσλ, 

εμαιείθεη αζάθεηεο, ακθηζεκίεο θαη παξαιείςεηο, επηζεκαίλεη ηηο επαλαιήςεηο ή ηηο 

πεξηηηέο εξσηήζεηο, αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ εξσηήζεσλ, 

πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ δπζθνιίαο, ηηο ηπρφλ ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπλαθφινπζα ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ζπκπιήξσζεο ηνπ 

(Cohen, Manion & Morrison, 2008:439-440). 

Σν πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπλδέζεθε ζηελά κε ην πεξηερφκελν ησλ 

επηκέξνπο θεθαιαίσλ, κε ηελ αλάιπζε ζρεηηθά κε ηηο θαηαιπηηθέο επηδξάζεηο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κε ην πεξηερφκελν ησλ 

επίζεκσλ ππεξεζληθψλ θεηκέλσλ (Μειέηεο, Αλαθνηλσζέληα, Αλαθνξέο Οκάδσλ 

Δξγαζίαο θιπ) γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ην ξφιν 

ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, ζην 

πιαίζην πάληα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο.                                    

Δπίζεο, ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ ηξνθνδνηήζεθε απφ δχν εξσηεκαηνιφγηα κε 

ζπλαθέο πεξηερφκελν. Απηά ήηαλ α) ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπλφδεπζε Έξεπλα ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ/ΟΔΠΔΚ, ην 2007, κε ηίηιν «Γηεξεχλεζε, 

Καηαγξαθή θαη Απνηχπσζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ηεο Δπηκφξθσζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα» θαη β) ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο TALIS/ 

Teaching and Learning International Survey ηνπ ΟΟΑ γηα ην επαγγεικαηηθφ status 

θαη ηελ ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (www.oecd.org/talis).    

Σν Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ, αλνηθηνχ ηχπνπ θαη πνιιαπιήο επηινγήο. Οη απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ βαζίζηεθε ζηε θιίκαθα 

εθηίκεζεο απφςεσλ/ζπκπεξηθνξψλ Likert, κε πεληάβαζκε δηαβάζκηζε: 

Καζφινπ, Λίγν, Αξθεηά, Πνιχ, Πάξα Πνιχ. 

                             

πσο πξναλαθέξζεθε, ζθνπφο ηεο αλά ρείξαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ ζην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο  θαη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ελ ζπλερεία, ε ζπγθξηηηθή ζπζρέηηζε ηνπ εζληθνχ 
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ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο κε ηα ππεξεζληθά πξφηππα. Σν δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δηακνξθψζεθε έηζη, ψζηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ λα 

απνηππσζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο  

εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε: 

 Σε ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο –εθπαίδεπζεο 

 Σελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. 

 Σελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Ο.Ο..Α. 

 Σελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΟΤΝΔΚΟ 

 Σελ επίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ ζηα 

εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

 Σελ επίδξαζε ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ 

απφςεσλ ηνπο γηα ηε ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο –εθπαίδεπζεο 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο   

 Σν ζθνπφ ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο  

 Σηο ζεκαηηθέο επηκνξθσηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ., ηνπ Ο.Ο..Α. θαη ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο 

 Σν βαζκφ ρξήζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Σελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηε 

ρψξα καο 

 Σηο εκέξεο επηκφξθσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαηά ην ηειεπηαίν 

δεθανθηάκελν 

 Σνπο  ηπρφλ ιφγνπο κε ζπκκεηνρήο ηνπο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

 Σελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο 

 Σηο ζεκαηηθέο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ παξαθνινχζεζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο 

 Σηο ζεκαηηθέο ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζην κέιινλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην δνκήζεθε, έηζη, ζηα εμήο ηκήκαηα: 

- ΑΣΟΜΙΚΑ - ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
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ηα ππνθείκελα ηεο κειέηεο  δηεξεπλήζεθαλ κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

ζεκαληηθέο αηνκηθέο παξάκεηξνη, πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ειιεληθέο θαη 

δηεζλείο έξεπλεο. Απηέο είλαη: 

 Ο ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ νπνίν ππεξεηνχλ 

 Σν θχιν 

 Ζ ειηθία  

 Ζ ζπλνιηθή δηδαθηηθή ππεξεζία 

 Σα έηε ππεξεζίαο ζην ζρνιείν πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα  

 Οη ζπνπδέο, πέξαλ ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ 

 Ζ παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 Ζ γλψζε μέλσλ γισζζψλ 

 Ζ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ νδεγεί ζπρλά 

ζε ελδηαθέξνπζεο δηαπηζηψζεηο, αμηνπνηήζηκεο ηφζν ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο φζν θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη  δξάζεσλ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ. 

  

Α΄  Μέξνο   Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν Α΄ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο. Γηεξεπλά ην θαηά πφζν 

νη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ελήκεξνη ησλ επηδξάζεσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ην βαζκφ εμνηθείσζεο ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ηεο Δ.Δ. ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ, ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε 

αληαπφθξηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο αιιά θαη 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ εζληθψλ θξαηψλ λα ξπζκίδνπλ απηφλνκα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Γηεξεπλάηαη επίζεο ην θαηά πφζν νη 

ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ πσο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ απνελζσκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απφ ηα φξηα ηνπ έζλνπο-θξάηνπο. Σν Α΄ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
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νινθιεξψλεηαη κε εξψηεζε πνπ αθνξά ζην θαηά πφζν ε ππάξρνπζα νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηα παξαπάλσ. 

 

Β΄   Μέξνο  Δξσηεκαηνινγίνπ  

 

To B΄ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπο, γηα ηελ πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, γηα 

ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, γηα ηε ζεκαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο κε ηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, θαζψο θαη γηα ηε 

δηαζχλδεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. κε ηνπο επξχηεξνπο 

θνηλνηηθνχο ζηφρνπο. Δλ ζπλερεία, δηεξεπλάηαη ην πψο νη ζπκκεηέρνληεο 

αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηεο επηκφξθσζεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

επηκνξθσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ζθνπνχο ζηνπο νπνίνπο απνβιέπνπλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο. Γηεξεπλάηαη, ηέινο, ε ηνπνζέηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απέλαληη ζηηο 

ζεκαηηθέο επηκνξθσηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ ΟΟΑ 

θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ.  

 

Γ΄   Μέξνο  Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν Γ΄ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ην επηκνξθσηηθφ ηνπίν ζηε ρψξα καο. Αξρηθά, δηεξεπλάηαη ε 

άπνςε ηνπο γηα ηελ εγρψξηα πξνζθνξά επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ζπκβαηψλ κε ηηο ζεκαηηθέο επηκνξθσηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ 

θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ. Αθνινχζσο, δηεξεπλάηαη ε γλψκε ηνπο γηα ην πθηζηάκελν 

ζχζηεκα επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο, γηα ηελ ελεκέξσζε πνπ ιακβάλνπλ πξηλ 

ηελ έλαξμε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ, γηα ηε 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ, γηα ηε 
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δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ επηκφξθσζε ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Γηεξεπλάηαη επίζεο ην ζχλνιν ησλ 

εκεξψλ επηκφξθσζεο πνπ είραλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ην ηειεπηαίν 18κελν, 

θαζψο θαη νη ιφγνη κε ζπκκεηνρήο ηνπο ζε θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. 

ην Γ΄ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη 2 εξσηήζεηο 

αλνηθηνχ ηχπνπ, ζηηο νπνίεο δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθεξζνχλ 

ζηηο ζεκαηηθέο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ παξαθνινχζεζαλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 

18 κήλεο, θαζψο θαη ζε 2 θαηά πξνηεξαηφηεηα ζεκαηηθέο ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ 

λα επηκνξθσζνχλ ζην κέιινλ. 

 

7.2   Σα  Τπνθείκελα ηεο Έξεπλαο 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιήξσζαλ ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή 316 εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Γεκφζηαο θαη Ηδησηηθήο Δθπαίδεπζεο. Οη 247 εμ 

απηψλ ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 69 άλδξεο.  Οη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο 

Αηηηθήο. Ζ εξεπλήηξηα επέιεμε απηή ηε βνιηθή δεηγκαηνιεςία (Cohen,-Manion,-

Morrison, 2008:170), ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνπο πθηζηάκελνπο πεξηνξηζκνχο. πγθεθξηκέλα, ν κεγάινο ζε 

πιεζπζκηαθφ κέγεζνο λνκφο Αηηηθήο απνηειεί κηθξνγξαθία ηεο ειιεληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο πεξηιακβάλεη αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη 

λεζησηηθέο δψλεο φπνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο φισλ ησλ ηχπσλ. 

Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ππήξμε επηπξφζζεηα ε δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθήο πξνζσπηθήο επνπηείαο ηεο εξεπλήηξηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ζε θάζε θάζε. 
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7.3     ηαηηζηηθή Αλάιπζε ησλ Γεδνκέλσλ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηε 

ζπκπιήξσζε Γνκεκέλνπ Δξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε ην SPSS 22 (Statistic Package 

in Social Sciense). Τπνινγίζηεθαλ νη ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ, 

ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζε γξαθήκαηα θαη ζπλνπηηθνχο πίλαθεο, 

ελψ νη αληίζηνηρνη αλαιπηηθνί πίλαθεο ζπρλνηήησλ ελζσκαηψζεθαλ ζην 

Παξάξηεκα. Βξέζεθαλ νη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο, νη κέζνη φξνη, ην ηππηθφ 

ζθάικα κέηξεζεο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο γηα ην ζχλνιν 

ησλ ππνθεηκέλσλ, θαζψο θαη ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ. Δπίζεο βξέζεθαλ νη 

κέζνη φξνη, νη ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ην ηππηθφ ζθάικα κέηξεζεο αλά νκάδα, 

ζχκθσλα κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε ηνλ ηχπν θαη ηελ 

πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ.  

 

ηε  ζπλέρεηα, νκαδνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε  

αλάιπζε δηαθχκαλζεο πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ  νκάδσλ θαη εληφο ησλ νκάδσλ  (One-Way ANOVA). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

επηπιένλ πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ, κε πξνζαξκνγή 

θαηά Bonferroni, σο πξνο ηελ ειηθία, ηνλ ηχπν θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ 

φξσλ σο πξνο ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε ηε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ t.                         

Ζ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ειέγρζεθε κε ην ζπληειεζηή Cronbach's Alpha θαη 

βξέζεθε λα είλαη: 0,93. 

 

 

 

 

 

 



405 
 

7.4    Γεκνγξαθηθά ηνηρεία ηνπ Γείγκαηνο 

 

Γξάθεκα 1: Σχπνο ρνιείνπ 

 

 

 

ην Γξάθεκα 1, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ σο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. πσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, 65 εθπαηδεπηηθνί 

ππεξεηνχζαλ ζε Νεπηαγσγείν, 96 ζε Γεκνηηθφ ζρνιείν, 96 ζε Γπκλάζην θαη  70 ζε 

Λχθεην.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

9696

70

Τφποσ Σχολείου

Νθπιαγωγείο

Δθμοτικό

Γυμνάςιο

Λφκειο



406 
 

Γξάθεκα 2: Δίδνο ρνιείνπ 

 

 

 

ην Γξάθεκα 2, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ σο πξνο ην είδνο ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. πσο παξαηεξνχκε, 298 εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχζαλ ζε δεκφζην 

ζρνιείν θαη 29 ζε ηδησηηθφ. 
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Γξάθεκα 3: Πεξηνρή ρνιείνπ 

 

 

 

ην Γξάθεκα 3, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ σο πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. πσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, 274 εθπαηδεπηηθνί 

ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιείν πνπ βξίζθεηαη ζε αζηηθή πεξηνρή, 25 ζε ζρνιείν πνπ 

βξίζθεηαη ζε εκηαζηηθή πεξηνρή θαη  28 ζε ζρνιείν πνπ βξίζθεηαη ζε λεζησηηθή 

πεξηνρή. 
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Γξάθεκα 4: Φχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

 

 

ην Γξάθεκα 4, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ σο πξνο ην θχιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη 247 απφ απηνχο είλαη 

γπλαίθεο θαη νη 69 άλδξεο .  
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Γξάθεκα 5: Ηιηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

 

 

ην Γξάθεκα 5, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ σο πξνο ηελ ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πσο κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε, 43 εθπαηδεπηηθνί ήηαλ κηθξφηεξνη ησλ 35 εηψλ,  72 ήηαλ κεηαμχ 35-

44 εηψλ, 155 εθπαηδεπηηθνί ήηαλ κεηαμχ 45-54 εηψλ θαη 46 ήηαλ άλσ ησλ 55 εηψ 
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Γξάθεκα 6: Άιιεο πνπδέο 

 

 

 

ην Γξάθεκα 6, αλαιχνληαη  νη ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ σο πξνο ηηο ζπνπδέο  πνπ 

έρνπλ θάλεη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πέξαλ ηνπ 

βαζηθνχ ηνπο πηπρίνπ. πσο παξαηεξνχκε, εμ απηψλ δεχηεξν πηπρίν δηαζέηνπλ νη 51, 

κεηαπηπρηαθφ δίπισκα νη 121, δηδαθηνξηθφ νη 22, ΔΛΜΔ νη 3, ΔΛΓΔ νη 2, Πηπρίν 

Γηδαζθαιείνπ νη 41 θαη Πηπρίν ΔΛΔΣΔ/ΑΠΑΗΣΔ  νη 10.  
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Γξάθεκα 7: Δπηκφξθσζε 

 

 

 

 

ην Γξάθεκα 7, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ σο πξνο ηνλ ηχπν 

επηκφξθσζεο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη  νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. πσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, 203 εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο, 145 έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα κέρξη 25 ψξεο,  137 έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα 25-50 σξψλ,  118 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα 50-100 σξψλ θαη   123 ζεκηλάξηα άλσ ησλ 100 

σξψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

ειςαγωγικι 
επιμόρφωςθ

ςεμινάρια ζωσ 
25 ωρϊν

ςεμινάρια 25-
50 ωρϊν

ςεμινάρια 50-
100 ωρϊν

ςεμινάρια άνω 
των 100 ωρϊν

203

145 137
118 123124

182 190
209 204

Επιμόρφωςθ

ναι όχι



412 
 

Γξάθεκα 8: Γισζζνκάζεηα (Αγγιηθά-Γαιιηθά-Γεξκαληθά) 

 

 

 

ην Γξάθεκα 8, παξαηεξνχκε ηηο ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ σο πξνο ηηο βαζηθέο μέλεο 

γιψζζεο πνπ γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Απφ απηνχο, νη 272  εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ Αγγιηθά, νη  100 γλσξίδνπλ Γαιιηθά 

θαη  νη 39 Γεξκαληθά.  
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Γξάθεκα 9: Γλψζε Άιισλ Ξέλσλ Γισζζψλ 

 

 

 

ην Γξάθεκα 9, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ σο πξνο ηηο άιιεο 

γιψζζεο πνπ γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο  ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

πσο  παξαηεξνχκε,  16  εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ Ηζπαληθά,  20 γλσξίδνπλ Ηηαιηθά 

θαη  2 Ρσζηθά.  
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Γξάθεκα 10: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

 

 

ην Γξάθεκα 10, παξαηεξνχκε ηηο ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ  ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πσο 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, 227 είλαη έγγακνη, 62 άγακνη, 27 δηαδεπγκέλνη, ελψ 10 

δειψλνπλ θάηη άιιν. 
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Πίλαθαο 1: Κιάδνο Π.Δ. 

 

Κιάδνο ΠΔ 

Σηκέο  πρλόηεηα  Πνζνζηό  Έγθπξν 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Valid 0 57 17,4 18,0 18,0 

1 6 1,8 1,9 19,9 

2 51 15,6 16,1 36,0 

3 14 4,3 4,4 40,4 

4.1 20 6,1 6,3 46,7 

4.2 1 ,3 ,3 47,0 

5 11 3,4 3,5 50,5 

6 8 2,4 2,5 53,0 

7 2 ,6 ,6 53,6 

10 3 ,9 ,9 54,6 

11 3 ,9 ,9 55,5 

12 4 1,2 1,3 56,8 

13 1 ,3 ,3 57,1 

14 3 ,9 ,9 58,0 

14 1 ,3 ,3 58,4 

15 4 1,2 1,3 59,6 

16 1 ,3 ,3 59,9 

17 9 2,8 2,8 62,8 

18 1 ,3 ,3 63,1 

19 9 2,8 2,8 65,9 

34 1 ,3 ,3 66,2 
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60 43 13,1 13,6 79,8 

70 63 19,3 19,9 99,7 

70.50 1 ,3 ,3 100,0 

Total 317 96,9 100,0  

Missing System 10 3,1   

Total 327 100,0   

 

ηνλ Πίλαθα 1, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ  σο πξνο ηνλ θιάδν 

Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) ησλ ζπκκεηερφλησλ ςτθ ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου. πσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, ε πιεηνςεθία ηνπο αλήθεη 

ζηνλ θιάδν ησλ Φηινιφγσλ (ΠΔ02), ησλ Γαζθάισλ (ΠΔ70)  θαη ησλ Νεπηαγσγψλ 

(ΠΔ60). Ζ θαηαλνκή απηή αληαπνθξίλεηαη ζηε δηαζπνξά ησλ θιάδσλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

Πίλαθαο 2:  Κιάδνο Σ.Δ. 

 

Κιάδνο ΤΔ 

Σηκέο  πρλόηεηα  Πνζνζηό  Έγθπξν 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Valid 1 1 ,3 50,0 50,0 

6 1 ,3 50,0 100,0 

Total 2 ,6 100,0  

Missing System 325 99,4   

Total 327 100,0   

 

ηνλ Πίλαθα 2, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ  σο πξνο ηνλ θιάδν 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) ησλ ζπκκεηερφλησλ ςτθ ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου. Γελ ππάξρνπλ αμηνπνηήζηκα ζηνηρεία πξνο επεμεξγαζία. 
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Πίλαθαο 3:  Έηε δηδαθηηθήο ππεξεζίαο 

 

Έηε δηδαθηηθήο ππεξεζίαο 

Σηκέο  πρλόηεηα  Πνζνζηό  Έγθπξν 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Valid 1 3 ,9 ,9 ,9 

2 4 1,2 1,3 2,2 

3 2 ,6 ,6 2,8 

5 6 1,8 1,9 4,7 

6 5 1,5 1,6 6,3 

7 11 3,4 3,5 9,8 

8 15 4,6 4,7 14,6 

9 11 3,4 3,5 18,0 

10 20 6,1 6,3 24,4 

11 8 2,4 2,5 26,9 

12 9 2,8 2,8 29,7 

13 10 3,1 3,2 32,9 

14 12 3,7 3,8 36,7 

15 13 4,0 4,1 40,8 

16 8 2,4 2,5 43,4 

17 10 3,1 3,2 46,5 

18 10 3,1 3,2 49,7 

19 9 2,8 2,8 52,5 

20 22 6,7 7,0 59,5 

21 9 2,8 2,8 62,3 

22 11 3,4 3,5 65,8 
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23 6 1,8 1,9 67,7 

24 9 2,8 2,8 70,6 

25 7 2,1 2,2 72,8 

26 16 4,9 5,1 77,8 

27 9 2,8 2,8 80,7 

28 15 4,6 4,7 85,4 

29 6 1,8 1,9 87,3 

30 14 4,3 4,4 91,8 

31 9 2,8 2,8 94,6 

32 5 1,5 1,6 96,2 

33 6 1,8 1,9 98,1 

34 2 ,6 ,6 98,7 

35 2 ,6 ,6 99,4 

36 1 ,3 ,3 99,7 

255 1 ,3 ,3 100,0 

Total 316 96,6 100,0  

Missing System 11 3,4   

Total 327 100,0   

 

ηνλ Πίλαθα 3, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ  σο πξνο ηα έηε δηδαθηηθήο 

ππεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πσο 

παξαηεξνχκε, νη λενδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πεξηνξηζκέλν δεκνζθνπηθφ 

απνηχπσκα, γεγνλφο πνπ πξνθαλψο νθείιεηαη  ζην φηη δελ γίλνληαη ζπλήζσο 

δηνξηζκνί εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο. Σν 

ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πάλσ απφ 30 έηε ππεξεζίαο, νη  

νπνίνη νδεχνληαο πξνο ηελ αθππεξέηεζε πηζαλψο βηψλνπλ έλα ζηάδην 

επαγγεικαηηθήο απνζηαζηνπνίεζεο.  
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Πίλαθαο 4:  Έηε Τπεξεζίαο ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν 

 

Έηε ππεξεζίαο ζην ζεκεξηλό ζρνιείν 

Σηκέο  πρλόηεηα  Πνζνζηό  Έγθπξν 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Valid 0 4 1,2 1,3 1,3 

1 48 14,7 15,2 16,5 

2 28 8,6 8,9 25,3 

3 21 6,4 6,6 32,0 

4 29 8,9 9,2 41,1 

5 24 7,3 7,6 48,7 

6 25 7,6 7,9 56,6 

7 18 5,5 5,7 62,3 

8 15 4,6 4,7 67,1 

9 8 2,4 2,5 69,6 

10 16 4,9 5,1 74,7 

11 9 2,8 2,8 77,5 

12 10 3,1 3,2 80,7 

13 6 1,8 1,9 82,6 

14 12 3,7 3,8 86,4 

15 8 2,4 2,5 88,9 

16 3 ,9 ,9 89,9 

17 6 1,8 1,9 91,8 

18 2 ,6 ,6 92,4 

19 3 ,9 ,9 93,4 

20 5 1,5 1,6 94,9 
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21 1 ,3 ,3 95,3 

22 2 ,6 ,6 95,9 

23 1 ,3 ,3 96,2 

25 1 ,3 ,3 96,5 

26 1 ,3 ,3 96,8 

27 1 ,3 ,3 97,2 

28 2 ,6 ,6 97,8 

29 3 ,9 ,9 98,7 

30 2 ,6 ,6 99,4 

32 2 ,6 ,6 100,0 

Total 316 96,6 100,0  

Missing System 11 3,4   

Total 327 100,0   

 

ηνλ Πίλαθα 4, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ  σο πξνο ηα έηε ππεξεζίαο 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ ζήκεξα νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. πσο παξαηεξνχκε, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη  έσο 

δέθα έηε δηδαθηηθήο ππεξεζίαο. Διάρηζηνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεηνχλ πάλσ 

απφ δεθαπέληε έηε ζηε ζεκεξηλή ζρνιηθή ηνπο κνλάδα. 
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7.5    Α΄ Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ: Αληηιήςεηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηε ρέζε Παγθνζκηνπνίεζεο- Δθπαίδεπζεο 

 

Γξάθεκα 1: Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε 

Παγθνζκηνπνίεζεο-Δθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 1, 2, 3, 4, 5) 

 

 

 

ην Γξάθεκα 1, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο-

εθπαίδεπζεο (Δξσηήζεηο 1, 2, 3, 4, 5, Α΄ Μέξνο). Παξαηεξνχκε φηη ζηελ εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ην βαζκφ πνπ ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρεη επεξεάζεη ηηο 

εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην βαζκφ πνπ ε 

Γηα βίνπ Μάζεζε θαη ε Κνηλσλία ηεο Γλψζεο νδεγνχλ ηα εζληθά ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε εθηεηακέλεο αιιαγέο, ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ 

είλαη απφ αξθεηά έσο πνιχ (ζε πνζνζηφ αληίζηνηρα πεξίπνπ 40%). κσο, κνινλφηη 

νη εξσηεζέληεο  εκθαλίδνληαη ελήκεξνη απηψλ ησλ εμειίμεσλ, είλαη πνιχ ιίγν 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ ηξηψλ βαζηθψλ πξσηαγσληζηψλ ζην 

26,2

25,5

6,8

0,4

0,4

44,9

44,1

46

6,1

7,6

19,8

23,2

33,1

39,5

40,7

7,6

6,8

12,2

41,1

38,8

1,5

0,4
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Σε ποιο βακμό είςτε εξοικειωμζνοι με τθν 
εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ ΟΥΝΕΣΚΟ 

Σε ποιο βακμό είςτε εξοικειωμζνοι με τθν 
εκπαιδευτικι πολιτικι του ΟΟΣΑ ;

Σε ποιο βακμό είςτε εξοικειωμζνοι με τθν 
εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ;

Σε ποιο βακμό θ Δια Βίου Μάκθςθ και θ 
Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ οδθγοφν ςε αλλαγζσ

Σε ποιο βακμό πιςτεφετε πωσ το φαινόμενο 
τθσ παγκοςμιοποίθςθσ ζχει επθρεάςει τισ 

εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ;

Αντιλιψεισ  για τθ ςχζςθ 
παγκοςμιοποίθςθσ-εκπαίδευςθσ

πάρα πολφ πολφ αρκετά λίγο κακόλου
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δηεζλέο εθπαηδεπηηθφ πεδίν, ηεο Δ.Δ (46%) ηνπ ΟΟΑ (44,1%) θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ 

(44,9%). εκεηψλεηαη κάιηζηα κεδεληθή εμνηθείσζε ησλ εξσηεζέλησλ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΟΑ (25,5%) θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ (26,2%), ζε πνζνζηά 

πνιχ κεγαιχηεξα απφ ην αληίζηνηρν ηεο Δ.Δ. (6,8%). 

 

Γξάθεκα 2: Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 6.1, 6.2, 6.3) 

 

          

 

ην Γξάθεκα 2, παξαηεξνχκε ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο 6.1, 6.2, 

6.3 (Α΄ Μέξνο), πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ 

αλάγθε αληαπφθξηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ βξίζθεηαη απφ αξθεηά (34,2%) έσο 

πνιχ (32,3%). Οη εξσηεζέληεο επίζεο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ (48,3%)  ζεσξνχλ 

πσο ηα  εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. ηελ εξψηεζε, ηέινο, πνπ αθνξά 

ην αλ πεξηνξίδεηαη αηζζεηά ε δπλαηφηεηα ησλ εζληθψλ θξαηψλ λα αζθνχλ αλεμάξηεηε 

πνιηηηθή ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ είλαη απφ  

αξθεηά (32,3%) έσο πνιχ (33,5% ). 

 

Ρεριορίηεται αιςκθτά θ δυνατότθτα των 
εκνικϊν κρατϊν να αςκοφν ανεξάρτθτθ 

πολιτικι ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ

Τα εκνικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα δεν 
ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ οικονομίασ 

και τθσ αγοράσ εργαςίασ

Η εκπαίδευςθ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ οικονομίασ και τισ ανάγκεσ 

τθσ αγοράσ εργαςίασ
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ΣΕ ΡΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΡΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ:
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Γξάθεκα 3: Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε  

παγθνζκηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 6.4, 6.7, 6.10, 6.11) 

         

 

 

 

ην Γξάθεκα 3, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξσηήζεηο 6.4, 6.7, 6.10, 6.11 (Α΄ Μέξνο) πνπ αθνξνχλ ζηηο 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο, κε εζηίαζε ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Οη εξσηεζέληεο αληηιακβάλνληαη πσο απμάλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ηεο Δ.Δ. λα επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ-

κειψλ, αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ηνπο είλαη απφ αξθεηά (44,9%) έσο 

πνιχ (33,5%). Θεσξνχλ επίζεο φηη ε επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή νδεγεί ζε 

αξθεηά κεγάιν βαζκφ (44,1%) ζηε ζηαδηαθή απνελζσκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ 

ην εζληθφ ηεο πιαίζην. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη επαξθψο 

ελήκεξνη, ηφζν γηα ηε ζηελή δηαζχλδεζε ηεο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε 

ηνπο νηθνλνκηθν-θνηλσληθνχο ζηφρνπο ηεο Δ.Δ. φζν θαη γηα ηε ζρέζε ηεο θνηλνηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, αθνχ ηα πνζνζηά 

ησλ απαληήζεσλ ηνπο ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο είλαη απφ αξθεηά (27,8% θαη 31,2%) 

έσο πνιχ (44,1% θαη 46,8%). 
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να διαμορφϊνει τουσ μελλοντικοφσ ςτόχουσ των  

ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ των κρατϊν-μελϊν

Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι:

πάρα πολφ πολφ αρκετά λίγο κακόλου
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Γξάθεκα 4: Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 6.5, 6.8, 6.12) 

 

 

 

ην Γξάθεκα 4, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηηο εξσηήζεηο 6.5, 6.8, 6.12 (Α΄ Μέξνο) πνπ αθνξνχλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο, κε εζηίαζε ζηνλ 

ΟΟΑ. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη απφ αξθεηά (43,3%) έσο 

πνιχ (30,4%) ελήκεξνη γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ ΟΟΑ λα επεξεάδεη έκκεζα ηηο 

εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. Θεσξνχλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ (45,2%) πσο ε 

επίδξαζε απηή  νδεγεί ζηε ζηαδηαθή απνελζσκάησζε ηεο εγρψξηαο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο απφ ην εζληθφ πιαίζην αλαθνξάο. Σέινο, αληηιακβάλνληαη απφ αξθεηά 

(39,2%) έσο πνιχ (36,5%) πσο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΟΑ απαληά ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, . 
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Γξάθεκα 5: Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 6.6, 6.9, 6.13) 

 

        

 

 

ην Γξάθεκα 5, παξαηεξνχκε ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο 

εξσηήζεηο 6.6, 6.9, 6.13 (Α΄ Μέξνο) πνπ αθνξνχλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηε ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο, κε εζηίαζε ζηελ ΟΤΝΔΚΟ.                     

Ζ γεληθεπκέλε αληίιεςε/παξαδνρή γηα ηελ νπκαληζηηθή απνζηνιή ηνπ Οξγαληζκνχ 

απνηππψλεηαη εκθαλψο ζηηο απαληήζεηο ηνπο, ζε ζρέζε πάληα κε ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ΟΟΑ. Έηζη, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ απφ 

ιίγν (35%) έσο αξθεηά (41,8%)  πσο ε ΟΤΝΔΚΟ επεξεάδεη έκκεζα ηηο εζληθέο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. Θεσξνχλ επίζεο απφ ιίγν (34,2%) έσο αξθεηά (39,2%) 

πσο ε επίδξαζε απηή  νδεγεί ζηε ζηαδηαθή απνελζσκάησζε ηεο εγρψξηαο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ην εζληθφ πιαίζην αλαθνξάο. Σέινο, αληηιακβάλνληαη 

πσο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΟΤΝΔΚΟ απαληά ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ (42,6%). 
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Γξάθεκα 6: Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε  

παγθνζκηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 7, 8, 9) 

       

 

 

ην Γξάθεκα 6, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξσηήζεηο 7, 8 θαη 9 (Α΄ Μέξνο) πνπ αθνξνχλ ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην θαηά πφζν επεξεάζηεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε ρψξα καο νη 

απαληήζεηο ηνπο ζηηο εξσηήζεηο 6.1: «Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο», 6.2: «Σα εζληθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ δελ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηηο 

αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θαη 6.3: «Πεξηνξίδεηαη αηζζεηά ε 

δπλαηφηεηα ησλ εζληθψλ θξαηψλ λα αζθνχλ αλεμάξηεηε πνιηηηθή ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο». Ζ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ηνπο ζηα αλσηέξσ εξσηήκαηα 

θπκαίλεηαη αληηζηνίρσο απφ αξθεηά (31,6%, 35,7% θαη 34,6%) έσο πνιχ (29,3%, 

27% θαη 28,9%) 
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7.6  Β΄ Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ: Αληηιήςεηο Δθπαηδεπηηθψλ 

Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Δπαγγέικαηνο ηνπο, ηελ Δλδνυπεξεζηαθή Δθπαίδεπζε/Καηάξηηζε, 

ηελ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε θαη ηηο Θεκαηηθέο Δπηκνξθσηηθέο 

Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ. Δ., ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ 

 

Γξάθεκα 7: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ: (εξσηήζεηο 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 

 

      

ην Γξάθεκα 7, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4 (Β΄ Μέξνο) πνπ αθνξνχλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο & 

Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο. πσο 

παξαηεξνχκε, νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ απφ πνιχ (32,7%) έσο πάξα πνιχ 

(25,4%) πσο αζθνχλ έλα επάγγεικα πςειψλ πξνζφλησλ. Αληηιακβάλνληαη επίζεο ζε 

πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ (44,3%)  πσο επαγγεικαηηθά απαηηείηαη ε εκπινθή ηνπο 

ζε δηα βίνπ καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. ζνλ αθνξά, φκσο, ηελ εμαηξεηηθά εμσζηξεθή 

παξάκεηξν ησλ επαθψλ/αληαιιαγψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, νη ζπκκεηέρνληεο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθνί, αθνχ έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ εμ απηψλ  αληηιακβάλεηαη απφ ιίγν (17,7%) έσο αξθεηά 
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(25,4%) ηε ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ. Σέινο,  απφ αξθεηά (20,8%) έσο 

πάξα πνιχ (25,1%) ζεσξνχλ ηηο ζπκπξάμεηο/ζπλεξγαζίεο νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

 

Γξάθεκα 8: Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  

(εξσηήζεηο 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 

 

 

 

ην Γξάθεκα 8, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 (Β΄ Μέξνο) πνπ αθνξνχλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Α/ζκηαο & Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπο. Καηαγξάθνληαη πςειά πνζνζηά ζπκθσλίαο, αθνχ 

νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ (42,9% θαη 43,3% αληηζηνίρσο) 

πσο ε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο βξίζθεηαη ζε θάζε δνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ε 

εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο κηαο νιφθιεξεο 

επαγγεικαηηθήο δηαδξνκήο. Θεσξνχλ επίζεο ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ (44,5%) 

πσο ε πνηφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε πνηνηηθά 

εθπαηδεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο, ε πιεηνςεθία ηνπο αληηιακβάλεηαη πσο ε 
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εθπαίδεπζε θαη  θαηάξηηζε ησλ επξσπαίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη αθελφο κε ηηο 

δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη αθεηέξνπ κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δ.Δ, ζε 

βαζκφ πνπ θπκαίλεηαη αληηζηνίρσο απφ αξθεηά (35% θαη 31,9% αληηζηνίρσο) έσο 

πνιχ (35,8% θαη 37,8% αληηζηνίρσο). Μάιηζηα, πεξίπνπ ην 19% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αληηιακβάλεηαη απηνχο ηνπο ζπζρεηηζκνχο ζε πάξα πνιχ κεγάιν 

βαζκφ. 

 

Γξάθεκα 9:  Δθπαηδεπηηθφο θαη Δπηκφξθσζε  

(εξσηήζεηο 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8)  

 

 

 

 

ην Γξάθεκα 9, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξσηήζεηο 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 (Β΄ Μέξνο), πνπ 

αθνξνχλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά 

κε ηηο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.                                     

Σν 51,6% θαη 53,9% εμ απηψλ αληηζηνίρσο ζεσξεί ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ 

φηη ε επηκφξθσζε είλαη απαξαίηεην εξγαιείν θαη αλαγθαία παξάκεηξνο γηα ηελ 
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αληηκεηψπηζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.                  

Σν 63,4% αληηιακβάλεηαη επίζεο ζε πάξα πνιχ  κεγάιν βαζκφ φηη ε ζπκκεηνρή ζε 

επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπληζηά δηθαίσκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.                            

Όκσο, κφλν έλα πνζνζηφ ηνπ 22,8% αληηιακβάλεηαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ 

ηελ επηκφξθσζε σο ππνρξέσζε θαη αηνκηθή αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.                                       

Σν 39,4%  επίζεο ζεσξεί ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ πσο ρξεηάδεηαη ε 

πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηππηθήο, κε-

ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. Γελ θαίλεηαη, φκσο, λα ζπλδέεηαη ηζρπξά ε ζπκκεηνρή 

απηή κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθνχ κφλν έλα κέηξην 

πνζνζηφ  ηνπ 28,7% ζεσξεί ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ πσο θάηη ηέηνην ηζρχεη. 

πλαθφινπζα, έλα επίζεο κέηξην πνζνζηφ  ηνπ 23,2% ζεσξεί  πσο ε επηκφξθσζε 

ζπκβάιιεη πάξα πνιχ ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο καζεηηθήο επίδνζεο. Σέινο, 

έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί απφ πνιχ (37,4%) έσο πάξα πνιχ 

(40,2%) πσο νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη ην 

ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

 

Γξάθεκα 10: Πνχ απνζθνπνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ελδν-ππεξεζηαθήο 

εθπαίδεπζεο /θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (εξσηήζεηο 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) 
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ην Γξάθεκα 10, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηηο εξσηήζεηο 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 (Β΄ Μέξνο), πνπ αθνξνχλ ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ζηφρνπο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ελδν-ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο. Ζ αληηκεηψπηζε/δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε 

ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πξνζσπηθή ηνπο 

αλάπηπμε παξνπζηάδνληαη σο νη πεξηζζφηεξν απνδεθηνί ζθνπνί ηεο επηκφξθσζεο: 

Έηζη, ζε ζχλνιν 327 εθπαηδεπηηθψλ, νη 199 ζεσξνχλ πσο ε επηκφξθσζε εληζρχεη 

ζεκαληηθά ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, νη 173 πσο ελδπλακψλεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη νη 210 πσο ηνπο βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ. Όκσο, κφλν νη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ πσο 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε καζεηηθή επίδνζε. Έλα αθφκα κηθξφηεξν 

πνζνζηφ (131 εθπαηδεπηηθνί) αληηιακβάλεηαη πσο κέζσ ησλ επηκνξθσηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ επηηπγράλεηαη ε δηαζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε θνξείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1: Βαζκφο ζπκθσλίαο κε ηηο Θεκαηηθέο 

Πξνηεξαηφηεηεο ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(εξψηεζε 5) 

 

 

Κ
α

κ
ό

λο
υ

 

Λ
ίγ

ο
 

Α
ρ

κε
τά

 

Ρ
ο

λφ
 

Ρ
ά

ρ
α

 

π
ο

λφ
 

1. Ανάπτυξθ των γνϊςεων/ δεξιοτιτων/ςτάςεων που 

απαιτεί θ Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ 

Δια βίου Μάκθςθσ 

1,6 4,0 26,3 40,9 27,1 

2. Γνϊςθ ευρωπαϊκϊν γλωςςϊν 1,2 13,8 33,2 30,0 

 

21,9 

3. Ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ 

διδακτικι πράξθ 

1,2 2,4 23,9 39,3 33,2 

4. Διαχείριςθ τθσ μακθτικισ ετερογζνειασ και 

πολυπολιτιςμικότθτασ 

0,8 1,2 23,9 41,3 32,8 

5. Αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και 

διαρροισ 

0,8 2,8 26,3 39,3 30,8 

6. Αντιμετϊπιςθ φαινομζνων ςχολικισ βίασ & 

παραβατικότθτασ 

1,2 3,2 15,8 36,0 43,7 

7. Αντιμετϊπιςθ τθσ ξενοφοβίασ και του ρατςιςμοφ 1,6 2,0 19,0 34,8 

 

42,5 

8. Ρροϊκθςθ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ και τθσ 

ομαδοςυνεργατικότθτασ 

0,8 3,2 22,7 36,4 36,8 

9. Ρροϊκθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Διάςταςθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ (ΕΔΕ) 

2,8 13,8 40,5 32,8 10,1 

10. Δθμιουργία ενόσ ¨ευρωπαϊκοφ¨ εκπαιδευτικοφ 

προφίλ 

3,6 20,6 37,7 27,5 10,5 

11. Ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ και των ανταλλαγϊν 1,2 14,2 35,2 30,8 

 

18,6 

12. Ενίςχυςθ τθσ ςχολικισ καινοτομίασ 1,6 5,7 26,3 37,7 28,7 
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13. Ρροϊκθςθ του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ ςτθν 

εκπαίδευςθ 

14,2 22,3 33,6 18,6 11,3 

14. Ανάπτυξθ & καλλιζργεια διοικθτικϊν και 

διαχειριςτικϊν δεξιοτιτων 

4,0 17,8 37,2 28,3 12,6 

15. Συνζργειεσ και ςυμπράξεισ με φορείσ του 

εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

3,2 15,4 34,8 30,8 15,8 

16. Εξοικείωςθ με τισ διαδικαςίεσ λογοδοςίασ και 

αξιολόγθςθσ 

6,1 18,2 35,2 27,9 12,6 

 

ηνλ Πίλαθα 1, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξψηεζε 5 (Β΄ Μέξνο), πνπ αθνξά ην βαζκφ απνδνρήο ησλ 

Θεκαηηθψλ Δπηκνξθσηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ 

ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ.                                                                                                   

Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο ζπλαληψληαη ζηελ Αληηκεηψπηζε 

Φαηλνκέλσλ ρνιηθήο Βίαο θαη Παξαβαηηθφηεηαο θαη ζηελ Αληηκεηψπηζε ηεο 

Ξελνθνβίαο θαη ηνπ Ραηζηζκνχ (43,7% θαη 42,5% αληηζηνίρσο). Δπίζεο ε 

Δλζσκάησζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, θαζψο θαη ε Πξνψζεζε ηεο 

Γηεπηζηεκνληθφηεηαο θαη ηεο Οκαδνζπλεξγαηηθφηεηαο εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά 

πνιχ κεγάιεο ζπκθσλίαο (33,2% θαη 36,8% αληηζηνίρσο).                                                                                        

Όκσο, ιηγφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ηε 

ζεκαληηθφηεηα λεπξαιγηθψλ Θεκαηηθψλ Δπηκνξθσηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

Δ.Δ. θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, φπσο είλαη ε Πξνψζεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε/ΔΓΔ (32,8%  θαη 10,1 % αληηζηνίρσο), ε Αλάπηπμε 

ελφο Δπξσπατθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνθίι (27,5% θαη 10,5% αληηζηνίρσο), ε 

Πξνψζεζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πλεχκαηνο ζηελ Δθπαίδεπζε (18,6% θαη 11,3% 

αληηζηνίρσο ), ε Αλάπηπμε θαη Καιιηέξγεηα Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 

Γεμηνηήησλ (28,3% θαη 12,6% αληηζηνίρσο ), νη πλέξγεηεο-πκπξάμεηο κε θνξείο 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (30,8% θαη 15,8% αληηζηνίρσο), θαζψο θαη ε 

Δμνηθείσζε κε ηηο Γηαδηθαζίεο Λνγνδνζίαο θαη Αμηνιφγεζεο (27,9%  θαη 12,6% 

αληηζηνίρσο). 
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7.7  Γ΄  Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ: Οη Αληηιήςεηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ Δπηκφξθσζε ζηελ Διιάδα 

 

Πίλαθαο 2:  Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο επξσπατθήο 

θαη δηεζλνχο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

επηκφξθσζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηε ρψξα καο (εξψηεζε 1) 

Μεταβλθτζσ  

Κ
α

κ
ό

λο
υ

 

Λ
ίγ

ο
 

Α
ρ

κε
τά

 

Ρ
ο

λφ
 

Ρ
ά
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α

 

π
ο

λφ
 

1. Ανάπτυξθ των διαφοροποιθμζνων γνϊςεων/ 

δεξιοτιτων/ικανοτιτων/ςτάςεων που απαιτεί θ 

Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ Δια βίου 

Μάκθςθσ 

5,3 47,8 34,7 10,2 2,0 

2. Γνϊςθ ευρωπαϊκϊν γλωςςϊν 

 

33,1 38,4 18,4 7,8 2,4 

3. Ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ 

διδακτικι πράξθ 

1,6 27,8 46,5 20,8 3,3 

4. Διαχείριςθ τθσ μακθτικισ ετερογζνειασ και 

πολυπολιτιςμικότθτασ 

9,4 40,8 39,6 8,2 2,0 

5. Αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και 

διαρροισ 

19,6 47,3 28,6 3,7 0,8 

6. Αντιμετϊπιςθ φαινομζνων ςχολικισ βίασ & 

παραβατικότθτασ 

5,7 35,5 44,5 11,8 2,4 

7. Αντιμετϊπιςθ τθσ ξενοφοβίασ και του ρατςιςμοφ 8,6 37,1 39,6 12,2 2,4 

 

8. Ρροϊκθςθ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ και τθσ 

ομαδοςυνεργατικότθτασ 

11,4 39,2 37,1 9,0 3,3 

9. Ρροϊκθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Διάςταςθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ (ΕΔΕ) 

21,6 49,4 22,4 4,9 1,6 

10. Δθμιουργία ενόσ ¨ευρωπαϊκοφ¨ εκπαιδευτικοφ 

προφίλ 

24,5 50,2 16,7 6,5 2,0 

11. Ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ και των ανταλλαγϊν 

 

18,8 49,8 25,3 3,7 2,4 
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12. Ενίςχυςθ τθσ ςχολικισ καινοτομίασ 

 

14,3 45,3 29,4 7,8 3,3 

13. Ρροϊκθςθ του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ ςτθν 

εκπαίδευςθ 

38,4 40,8 12,2 6,1 2,4 

14. Ανάπτυξθ & καλλιζργεια διοικθτικϊν και 

διαχειριςτικϊν δεξιοτιτων 

27,3 46,5 19,2 4,9 2,0 

15. Συνζργειεσ και ςυμπράξεισ με φορείσ του 

εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

24,5 50,6 18,8 4,5 1,6 

16. Εξοικείωςθ με τισ διαδικαςίεσ λογοδοςίασ και 

αξιολόγθςθσ 

25,7 43,7 21,2 5,7 3,7 

 

ηνλ Πίλαθα 2, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 1 ηνπ 

(Γ΄ Μέξνο), πνπ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επηκφξθσζε ζηελ 

Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο Θεκαηηθέο Δπηκνξθσηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ.  

Τςειά πνζνζηά ηθαλνπνηεηηθήο πξνζθνξάο ηεο ηάμεο ηνπ ¨πάξα πνιχ¨ θαη 

¨πνιχ¨ δελ θαηαγξάθνληαη γηα θακία ζεκαηηθή επηκφξθσζεο. Μάιηζηα, πςειά 

πνζνζηά κεδεληθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ππάξρνπζα πξνζθνξά θαηαγξάθεηαη 

ζηελ πξνζθνξά επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε Γλψζε Δπξσπατθψλ 

Γισζζψλ (33,1%), ηελ Πξνψζεζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πλεχκαηνο ζηελ 

Δθπαίδεπζε(38,4%), ηελ Πξνψζεζε ηεο ΔΓΔ (21,6%), ηε Γεκηνπξγία Δπξσπατθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνθίι (24,5%), ηηο πλέξγεηεο/πκπξάμεηο κε θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο (24,5%), ηελ Αλάπηπμε Γηνηθεηηθψλ & Γηαρεηξηζηηθψλ Γεμηνηήησλ 

(27,3%) θαη ηελ Δμνηθείσζε κε ηηο Γηαδηθαζίεο Λνγνδνζίαο & Αμηνιφγεζεο (25,7%). 

Δμαίξεζε ίζσο απνηειεί ε πξνζθνξά πξνγξακκάησλ γηα ηελ Δλζσκάησζε θαη 

Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, πνπ απφ ην 20,8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθή.  
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Γξάθεκα 11: Η άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζχζηεκα 

επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο (εξψηεζε 2)    

      

 

 

ην Γξάθεκα 11, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 2     

(Γ΄ Μέξνο), πνπ αλαθέξεηαη ζηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζχζηεκα 

επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο.  

πσο παξαηεξνχκε, κφλν ην 1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί πσο ην ζχζηεκα 

επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο είλαη ζρεηηθά θαιφ. Οη εθπαηδεπηηθνί  ζηε ζπληξηπηηθή 

ηνπο πιεηνςεθία αληηιακβάλνληαη ην εζληθφ ζχζηεκα επηκφξθσζεο σο αλαμηφπηζην 

(22%) θαη αλαπνηειεζκαηηθφ (17%).  Αληηιακβάλνληαη επίζεο σο αλαγθαία ηε 

κεγαιχηεξε ζηήξημε (20%) θαη δηεχξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο (18%), θαζψο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο πξνζθνξάο θαη πνηφηεηαο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ (22%).  
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Γνϊμθ για Σφςτθμα Επιμόρφωςθσ
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ποιότθτα

αναποτελεςματικό

ανάγκθ δθμιουργίασ αξιόπιςτου 
ςυςτιματοσ
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Γξάθεκα 12: Η άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζχζηεκα 

επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο (εξψηεζε 3) 

 

 

 

ην Γξάθεκα 12, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 3               

(Γ΄ Μέξνο), πνπ επίζεο αλαθέξεηαη ζηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο.  

ε ζπζρέηηζε κε ην πξνεγνχκελν Γξάθεκα 11, ε  κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (59%) ζεσξεί πσο ην πθηζηάκελν ζχζηεκα επηκφξθσζεο ζηε ρψξα 

καο είλαη απαξραησκέλν θαη αλεπαξθέο θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξήδεη νπζηαζηηθψλ 

αιιαγψλ. Έλα επίζεο κεγάιν πνζνζηφ (40%) ζεσξεί πσο παξά ηηο ζηαδηαθέο 

βειηηψζεηο δελ έρεη γίλεη αθφκα αξθεηά ζπκβαηφ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

επξσπατθήο θαη δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Έλα κφλν ειάρηζην πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (1%) αληηιακβάλεηαη σο πνηνηηθφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα 

επηκφξθσζεο. 

 

 

 

 

 

 

1%

40%

59%

Υφιςτάμενο Σφςτθμα Επιμόρφωςθσ

ποιοτικό

βελτιϊνεται

ανεπαρκζσ
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Γξάθεκα 13: Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο (εξψηεζε 4) 

 

 

 

 

ην Γξάθεκα 13, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 4                 

(Γ΄ Μέξνο), πνπ αθνξά ζηελ ελεκέξσζε πνπ ζπλήζσο ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζθνπεχνπλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ.  

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (80,8%) δειψλεη πσο ιακβάλεη 

πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε, ελψ ην 5,7%  δελ έρεη θακία απνιχησο ελεκέξσζε 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δλεκεξσκέλν δειψλεη έλα 

πεξηνξηζκέλν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 13,5% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλνιηθά. 
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ενθμζρωςθ

καμία ενθμζρωςθ

λίγεσ πλθροφορίεσ
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Γξάθεκα 14: Υξήζε ησλ ΣΠΔ  ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (εξψηεζε 5) 

 

 

 

ην Γξάθεκα 14, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 5                  

(Γ΄ Μέξνο), πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε/αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί θαηά πιεηνςεθία (90%) ζεσξνχλ πσο ε ρξήζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ηνπο δελ έρεη αθφκα 

εκπεδσζεί ηθαλνπνηεηηθά. πγθεθξηκέλα, ην 54,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αληηιακβάλεηαη σο πεξηνξηζκέλε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηηο επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ην 33,7% ζεσξεί πσο ε αμηνπνίεζή ηνπο είλαη πνιχ πξφζθαηε 

εμέιημε, ελψ έλα πνζνζηφ ηνπ 2,1% αλαθέξεη κεδεληθή αμηνπνίεζε. Μφλν ην 9,5% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί πσο ππάξρεη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηα 

πξνζθεξφκελα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. 
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Γξάθεκα 15:  Ο εθπαηδεπφκελνο εθπαηδεπηηθφο επηζηξέθεη ζηελ 

εξγαζία ηνπ (εξψηεζε 6) 

 

 

 

ην Γξάθεκα 15, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 6            

(Γ΄ Μέξνο), πνπ αλαθέξεηαη ζην αλ δηαρένληαη /αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ελφο 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ην παξαθνινχζεζε 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία ηνπ. 

Παξαηεξνχκε πσο δελ πθίζηαηαη θάπνηαο κνξθήο αμηφινγε αμηνπνίεζε/δηάρπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο ζηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπ επηκνξθσκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ή αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.                        

πγθεθξηκέλα, ζε ζχλνιν 327 ζπκκεηερφλησλ πεξίπνπ νη κηζνί ζεσξνχλ πσο δελ 

είλαη αλαγθαία θάπνηαο κνξθήο ζρεηηθή πιεξνθφξεζε/αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ 

επηκνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ.   

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (301 εθπαηδεπηηθνί) αληηιακβάλεηαη κάιηζηα σο 

εμαηξεηηθά αδηάθνξε ηε ζηάζε ηεο Γηεχζπλζεο / Πξντζηακέλεο Αξρήο, γεγνλφο πνπ 

απφ κφλν ηνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ζε κεγάιν βαζκφ ην δήηεκα ηεο δηάρπζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο.  
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Γξάθεκα 16: Καηά ηε γλψκε ζαο, πψο αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο (εξψηεζε 7) 

 

 

 

ην Γξάθεκα 16, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 7                

(Γ΄ Μέξνο), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απνηίκεζε/αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

δξάζεσλ ζηε ρψξα καο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (63,4%) πσο 

πθίζηαηαη απνθιεηζηηθά ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο. Μφλν 

έλα κηθξφ πνζνζηφ εμ απηψλ (6,6%) ζεσξεί πσο ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Καηαγξάθεηαη φκσο 

θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ (36,6%) πνπ ζεσξεί πσο δελ πθίζηαηαη 

θακίαο κνξθήο αμηνιφγεζε/απνηίκεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζηε ρψξα 

καο. 
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Γξάθεκα 17: Πφζεο εκέξεο επηκφξθσζεο έρεηε θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 18 κήλεο (εξψηεζε 8) 

 

 

          

 

ην Γξάθεκα 17, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 8                 

(Γ΄ Μέξνο), πνπ αθνξά ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ επηκφξθσζεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 

18 κήλεο.  

Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο  (56,4%) παξαθνινχζεζαλ πέληε θαη 

άλσ εκέξεο επηκφξθσζεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο. Σν 29,2% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αζξνηζηηθά δήισζε πσο παξαθνινχζεζε απφ κηα έσο ηέζζεξηο 

εκέξεο επηκφξθσζεο. Όκσο, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 14,4% δελ 

παξαθνινχζεζε θαλέλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζην επφκελν Γξάθεκα. 
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Γξάθεκα 18: Δάλ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε απαληήζαηε ¨θακία¨, 

πνηνη ιφγνη απφ ηνπο παξαθάησ ζαο εκπφδηζαλ λα ζπκκεηέρεηε ζε 

θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα (εξψηεζε 9)  

 

 

 

 

ην Γξάθεκα 18, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην πξνεγνχκελν Γξάθεκα 17, 

παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 9 (Γ΄ Μέξνο) πνπ αθνξά 

ζηνπο ιφγνπο πνπ εκπφδηζαλ ην 14,4% ησλ εξσηεζέλησλ λα παξαθνινπζήζεη,  έζησ 

θαη γηα κηα εκέξα, θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο.  

Χο βαζηθφηεξνη ιφγνη ηεο κε ζπκκεηνρήο αλαδεηθλχνληαη ε απνπζία θαηάιιεισλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ (4,6%), ε έιιεηςε ρξφλνπ (4,3%) θαη ε 

επηβάξπλζε απφ ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο (4%). ε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά 

επζχλνληαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο επηκφξθσζεο (1,8%) θαη ε κε ππνζηεξηθηηθή 

εγεζία (1,2%). 
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Γξάθεκα 19: Θεκαηηθέο πνπ αθνξνχζαλ ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο (εξψηεζε 10) 

 

 

 

 

ην Γξάθεκα 19, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 10 

(Γ΄ Μέξνο), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο  ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ παξαθνινχζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 18 κήλεο.  

Απνηππψλεηαη κεγάιν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δθπαηδεπηηθή 

Πξάμε. Αθνινπζεί ε ζπκκεηνρή ζε Πξναηξεηηθά Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ (Αγσγή Τγείαο, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, θ.α.), ε ζπκκεηνρή 

ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ, ε 

επηκφξθσζε ζε δεηήκαηα Γηδαθηηθήο Γλσζηηθνχ Αληηθεηκέλνπ, ζε ζέκαηα Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη ηέινο, ζε δεηήκαηα Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο. 
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Γξάθεκα 20: Αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ παξαθνινχζεζαλ έσο ζήκεξα νη 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί (εξψηεζε 11) 

 

        

ην Γξάθεκα 20, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 11 

(Γ΄ Μέξνο) πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη έσο ζήκεξα νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί, ζε νξγαλσζηαθφ 

θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν.  

Η πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλεη κέηξηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζε φζνλ 

αθνξά ζηελ παξνπζία νξγαλσηψλ, ζηελ επάξθεηα ησλ κέζσλ, ζηελ επάξθεηα ηνπ 

πιηθνχ, ζηελ επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηψλ, ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ έγθαηξε παξάδνζε 

ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ. 
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Γξάθεκα 21: Τα δύν ζέκαηα ζηα νπνία θπξίσο ζα επηζπκνύζα λα 

επηκνξθσζώ ζην κέιινλ (εξώηεζε 12) 

 

 

 

ην Γξάθεκα 21, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 12                  

(Γ΄ Μέξνπο, πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζεκαηηθά πεδία πνπ επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ 

ζην κέιινλ νη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί.  

Μεγάιε πξνηίκεζε απνηππψλεηαη γα ηελ επηκφξθσζε ζε δεηήκαηα Γηδαθηηθήο 

Γλσζηηθνχ Αληηθεηκέλνπ, ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο ρνιηθήο Σάμεο, ζε ζέκαηα Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 
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7.8     Πίλαθεο κε ηηο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο, ηνπο κέζνπο φξνπο 

θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

 

Α΄ Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο – εθπαίδεπζεο 

Πίλαθαο 3: Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(εξσηήζεηο 1, 2, 3, 4 & 5) 

Μεηαβιεηέο N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Τππηθή 

απόθιηζε 

1. ε πνην βαζκό 

πηζηεύεηε πσο ην 

θαηλόκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο έρεη 

επεξεάζεη ηηο εμειίμεηο ζην 

ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο; 

263 1 5 3,56 ,822 

2. ε πνην βαζκό ε Γηα 

Βίνπ Μάζεζε θαη ε 

Κνηλσλία ηεο Γλώζεο 

νδεγνύλ ζε αιιαγέο; 

263 1 5 3,60 ,803 

3. ε πνην βαζκό είζηε 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ; 

263 1 5 2,56 ,862 

4. ε πνην βαζκό είζηε 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ 

ΟΟΑ ; 

263 1 5 2,13 ,884 

5. ε πνην βαζκό είζηε 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ ; 

263 1 5 2,13 ,942 

 

ηνλ Πίλαθα 3, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (κέγηζηεο θαη 

ειάρηζηεο ηηκέο, κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) γηα ηηο εξσηήζεηο 1, 2, 3, 4 & 5 

ηνπ Α΄ Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  
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Αξθεηά ελήκεξνη εκθαλίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (3,56) θαη ηηο αιιαγέο πνπ 

επηθέξνπλ ζε απηήλ ε Γηα βίνπ Μάζεζε θαη ε Κνηλσλία ηεο Γλψζεο (3,60). 

Παξαηεξνχκε, φκσο, ρακεινχο Μ.Ο. ζηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. (2,56) 

θαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΟΑ (2,13) θαη ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ (2,13). 

 

 

Πίλαθαο 4: Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(εξψηεζε 6: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13) 

 

Μεηαβιεηέο  N Διάρηζη

ε ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Τππηθή 

απόθιηζε 

1. Η εθπαίδεπζε πξέπεη 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο 

263 1 5 3,38 1,074 

2. Σα εζληθά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

263 1 5 2,94 ,849 

3. Πεξηνξίδεηαη αηζζεηά ε 

δπλαηόηεηα ησλ εζληθώλ 

θξαηώλ λα αζθνύλ 

αλεμάξηεηε πνιηηηθή ζην 

ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο 

263 1 5 3,41 1,040 

4.  Απμάλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο λα 

δηακνξθώλεη ηνπο 

κειινληηθνύο ζηόρνπο ησλ  

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο 

ησλ θξαηώλ-κειώλ 

263 1 5 3,40 ,867 
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5.    Απμάλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ηνπ ΟΟΑ λα 

δηακνξθώλεη ηνπο 

κειινληηθνύο ζηόρνπο ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο 

ησλ θξαηώλ-κειώλ 

263 1 5 3,21 ,927 

6.  Απμάλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ λα 

δηακνξθώλεη ηνπο 

κειινληηθνύο ζηόρνπο ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο 

ησλ θξαηώλ-κειώλ 

263 1 5 2,78 ,899 

7. Δπξσπατθή Έλσζε –

απνελζσκάησζε από ηα 

όξηα ηνπ έζλνπο-θξάηνπο 

263 1 5 3,22 ,886 

8. ΟΟΑ- 

απνελζσκάησζε από ηα 

όξηα ηνπ έζλνπο-θξάηνπο 

263 1 5 3,10 ,909 

9. ΟΤΝΔΚΟ- 

απνελζσκάησζε από ηα 

όξηα ηνπ έζλνπο-θξάηνπο 

263 1 5 2,77 ,913 

10. Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ηεο Δ. Δ.-ζηελή ζύλδεζε 

κε νηθνλνκηθνύο θαη 

θνηλσληθνύο ζηόρνπο 

263 2 5 3,66 ,889 

11. Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή 

ηεο Δ.Δ. - ζύλδεζε κε 

παγθνζκηνπνίεζε 

263 1 5 3,77 ,798 

12. Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή 

ΟΟΑ- ζύλδεζε κε 

παγθνζκηνπνίεζε 

263 1 5 3,50 ,903 

13. Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή 

ΟΤΝΔΚΟ-ζύλδεζε κε 

παγθνζκηνπνίεζε 

263 1 5 3,15 ,923 

 

ηνλ Πίλαθα 4, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (κέγηζηεο θαη 

ειάρηζηεο ηηκέο, κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) γηα ηελ εξψηεζε 6 ηνπ Α΄ 

Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  
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Οη Μ.Ο. ησλ απαληήζεσλ θαηαδεηθλχνπλ κηα κέηξηνπ βαζκνχ αληίιεςε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε παγθνζκηνπνίεζε επεξεάδεη ηα εζληθά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα θαη ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ θαη 

ηεο ΟΤΝΔΚΟ. Οη ρακειφηεξνη Μ.Ο. εκθαλίδνληαη ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζπζρέηηζε ηεο ΟΤΝΔΚΟ κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε (2,78) θαη 

ηελ απνελζσκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηα εζληθά θξάηε (2,77). 

 

Πίλαθαο 5: Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(εξσηήζεηο 7, 8, 9) 

 

Μεηαβιεηέο N Διάρηζη

ε ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Τππηθή 

απόθιηζε 

7.  ε πνην βαζκό ε 

ππάξρνπζα νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ 

ηνπνζέηεζε ζαο σο πξνο 

ην εξώηεκα 6.1; 

263 1 5 3,13 1,217 

8. ε πνην βαζκό ε 

ππάξρνπζα νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ 

ηνπνζέηεζε ζαο σο πξνο 

ην εξώηεκα 6.2; 

263 1 5 3,02 1,098 

9.  ε πνην βαζκό ε 

ππάξρνπζα νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ 

ηνπνζέηεζε ζαο σο πξνο 

ην εξώηεκα 6.3; 

263 1 5 3,12 1,097 

 

ηνλ Πίλαθα 5, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (κέγηζηεο θαη 

ειάρηζηεο ηηκέο, κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) γηα ηηο εξσηήζεηο 7, 8 θαη 9  ηνπ 

Α΄ Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Παξαηεξνχκε πσο ε ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε αξθεηά (απφ 3,13 έσο 

3,02) ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. 
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7.9   Πίλαθεο κε ηηο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο, ηνπο κέζνπο φξνπο 

θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

 

Β΄  Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ   

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο & Γ/ζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο, ηελ ελδνυπεξεζηαθή 

εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηηο 

ζεκαηηθέο επηκνξθσηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο  

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ 

Πίλαθαο 6: Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(εξψηεζε 1) 

 

Μεηαβιεηέο N Διάρηζη

ε ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Τππηθή 

απόθιηζε 

Σν επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ είλαη 

επάγγεικα πςειώλ 

πξνζόλησλ 

254 1 5 4,02 ,873 

Σν επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ είλαη 

επάγγεικα δηα βίνπ 

κάζεζεο 

254 1 5 4,50 ,658 

Σν επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζηεξίδεηαη 

ζηηο επαθέο-αληαιιαγέο 

254 1 5 3,30 1,040 

Σν επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ βαζίδεηαη 

ζε ζπκπξάμεηο/ 

ζπλεξγαζίεο 

254 1 5 3,84 1,009 

 

ηνλ Πίλαθα 6, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (κέγηζηεο θαη 

ειάρηζηεο ηηκέο, κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) γηα ηελ εξψηεζε 1 ηνπ Β΄ 

Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  
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Παξαηεξνχκε πσο εκθαλίδνληαη πνιχ πςεινί Μ.Ο. ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπλδένπλ 

ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηα πςειά πξνζφληα (4,02) θαη ηε Γηα βίνπ 

Μάζεζε (4,5). Ληγφηεξν πςεινί  εκθαλίδνληαη νη Μ.Ο. ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 

ζπζρεηίδνπλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηηο επαθέο/αληαιιαγέο (3,30) 

θαη ηηο ζπκπξάμεηο/ζπλεξγαζίεο (3,84). 

 

Πίλαθαο 7: Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(εξψηεζε 2) 

Μεηαβιεηέο N Διάρηζη

ε ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Η ηαπηόηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζε θάζε 

ξηδηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ 

254 1 5 3,70 ,939 

Η αξρηθή εθπαίδεπζε δελ 

αξθεί 

254 1 5 4,12 ,956 

Η πνηόηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη 

από ηελ πνηόηεηα 

εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

254 1 5 4,17 ,900 

Η εθπαίδεπζε θαη ε 

επηκόξθσζε ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηηο δηεζλείο 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

254 1 5 3,65 ,919 

Η εθπαίδεπζε θαη ε 

επηκόξθσζε ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ εμέιημε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 

254 1 5 3,61 ,954 

 

ηνλ Πίλαθα 7, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (κέγηζηεο θαη 

ειάρηζηεο ηηκέο, κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) γηα ηελ εξψηεζε 2 ηνπ Β΄ 

Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ πσο ε επαγγεικαηηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα βξίζθεηαη ζε θάζε ξηδηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (3,70), πσο ε 

εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε δελ αξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο κηαο νιφθιεξεο 
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επαγγεικαηηθήο δσήο (4,12), πσο ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (4,17), πσο ε 

εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο (3,65) θαη ηέινο, πσο ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εμέιημε ηεο Δ.Δ. (3,61). 

Πίλαθαο 8: Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(εξψηεζε 3) 

Μεηαβιεηέο N Διάρηζη

ε ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Δπηκόξθσζε είλαη 

απαξαίηεην εξγαιείν 

254 1 5 4,38 ,748 

Δπηκόξθσζε είλαη 

αλαγθαία ζε όιε ηε 

ζηαδηνδξνκία ηνπ 

254 1 5 4,39 ,756 

Δπηκόξθσζε  είλαη 

δηθαίσκα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

254 1 5 4,51 ,774 

Δπηκόξθσζε είλαη 

ππνρξέσζε θαη αηνκηθή 

αλάγθε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

254 1 5 3,59 1,066 

Σν ζύζηεκα πξέπεη λα 

πηζηνπνηεί όιεο ηηο 

επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

254 1 5 4,06 ,974 

ύλδεζε ηεο 

επηκόξθσζεο κε ηηο 

αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο 

254 1 5 3,76 1,033 

Η επηκόξθσζε λα 

ζπλδέεηαη κε ηε βειηίσζε 

ηεο καζεηηθήο επίδνζεο  

254 1 5 3,63 1,046 

Οη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ 

ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκό 

θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

254 1 5 4,15 ,843 
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ηνλ Πίλαθα 8, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (κέγηζηεο θαη 

ειάρηζηεο ηηκέο, κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) γηα ηελ εξψηεζε 3 ηνπ Β΄ 

Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Οη Μ.Ο. ησλ απαληήζεσλ γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο είλαη αξθεηά πςεινί (απφ 3,59 

έσο 4,51). πγθξηηηθά, φκσο, εκθαλίδνληαη κεησκέλνη νη Μ.Ο. ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ επηκφξθσζε σο αηνκηθή ππνρξέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(3,59), ζπλδένληαο ηε κε ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (3,76) θαη ηε 

βειηίσζε ηεο καζεηηθήο επίδνζεο (3,63). 

 

Πίλαθαο 9: Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(εξψηεζε 5) 

Μεηαβιεηέο N Διάρηζη

ε ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Αλάπηπμε γλώζεσλ/ 

δεμηνηήησλ ζπκβαηώλ κε 

ηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο 

θαη ηε Γηα βίνπ Μάζεζε 

247 1 5 3,88 ,911 

Γλώζε επξσπατθώλ 

γισζζώλ 

247 1 5 3,57 1,017 

Δλζσκάησζε ΣΠΔ 247 1 5 4,01 ,883 

Γηαρείξηζε καζεηηθήο 

εηεξνγέλεηαο 

247 1 5 4,04 ,830 

Αληηκεηώπηζε ζρνιηθήο 

απνηπρίαο θαη δηαξξνήο 

247 1 5 3,96 ,871 

Αληηκεηώπηζε ζρνιηθήο 

βίαο θαη παξαβαηηθόηεηαο 

247 1 5 4,18 ,898 

Αληηκεηώπηζε μελνθνβίαο 

θαη ξαηζηζκνύ 

247 1 5 4,15 ,908 

Πξνώζεζε 

δηεπηζηεκνληθόηεηαο θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθόηεηαο 

247 1 5 4,05 ,893 

Πξνώζεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο 

ζηελ Δθπαίδεπζε 

247 1 5 3,34 ,935 

Γεκηνπξγία επξσπατθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνθίι 

247 1 5 3,21 1,005 

Δλίζρπζε ηεο 247 1 5 3,51 ,991 
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θηλεηηθόηεηαο θαη ησλ 

αληαιιαγώλ 

Δλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο 247 1 5 3,86 ,953 

Πξνώζεζε 

επηρεηξεκαηηθνύ 

πλεύκαηνο 

247 1 5 2,91 1,194 

Αλάπηπμε δηνηθεηηθώλ θαη 

δηαρεηξηζηηθώλ δεμηνηήησλ 

247 1 5 3,28 1,027 

πλέξγεηεο/ζπκπξάμεηο  

κε εμσηεξηθνύο θνξείο 

247 1 5 3,40 1,031 

Δμνηθείσζε κε δηαδηθαζίεο 

ινγνδνζίαο θαη 

αμηνιόγεζεο 

247 1 5 3,23 1,077 

 

ηνλ Πίλαθα 9, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (κέγηζηεο θαη 

ειάρηζηεο ηηκέο, κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) γηα ηελ εξψηεζε 5 ηνπ Β΄ 

Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Δκθαλίδνληαη πςεινί Μ.Ο. ζπκθσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ζεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ Δλζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε (4,01), ζηε Γηαρείξηζε ηεο Μαζεηηθήο Δηεξνγέλεηαο (4,04), ζηελ 

Αληηκεηψπηζε ηεο ρνιηθήο Βίαο θαη Παξαβαηηθφηεηαο (4,18), ζηελ Αληηκεηψπηζε ηεο 

Ξελνθνβίαο θαη ηνπ Ραηζηζκνχ (4,15), θαζψο θαη ζηελ Πξνψζεζε ηεο 

Γηεπηζηεκνληθφηεηαο θαη Οκαδνζπλεξγαηηθφηεηαο (4,05). Αξθεηά πςεινί Μ.Ο. 

ζπκθσλίαο παξαηεξνχληαη γηα ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ Αληηκεηψπηζε ηεο ρνιηθήο Απνηπρίαο θαη Γηαξξνήο (3,96) θαη ηελ 

Αλάπηπμε Γλψζεσλ/Γεμηνηήησλ ζπκβαηψλ κε ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε (3,88).                   

Όκσο, ζπγθξηηηθά ρακειφηεξνη Μ.Ο. ζπκθσλίαο απνηππψλνληαη γηα ηηο 

επηκνξθσηηθέο ζεκαηηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δλίζρπζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο 

ζηελ Δθπαίδεπζε/ΔΓΔ (3,34), ζηε Γεκηνπξγία Δπξσπατθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνθίι 

(3,21), ζηελ Πξνψζεζε ηεο Κηλεηηθφηεηαο θαη ησλ Αληαιιαγψλ (3,51), ζηελ Αλάπηπμε 

Γηνηθεηηθψλ/Γηαρεηξηζηηθψλ Γεμηνηήησλ (3,28), θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ 

Πξνψζεζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πλεχκαηνο ζηελ Δθπαίδεπζε (2,91). 
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7.10  Πίλαθεο κε ηηο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο, ηνπο κέζνπο φξνπο 

θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

 

Γ΄  Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ  

Οη Αληηιήςεηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Δπηκφξθσζε   

ζηελ Διιάδα 

Πίλαθαο 10: Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (εξψηεζε 1) 

Μεηαβιεηέο N Διάρηζη

ε ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Αλάπηπμε 

γλώζεσλ/δεμηνηήησλ 

ζπκβαηώλ κε ηελ 

Κνηλσλία ηεο Γλώζεο θαη 

ηε Γηα βίνπ Μάζεζε 

245 1 5 2,56 ,826 

Γλώζε επξσπατθώλ 

γισζζώλ 

245 1 5 2,08 1,021 

Δλζσκάησζε ΣΠΔ 245 1 5 2,96 ,826 

Γηαρείξηζε καζεηηθήο 

εηεξνγέλεηαο 

245 1 5 2,53 ,852 

Αληηκεηώπηζε ζρνιηθήο 

απνηπρίαο θαη δηαξξνήο 

245 1 5 2,19 ,818 

Αληηκεηώπηζε ζρνιηθήο 

βίαο θαη παξαβαηηθόηεηαο 

245 1 5 2,70 ,844 

Αληηκεηώπηζε μελνθνβίαο 

θαη ξαηζηζκνύ 

245 1 5 2,63 ,894 

Πξνώζεζε 

δηεπηζηεκνληθόηεηαο θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθόηεηαο 

245 1 5 2,53 ,925 

Πξνώζεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο  

245 1 5 2,16 ,873 

Γεκηνπξγία επξσπατθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνθίι 

245 1 5 2,11 ,921 

Δλίζρπζε θηλεηηθόηεηαο 

θαη  αληαιιαγώλ 

245 1 5 2,21 ,875 

Δλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο 245 1 5 2,40 ,939 
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Πξνώζεζε 

επηρεηξεκαηηθνύ 

πλεύκαηνο 

245 1 5 1,93 ,985 

Αλάπηπμε δηνηθεηηθώλ θαη 

δηαρεηξηζηηθώλ δεμηνηήησλ 

245 1 5 2,08 ,918 

πλέξγεηεο κε εμσηεξηθνύο 

θνξείο 

245 1 5 2,08 ,869 

Δμνηθείσζε κε δηαδηθαζίεο 

ινγνδνζίαο θαη 

αμηνιόγεζεο 

245 1 5 2,18 1,000 

 

ηνλ Πίλαθα 10, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (κέγηζηεο θαη 

ειάρηζηεο ηηκέο, κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) γηα ηελ εξψηεζε 1 ηνπ Γ΄ 

Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απφ ηελ  πξνζθνξά επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπκβαηψλ κε ηηο επηκνξθσηηθέο 

ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ. ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ.  

Οη Μ.Ο. ησλ κεηαβιεηψλ είλαη γεληθά ρακεινί, κε εμαίξεζε ίζσο απηφλ πνπ 

αθνξά ζηελ πξνζθνξά επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ Δλζσκάησζε ησλ 

/ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε (2,96). Δμαηξεηηθά ρακεινί Μ.Ο. απνηππψλνληαη 

ζηελ πξνζθνξά πξνγξακκάησλ γηα ηελ Δλίζρπζε ηεο Κηλεηηθφηεηαο θαη ησλ 

Αληαιιαγψλ (2,21), ηελ Πξνψζεζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε/ΔΓΔ 

(2,16), ηε Γεκηνπξγία Δπξσπατθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνθίι (2,11), ηε Γλψζε 

Δπξσπατθψλ Γισζζψλ, ηελ Αλάπηπμε Γηνηθεηηθψλ/Γηαρεηξηζηηθψλ Γεμηνηήησλ θαη  ηηο 

πλέξγεηεο κε Δμσηεξηθνχο Φνξείο (2,08 αληηζηνίρσο). Αθφκα πην ρακειφο είλαη ν 

Μ.Ο. πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηκφξθσζε γηα ηελ Πξνψζεζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ 

Πλεχκαηνο ζηελ Δθπαίδεπζε (1,96). 
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Πίλαθαο 11: Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (εξσηήζεηο 3, 4 & 5) 

 

Μεηαβιεηέο N Διάρηζη

ε ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

245 1 3 2,58 ,520 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

245 1 4 2,11 ,528 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

243 1 4 2,49 ,695 

 

ηνλ Πίλαθα 11, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (κέγηζηεο θαη 

ειάρηζηεο ηηκέο, κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) γηα ηηο εξσηήζεηο 3, 4 & 5 ηνπ Γ΄ 

Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Απνηππψλνληαη παληνχ ρακεινί Μ.Ο. πγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε 3 πνπ 

απνηππψλεη ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πθηζηάκελν ζχζηεκα επηκφξθσζεο 

ζηε ρψξα καο, ν Μ.Ο. 2,58 αλαδεηθλχεη έλα ζχζηεκα επηκφξθσζεο πνπ βειηηψλεηαη 

δηαξθψο, αιιά πνπ νθείιεη λα θάλεη πνιιά αθφκα ψζηε λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

ζπγθξίζηκν θαη ζπκβαηφ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνχο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. ηελ εξψηεζε 4 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελεκέξσζε πνπ 

ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πξηλ ηελ έλαξμε ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ν 

Μ.Ο. 2,11 ππνδεηθλχεη κφλν κηα ειάρηζηε θαη βαζηθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη ηηο ψξεο δηεμαγσγήο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ζα παξαθνινπζήζνπλ. Σέινο, ζηελ εξψηεζε 5 πνπ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν Μ.Ο. 2,49 αλαδεηθλχεη κηα ζρεηηθά πξφζθαηε θαη 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο, θπξίσο ιφγσ  ειιεηκκάησλ ζε 

εμνπιηζκφ θαη ηερλνγλσζία. 
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Πίλαθαο 12: Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (εξσηήζεηο 7 & 8) 

 

 

Μεηαβιεηέο N Διάρηζη

ε ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Αμηνιόγεζε  ησλ 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ  

243 1 3 1,70 ,586 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

243 1 6 4,62 1,878 

 

ηνλ Πίλαθα 12, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (κέγηζηεο θαη 

ειάρηζηεο ηηκέο, κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) γηα ηηο εξσηήζεηο 7 & 8 ηνπ Γ΄ 

Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

ηελ εξψηεζε 7, πνπ αθνξά ζηελ Αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, 

ν Μ.Ο. 1,70 αλαδεηθλχεη έιιεηςε αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ή, ην πεξηζζφηεξν, 

αμηνιφγεζε ζηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο θακία δηάρπζε θαη αμηνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ εξψηεζε 8, πνπ αθνξά ηηο Ηκέξεο επηκφξθσζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο, ν Μ.Ο. 4,62 θαηαδεηθλχεη 

πεξίπνπ 4-5 εκέξεο επηκφξθσζεο αλά εθπαηδεπηηθφ. 
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Πίλαθαο 13: Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  (εξψηεζε 11) 

 

Μεηαβιεηέο N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Παξνπζία νξγαλσηώλ 240 1 5 3,30 1,056 

Δπάξθεηα εθπαηδεπηηθώλ 

κέζσλ 

234 1 5 3,09 ,864 

Δπάξθεηα εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ 

234 1 5 2,93 ,910 

Δπάξθεηα εθπαηδεπηώλ 234 1 5 3,31 ,864 

Υξεζηκόηεηα/θαηαιιειόηε

ηα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

234 1 5 3,14 ,883 

Έγθαηξε παξάδνζε 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

234 1 5 3,02 1,006 

 

ηνλ Πίλαθα 13, παξνπζηάδνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ  ηα πεξηγξαθηθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο, κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) 

γηα ηελ εξψηεζε 11 ηνπ Γ΄ Μέξνπο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ απνηίκεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηε ρψξα καο.  

Οη Μ.Ο. ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο (απφ 2,93 έσο 3,31) απνηππψλνπλ κεηξίνπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ παξνπζία νξγαλσηψλ, ηελ επάξθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ, θαζψο 

θαη απφ ηε ρξεζηκφηεηα/θαηαιιειφηεηα θαη έγθαηξε παξάδνζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηνπο επηκνξθνχκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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7.11  Γηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο σο πξνο ην Φχιν 

              

Πίλαθαο 14: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο θαη Σππηθφ θάικα Μέζνπ Όξνπ 

Οκαδνπνηεκέλσλ Μεηαβιεηψλ αλάινγα κε ην Φχιν ησλ πκκεηερφλησλ 

Μεηαβιεηέο  θύιν N Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σππηθό 

ζθάικα 

κέζνπ όξνπ 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 

1-5,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

άλδξαο 60 2,81 ,620 ,080 

γπλαίθα 205 2,64 ,862 ,060 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 

6.1, 6.2, 6.3,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

άλδξαο 60 3,27 ,620 ,080 

γπλαίθα 197 3,19 ,617 ,044 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 7, 

Α΄ ΜΔΡΟ ) 

άλδξαο 60 2,89 ,702 ,091 

γπλαίθα 197 3,09 ,679 ,048 

Δπξσπατθή Έλσζε 

(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 

6.11, Α΄ ΜΔΡΟ ) 

άλδξαο 60 3,55 ,779 ,101 

γπλαίθα 203 3,50 ,656 ,046 

ΟΟΑ 

(εξώηεζε 6.5, 6.8, 6.12,  

Α΄ ΜΔΡΟ) 

άλδξαο 60 3,33 ,808 ,104 

γπλαίθα 203 3,25 ,764 ,054 

ΟΤΝΔΚΟ 

(εξώηεζε 6.6, 6.9, 6.13,  

Α΄ ΜΔΡΟ) 

άλδξαο 60 2,97 ,818 ,106 

γπλαίθα 203 2,88 ,773 ,054 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην επάγγεικα ηνπο 

(εξώηεζε 1, 2, 3,                

Β΄ ΜΔΡΟ) 

άλδξαο 56 3,79 ,499 ,067 

γπλαίθα 198 4,01 ,531 ,038 

Θεκαηηθέο Πξνηεξαηόηεηεο 

Δ..Δ & Γ.Ο. – 

 Βαζκόο ζπκθσλίαο 

(εξώηεζε 5, Β΄ ΜΔΡΟ) 

άλδξαο 55 3,38 ,687 ,093 

γπλαίθα 192 3,74 ,663 ,048 
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Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα-Βαζκόο 

ζπκβαηόηεηαο κε ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο ηεο Δ.Δ. 

θαη ησλ Γ.Ο.  

(εξώηεζε 1,  Γ΄ ΜΔΡΟ) 

άλδξαο 54 2,33 ,750 ,102 

γπλαίθα 191 2,34 ,617 ,045 

Αμηνιόγεζε 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  

(εξώηεζε 7,  Γ΄ ΜΔΡΟ) 

άλδξαο 51 2,97 ,783 ,110 

γπλαίθα 183 3,19 ,727 ,054 

 

ηνλ Πίλαθα 14, παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη, νη ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ην ηππηθφ 

ζθάικα κέζνπ φξνπ ησλ απαληήζεσλ ζε νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο σο πξνο ην 

Φχιν ησλ πκκεηερφλησλ.  

Οη Μ.Ο. ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν θχισλ δηαθέξνπλ ζηηο εξσηήζεηο 1, 2, θαη 3 

ηνπ Β΄ Μέξνπο. πγθεθξηκέλα, νη Μ.Ο. ησλ απαληήζεσλ ησλ γπλαηθψλ είλαη 

πςειφηεξνη (4,01) απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ αλδξψλ εθπαηδεπηηθψλ (3,79).             

Σν ζηνηρείν απηφ αλαδεηθλχεη ηε κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαη εγξήγνξζε 

ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζην δήηεκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπο θαη ην ξφιν ηεο επηκφξθσζεο ζην λέν 

παγθνζκηνπνηεκέλν πιαίζην εξγαζίαο ηνπο.  
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Πίλαθαο 15: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο θαη Σππηθφ θάικα Μέζνπ Όξνπ 

Οκαδνπνηεκέλσλ Μεηαβιεηψλ αλάινγα κε ην Φχιν ησλ πκκεηερφλησλ ζηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Μεηαβιεηέο θύιν N Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σππηθό 

ζθάικα 

κέζνπ όξνπ 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο   

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

άλδξαο 68 ,48 ,319 ,039 

γπλαίθα 247 ,57 ,360 ,023 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο 

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

άλδξαο 68 ,24 ,176 ,021 

γπλαίθα 244 ,25 ,158 ,010 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

άλδξαο 52 3,96 2,214 ,307 

γπλαίθα 191 4,80 1,739 ,126 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

(εξώηεζε 4, Γ΄ Μέξνο) 

άλδξαο 54 2,07 ,578 ,079 

γπλαίθα 191 2,12 ,514 ,037 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ  

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

άλδξαο 52 2,63 ,742 ,103 

γπλαίθα 191 2,46 ,678 ,049 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία 

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

άλδξαο 52 1,52 ,610 ,085 

γπλαίθα 192 1,74 ,583 ,042 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο (εξώηεζε 

3, Γ΄ Μέξνο) 

άλδξαο 54 2,74 ,483 ,066 

γπλαίθα 191 2,53 ,521 ,038 
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ηνλ Πίλαθα 15, παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη, νη ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ην ηππηθφ 

ζθάικα κέζνπ φξνπ ησλ απαληήζεσλ ζε νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο σο πξνο ην 

θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

ηε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηηο ¨Ηκέξεο παξαθνινχζεζεο επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο¨, ν Μ.Ο. ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γπλαηθψλ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο (4,80) απφ ηνλ αληίζηνηρν 

ησλ αλδξψλ (3,96).  

Πίλαθαο 16: πγθξίζεηο Μέζσλ Όξσλ Οκαδνπνηεκέλσλ Μεηαβιεηψλ σο πξνο 

ην Φχιν ησλ πκκεηερφλησλ κε ηε ρξήζε ηνπ t test. 

 

Μεηαβιεηέο  T test  Βαζκνί 

ειεπζεξίαο  

Sig. (2-tailed)  Γηαθνξά 

κέζσλ όξσλ 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

Δθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 

1-5,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

1,383 263 ,168 ,165 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

Δθπαίδεπζεο (εξώηεζε 

6.1 6.2 6.3  Α΄ Μέξνο) 

,850 255 ,396 ,077 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

Δθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 7  Α΄ Μέξνο) 

-1,979 255 ,049 -,200 

Δπξσπατθή Έλσζε 

 (εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 

6.11  Α΄ Μέξνο) 

,537 261 ,591 ,054 

ΟΟΑ (εξώηεζε 6.5, 6.8, 

6.12, Α΄ Μέξνο) 

,687 261 ,493 ,078 

ΟΤΝΔΚΟ (εξώηεζε 6.6, 

6.9, 6.13, Α΄ Μέξνο) 

,766 261 ,444 ,088 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην επάγγεικα ηνπο 

(εξώηεζε 1,2,3, Β΄ 

Μέξνο) 

-2,832 252 ,005 -,225 
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Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

γηα επηκόξθσζε κε ηηο 

νπνίεο  ζπκθσλείηε 

(εξώηεζε 5,  Β΄ Μέξνο) 

-3,484 245 ,001 -,356 

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα (εξώηεζε 1, Γ΄ 

Μέξνο) 

-,093 243 ,926 -,009 

Αμηνιόγεζε 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ  

(εξώηεζε 7, Γ΄ Μέξνο) 

-1,909 232 ,058 -,223 

 

 

Πίλαθαο 17: πγθξίζεηο Μέζσλ Όξσλ Οκαδνπνηεκέλσλ Μεηαβιεηψλ σο πξνο 

ην Φχιν ησλ πκκεηερφλησλ κε ηε ρξήζε ηνπ t test. 

 

Μεηαβιεηέο  T test  Βαζκνί 

ειεπζεξίαο  

Sig. (2-tailed)  Γηαθνξά 

κέζσλ όξσλ 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο 

εθπαίδεπζεο   

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

-1,819 313 ,070 -,088 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

επηκόξθσζεο  

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

-0,087 310 ,930 -,002 

 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο ηνπο 

ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

-2,530 69,049 ,014 -,840 

 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

(εξώηεζε 4,  Γ΄ Μέξνο) 

-0,569 243 ,570 -,046 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

1,655 241 ,099 ,179 
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Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία 

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

-2,393 242 ,017 -,220 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα  επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

2,797 90,857 ,006 ,212 

 

ηνπο Πίλαθεο 16 θαη 17, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηηο ζπγθξίζεηο ησλ Μ.Ο. ησλ 

απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αλάινγα κε ην θχιν ηνπο, κε 

ρξήζε ηνπ t test.  

Οη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο ζηνπο Μ.Ο. είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ζε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p<0,05  γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηηο 

¨Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην επάγγεικα ηνπο¨, ηηο ¨Θεκαηηθέο 

επηκνξθσηηθέο πξνηεξαηφηεηεο¨, ηηο ¨Ηκέξεο επηκφξθσζεο θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 18 κήλεο¨, ηελ ¨Αληηκεηψπηζε ηνπ επηκνξθσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην ζρνιείν¨, θαη ηε ¨Γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα επηκφξθσζεο¨.  

Ο Μ.Ο. ησλ απαληήζεσλ ησλ γπλαηθψλ είλαη πςειφηεξνο απφ ην Μ.Ο. ησλ 

αλδξψλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, εθηφο απφ ηελ ηειεπηαία κεηαβιεηή φπνπ 

πςειφηεξνο είλαη ν Μ.Ο. ησλ αλδξψλ.  
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7.12  Γηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο  σο πξνο ηελ Ηιηθία                       

 Πίλαθαο 18: Μέζνη Όξνη Οκαδνπνηεκέλσλ Μεηαβιεηψλ θαηά Ηιηθία  

Μεηαβιεηέο  Μ.Ο. 

Ηιηθία<35 

Μ.Ο. 

Ηιηθία= 35-

44 

Μ.Ο. 

Ηιηθία= 

45-54 

Μ.Ο. 

Ηιηθία>55 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε 

ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο –

εθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 1-5,  Α΄ 

ΜΔΡΟ) 

2,62 2,77 2,63 2,75 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε 

ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο-

εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 6.1 6.2 6.3  Α΄ Μέξνο) 

3,10 3,22 3,25 3,12 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε 

ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο-

εθπαίδεπζεο(εξώηεζε 7, Α΄ 

ΜΔΡΟ ) 

2,95 3,18 3,01 3,01 

Δπξσπατθή Έλσζε(εξώηεζε 6.4, 

6.7, 6.10, 6.11, Α΄ ΜΔΡΟ ) 

3,53 3,52 3,55 3,34 

ΟΟΑ(εξώηεζε 6.5, 6.8, 6.12,  Α΄ 

ΜΔΡΟ) 

2,99 3,31 3,35 3,10 

ΟΤΝΔΚΟ(εξώηεζε 6.6, 6.9, 6.13,  

Α΄ ΜΔΡΟ) 

2,65 2,93 2,98 2,73 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ην 

επάγγεικα ηνπο(εξώηεζε 1, 2, 3,                

Β΄ ΜΔΡΟ) 

4,00 4,01 3,98 3,81 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο γηα 

επηκόξθσζε κε ηηο νπνίεο 

ζπκθσλείηε(εξώηεζε 5, Β΄ ΜΔΡΟ) 

3,85 3,78 3,61 3,52 

Γξαζηεξηόηεηεο επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα (εξώηεζε 1, Γ΄ ΜΔΡΟ) 

2,46 2,26 2,35 2,33 

Αμηνιόγεζε επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ(εξώηεζε 7,  Γ΄ 

ΜΔΡΟ) 

3,13 3,11 3,18 3,08 

ηνλ Πίλαθα 18, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη Μ.Ο. ησλ απαληήζεσλ ζε 

νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο σο πξνο ηελ Ηιηθία ησλ πκκεηερφλησλ. Ζ ηπρφλ 

χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηνπο Μ.Ο. ζα ειεγρζεί παξαθάησ                 

(βι. Πίλαθεο 28, 29 & 30). 
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Πίλαθαο 19: Μέζνη Όξνη Οκαδνπνηεκέλσλ Μεηαβιεηψλ θαηά Ηιηθία  

 

Μεηαβιεηέο  Μ.Ο. 

Ηιηθία<35 

Μ.Ο. 

Ηιηθία= 35-

44 

Μ.Ο. 

Ηιηθία= 

45-54 

Μ.Ο. 

Ηιηθία>55 

θνπόο Δλδν-ππεξεζηαθήο 

εθπαίδεπζεο   

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

,39 ,59 ,60 ,46 

ρνιηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηκόξθσζεο ζηε ρώξα καο 

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

,17 ,27 ,26 ,23 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν ζύζηεκα 

επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

2,41 2,63 2,54 2,70 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

(εξώηεζε 4,  Γ΄ Μέξνο) 

2,18 2,07 2,12 2,11 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

2,48 2,57 2,40 2,69 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ επηζηξέθεη ζηελ 

εξγαζία (εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

1,48 1,75 1,76 1,47 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο ηνπο ηειεπηαίνπο 

18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

5,00 5,17 4,39 4,31 

 

ηνλ Πίλαθα 19, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη Μ.Ο. ησλ απαληήζεσλ ζε 

νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο σο πξνο ηελ Ζιηθία ησλ πκκεηερφλησλ. Ζ ηπρφλ 

χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηνπο Μ.Ο. ζα ειεγρζεί παξαθάησ                   

(βι. Πίλαθεο 28, 29 & 30). 
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ηνπο πίλαθεο 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 θαη 27 πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά νη κέζνη φξνη, νη ηππηθέο απνθιίζεηο, νη ειάρηζηεο θαη νη κέγηζηεο ηηκέο 

ησλ απαληήζεσλ ζε νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο, αλάινγα κε ηελ Ηιηθία ησλ 

πκκεηερφλησλ. 

 

Πίλαθαο 20: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο ηηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηελ Ηιηθία ησλ 

πκκεηερφλησλ - Ηιηθία = <35 

 

Μεηαβιεηέο  N Διάρηζηε 

ηηκή  

Μέγηζηε 

ηηκή  

Μ.Ο Σππηθή 

απόθιηζε 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο  (εξσηήζεηο 

1-5,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

26 1 4 2,62 ,852 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 

6.1 6.2 6.3  Α΄ Μέξνο) 

25 1 4 3,10 ,625 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 7, Α΄ ΜΔΡΟ ) 

25 2 4 2,95 ,702 

Δπξσπατθή Έλσζε 

(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 

6.11, Α΄ ΜΔΡΟ ) 

25 2 5 3,53 ,686 

ΟΟΑ  (εξώηεζε 6.5, 6.8, 

6.12,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

25 1 5 2,99 ,960 

ΟΤΝΔΚΟ (εξώηεζε 6.6, 

6.9, 6.13,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

25 1 4 2,65 ,819 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην επάγγεικα ηνπο 

(εξώηεζε 1, 2, 3,              

Β΄ ΜΔΡΟ) 

24 1 5 4,00 ,794 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

γηα επηκόξθσζε κε ηηο 

νπνίεο ζπκθσλείηε 

(εξώηεζε 5, Β΄ ΜΔΡΟ) 

23 1 5 3,85 ,920 
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Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα 

(εξώηεζε 1,  Γ΄ ΜΔΡΟ) 

22 1 5 2,46 ,825 

Αμηνιόγεζε 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

(εξώηεζε 7,  Γ΄ ΜΔΡΟ) 

19 2 5 3,13 ,783 

 

Πίλαθαο 21: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηελ Ηιηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ - Ηιηθία = <35 

Μεηαβιεηέο  N Διάρηζηε 

ηηκή  

Μέγηζηε 

ηηκή  

Μ.Ο Σππηθή 

απόθιηζε 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο   

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

43 1 1 ,39 ,395 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο 

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

42 0 1 ,17 ,183 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

22 2 3 2,41 ,503 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

(εξώηεζε 4,  Γ΄ Μέξνο) 

22 1 4 2,18 ,664 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

21 1 3 2,48 ,750 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία 

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

21 1 2 1,48 ,512 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

21 3 6 5,00 1,183 
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Πίλαθαο 22: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηελ Ηιηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ- Ηιηθία = 35-44 

Μεηαβιεηέο  N Διάρηζηε 

ηηκή  

Μέγηζηε 

ηηκή  

Μ.Ο Σππηθή 

απόθιηζε 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο  (εξσηήζεηο 

1-5,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

65 1 4 2,77 ,797 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 

6.1 6.2 6.3  Α΄ Μέξνο) 

64 1 5 3,22 ,658 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 7, Α΄ ΜΔΡΟ ) 

64 2 5 3,18 ,610 

Δπξσπατθή Έλσζε 

(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 

6.11, Α΄ ΜΔΡΟ ) 

65 2 5 3,52 ,602 

ΟΟΑ  (εξώηεζε 6.5, 6.8, 

6.12,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

65 2 5 3,31 ,707 

ΟΤΝΔΚΟ (εξώηεζε 6.6, 

6.9, 6.13,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

65 2 5 2,93 ,776 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην επάγγεικα ηνπο 

(εξώηεζε 1, 2, 3,                

Β΄ ΜΔΡΟ) 

63 3 5 4,01 ,521 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

γηα επηκόξθσζε κε ηηο 

νπνίεο ζπκθσλείηε( 

εξώηεζε 5, Β΄ ΜΔΡΟ) 

60 3 5 3,78 ,645 

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα 

(εξώηεζε 1,  Γ΄ ΜΔΡΟ) 

60 1 4 2,26 ,532 

Αμηνιόγεζε 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

(εξώηεζε 7,  Γ΄ ΜΔΡΟ) 

58 2 5 3,11 ,708 
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Πίλαθαο 23: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο)  σο πξνο ηελ Ηιηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ- Ηιηθία = 35-44 

 

Μεηαβιεηέο  N Διάρηζηε 

ηηκή  

Μέγηζηε 

ηηκή  

Μ.Ο Σππηθή 

απόθιηζε 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο   

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

72 0 1 ,59 ,320 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο 

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

72 0 1 ,27 ,148 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

60 2 3 2,63 ,486 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  

(εξώηεζε 4,  Γ΄ Μέξνο) 

60 1 4 2,07 ,406 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

60 1 4 2,57 ,621 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία 

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

60 1 3 1,75 ,571 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

60 1 6 5,17 1,638 
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Πίλαθαο 24: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο)  σο πξνο ηελ Ηιηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ - Ηιηθία = 45-54 

Μεηαβιεηέο  N Διάρηζηε 

ηηκή  

Μέγηζηε 

ηηκή  

Μ.Ο Σππηθή 

απόθιηζε 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 

1-5,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

136 1 5 2,63 ,867 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 

6.1 6.2 6.3  Α΄ Μέξνο) 

130 1 5 3,25 ,633 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 7, Α΄ ΜΔΡΟ ) 

130 1 4 3,01 ,715 

Δπξσπατθή Έλσζε 

(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 

6.11, Α΄ ΜΔΡΟ ) 

135 2 5 3,55 ,727 

ΟΟΑ (εξώηεζε 6.5, 6.8, 

6.12,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

135 1 5 3,35 ,792 

ΟΤΝΔΚΟ (εξώηεζε 6.6, 

6.9, 6.13,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

135 1 5 2,98 ,811 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην επάγγεικα ηνπο 

(εξώηεζε 1, 2, 3,                

Β΄ ΜΔΡΟ) 

130 3 5 3,98 ,482 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

γηα επηκόξθσζε κε ηηο 

νπνίεο  ζπκθσλείηε 

(εξώηεζε 5, Β΄ ΜΔΡΟ) 

127 1 5 3,61 ,660 

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα 

(εξώηεζε 1,  Γ΄ ΜΔΡΟ) 

126 1 5 2,35 ,687 

Αμηνιόγεζε 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

(εξώηεζε 7,  Γ΄ ΜΔΡΟ) 

123 2 5 3,18 ,714 
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Πίλαθαο 25: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηελ Ηιηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ - ειηθία = 45-54 

 

Μεηαβιεηέο  N Διάρηζηε 

ηηκή  

Μέγηζηε 

ηηκή  

Μ.Ο Σππηθή 

απόθιηζε 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο   

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

154 0 1 ,60 ,342 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο 

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

152 0 1 ,26 ,159 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

126 1 3 2,54 ,516 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

(εξώηεζε 4,  Γ΄ Μέξνο) 

126 1 4 2,12 ,546 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

126 1 4 2,40 ,706 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία 

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

127 1 3 1,76 ,623 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

126 1 6 4,39 1,984 
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Πίλαθαο 26: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο)  σο πξνο ηελ Ηιηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ - Ηιηθία = >55 

 

Μεηαβιεηέο  N Διάρηζηε 

ηηκή  

Μέγηζηε 

ηηκή  

Μ.Ο Σππηθή 

απόθιηζε 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπ/ζεο (εξσηήζεηο 1-5,  

Α΄ ΜΔΡΟ) 

38 2 4 2,75 ,612 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπ/ζεο (εξώηεζε 6.1, 

6.2, 6.3,  Α΄ Μέξνο) 

38 2 4 3,12 ,477 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπ/ζεο (εξώηεζε 7, Α΄ 

ΜΔΡΟ ) 

38 1 5 3,01 ,711 

Δπξσπατθή Έλσζε 

(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 

6.11,  Α΄ ΜΔΡΟ ) 

38 2 5 3,34 ,664 

ΟΟΑ (εξώηεζε 6.5, 6.8, 

6.12,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

38 2 5 3,10 ,629 

ΟΤΝΔΚΟ (εξώηεζε 6.6, 

6.9, 6.13,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

38 2 4 2,73 ,619 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην επάγγεικα ηνπο 

(εξώηεζε 1, 2, 3,                

Β΄ ΜΔΡΟ) 

37 3 5 3,81 ,501 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

γηα επηκόξθσζε κε ηηο 

νπνίεο ζπκθσλείηε 

(εξώηεζε 5, Β΄ ΜΔΡΟ) 

37 2 5 3,52 ,628 

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα  (εξώηεζε 1,  Γ΄ 

ΜΔΡΟ) 

37 1 4 2,33 ,569 

Αμηνιόγεζε επηκνξθ. 

πξνγξακκάησλ 

(εξώηεζε 7,  Γ΄ ΜΔΡΟ) 

34 1 5 3,08 ,895 
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Πίλαθαο 27: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηελ Ηιηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ - Ηιηθία = >55 

  

Μεηαβιεηέο  N Διάρηζηε 

ηηκή  

Μέγηζηε 

ηηκή  

Μ.Ο Σππηθή 

απόθιηζε 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο   

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

46 0 1 ,46 ,345 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο 

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

46 0 1 ,23 ,156 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

37 1 3 2,70 ,571 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

(εξώηεζε 4,  Γ΄ Μέξνο) 

37 1 4 2,11 ,567 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

36 1 4 2,69 ,710 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία 

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

36 1 2 1,47 ,506 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

36 1 6 4,31 2,026 
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Πίλαθαο 28: πγθξίζεηο Μέζσλ Όξσλ αλάινγα κε ηελ Ηιηθία ησλ 

πκκεηερφλησλ (Oneway Anova) 

 

Μεηαβιεηέο  Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F Sig. 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο - 

εθπαίδεπζεο 

(εξσηήζεηο 1-5,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

Between 

Groups 

1,170 3 ,390 ,584 ,626 

Within 

Groups 

174,196 261 ,667   

Total 175,367 264    

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 6.1, 6.2, 6.3,  Α΄ 

Μέξνο) 

Between 

Groups 

,743 3 ,248 ,648 ,585 

Within 

Groups 

96,776 253 ,383   

Total 97,519 256    

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 7, Α΄ ΜΔΡΟ ) 

Between 

Groups 

1,614 3 ,538 1,136 ,335 

Within 

Groups 

119,818 253 ,474   

Total 121,432 256    

Δπξσπατθή Έλσζε (εξώηεζε 

6.4, 6.7, 6.10, 6.11, Α΄ 

ΜΔΡΟ ) 

Between 

Groups 

1,327 3 ,442 ,943 ,421 

Within 

Groups 

121,570 259 ,469   

Total 122,897 262    

ΟΟΑ  (εξώηεζε 6.5, 6.8, 

6.12,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

Between 

Groups 

4,042 3 1,347 2,283 ,079 

Within 

Groups 

152,816 259 ,590   

Total 156,858 262    

ΟΤΝΔΚΟ  (εξώηεζε 6.6, 6.9, 

6.13,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

Between 

Groups 

3,512 3 1,171 1,933 ,125 

Within 

Groups 

156,895 259 ,606   

Total 160,407 262    

Αληηιήςεηο γηα ην επάγγεικα 

ηνπο  

(εξώηεζε 1, 2, 3,  Β΄ ΜΔΡΟ) 

Between 

Groups 

1,136 3 ,379 1,345 ,260 

Within 

Groups 

70,381 250 ,282   

Total 71,517 253    

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο γηα Between 2,653 3 ,884 1,915 ,128 
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επηκόξθσζε κε ηηο νπνίεο 

ζπκθσλείηε 

(εξώηεζε 5, Β΄ ΜΔΡΟ) 

Groups 

Within 

Groups 

112,223 243 ,462   

Total 114,876 246    

Γξαζηεξηόηεηεο επηκόξθσζεο 

ζηελ Διιάδα 

(εξώηεζε 1,  Γ΄ ΜΔΡΟ) 

Between 

Groups 

,640 3 ,213 ,506 ,679 

Within 

Groups 

101,621 241 ,422   

Total 102,261 244    

Αμηνιόγεζε επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

(εξώηεζε 7,  Γ΄ ΜΔΡΟ) 

Between 

Groups 

,381 3 ,127 ,228 ,877 

Within 

Groups 

128,345 230 ,558   

Total 128,726 233    

 

 

ηνλ Πίλαθα 28, παξνπζηάδεηαη ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

δηαθνξάο ησλ Μ.Ο. ζηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζε θάζε νκαδνπνηεκέλε 

κεηαβιεηή, αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Γελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο p<0,05. 
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Πίλαθαο 29: πγθξίζεηο Μέζσλ Όξσλ αλάινγα κε ηελ Ηιηθία ησλ 

πκκεηερφλησλ (Oneway Anova) 

 

 

 

ANOVA 

Μεηαβιεηέο  Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F Sig. 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο ηνπο 

ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

Between Groups 31,252 3 10,417 3,029 ,030 

Within Groups 821,917 239 3,439   

Total 853,169 242    

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο   

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

Between Groups 1,952 3 ,651 5,455 ,001 

Within Groups 37,088 311 ,119   

Total 39,039 314    

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο 

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

Between Groups ,338 3 ,113 4,422 ,005 

Within Groups 7,836 308 ,025   

Total 8,173 311    

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

Between Groups 1,570 3 ,523 1,962 ,120 

Within Groups 64,283 241 ,267   

Total 65,853 244    

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

(εξώηεζε 4,  Γ΄ Μέξνο) 

Between Groups ,237 3 ,079 ,280 ,840 

Within Groups 67,788 241 ,281   

Total 68,024 244    

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

Between Groups 2,773 3 ,924 1,939 ,124 

Within Groups 113,967 239 ,477   

Total 116,741 242    

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία  

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

Between Groups 3,573 3 1,191 3,470 ,017 

Within Groups 82,374 240 ,343   

Total 85,947 243    
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ηνλ Πίλαθα  29, παξνπζηάδεηαη ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

δηαθνξάο ησλ Μ.Ο. ζηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζε θάζε νκαδνπνηεκέλε 

κεηαβιεηή, αλάινγα κε ηελ Ηιηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο p<0,05 γηα ηηο αθφινπζεο κεηαβιεηέο: ¨Ηκέξεο επηκφξθσζεο θαηά 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο¨, ¨θνπφο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο¨, 

¨ρνιηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο¨, θαη ¨Αληηκεηψπηζε 

ηνπ επηκνξθσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ φηαλ απηφο επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία ηνπ¨ . 

 

Πίλαθαο 30: Post Hoc Tests θαηά πξνζαξκνγή Bonferroni   

 

Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο  

 

Μεηαβιεηέο  (I) 

ειηθία 

(J) 

ειηθία 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ηκέξεο 

επηκόξθσζεο ηνπο 

ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ 

Μέξνο) 

<35 35-44 -,167 ,470 1,000 -1,42 1,08 

45-54 ,611 ,437 ,980 -,55 1,77 

>55 ,694 ,509 1,000 -,66 2,05 

35-44 <35 ,167 ,470 1,000 -1,08 1,42 

45-54 ,778
*
 ,291 ,048 ,00 1,55 

>55 ,861 ,391 ,171 -,18 1,90 

45-54 <35 -,611 ,437 ,980 -1,77 ,55 

35-44 -,778
*
 ,291 ,048 -1,55 ,00 

>55 ,083 ,350 1,000 -,85 1,02 

>55 <35 -,694 ,509 1,000 -2,05 ,66 

35-44 -,861 ,391 ,171 -1,90 ,18 

45-54 -,083 ,350 1,000 -1,02 ,85 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο 

εθπαίδεπζεο   

(εξώηεζε 4, Β΄ 

Μέξνο) 

<35 35-44 -,200
*
 ,067 ,017 -,38 -,02 

45-54 -,210
*
 ,060 ,003 -,37 -,05 

>55 -,073 ,073 1,000 -,27 ,12 

35-44 <35 ,200
*
 ,067 ,017 ,02 ,38 

45-54 -,009 ,049 1,000 -,14 ,12 

>55 ,128 ,065 ,305 -,05 ,30 

45-54 <35 ,210
*
 ,060 ,003 ,05 ,37 

35-44 ,009 ,049 1,000 -,12 ,14 

>55 ,137 ,058 ,112 -,02 ,29 
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>55 <35 ,073 ,073 1,000 -,12 ,27 

35-44 -,128 ,065 ,305 -,30 ,05 

45-54 -,137 ,058 ,112 -,29 ,02 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

επηκόξθσζεο ζηε 

ρώξα καο 

(εξώηεζε 2,  Γ΄ 

Μέξνο) 

<35 35-44 -,102
*
 ,031 ,007 -,18 -,02 

45-54 -,094
*
 ,028 ,005 -,17 -,02 

>55 -,070 ,034 ,249 -,16 ,02 

35-44 <35 ,102
*
 ,031 ,007 ,02 ,18 

45-54 ,007 ,023 1,000 -,05 ,07 

>55 ,032 ,030 1,000 -,05 ,11 

45-54 <35 ,094
*
 ,028 ,005 ,02 ,17 

35-44 -,007 ,023 1,000 -,07 ,05 

>55 ,024 ,027 1,000 -,05 ,10 

>55 <35 ,070 ,034 ,249 -,02 ,16 

35-44 -,032 ,030 1,000 -,11 ,05 

45-54 -,024 ,027 1,000 -,10 ,05 

Πώο αληηκεησπίδεηαη 

ν επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ 

εξγαζία (εξώηεζε 6, 

Γ΄ Μέξνο) 

<35 35-44 -,274 ,149 ,399 -,67 ,12 

45-54 -,288 ,138 ,229 -,65 ,08 

>55 ,004 ,161 1,000 -,42 ,43 

35-44 <35 ,274 ,149 ,399 -,12 ,67 

45-54 -,014 ,092 1,000 -,26 ,23 

>55 ,278 ,124 ,152 -,05 ,61 

45-54 <35 ,288 ,138 ,229 -,08 ,65 

35-44 ,014 ,092 1,000 -,23 ,26 

>55 ,292 ,111 ,054 ,00 ,59 

>55 <35 -,004 ,161 1,000 -,43 ,42 

35-44 -,278 ,124 ,152 -,61 ,05 

45-54 -,292 ,111 ,054 -,59 ,00 

 

ηνλ  Πίλαθα 30, εθαξκφζακε ηελ Σερληθή ησλ Πνιιαπιψλ πγθξίζεσλ 

(multiple comparisons) ζε άληζα δείγκαηα θαηά πξνζαξκνγή Bonferroni γηα  λα 

ειέγμνπκε αλ θαη νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο κεηαμχ  ησλ επηκέξνπο νκάδσλ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. πγθξίλακε ηνπο Μ.Ο. ησλ δεηγκάησλ αλά δχν,  ζε 

φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο (δπαδηθέο ζπγθξίζεηο). Χο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο νξίζακε ην p<0,05. Οη ζπγθξίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα θάζε 

κεηαβιεηή γηα ηελ νπνία ζηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο πνπ πξνεγήζεθε βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο Μ.Ο.  
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Γηα ηε κεηαβιεηή ¨Ηκέξεο επηκφξθσζεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο¨, 

παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ειηθία απφ 35-44 εηψλ θαη ηεο νκάδαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ειηθία απφ 45-54. Η πξψηε νκάδα παξνπζηάδεη 

πςειφηεξνπο Μ.Ο.  

Γηα ηε κεηαβιεηή ¨Δλδν-ππεξεζηαθή επηκφξθσζε¨ θαη ηε κεηαβιεηή ¨ρνιηαζκφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο¨ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ειηθία 

θάησ ησλ 35 εηψλ θαη ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ειηθία απφ 35-

44 θαη απφ 45-54 εηψλ.  Η πξψηε νκάδα γηα απηέο ηηο κεηαβιεηέο παξνπζηάδεη 

ρακειφηεξνπο  Μ.Ο.   
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7.13  Γηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο σο πξνο ηελ Πεξηνρή ζρνιείνπ  

Πίλαθαο 31: Μέζνη Όξνη σο πξνο ηελ Πεξηνρή ζρνιείνπ 

 

Μεηαβιεηέο  Μ.Ο. 

Πεξηνρή 

ζρνιείνπ: 

αζηηθή 

Μ.Ο. 

Πεξηνρή 

ζρνιείνπ: 

εκηαζηηθή 

Μ.Ο. 

Πεξηνρή 

ζρνιείνπ: 

λεζησηηθή 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξσηήζεηο 1-5,  Α΄ ΜΔΡΟ) 

2,61 2,85 3,07 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο  (εξώηεζε 6.1, 6.2, 

6.3,  Α΄ Μέξνο) 

3,19 3,12 3,51 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο –

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 7, Α΄ 

Μέξνο) 

3,03 3,09 3,18 

Δπξσπατθή Έλσζε (εξώηεζε 

6.4, 6.7, 6.10, 6.11,  Α΄ Μέξνο) 

3,49 3,48 3,79 

ΟΟΑ (εξώηεζε 6.5, 6.8, 6.12, 

Α΄ Μέξνο) 

3,25 3,12 3,61 

ΟΤΝΔΚΟ (εξώηεζε 6.6, 6.9, 

6.13 Α΄ Μέξνο) 

2,89 2,62 3,33 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ην 

επάγγεικα ηνπο (εξώηεζε 1,2,3, 

Β΄ Μέξνο) 

3,98 3,77 3,96 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο γηα 

επηκόξθσζε κε ηηο νπνίεο 

ζπκθσλείηε (εξώηεζε 5, Β΄ 

Μέξνο) 

3,66 3,61 3,69 

Γξαζηεξηόηεηεο επηκόξθσζεο 

ζηελ Διιάδα (εξώηεζε 1, Γ΄ 

Μέξνο) 

2,33 2,24 2,44 

Αμηνιόγεζε επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ (εξώηεζε 7,  Γ΄ 

Μέξνο) 

3,15 3,07 3,20 
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ηνλ Πίλαθα 31, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη Μ.Ο. ησλ απαληήζεσλ ζε 

νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο σο πξνο ηελ Πεξηνρή ζρνιείνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ.                

Ζ ηπρφλ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηνπο Μ.Ο. ζα ειεγρζεί 

παξαθάησ  (βι. Πίλαθεο 39, 40 & 41).               

 

Πίλαθαο 32: Μέζνη Όξνη σο πξνο ηελ Πεξηνρή ζρνιείνπ 

 

Μεηαβιεηέο  Μ.Ο. 

Πεξηνρή 

ζρνιείνπ: 

αζηηθή 

Μ.Ο. 

Πεξηνρή ζρνιείνπ: 

εκηαζηηθή 

Μ.Ο. 

Πεξηνρή 

ζρνιείνπ: 

λεζησηηθή 

θνπόο Δλδν-ππεξεζηαθήο 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 4, Β΄ 

Μέξνο) 

,54 ,51 ,46 

ρνιηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηκόξθσζεο ζηε ρώξα καο 

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

,24 ,23 ,18 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

2,59 2,53 2,47 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ έλαξμε 

ελόο επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  

(εξώηεζε 4, Γ΄ Μέξνο) 

2,11 1,94 2,29 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

2,51 2,35 2,38 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία  

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

1,71 1,59 1,63 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο ηνπο 

ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

4,57 4,47 5,50 

 



485 
 

ηνλ Πίλαθα 32, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη Μ.Ο. ησλ απαληήζεσλ ζε 

νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο σο πξνο ηελ Πεξηνρή ζρνιείνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ.               

Ζ ηπρφλ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηνπο Μ.Ο. ζα ειεγρζεί 

παξαθάησ  (βι. Πίλαθεο 39, 40 & 41).                

 

ηνπο πίλαθεο 33, 34, 35, 36, 37 θαη 38 πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

νη Μέζνη ξνη, νη Σππηθέο Απνθιίζεηο, νη Διάρηζηεο θαη νη Μέγηζηεο Σηκέο ησλ 

απαληήζεσλ ζε νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο, αλάινγα κε ηελ Πεξηνρή ζρνιείνπ 

ησλ πκκεηερφλησλ. 

 

Πίλαθαο 33: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο)  σο πξνο ηελ Πεξηνρή ζρνιείνπ 

= Αζηηθή 

 

Μεηαβιεηέο  N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξσηήζεηο 1-5,  Α΄ 

Μέξνο) 

228 1 5 2,61 ,869 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 

6.1, 6.2, 6.3,  Α΄ Μέξνο) 

218 1 5 3,19 ,633 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

218 1 5 3,03 ,701 

Δπξσπατθή Έλσζε 

(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 

6.11,  Α΄ Μέξνο) 

224 2 5 3,49 ,698 

ΟΟΑ 

(εξώηεζε 6.5, 6.8, 6.12, 

224 1 5 3,25 ,768 
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Α΄ Μέξνο) 

ΟΤΝΔΚΟ (εξώηεζε 6.6, 

6.9, 6.13 Α΄ Μέξνο) 

224 1 5 2,89 ,783 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην επάγγεικα ηνπο 

(εξώηεζε 1,2,3, Β΄ 

Μέξνο) 

217 3 5 3,98 ,494 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

γηα επηκόξθσζε κε ηηο 

νπνίεο ζπκθσλείηε 

(εξώηεζε 5, Β΄ Μέξνο) 

212 1 5 3,66 ,672 

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα(εξώηεζε 1, Γ΄ 

Μέξνο) 

211 1 5 2,33 ,645 

Αμηνιόγεζε 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ(εξώηεζε 

7,  Γ΄ Μέξνο) 

204 1 5 3,15 ,750 

 

 

Πίλαθαο 34: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο)  σο πξνο ηελ Πεξηνρή ζρνιείνπ = 

Αζηηθή 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

273 0 1 ,54 ,358 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο (εξώηεζε 

2,  Γ΄ Μέξνο) 

271 0 1 ,24 ,162 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

211 1 3 2,59 ,512 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  

211 1 4 2,11 ,519 
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(εξώηεζε 4, Γ΄ Μέξνο) 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

 (εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

210 1 4 2,51 ,686 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία  

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

211 1 3 1,71 ,593 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

210 1 6 4,57 1,909 

 

 

Πίλαθαο 35: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο)  σο πξνο ηελ Πεξηνρή ζρνιείνπ = 

Ηκηαζηηθή 

 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξσηήζεηο 1-5,  Α΄ 

Μέξνο) 

20 2 4 2,85 ,625 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 

6.1, 6.2, 6.3,  Α΄ Μέξνο) 

20 2 4 3,12 ,536 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 7, Α΄ Μέξνο) 

20 2 4 3,09 ,567 

Δπξσπατθή Έλσζε 

(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 

6.11,  Α΄ Μέξνο) 

20 2 5 3,48 ,622 

ΟΟΑ  (εξώηεζε 6.5, 6.8, 

6.12, Α΄ Μέξνο) 

20 1 5 3,12 ,932 
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ΟΤΝΔΚΟ (εξώηεζε 6.6, 

6.9, 6.13 Α΄ Μέξνο) 

20 1 4 2,62 ,833 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην επάγγεικα ηνπο 

(εξ. 1,2,3, Β΄ Μέξνο) 

19 1 5 3,77 ,874 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

γηα επηκόξθσζε κε ηηο 

νπνίεο ζπκθσλείηε 

(εξώηεζε 5, Β΄ Μέξνο) 

18 1 5 3,61 ,899 

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα(εξώηεζε 1, Γ΄ 

Μέξνο) 

17 1 3 2,24 ,622 

Αμηνιόγεζε 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ(εξώηεζε 

7,  Γ΄ Μέξνο) 

15 2 5 3,07 ,742 

 

 

Πίλαθαο 36: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο σο πξνο ηελ Πεξηνρή ζρνιείνπ = 

Ηκηαζηηθή 

 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

25 0 1 ,51 ,347 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο (εξώηεζε 

2,  Γ΄ Μέξνο) 

24 0 1 ,23 ,200 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

17 2 3 2,53 ,514 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  

17 1 3 1,94 ,556 
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(εξώηεζε 4, Γ΄ Μέξνο) 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

17 1 3 2,35 ,702 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία  

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

17 1 3 1,59 ,712 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

17 1 6 4,47 2,035 

 

 

Πίλαθαο 37: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηελ πεξηνρή ζρνιείνπ = 

Νεζησηηθή 

 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο(εξσηήζεηο 1-

5,  Α΄ Μέξνο) 

19 2 4 3,07 ,586 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 

6.1, 6.2, 6.3,  Α΄ Μέξνο) 

19 2 4 3,51 ,410 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 7, Α΄ Μέξνο) 

19 2 4 3,18 ,674 

Δπξσπατθή Έλσζε 

(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 

6.11,  Α΄ Μέξνο) 

19 3 5 3,79 ,535 

ΟΟΑ  (εξώηεζε 6.5, 6.8, 

6.12, Α΄ Μέξνο) 

19 2 5 3,61 ,580 

ΟΤΝΔΚΟ (εξώηεζε 6.6, 19 2 4 3,33 ,544 
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6.9, 6.13 Α΄ Μέξνο) 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην επάγγεικα ηνπο 

(εξώηεζε 1,2,3, Β΄ 

Μέξνο) 

18 3 5 3,96 ,500 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

γηα επηκόξθσζε κε ηηο 

νπνίεο ζπκθσλείηε 

(εξώηεζε 5, Β΄ Μέξνο) 

17 3 5 3,69 ,598 

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα(εξώηεζε 1, Γ΄ 

Μέξνο) 

17 1 4 2,44 ,724 

Αμηνιόγεζε 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

(εξώηεζε 7,  Γ΄ Μέξνο) 

15 2 4 3,20 ,691 

 

 

 

Πίλαθαο 38: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηελ Πεξηνρή ζρνιείνπ 

= Νεζησηηθή 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο 

 (εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

28 0 1 ,46 ,400 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο (εξώηεζε 

2,  Γ΄ Μέξνο) 

27 0 0 ,18 ,159 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

17 1 3 2,47 ,624 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  

17 2 4 2,29 ,588 
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(εξώηεζε 4, Γ΄ Μέξνο) 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

16 1 3 2,38 ,806 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία  

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

16 1 2 1,63 ,500 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

16 3 6 5,50 ,894 

 

 

Πίλαθαο 39: πγθξίζεηο Μέζσλ Όξσλ αλάινγα κε ηελ Πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Oneway Anova) 

Μεηαβιεηέο  Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξ

ίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F Sig. 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 

1-5,  Α΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

4,511 2 2,255 3,216 ,042 

Within 

Groups 

185,137 264 ,701   

Total 189,648 266    

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 

6.1, 6.2, 6.3,  Α΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

1,969 2 ,985 2,618 ,075 

Within 

Groups 

95,549 254 ,376   

Total 97,519 256    

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 
(εξώηεζε 7, Α΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,445 2 ,223 ,467 ,627 

Within 

Groups 

120,987 254 ,476   

Total 121,432 256    

Δπξσπατθή Έλσζε 
 
(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 
6.11,  Α΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

1,578 2 ,789 1,691 ,186 

Within 

Groups 

121,319 260 ,467   

Total 122,897 262    
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ΟΟΑ 
 
(εξώηεζε 6.5, 6.8, 6.12, Α΄ 
Μέξνο) 

Between 

Groups 

2,794 2 1,397 2,358 ,097 

Within 

Groups 

154,064 260 ,593   

Total 156,858 262    

ΟΤΝΔΚΟ 
(εξώηεζε 6.6, 6.9, 6.13 Α΄ 
Μέξνο) 

Between 

Groups 

5,211 2 2,606 4,365 ,014 

Within 

Groups 

155,196 260 ,597   

Total 160,407 262    

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην επάγγεικα ηνπο 
(εξώηεζε 1,2,3, Β΄ Μέξνο) 
 

Between 

Groups 

,796 2 ,398 1,413 ,245 

Within 

Groups 

70,721 251 ,282   

Total 71,517 253    

Θεκαηηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο γηα 

επηκόξθσζε κε ηηο 

νπνίεο ζπκθσλείηε 
(εξώηεζε 5, Β΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,051 2 ,026 ,055 ,947 

Within 

Groups 

114,825 244 ,471   

Total 114,876 246    

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα 

(εξώηεζε 1, Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,363 2 ,181 ,431 ,650 

Within 

Groups 

101,898 242 ,421   

Total 102,261 244    

Αμηνιόγεζε 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 
 
(εξώηεζε 7,  Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,138 2 ,069 ,124 ,883 

Within 

Groups 

128,588 231 ,557   

Total 128,726 233    

 

ηνλ Πίλαθα  39, παξνπζηάδεηαη ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

δηαθνξάο ησλ Μ.Ο. ζηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζε θάζε νκαδνπνηεκέλε 

κεηαβιεηή, αλάινγα κε ηελ Πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ ησλ πκκεηερφλησλ.  

Παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο p<0,05 γηα ηηο κεηαβιεηέο ¨Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο –εθπαίδεπζεο¨  θαη γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

UNESCΟ. 
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Πίλαθαο 40: πγθξίζεηο Μέζσλ Όξσλ αλάινγα κε ηελ Πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Oneway Anova) 

ANOVA 

Μεηαβιεηέο  Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξ

ίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F Sig. 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο ηνπο 

ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 
 
(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 
 

Between 

Groups 

4,190 1 4,190 1,189 ,277 

Within 

Groups 

848,979 241 3,523   

Total 853,169 242    

θνπόο Δλδν-ππεξεζηαθήο 

Δθπαίδεπζεο  

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,125 1 ,125 ,960 ,328 

Within 

Groups 

42,090 324 ,130   

Total 42,214 325    

ρνιηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηκόξθσζεο ζηε ρώξα καο 

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,062 1 ,062 2,267 ,133 

Within 

Groups 

8,692 320 ,027   

Total 8,753 321    

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 
 
(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,201 1 ,201 ,744 ,389 

Within 

Groups 

65,652 243 ,270   

Total 65,853 244    

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ έλαξμε 

ελόο επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  

(εξώηεζε 4, Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,080 1 ,080 ,287 ,593 

Within 

Groups 

67,944 243 ,280   

Total 68,024 244    

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,180 1 ,180 ,373 ,542 

Within 

Groups 

116,561 241 ,484   

Total 116,741 242    

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο εθπαηδεπηηθόο 

όηαλ επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία  

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,078 1 ,078 ,221 ,639 

Within 

Groups 

85,868 242 ,355   

Total 85,947 243    
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ηνλ πίλαθα  40, παξνπζηάδεηαη ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

δηαθνξάο ησλ Μ.Ο. ζηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζε θάζε νκαδνπνηεκέλε κεηαβιεηή, 

αλάινγα κε ηελ Πεξηνρή ζρνιείνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Γελ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο p<0,05. 

 

Πίλαθαο 41: Post hoc Tests θαηά πξνζαξκνγή Bonferroni   

 

Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κέζσλ όξσλ σο πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ 

 

Μεηαβιεηή  (I) πεξηνρή 

ζρνιείνπ 

(J) πεξηνρή 

ζρνιείνπ 

Mean 

Differen

ce (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Boun

d 

Upper 

Bound 

Αληηιήςεηο 

εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζ

εο-εθπ/ζεο (εξ. 

1-5, Α΄ Μέξνο) 

αζηηθή εκηαζηηθή -,239 ,195 ,669 -,71 ,23 

λεζησηηθή -,462 ,200 ,065 -,94 ,02 

εκηαζηηθή αζηηθή ,239 ,195 ,669 -,23 ,71 

λεζησηηθή -,224 ,268 1,000 -,87 ,42 

λεζησηηθή αζηηθή ,462 ,200 ,065 -,02 ,94 

εκηαζηηθή ,224 ,268 1,000 -,42 ,87 

ΟΤΝΔΚΟ 

(εξώηεζε 6.6, 

6.9, 6.13, Α΄ 

Μέξνο) 

αζηηθή εκηαζηηθή ,270 ,180 ,405 -,16 ,70 

λεζησηηθή -,446
*
 ,185 ,049 -,89 ,00 

εκηαζηηθή αζηηθή -,270 ,180 ,405 -,70 ,16 

λεζησηηθή -,717
*
 ,248 ,012 -1,31 -,12 

λεζησηηθή αζηηθή ,446
*
 ,185 ,049 ,00 ,89 

εκηαζηηθή ,717
*
 ,248 ,012 ,12 1,31 

 

ηνλ  Πίλαθα 41, εθαξκφζακε ηελ Σερληθή ησλ Πνιιαπιψλ πγθξίζεσλ 

(multiple comparisons) ζε άληζα δείγκαηα θαηά πξνζαξκνγή Bonferroni γηα  λα 

ειέγμνπκε αλ θαη νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο κεηαμχ  ησλ επηκέξνπο νκάδσλ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. πγθξίλακε ηνπο Μ.Ο. ησλ δεηγκάησλ αλά δχν  ζε 

φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο (δπαδηθέο ζπγθξίζεηο). Χο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο νξίζακε ην p<0,05. Οη ζπγθξίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα θάζε 
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κεηαβιεηή γηα ηελ νπνία ζηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο πνπ πξνεγήζεθε βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο Μ.Ο.  

Γηα ηε κεηαβιεηή ¨ΟΤΝΔΚΟ¨ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθή κνλάδα 

λεζησηηθήο πεξηνρήο θαη ηεο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθή 

κνλάδα αζηηθήο θαη εκηαζηηθήο πεξηνρήο (p<0,05). Η νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ππεξεηεί ζε  ζρνιηθή κνλάδα λεζησηηθήο πεξηνρήο παξνπζηάδεη 

πςειφηεξνπο Μ.Ο. έλαληη ησλ δχν άιισλ.  
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7.14   Γηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο σο πξνο ηνλ Σχπν ζρνιείνπ 

 

Πίλαθαο 42: Μέζνη Όξνη σο πξνο ηνλ Σχπν ζρνιείνπ 

 

Μεηαβιεηέο  Μ.Ο. 

Νεπηαγσγείν  

Μ.Ο. 

Γεκνηηθό  

Μ.Ο. 

Γπκλάζην  

Μ.Ο. 

Λύθεην  

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε 

ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο(εξσηήζεηο 1-5,  Α΄ 

Μέξνο) 

2,28 2,88 2,62 2,78 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε 

ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 6.1, 6.2, 

6.3,  Α΄ Μέξνο) 

3,04 3,25 3,22 3,26 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε 

ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 7, Α΄ Μέξνο) 

3,10 3,09 2,95 3,07 

Δπξσπατθή Έλσζε (εξώηεζε 

6.4, 6.7, 6.10, 6.11,  Α΄ Μέξνο) 

3,45 3,59 3,51 3,48 

ΟΟΑ (εξώηεζε 6.5, 6.8, 6.12, 

Α΄ Μέξνο) 

3,22 3,32 3,24 3,28 

ΟΤΝΔΚΟ (εξώηεζε 6.6, 6.9, 

6.13 Α΄ Μέξνο) 

2,83 2,99 2,89 2,87 

 
Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ην 
επάγγεικα ηνπο 
(εξώηεζε 1,2,3, Β΄ Μέξνο) 

 

4,06 4,05 3,88 3,90 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο γηα 

επηκόξθσζε κε ηηο νπνίεο 

ζπκθσλείηε (εξ. 5, Β΄ Μέξνο) 

3,72 3,75 3,52 3,69 

Γξαζηεξηόηεηεο επηκόξθσζεο 

ζηελ Διιάδα 

(εξώηεζε 1, Γ΄ Μέξνο) 

2,42 2,40 2,24 2,31 

Αμηνιόγεζε επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

(εξώηεζε 7,  Γ΄ Μέξνο) 

3,03 3,21 3,21 3,09 
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ηνλ Πίλαθα 42, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη Μ.Ο. ησλ απαληήζεσλ ζε 

νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο σο πξνο ηνλ Σχπν ζρνιείνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ.                     

Ζ ηπρφλ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηνπο Μ.Ο. ζα ειεγρζεί 

παξαθάησ (βι. Πίλαθεο 52, 53, 54 & 55).                 

               

Πίλαθαο 43: Μέζνη Όξνη σο πξνο ηνλ Σχπν ζρνιείνπ 

 

Μεηαβιεηέο  Μ.Ο. 

Νεπηαγσγείν  

Μ.Ο. 

Γεκνηηθό  

Μ.Ο. 

Γπκλάζην  

Μ.Ο. 

Λύθεην  

θνπόο Δλδν-ππεξεζηαθήο 

εθπαίδεπζεο  (εξώηεζε 4, Β΄ 

Μέξνο) 

,56 ,47 ,53 ,58 

ρνιηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηκόξθσζεο ζηε ρώξα καο 

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

,23 ,20 ,24 ,29 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

2,60 2,61 2,56 2,55 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ έλαξμε 

ελόο επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  

(εξώηεζε 4, Γ΄ Μέξνο) 

2,09 2,15 2,04 2,17 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

2,42 2,40 2,50 2,63 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο εθπαηδεπηηθόο 

όηαλ επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία  

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

1,89 1,68 1,62 1,66 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο ηνπο 

ηειεπηαίνπο 18 κήλεο(εξώηεζε 

8, Γ΄ Μέξνο) 

5,11 4,76 4,65 4,11 
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ηνλ Πίλαθα 43, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη Μέζνη ξνη ησλ απαληήζεσλ ζε 

νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο σο πξνο ηνλ ηχπν ζρνιείνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ ηπρφλ 

χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηνπο Μ.Ο. ζα ειεγρζεί παξαθάησ (βι. 

Πίλαθεο 52, 53, 54 & 55).                 

ηνπο Πίλαθεο 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 θαη 51 πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά νη κέζνη φξνη, νη ηππηθέο απνθιίζεηο, νη ειάρηζηεο θαη νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ 

απαληήζεσλ ζε νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ζρνιείνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 

Πίλαθαο 44: Μέζνη Όξνη , Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο ηηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηνλ Σχπν ζρνιείνπ = 

Νεπηαγσγείν 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 

1-5,  Α΄ Μέξνο) 

52 1 5 2,28 1,279 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 

6.1, 6.2, 6.3,  Α΄ Μέξνο) 

43 1 4 3,04 ,667 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 7, Α΄ Μέξνο) 

43 2 5 3,10 ,654 

Δπξσπατθή Έλσζε 

(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 

6.11,  Α΄ Μέξνο) 

48 2 5 3,45 ,709 

ΟΟΑ (εξώηεζε 6.5, 6.8, 

6.12, Α΄ Μέξνο) 

48 1 5 3,22 ,815 

ΟΤΝΔΚΟ (εξώηεζε 6.6, 

6.9, 6.13 Α΄ Μέξνο) 

48 1 5 2,83 ,721 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 46 3 5 4,06 ,461 
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γηα ην επάγγεικα ηνπο 
(εξώηεζε 1,2,3, Β΄ Μέξνο) 

 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

γηα επηκόξθσζε κε ηηο 

νπνίεο ζπκθσλείηε 

(εξώηεζε 5, Β΄ Μέξνο) 

45 3 5 3,72 ,638 

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα 

(εξώηεζε 1, Γ΄ Μέξνο) 

45 1 4 2,42 ,598 

Αμηνιόγεζε 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

(εξώηεζε 7,  Γ΄ Μέξνο) 

42 2 5 3,03 ,808 

 

 

Πίλαθαο 45: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηνλ Σχπν ζρνιείνπ = 

Νεπηαγσγείν 

 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο   

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

65 0 1 ,56 ,410 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο 

 (εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

64 0 1 ,23 ,170 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο  

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

45 2 3 2,60 ,495 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  

(εξώηεζε 4, Γ΄ Μέξνο) 

45 1 4 2,09 ,468 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

45 1 4 2,42 ,783 
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εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία  

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

45 1 3 1,89 ,573 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 

κήλεο(εξώηεζε 8, Γ΄ 

Μέξνο) 

45 1 6 5,11 1,541 

 

 

Πίλαθαο 46:  Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηνλ Σχπν ζρνιείνπ = 

Γεκνηηθφ 

 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 

1-5,  Α΄ Μέξνο) 

72 1 4 2,88 ,787 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 

6.1, 6.2, 6.3,  Α΄ Μέξνο) 

71 1 5 3,25 ,716 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 7, Α΄ Μέξνο) 

71 2 4 3,09 ,657 

Δπξσπατθή Έλσζε 

(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 

6.11,  Α΄ Μέξνο) 

72 2 5 3,59 ,731 

ΟΟΑ (εξώηεζε 6.5, 6.8, 

6.12, Α΄ Μέξνο) 

72 1 5 3,32 ,796 
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ΟΤΝΔΚΟ (εξώηεζε 6.6, 

6.9, 6.13 Α΄ Μέξνο) 

72 1 5 2,99 ,875 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην επάγγεικα ηνπο 
(εξώηεζε 1,2,3, Β΄ Μέξνο) 

 

67 1 5 4,05 ,585 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

γηα επηκόξθσζε κε ηηο 

νπνίεο ζπκθσλείηε 

(εξώηεζε 5, Β΄ Μέξνο) 

64 1 5 3,75 ,783 

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα 

(εξώηεζε 1, Γ΄ Μέξνο) 

63 1 5 2,40 ,756 

Αμηνιόγεζε 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

(εξώηεζε 7,  Γ΄ Μέξνο) 

59 2 5 3,21 ,767 

 

 

Πίλαθαο 47: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηνλ Σχπν ζρνιείνπ = 

Γεκνηηθφ 

 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο   

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

96 0 1 ,47 ,374 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο 

 (εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

94 0 1 ,20 ,175 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

62 2 3 2,61 ,491 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  

62 1 4 2,15 ,596 
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(εξώηεζε 4, Γ΄ Μέξνο) 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

62 1 3 2,40 ,689 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία  

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

62 1 3 1,68 ,594 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

62 1 6 4,76 1,686 

 

 

Πίλαθαο 48:  Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηνλ Σχπν ζρνιείνπ = 

Γπκλάζην 

 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο  (εξσηήζεηο 

1-5,  Α΄ Μέξνο) 

76 1 4 2,62 ,563 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 

6.1, 6.2, 6.3,  Α΄ Μέξνο) 

76 2 4 3,22 ,558 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

(εξώηεζε 7, Α΄ Μέξνο) 

76 1 4 2,95 ,701 

Δπξσπατθή Έλσζε 

(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 

6.11,  Α΄ Μέξνο) 

76 2 5 3,51 ,689 
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ΟΟΑ (εξώηεζε 6.5, 6.8, 

6.12, Α΄ Μέξνο) 

76 1 5 3,24 ,800 

ΟΤΝΔΚΟ (εξώηεζε 6.6, 

6.9, 6.13 Α΄ Μέξνο) 

76 1 5 2,89 ,753 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην επάγγεικα ηνπο 
(εξώηεζε 1,2,3, Β΄ Μέξνο) 

 

75 3 5 3,88 ,512 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

γηα επηκόξθσζε κε ηηο 

νπνίεο ζπκθσλείηε 

(εξώηεζε 5, Β΄ Μέξνο) 

72 2 5 3,52 ,658 

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα 

(εξώηεζε 1, Γ΄ Μέξνο) 

71 1 4 2,24 ,589 

Αμηνιόγεζε 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

(εξώηεζε 7,  Γ΄ Μέξνο) 

69 1 5 3,21 ,729 

 

 

Πίλαθαο 49:  Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηνλ Σχπν ζρνιείνπ = 

Γπκλάζην 

 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο  

 (εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

96 0 1 ,53 ,354 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο  

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

96 0 1 ,24 ,171 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

72 1 3 2,56 ,528 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

72 1 4 2,04 ,516 
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επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  

(εξώηεζε 4, Γ΄ Μέξνο) 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ(εξώηεζε 5, 

Γ΄ Μέξνο) 

72 1 4 2,50 ,671 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία  

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

73 1 3 1,62 ,615 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

72 1 6 4,65 1,980 

 

 

Πίλαθαο 50: Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηνλ Σχπν ζρνιείνπ = 

Λχθεην 

 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξσηήζεηο 

1-5,  Α΄ Μέξνο) 

67 2 4 2,78 ,631 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο (εξώηεζε 

6.1, 6.2, 6.3,  Α΄ Μέξνο) 

67 2 5 3,26 ,524 

Αληηιήςεηο γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο 

 (εξώηεζε 7, Α΄ Μέξνο) 

67 1 5 3,07 ,732 

Δπξσπατθή Έλσζε 

(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 

6.11,  Α΄ Μέξνο) 

67 2 5 3,48 ,615 

ΟΟΑ  (εξώηεζε 6.5, 6.8, 67 1 5 3,28 ,699 
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6.12, Α΄ Μέξνο) 

ΟΤΝΔΚΟ  (εξώηεζε 6.6, 

6.9, 6.13 Α΄ Μέξνο) 

67 1 5 2,87 ,761 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην επάγγεικα ηνπο 
(εξώηεζε 1,2,3, Β΄ Μέξνο) 

 

66 3 5 3,90 ,531 

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

γηα επηκόξθσζε κε ηηο 

νπνίεο ζπκθσλείηε 

(εξώηεζε 5, Β΄ Μέξνο) 

66 2 5 3,69 ,627 

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο ζηελ 

Διιάδα 

(εξώηεζε 1, Γ΄ Μέξνο) 

66 1 4 2,31 ,627 

Αμηνιόγεζε 

επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

(εξώηεζε 7,  Γ΄ Μέξνο) 

64 2 5 3,09 ,696 

 

 

Πίλαθαο 51:  Μέζνη Όξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο, Διάρηζηεο θαη Μέγηζηεο Σηκέο  

ησλ απαληήζεσλ (νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο) σο πξνο ηνλ Σχπν ζρνιείνπ =                                            

Λχθεην 

 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

θνπόο Δλδν-

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο    

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο) 

69 0 1 ,58 ,288 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

ζηε ρώξα καο  

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

68 0 1 ,29 ,121 

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα επηκόξθσζεο 

(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

66 1 3 2,55 ,560 

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ελόο 

66 1 4 2,17 ,514 
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επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  

(εξώηεζε 4, Γ΄ Μέξνο) 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

64 1 4 2,63 ,655 

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία  

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

64 1 3 1,66 ,570 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 18 

κήλεο(εξώηεζε 8, Γ΄ 

Μέξνο) 

64 1 6 4,11 2,063 

 

Πίλαθαο 52: πγθξίζεηο Μέζσλ Όξσλ αλάινγα κε ηνλ Σχπν ηνπ ζρνιείνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Oneway Anova) 

 

Μεηαβιεηέο  Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F Sig. 

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε 

ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο  

 (εξσηήζεηο 1-5,  Α΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

12,273 3 4,091 6,123 ,000 

Within 

Groups 

177,375 263 ,674   

Total 189,648 266    

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε 

ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο  (εξώηεζε 6.1, 6.2, 

6.3,  Α΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

1,493 3 ,498 1,319 ,271 

Within 

Groups 

96,026 253 ,380   

Total 97,519 256    

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε 

ζρέζε παγθνζκηνπνίεζεο- 

εθπαίδεπζεο   

(εξώηεζε 7, Α΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,978 3 ,326 ,780 ,562 

Within 

Groups 

120,454 253 ,476   

Total 121,432 256    

Δπξσπατθή Έλσζε 
 
(εξώηεζε 6.4, 6.7, 6.10, 6.11,  Α΄ 
Μέξνο) 

Between 

Groups 

,760 3 ,253 ,537 ,657 

Within 122,138 259 ,472   
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Groups 

Total 122,897 262    

ΟΟΑ 
 
(εξώηεζε 6.5, 6.8, 6.12, Α΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,414 3 ,138 ,261 ,877 

Within 

Groups 

156,444 259 ,604   

Total 156,858 262    

ΟΤΝΔΚΟ 
 
(εξώηεζε 6.6, 6.9, 6.13 Α΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,866 3 ,289 ,469 ,704 

Within 

Groups 

159,541 259 ,616   

Total 160,407 262    

Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ην 

επάγγεικα ηνπο 
(εξώηεζε 1,2,3, Β΄ Μέξνο) 

 

 

Between 

Groups 

1,663 3 ,554 1,758 ,117 

Within 

Groups 

69,854 250 ,279   

Total 71,517 253    

Θεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο γηα 

επηκόξθσζε κε ηηο νπνίεο 

ζπκθσλείηε 

(εξώηεζε 5, Β΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

2,032 3 ,677 1,422 ,227 

Within 

Groups 

112,845 243 ,464   

Total 114,876 246    

Γξαζηεξηόηεηεο επηκόξθσζεο 

ζηελ Διιάδα 

(εξώηεζε 1, Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

1,249 3 ,416 ,947 ,397 

Within 

Groups 

101,012 241 ,419   

Total 102,261 244    

Αμηνιόγεζε επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 
(εξώηεζε 7,  Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

1,260 3 ,420 ,762 ,519 

Within 

Groups 

127,466 230 ,554   

Total 128,726 233    

 

ηνλ Πίλαθα  52, παξνπζηάδεηαη ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

δηαθνξάο ησλ Μ.Ο. ζηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζε θάζε νκαδνπνηεκέλε 

κεηαβιεηή, αλάινγα κε ηνλ Σχπν ζρνιείνπ ησλ πκκεηερφλησλ. Παξαηεξνχληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο  

p<0,05 γηα ηε κεηαβιεηή: ¨Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο- εθπαίδεπζεο¨. 
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Πίλαθαο 53: πγθξίζεηο Μέζσλ Όξσλ αλάινγα κε ηνλ Σχπν ηνπ ζρνιείνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Oneway Anova) 

 

ANOVA 

 Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F Sig. 

Ηκέξεο επηκόξθσζεο ηνπο 

ηειεπηαίνπο 18 κήλεο 

(εξώηεζε 8, Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

28,799 3 9,600 2,783 ,042 

Within 

Groups 

824,369 239 3,449   

Total 853,169 242    

θνπόο Δλδν-ππεξεζηαθήο 

Δθπαίδεπζεο   

(εξώηεζε 4, Β΄ Μέξνο)  

Between 

Groups 

,620 3 ,207 1,601 ,189 

Within 

Groups 

41,594 322 ,129   

Total 42,214 325    

ρνιηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηκόξθσζεο ζηε ρώξα καο 

(εξώηεζε 2,  Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,331 3 ,110 4,169 ,006 

Within 

Groups 

8,422 318 ,026   

Total 8,753 321    

Γλώκε γηα ην πθηζηάκελν ζύζηεκα 

επηκόξθσζεο(εξώηεζε 3, Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,202 3 ,067 ,247 ,863 

Within 

Groups 

65,651 241 ,272   

Total 65,853 244    

Δλεκέξσζε πξηλ ηελ έλαξμε ελόο 

επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο  

(εξώηεζε 4, Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

,645 3 ,215 ,769 ,512 

Within 

Groups 

67,380 241 ,280   

Total 68,024 244    

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ επηκόξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

(εξώηεζε 5, Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

1,844 3 ,615 1,278 ,282 

Within 

Groups 

114,897 239 ,481   

Total 116,741 242    

Πώο αληηκεησπίδεηαη ν 

επηκνξθσκέλνο εθπαηδεπηηθόο όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία  

(εξώηεζε 6, Γ΄ Μέξνο) 

Between 

Groups 

2,256 3 ,752 2,157 ,094 

Within 

Groups 

83,691 240 ,349   

Total 85,947 243    
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ηνλ Πίλαθα  53, παξνπζηάδεηαη ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

δηαθνξάο ησλ Μ.Ο. ζηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζε θάζε νκαδνπνηεκέλε 

κεηαβιεηή, αλάινγα κε ηνλ Σχπν ζρνιείνπ ησλ πκκεηερφλησλ.  

Παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο p<0,05 γηα ηηο αθφινπζεο κεηαβιεηέο: ¨Ηκέξεο επηκφξθσζεο 

θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο¨ θαη ¨ρνιηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο 

ζηε ρψξα καο¨. 

 

Πίλαθαο 54: Post Hoc Tests θαηά πξνζαξκνγή Bonferroni  

 

Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κέζσλ όξσλ σο πξνο ηνλ ηύπν ζρνιείνπ  

 

Μεηαβιεηή  (I) ηύπνο 

ζρνιείνπ 

(J) ηύπνο 

ζρνιείνπ 

Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Αληηιήςεηο 

εθπαηδεπηηθώλ γηα 

ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο

- εθπαίδεπζεο 

(εξσηήζεηο 1-5,  Α΄ 

Μέξνο) 

Νεπηαγσγείν Γεκνηηθό -,606
*
 ,149 ,000 -1,00 -,21 

Γπκλάζην -,339 ,148 ,136 -,73 ,05 

Λύθεην -,499
*
 ,152 ,007 -,90 -,10 

Γεκνηηθό Νεπηαγσγείν ,606
*
 ,149 ,000 ,21 1,00 

Γπκλάζην ,268 ,135 ,292 -,09 ,63 

Λύθεην ,107 ,139 1,000 -,26 ,48 

Γπκλάζην Νεπηαγσγείν ,339 ,148 ,136 -,05 ,73 

Γεκνηηθό -,268 ,135 ,292 -,63 ,09 

Λύθεην -,160 ,138 1,000 -,53 ,21 

Λύθεην Νεπηαγσγείν ,499
*
 ,152 ,007 ,10 ,90 

Γεκνηηθό -,107 ,139 1,000 -,48 ,26 

Γπκλάζην ,160 ,138 1,000 -,21 ,53 

 

ηνλ  Πίλαθα 54, εθαξκφζακε ηελ Σερληθή ησλ Πνιιαπιψλ πγθξίζεσλ 

(multiple comparisons) ζε άληζα δείγκαηα θαηά πξνζαξκνγή Bonferroni γηα  λα 

ειέγμνπκε αλ θαη νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο κεηαμχ  ησλ επηκέξνπο νκάδσλ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  πγθξίλακε ηνπο Μ.Ο. ησλ δεηγκάησλ αλά δχν  ζε 

φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο (δπαδηθέο ζπγθξίζεηο). Χο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο νξίζακε ην p<0,05. Οη ζπγθξίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα θάζε 
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κεηαβιεηή γηα ηελ νπνία ζηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο πνπ πξνεγήζεθε βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο Μ.Ο.  

Γηα ηε κεηαβιεηή ¨Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζρέζε 

παγθνζκηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο¨, παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε Νεπηαγσγείν θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζε Λχθεην. Η νκάδα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηεί ζε Νεπηαγσγείν παξνπζηάδεη ρακειφηεξνπο Μ.Ο. 

 

Πίλαθαο 55: Post Hoc Tests θαηά πξνζαξκνγή Bonferroni   

 

 Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κέζσλ όξσλ σο πξνο ηνλ ηύπν ζρνιείνπ 

 

Μεηαβιεηέο   (I) ηύπνο 

ζρνιείνπ 

(J) ηύπνο 

ζρνιείνπ 

Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ηκέξεο 

επηκόξθσζεο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 

18 κήλεο(εξώηεζε 

8, Γ΄ Μέξνο) 

Νεπηαγσγείν Γεκνηηθό ,353 ,364 1,000 -,61 1,32 

Γπκλάζην ,458 ,353 1,000 -,48 1,40 

Λύθεην 1,002
*
 ,361 ,036 ,04 1,96 

Γεκνηηθό Νεπηαγσγείν -,353 ,364 1,000 -1,32 ,61 

Γπκλάζην ,105 ,322 1,000 -,75 ,96 

Λύθεην ,649 ,331 ,307 -,23 1,53 

Γπκλάζην Νεπηαγσγείν -,458 ,353 1,000 -1,40 ,48 

Γεκνηηθό -,105 ,322 1,000 -,96 ,75 

Λύθεην ,543 ,319 ,539 -,31 1,39 

Λύθεην Νεπηαγσγείν -1,002
*
 ,361 ,036 -1,96 -,04 

Γεκνηηθό -,649 ,331 ,307 -1,53 ,23 

Γπκλάζην -,543 ,319 ,539 -1,39 ,31 

ρνιηαζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

επηκόξθσζεο ζηε 

ρώξα καο 

(εξώηεζε 2,  Γ΄ 

Μέξνο) 

Νεπηαγσγείν Γεκνηηθό ,027 ,026 1,000 -,04 ,10 

Γπκλάζην -,011 ,026 1,000 -,08 ,06 

Λύθεην -,064 ,028 ,147 -,14 ,01 

Γεκνηηθό Νεπηαγσγείν -,027 ,026 1,000 -,10 ,04 

Γπκλάζην -,037 ,024 ,681 -,10 ,03 

Λύθεην -,091
*
 ,026 ,003 -,16 -,02 

Γπκλάζην Νεπηαγσγείν ,011 ,026 1,000 -,06 ,08 

Γεκνηηθό ,037 ,024 ,681 -,03 ,10 
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Λύθεην -,053 ,026 ,238 -,12 ,02 

Λύθεην Νεπηαγσγείν ,064 ,028 ,147 -,01 ,14 

Γεκνηηθό ,091
*
 ,026 ,003 ,02 ,16 

Γπκλάζην ,053 ,026 ,238 -,02 ,12 

 

ηνλ  Πίλαθα 55, εθαξκφζακε ηελ Σερληθή ησλ Πνιιαπιψλ πγθξίζεσλ 

(multiple comparisons) ζε άληζα δείγκαηα θαηά πξνζαξκνγή Bonferroni γηα  λα 

ειέγμνπκε αλ θαη νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο κεηαμχ  ησλ επηκέξνπο νκάδσλ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. πγθξίλακε ηνπο Μ.Ο. ησλ δεηγκάησλ αλά δχν  ζε 

φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο (δπαδηθέο ζπγθξίζεηο). Χο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο νξίζακε ην p<0,05. Οη ζπγθξίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα θάζε 

κεηαβιεηή γηα ηελ νπνία ζηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο πνπ πξνεγήζεθε βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο Μ.Ο.  

Γηα ηε κεηαβιεηή ¨Ηκέξεο επηκφξθσζεο ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο¨, 

παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε Νεπηαγσγείν θαη ηεο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ππεξεηνχλ ζε Λχθεην. Η νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηεί ζε 

Νεπηαγσγείν παξνπζηάδεη πςειφηεξνπο Μ.Ο. Γηα ηε κεηαβιεηή ¨ρνιηαζκφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο¨, παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε Γεκνηηθφ 

ζρνιείν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε Λχθεην. Η νκάδα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηεί ζε Γεκνηηθφ ζρνιείν παξνπζηάδεη ρακειφηεξνπο 

Μ.Ο. 
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8
ν
  θεθάιαην: πκπεξάζκαηα  

 

Γεληθή  Αλαζθφπεζε 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, κε ηίηιν «Ζ Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (ΟΟΑ-ΟΤΝΔΚΟ) ζην δήηεκα ηεο 

Δπηκφξθσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ε Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα: πγθξηηηθφο 

πζρεηηζκφο ηνπ Τπεξεζληθνχ κε ηνλ Δζληθφ Άμνλα Αλαθνξάο», εζηίαζε:                         

α) ηε κειέηε ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ε Δ.Δ., ν ΟΟΑ θαη ε ΟΤΝΔΚΟ 

δηακνξθψλνπλ ηε γεληθφηεξε  εθπαηδεπηηθή ηνπο πνιηηηθή, θαη εηδηθφηεξα ηελ 

πνιηηηθή ηνπο ζην δήηεκα ηεο ζπλερηδφκελεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο 

/θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.                                        

β) ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο θαη ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Δ.Δ., ηνλ 

ΟΟΑ θαη ηελ ΟΤΝΔΚΟ. 

Βαζηθή ππφζεζε απνηέιεζε ε άπνςε πσο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ηνπ 

ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ ζην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζαξκφδεηαη 

ζηαδηαθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ρψξα καο σο θξάηνο-κέινο επηρεηξεί  λα ζπκβαδίζεη 

κε ηνπο ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο άμνλεο απηήο ηεο  επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο, κε 

ακθίβνιν φκσο απνηέιεζκα.  

Με βάζε ηελ αλσηέξσ ζθνπνζεζία, δηεξεπλήζεθαλ ηα αθφινπζα ηέζζεξα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1.   Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαλεσηεξηθνχ παγθνζκηνπνηεκέλνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν 

εληάζζεηαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ, θαζψο 

θαη ηα βαζηθφηεξα ζηάδηα εμέιημεο ηεο πνιηηηθήο απηήο. 

2.    Οη ζηφρνη, νη ζεκαηηθέο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο UNESCO ζην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.                                                  
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3.    Ζ ζεζκηθή εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο.  

4.  Οη απφςεηο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε: α) Σελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ηεο Δ.Δ.  ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο UNESCO, β) ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ησλ ππεξεζληθψλ πξσηαγσληζηψλ ζην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, γ) ηελ 

αληαπνθξηζηκφηεηα/ζπκβαηφηεηα ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή δεδνκέλα. 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ παξαπάλσ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέζα ζην πιαίζην ηεο πγθξηηηθήο Δθπαίδεπζεο. Δπηιέρζεθε κάιηζηα ε 

δηαρξνληθή ηζηνξηθνζπγθξηηηθή κειέηε, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί κέζα ζην 

ρξφλν ε εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ, ε εμέιημε ησλ ζέζεσλ ηνπο απέλαληη ζην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο 

θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαζψο θαη ε ζεζκηθή δηακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ άιιε, επηιέρζεθε ε ζπγρξνληθή ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε 

πξνθεηκέλνπ α) λα ζθηαγξαθεζεί ν ζεκεξηλφο επξσπατθφο επηκνξθσηηθφο ράξηεο, 

θαη β) κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ, λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ 

ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επξσπατθή/δηεζλή εθπαηδεπηηθή/επηκνξθσηηθή 

πνιηηηθή, θαζψο θαη γηα ηε ζρεηηθή ζπκβαηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ.  

Δπίζεο, ειήθζεζαλ ππφςε ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε:             

α) Σελ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ηνπ εμσηεξηθνχ ζπγθείκελνπ ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο, β) ηνλ κε αληαλαθιαζηηθφ ηξφπν αληίδξαζεο ησλ εζληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο επηρεηξνχκελεο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, γ) ηνλ 

δηαπηζησηηθφ θαη φρη λνκνηειεηαθφ ραξαθηήξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ¨ηάζεσλ¨ πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, δ) ηελ πνιππαξαγνληηθή, 

πνιχπιεπξε θαη αλζξσπνθεληξηθή δηάζηαζε ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο θαη 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη ε) ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ.                        
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8.1  πκπεξάζκαηα - 1
ν  

 εξεπλεηηθφ  εξψηεκα 

 

Σν 1
ν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα εζηίαζε ζην πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ, θαζψο θαη ζηα 

βαζηθφηεξα ζηνηρεία εμέιημεο ηεο πνιηηηθήο απηήο (2
ν
 θαη 3

ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο):  

ζνλ αθνξά ην πξψην ζθέινο ηνπ εξσηήκαηνο, ε ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθή 

δηεξεχλεζε αλέδεημε ηηο δνκηθέο αιιαγέο πνπ πξνθαινχλ ζηελ εθπαίδεπζε νη 

δπλάκεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αικαηψδε εμέιημε ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ. Λφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπο, ηα φζα δηαδξακαηίδνληαη ζην 

εμσηεξηθφ ζπγθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη απηά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηηο φπνηεο εμειίμεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο. Αλαπφθεπθηα, ε ζχγρξνλε αλάγλσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ δελ κπνξεί λα κε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνλ ππεξεζληθφ 

παξάγνληα. ζνλ αθνξά ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ εξσηήκαηνο, ε ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθή 

κειέηε θαηέδεημε ηνλ ζεκαίλνληα ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηξεηο ππεξεζληθνί 

πξσηαγσληζηέο, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ν ΟΟΑ θαη ε ΟΤΝΔΚΟ, σο βαζηθέο δνκέο 

κηαο ¨παγθφζκηαο εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο¨. πγθεθξηκέλα: 

 πσο πξναλαθέξζεθε, ν φξνο  παγθνζκηνπνίεζε ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο 

ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθνχλ θαη λα 

εμεγεζνχλ νη  νηθνλνκηθέο αλαδηαξζξψζεηο, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, νη πνιηηηθνί 

αλαζρεκαηηζκνί, νη θνηλσληθέο αιιαγέο θαη νη πνιηηηζκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί πνπ 

ζπληεινχληαη γχξσ καο. Αλαθεξφκαζηε ζηελ επηθξάηεζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, 

ζηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη αγαζψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ζηελ 

θπξηαξρία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα έλαληη ηνπ δεκνζίνπ, ζηελ θαιπάδνπζα εμέιημε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο, ζηηο αλαηξνπέο ησλ κεηαπνιεκηθψλ 

εξγαζηαθψλ κνληέισλ, ζηελ ππνρψξεζε ηνπ έζλνπο-θξάηνπο απφ ηνκείο πνπ 

παξαδνζηαθά ηνπ αλήθαλ, ζηελ αλάδπζε ππεξεζληθψλ θέληξσλ εμνπζίαο θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπο, ζηελ πνιππνιηηηζκηθή φζκσζε θαη ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ ζπκβίσζεο.  
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ε απηφ ην ηξηθπκηψδεο, ξεπζηφ θαη αβέβαην πιαίζην ηεο απνθαινχκελεο 

κεηαλεσηεξηθήο επνρήο, -κηαο επνρήο πνπ εμ νξηζκνχ πεξηζζφηεξν πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ παξά πξνζδηνξίδεη (Μπακπάιεο & 

Κνπηνχβεια, 2016:235)-, νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο αλαδεηνχλ αγσλησδψο λέα 

εξγαιεία αλάγλσζεο ηεο αληηθαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηε ζηηγκή πνπ νη πνιηηηθνί 

ηζχλνληεο επηρεηξνχλ λα απαληήζνπλ  ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ κεηα-κνληέξλνπ θφζκνπ 

λνκηκνπνηψληαο δνκηθέο αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα νξγάλσζεο. Μέρξη ζηηγκήο, δελ 

ππάξρεη νχηε θνηλή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο αιιά νχηε θάπνηαο κνξθήο ζπλαίλεζε 

πεξί ηνπ πξαθηένπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αθφκα δπζθνιφηεξε ηελ απνθσδηθνπνίεζε, 

εξκελεία θαη αληηκεηψπηζε ησλ δηαθαηλφκελσλ ¨ηάζεσλ¨. 

Ζ εθπαίδεπζε δελ ήηαλ δπλαηφ λα κείλεη ζην αππξφβιεην: Ζ ζεσξία ηνπ 

αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ γηα ηνλ θαζνξηζηηθφ ηεο ξφιν ζηελ παξαγσγή θαη δηάρπζε 

ηεο λέαο γλψζεο, ζηελ αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε δηαηήξεζε θαη 

αλαλέσζε ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο θάζε θνηλσλίαο, ηελ έρνπλ θαηαζηήζεη ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πεδίν έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ηδενινγηθν-πνιηηηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ππάξρεη πηπρή ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ λα κελ  έρεη κπεη ζην ζηφραζηξν ηεο 

αλαζεσξεηηθήο θξηηηθήο. Σα ηειεπηαία επηθξίλνληαη κάιηζηα αλειεψο απφ ηνπο 

ζηαζψηεο ηνπ πξαγκαηηζκνχ σο αλαρξνληζηηθά, κνλνιηζηθά, θνζηνβφξα, αλαμηφπηζηα 

θαη αλαπνηειεζκαηηθά. Χο αδχλακα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη ηηο λέεο νξίδνπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, εμαηηίαο ησλ 

βαξηδίσλ πνπ αθφκα ¨θνπβαινχλ¨ απφ ην λεσηεξηθφ, εζλνθεληξηθφ ηνπο παξειζφλ.  

Ζ δπλακηθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αζχιιεπηε εκβέιεηα ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ,  επηδξνχλ 

πνιχπιεπξα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: Πξνζαλαηνιίδνπλ θαηαξρήλ ηα εζληθά 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξνο ηε δηεζλνπνίεζε/επξσπατθνπνίεζε 

ηνπο. Δπελδχνπλ ζην γλσζηηθφ ζρήκα ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο πνπ νπζηαζηηθά 

αλαηξέπεη ηελ παξαδνζηαθή δηάθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, δεκηνπξγψληαο 

έλα καζεζηαθφ ζπλερέο. Δπηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ θαη ηξφπσλ 

εθπαίδεπζεο, πέξα απφ ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Γίλνπλ έκθαζε ζηελ 

εξγαιεηαθή /πξαθηηθή /σθειηκηζηηθή γλψζε, παξαγθσλίδνληαο κε ¨επγεληθφ ηξφπν¨ 

ηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο. Δπλννχλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή φζκσζε θαη 
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αιιειεπίδξαζε. Δπηδεηνχλ αλψηεξα επίπεδα κφξθσζεο θαη πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο, 

πνπ ζα πξέπεη δηαξθψο λα επηθαηξνπνηνχληαη θαη λα αλαβαζκίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη νηνλεί απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

απαζρνιεζηκφηεηα ησλ πνιηηψλ. Δθθξάδνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ θαηάηαμε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, απνηθηνπνηψληαο ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη κε 

λννηξνπίεο θαη νξνινγίεο επζέσο πξνεξρφκελεο απφ ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ια ηα παξαπάλσ δελ απνηεινχλ απιέο αιιαγέο ηερλνθξαηηθνχ ηχπνπ, αληηζέησο 

ζπληζηνχλ δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ λνεκαηνδνηνχλ κε άιινπο φξνπο ην ζθνπφ, 

ην πεξηερφκελν θαη ηηο αμίεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε Δ.Δ. θαη νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί αλαδεηθλχνληαη ζε 

πξσηαγσληζηέο ελφο λένπ κνληέινπ ¨παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο¨. Τπνζηεξίδεηαη 

κάιηζηα πσο ζε δηεζλέο επίπεδν έρνπλ ηε κεγαιχηεξε κεηαπνιεκηθή επηξξνή ζηελ 

εθπαίδεπζε, απφ νπνηνλδήπνηε άιιν κεκνλσκέλν παξάγνληα. Γηαζέηνληαο ηε δηθή 

ηνπο εζσηεξηθή ινγηθή θαη αμηνπνηψληαο κηα γθάκα κέζσλ θαη ηερληθψλ, 

δηακεζνιαβνχλ θαηαξρήλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εζληθψλ θξαηψλ, απνκεηψλνληαο 

ζηαδηαθά ηελ θπξηαξρία ηνπο. Τπεξεηνχλ κε ζπλέπεηα ην φξακα κηαο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο νπνίαο ε πνηφηεηα ζα 

κπνξεί λα ειεγρζεί θαη λα κεηξεζεί, πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζεη ζηελ θνηλσληθή 

πξφνδν θαη αλάπηπμε. Γηακνξθψλνπλ παξάιιεια κηα ηζρπξή κεηαξξπζκηζηηθή 

ξεηνξηθή, κε βαζηθφ ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο  νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή δεκφζηα 

δαπάλε.  

Ο δηεζλήο εθπαηδεπηηθφο ηνπο ιφγνο γλσξίδεη επξεία απνδνρή, ζπγθξνηεί 

αηδέληεο, δηακνξθψλεη ζέζεηο θαη πξνθαιεί αληηπαξαζέζεηο. Δλ ζπλερεία, 

απηνρζνλνπνηείηαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Σειηθά, αλ θαη δελ 

παξεκβαίλνπλ άκεζα ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ-κειψλ, ε δπλακηθή ηνπο είλαη ηέηνηα 

πνπ νπζηαζηηθά θαηαθέξλεη λα ¨θαηαζηείιεη¨ φιεο ηηο απνθιίλνπζεο εζληθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Οπζηαζηηθά, γίλεηαη ζχζηεκα αλαθνξάο γηα ην εθπαηδεπηηθφ δένλ 

γελέζζαη. Ο Μαηζαίνπ (2009:7) θάλεη ιφγν γηα κηα «ζπκκαρία πξνζχκσλ», πνπ απφ 

ηηο έδξεο ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο θαη ην Παξίζη επεμεξγάδνληαη έλα θαηλνθαλέο 

θαζεζηψο εθπαηδεπηηθήο αιήζεηαο, θάλνληαο φκσο επηιεθηηθή θαη κνλνζήκαληε 

ρξήζε ησλ κεζφδσλ ηεο ζπγθξηηηθήο εθπαίδεπζεο. «Πξφθεηηαη γηα έλα θαζεζηψο 
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αιήζεηαο, ζεκείν αλαθνξάο θαη λνκηκνπνίεζεο εζληθψλ πνιηηηθψλ, πνπ δηακνξθψζεθε 

κε ηε ζπλδξνκή κηαο ζεηξάο νιφθιεξεο εηδηθψλ πνπ αμηνπνίεζαλ θαη αλαζχλζεζαλ κε 

επηηπρία ςεθίδεο απφ κηα κεγάιε γθάκα αληηιήςεσλ, ηδεψλ θαη ζεσξήζεσλ, φπσο ε 

ππνρψξεζε ηνπ εζληθνχ θξάηνπο, ν αμηαθφο ζρεηηθηζκφο, ε παγθνζκηνπνίεζε, ν λέν-

θηιειεπζεξηζκφο, ε ακθηζβήηεζε ηνπ επηζηεκνινγηθνχ παξαδείγκαηνο, θ.ν.θ.» 

(Μαηζαίνπ, 2009:9-10) 

ε απηήλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζθελή, εληάζζεηαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ.  Θεσξψληαο ηελ εθπαίδεπζε 

κνριφ πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, νη ηξεηο ππεξεζληθνί 

πξσηαγσληζηέο ηελ ηνπνζέηεζαλ απφ λσξίο  ζην επίθεληξν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπο 

ζρεδηαζκνχ. Άιισζηε, ε κεηαμχ ηνπο ελδν-επηθνηλσλία είλαη ζπλερήο, ηφζν ζε 

επίπεδν παξαγσγήο ιφγνπ θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, φζν θαη ζε επίπεδν 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ θαη πξνγξακκάησλ.     

Ζ πεξίπησζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη κάιηζηα ηδηαίηεξε: Ζ γεξαηά 

ήπεηξνο βαδίδεη θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνο κηα θαηλνθαλή δηαδηθαζία 

νηθνλνκηθήο, λνκηζκαηηθήο θαη πνιηηηθήο ελνπνίεζεο. Ζ επξσπατθή νινθιήξσζε θαη 

ε επίηεπμε ηνπ ελσζηαθνχ νξάκαηνο ζπληζηνχλ νπζηαζηηθά ηελ απάληεζε ηεο 

Κνηλφηεηαο ζηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ πξνθαιεί ε παγθνζκηνπνίεζε. Σα εξσηήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επξσζθεπηηθηζηψλ γχξσ απφ ηηο πξννπηηθέο, 

ηνπο φξνπο, ηηο πνιηηηθέο  πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο ηζνξξνπίεο πάλσ ζηηο νπνίεο 

νηθνδνκείηαη απηφ ην ζρέδην είλαη, βέβαηα, πνιιά θαη θξίζηκα.  

Ζ εθπαίδεπζε,  -φζν θαη αλ δελ ήηαλ εμ αξρήο πεδίν άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο-, 

δηαδξακαηίδεη πιένλ ξφιν-θιεηδί ζηε δηακφξθσζε απηνχ ηνπ λένπ, επξσπατθνχ 

θνηλσληθν-πνιηηηθνχ γίγλεζζαη. Σν πεξηερφκελν ησλ επίζεκσλ θεηκέλσλ ηεο 

θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, εηδηθφηεξα ην πεξηερφκελν ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη θαη ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο, θαηαδεηθλχνπλ πσο ε εθπαίδεπζε έρεη 

απνθηήζεη ηζρπξφ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν, φζνλ αθνξά ηε ζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ 

βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζηφρσλ ηεο Δ.Δ.                

Ζ  Δπξσπατθή Έλσζε επελδχεη, έηζη, ζηελ εκπέδσζε θαη πινπνίεζε ηεο Γηα βίνπ 

Μάζεζεο, ζηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηψληαη ζην 

πιαίζην ηεο ηππηθήο, κε-ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο, ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ ελίζρπζε 
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ηνπ επαγγεικαηηθνχ status  ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ αλνηρηφηεηα θαη 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηε δηαρείξηζε ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ζηε δηάρπζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε, 

ζηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, ζηε γισζζνκάζεηα, ζηελ ελίζρπζε 

ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, ζηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

ην ίδην πιαίζην θηλνχληαη θαη νη άιινη δχν ππεξεζληθνί πξσηαγσληζηέο πνπ 

εδξεχνπλ ζε επξσπατθφ έδαθνο, ν ΟΟΑ θαη ε ΟΤΝΔΚΟ, αλαγλσξίδνληαο 

ακθφηεξνη ηε βαξχλνπζα ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν ΟΟΑ ελδηαθέξεηαη γηα φιεο ζρεδφλ ηηο 

πηπρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δμειίρζεθε κάιηζηα ζε κηα εθπαηδεπηηθή ηερλνδνκή 

πξψηνπ κεγέζνπο, δηαζέηνληαο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ηζρπξή ηερλνγλσζία, 

ζρεδηάδνληαο θαη πξνσζψληαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εκβέιεηαο, 

αμηνπνηψληαο δηεζλή ζπλεξγαηηθά δίθηπα, πινπνηψληαο δηαγσληζκνχο θαη έξεπλεο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα θαη εθδίδνληαο κεγάιν αξηζκφ ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ θαη 

πνξηζκάησλ. Ζ πξνζνρή ηνπ Οξγαληζκνχ εζηηάδεη θπξίσο (φρη φκσο απφιπηα) ζηελ 

πνηφηεηα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ζηελ πνζνηηθή 

απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, -γεγνλφο πνπ έρεη εγείξεη πνηθίιεο 

ελζηάζεηο.   

Απφ ηε δηθή ηεο πιεπξά, ε ΟΤΝΔΚΟ αλαπηχζζεη επίζεο εθπαηδεπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο δηεζλνχο βειελεθνχο, κε έλαλ φκσο πεξηζζφηεξν νιηζηηθφ, 

νπκαληζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Δζηηάδεη θπξίσο ζηε δηάδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αγαζψλ θαη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζε απηά. Δλδηαθέξεηαη γηα ηελ εκπέδσζε ηεο Γηα 

βίνπ Μάζεζεο, γηα φιν ην θάζκα θαη ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνσζεί δηεζλνχο 

θιίκαθαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αλαπηχζζνληαο ζπλεξγαζίεο κε εζληθέο 

θπβεξλήζεηο θαη άιινπο εηαίξνπο. Απηφ δε ζεκαίλεη, βέβαηα, πσο ε έλλνηα ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επελδχζεσλ ηελ 

αθήλνπλ αδηάθνξε. 

Σα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ ηξηψλ ππεξεζληθψλ 

πξσηαγσληζηψλ λα επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ εζληθψλ 

θξαηψλ, δηακνξθψλνληαο κηα παγθφζκηα εθπαηδεπηηθή αηδέληα θαη πξνβάιινληαο 



522 
 

λέα αμηαθά πξφηππα θαη κνληέια ιεηηνπξγίαο πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηηο επηηαγέο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Υαξάζζνπλ θαηαξρήλ έλα δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ιφγν, 

εκπνηηζκέλν κε ην άξσκα ηεο νηθνλνκίαο. πγρξφλσο, ζπληνλίδνπλ θαη 

δηαρεηξίδνληαη πνιηηηθέο γλψζεηο ζε έλα άιιν επίπεδν απφ απηφ ησλ εζληθψλ θξαηψλ, 

νδεγψληαο ζηε ζηαδηαθή δηεζλνπνίεζε θαη απν-ελζσκάησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο απφ ηελ εζληθή κήηξα. Ζ δπλακηθή ηνπο λνκηκνπνηεί ηε κεηαξξπζκηζηηθή 

επηρεηξεκαηνινγία, ¨επηβξαβεχνληαο¨ ηηο ζπγθιίλνπζεο εζληθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Οπζηαζηηθά, ε Δ.Δ., ν ΟΟΑ θαη ε ΟΤΝΔΚΟ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζθεπή ελφο 

αλαηξεπηηθνχ, κεηα-λεσηεξηθνχ εθπαηδεπηηθνχ παξαδείγκαηνο πνπ νδεγεί ζηαδηαθά 

ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  
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8.2  πκπεξάζκαηα -  2
ν   

εξεπλεηηθφ  εξψηεκα 

 

Σν 2
ν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα εζηίαζε ζηνπο ζηφρνπο, ηηο ζεκαηηθέο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο UNESCO 

ζην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (4
ν
 θαη 5

ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο).                          

Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε αλέδεημε θαηαξρήλ έλα αλνκνηνγελέο, πνηθηιφκνξθν θαη 

θαηαθεξκαηηζκέλν επξσπατθφ επηκνξθσηηθφ ηνπίν, πνπ δελ εμππεξεηεί ζηνρεπκέλα 

θαη ζπγθξνηεκέλα ηηο δηεζλείο /επξσπατθέο επηκνξθσηηθέο ζπζηάζεηο. Καηέγξαςε 

επίζεο ζπγθεθξηκέλεο επηκνξθσηηθέο  ¨ηάζεηο¨ πνπ πξνσζνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ 

ηνπο ηξεηο ππεξεζληθνχο πξσηαγσληζηέο, ζε απφιπηε αληηζηνηρία κε ηα πξνηάγκαηα 

ηεο κεηα-λεσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνιηηηθήο. Οη πξνηάζεηο απηέο νδεγνχλ 

κνηξαία ζηελ θαηαζθεπή ελφο δηαθνξεηηθνχ επηκνξθσηηθνχ παξαδείγκαηνο, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ αλαδνκείηαη ην εζληθφ επαγγεικαηηθφ status ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πγθεθξηκέλα:                     

ε επξσπατθφ επίπεδν, φινη νη εκπιεθφκελνη ηνλίδνπλ ηελ αλαληηθαηάζηαηε 

ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ αθνκνίσζε θαη επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ επηθέξνπλ νη δπλάκεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε.               

Οη επηδξάζεηο ηεο ηειεπηαίαο θαζηζηνχλ ηνλ έηζη θαη αιιηψο πνιπδηάζηαην ξφιν ηνπ 

αθφκα πην ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ: Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δηδάμεη ζε 

αλνκνηνγελή καζεηηθά αθξναηήξηα, λα δηαρεηξηζηεί επηηπρψο  πεξηζηαηηθά 

παξαβαηηθφηεηαο, λα αμηνπνηήζεη ζηε δηδαθηηθή ηνπ πξαθηηθή ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, 

λα πξνσζήζεη ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα, ηελ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία 

θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, λα εκπιαθεί ζε δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο, ινγνδνζίαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο 

γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, θαη νπσζδήπνηε λα αξρίζεη λα αηζζάλεηαη, λα 

ζθέθηεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί σο επξσπαίνο εθπαηδεπηηθφο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε. ε απηφ ην 

πιαίζην, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηκφξθσζε θαη ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή ηνπ 

αλάπηπμε, απφ ηελ είζνδν ζην επάγγεικα έσο ηελ αθππεξέηεζε, ιακβάλνληαο σο 

δεδνκέλν φηη θακία εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε δελ αξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 

κηαο νιφθιεξεο επαγγεικαηηθήο δηαδξνκήο.  
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Μνινλφηη, φκσο, φια ηα επξσπατθά θξάηε ζπκθσλνχλ σο πξνο ηε βαξχηεηα 

θαη ηε ζεκαζία ηνπ ζεζκνχ, ην πεδίν ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλερίδεη γηα κηα ζεηξά ιφγσλ λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνκνηνγέλεηα, πνηθηινκνξθία, πνιπηππία θαη ππεξβνιηθά 

κεγάιν θαηαθεξκαηηζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ παξφρσλ. Έηζη, ν επξσπατθφο ράξηεο 

απέρεη αθφκα πνιχ απφ ηε δεκηνπξγία ελφο ζπγθιίλνληνο (φρη ππνρξεσηηθά 

νκνηφκνξθνπ) ηνπίνπ ζπλερηδφκελεο επηκφξθσζεο & θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ, 

ελφο ζπζηήκαηνο ηθαλνχ λα ππνδερηεί θαη λα ελζσκαηψζεη ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δ.Δ., 

ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ.    

ζνλ αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ην επαγγεικαηηθφ 

status ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ππήξμε απμεηηθά παξεκβαηηθφ. Ζ Κνηλφηεηα πξνζβιέπεη 

πιένλ ζηε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ κε επξσπατθφ πξνθίι, ηθαλνχ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνηθίιεο απαηηήζεηο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο θαη ηεο Γηα βίνπ 

Μάζεζεο, ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηελ πξναγσγή ηνπ επξσπατθνχ ελσζηαθνχ 

νξάκαηνο θαη ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

θαη ηελ Καηάξηηζε έσο ην 2020. Γηακφξθσζε, έηζη, έλα θνηλά απνδεθηφ πιαίζην 

Αξρψλ θαη Πξνζφλησλ πνπ πξνζδηνξίδεη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο έλα 

επάγγεικα πςειψλ πξνζφλησλ θαη δηα βίνπ κάζεζεο, αιιά θαη σο έλα επάγγεικα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θηλεηηθφηεηα θαη βαζίδεηαη ζηηο ζπκπξάμεηο. πλαθφινπζα, ε 

ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε/θαηάξηηζε θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζπληζηψληαο ζπγρξφλσο δηθαίσκα αιιά θαη δηαξθή 

ππνρξέσζή ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζεσξείηαη απφ ηελ Δ.Δ. πςεινχ επηπέδνπ 

επαγγεικαηίαο, πνπ νθείιεη λα απηνπξνζδηνξίδεη θαη λα απηνξπζκίδεη κε ζπλέπεηα ηηο 

επηκνξθσηηθέο ηνπ αλάγθεο.  ην ίδην πιαίζην θηλνχληαη ν ΟΟΑ θαη ε ΟΤΝΔΚΟ, 

ηνλίδνληαο ζε φια ηα επίζεκα θείκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνιηηηθήο ηε ζεκαζία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηηο κεγάιεο πξνζδνθίεο πνπ ε θνηλσλία έρεη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Ζ ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπο ζεσξείηαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αληαπνθξηζηκφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ζηηο παγθφζκηεο επηηαγέο. 

Ζ  Δπξσπατθή Έλσζε, ν ΟΟΑ θαη ε ΟΤΝΔΚΟ ζπλδένπλ άκεζα ηελ  

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο, ηα θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο. Οη ηξεηο ππεξεζληθνί πξσηαγσληζηέο αληηιακβάλνληαη ηελ επηκφξθσζε σο 
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εγγελέο ζηνηρείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, σο κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία  πνπ 

ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα πιαίζην ζπλέρεηαο θαη ζπλεθηηθφηεηαο, κε ηξφπν 

πνπ λα αλαγλσξίδνληαη φιεο νη απνθηεζείζεο γλψζεηο/δεμηφηεηεο, ζην πιαίζην ηεο 

ηππηθήο, κε-ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. Σν  πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο 

/θαηάξηηζεο πνπ πξνβάιινπλ αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, επζέσο ζπλδεφκελεο κε ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζην εζληθφ θαη δηεζλέο 

ζπγθείκελν ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Βέβαηα, νη πξνηάζεηο ηεο Δ.Δ θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ δελ είλαη 

ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά νπδέηεξεο, αληηζέησο έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθν-

πνιηηηθφ πξφζεκν. Αλαθέξνληαη θπξίσο ζε κηα ζηνρεπκέλε θαη ζχληνκεο δηάξθεηαο 

ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε/θαηάξηηζε, ζε ζπζρέηηζε κε ηηο πξαθηηθέο αλάγθεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ρσξίο ζεσξεηηθνινγίεο, θαη κε ελίζρπζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

θπξίσο δεμηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οπζηαζηηθά, ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο 

θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, πξνζβιέπνληαο ζε πξφζζεηεο γλψζεηο θαη άιινπ ηχπνπ 

δεμηφηεηεο, κέζα ζε ¨ππφ αλαδφκεζε¨ εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Ζ 

επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα βξίζθεηαη κνηξαία ¨ππφ δηαπξαγκάηεπζε¨, θαζψο 

αλαθέξεηαη ζε έλαλ θφζκν πνπ πιένλ δελ ππάξρεη. Οη  αλσηέξσ ¨εηζαγφκελεο¨ 

επηκνξθσηηθέο πξνηάζεηο νπζηαζηηθά αλαθαηαζθεπάδνπλ /κεηαζρεκαηίδνπλ έλα 

παξαδνζηαθά εζλνθεληξηθφ επάγγεικα, ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηερλνθξαηηθά κέζα 

θαη εξγαιεία. Μέρξη ζηηγκήο, φκσο, είλαη ακθίβνιν αλ φιεο απηέο νη απφ θνηλνχ 

ζπκθσλεζείζεο επηκνξθσηηθέο ¨ηάζεηο¨ έρνπλ θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, πείζνληαο θαη ελεξγνπνηψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα, - ζηνηρείν πνπ σο γλσζηφ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

βησζηκφηεηα θάζε εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο. 
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8.3   πκπεξάζκαηα -  3
ν    

εξεπλεηηθφ  εξψηεκα 

 

Σν 3
ν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα εζηίαζε ζηε ζεζκηθή εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο, θαηαιήγνληαο ζε κηα εθηίκεζε ηεο 

ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο (6
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο).  

Ζ ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε αλέδεημε ζεζκηθά βήκαηα εθζπγρξνληζκνχ, πνπ 

φκσο δελ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο θαηαθέξεη λα νδεγήζνπλ ζηνλ νπζηαζηηθφ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ δνκψλ επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο. Πξάγκαηη, ην εζληθφ 

ζχζηεκα ελδνυπεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζπλερίδεη 

λα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ θαη‘ επίθαζε επξσπατζκφ, απφ κηα ηερλνθξαηηθνχ ηχπνπ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, απφ έιιεηςε καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ, ζπλεθηηθφηεηαο θαη 

ζπλέρεηαο. πγθεθξηκέλα:  

H εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαδεηθλχεη δηαρξνληθέο 

ηδηνκνξθίεο θαη παζνγέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή θπζηνγλσκία ηνπ 

ειιεληθνχ θξαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ. πσο είλαη αλακελφκελν, ε εζσηεξηθή πνιηηηθή 

θαθνδαηκνλία, ην ζηξεβιφ κνληέιν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, ν ππεξβάιισλ 

ζπγθεληξσηηζκφο, ε πληγεξή γξαθεηνθξαηία ζε φιε ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηηο 

δνκέο εμνπζίαο κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιηηψλ αληηθαηνπηξίδνληαη mutatis mutandis 

ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε απηήλ.                     

Σα αιιεπάιιεια κεηαξξπζκηζηηθά επεηζφδηα πνπ γλψξηζε κεηαπνιεκηθά ε ηζηνξία 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο (ηα νπνία ζαθέζηαηα νδήγεζαλ ζηε δηεχξπλζε θαη 

ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο), αθφκα θαη νη δνκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί πνπ 

ελεξγνπνηήζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 1566/1985, δελ θαηφξζσζαλ λα 

κεηαβάινπλ νπζηαζηηθά απηφ ην πιαίζην.  

ηηο αξρέο ηνπ ‘80, ε πιήξεο έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα 

ππξνδφηεζε κηα ζεηξά ζεζκηθψλ εμειίμεσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ ππνδνρή ησλ 

θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ. κσο, παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα εμέιημεο, θαη παξά ηελ 

αζξφα εηζξνή ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηήζεθαλ 

πνιιαπιέο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, ε πνιηηηθή επηινγή ηεο ελαξκφληζεο θαίλεηαη 

λα εμαληιείηαη κέρξη ζηηγκήο ζε ηερλνθξαηηθνχο δείθηεο. Παξά ηε ξεηνξηθή, ε ρψξα 
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καο δελ θαηφξζσζε, αμηνπνηψληαο ηηο δνζείζεο επθαηξίεο, λα κεηαζρεκαηίζεη δνκηθά 

θαη νπζηαζηηθά ην νηθνδφκεκα θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζήο ηεο.  

Σν πεδίν ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ κνηξαία επεξεάδεηαη απφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί. ε επίπεδν πνιηηηθψλ δηαθεξχμεσλ ηνπιάρηζηνλ, δελ ακθηζβεηείηαη ν 

δηεζλήο θαη επξσπατθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ. Οχηε θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε 

ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε πνηθίια πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο. Σα απνηειέζκαηα, φκσο, ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ζηε 

ρψξα καο παξακέλνπλ ηζρλά: Σξεηο θαη πιένλ δεθαεηίεο κεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε αλαδεηθλχεη, - πέξα απφ ηα φπνηα 

βήκαηα ζεζκηθήο πξνζαξκνγήο-, έλα παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, ζρνιεηνπνηεκέλν 

επηκνξθσηηθφ πιαίζην, κε έλαλ αλζεθηηθφ ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ 

ραξαθηήξα, πξνζαξκνζκέλν κφλν ηερλνθξαηηθά ζηηο επξσπατθέο απαηηήζεηο.                        

Ζ απνπζία θεληξηθνχ, καθξνπξφζεζκνπ επηκνξθσηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη νη 

κηθξνπνιηηηθέο παξεκβάζεηο νδεγνχλ ζπρλά ζε έιιεηςε ζπληνληζκνχ, αζπλέρεηεο θαη 

επηθαιχςεηο. Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ έληνλα ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα, δελ 

ζπκβαδίδνπλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ελήιηθεο εθπαίδεπζεο θαη δελ απνηηκψληαη 

αλαηξνθνδνηηθά. Σν ζεκαληηθφηεξν, δελ εκπιέθνπλ ελεξγά ηα κέιε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο αμηνπνηψληαο ηε δπλακηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηεο βάζεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο θαη 

ηα ζπλεξγαηηθά δίθηπα επηκφξθσζεο. Παξά ηηο ζεζκηθέο πξνζαξκνγέο, δελ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ινηπφλ αθφκα έλα εχξσζην, απνηειεζκαηηθφ θαη απνδεθηφ ζχζηεκα 

επηκφξθσζεο, ηθαλφ λα ζηεξίμεη ηηο αλάγθεο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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8.4   πκπεξάζκαηα -  4
ν   

εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

 

Σν 4
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεχλεζε κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίνπ ηηο απφςεηο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε: 1) Σελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.  ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο UNESCO. 2) Σηο πξνηεξαηφηεηεο 

θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ ππεξεζληθψλ πξσηαγσληζηψλ ζην δήηεκα ηεο 

ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 3) Σελ 

αληαπνθξηζηκφηεηα/ζπκβαηφηεηα ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο  

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή δεδνκέλα. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

απαληήζεσλ έθεξε ζηελ επηθάλεηα έλα έιιεηκκα επξσπατζκνχ, ηφζν ζηνπο έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζην εζληθφ ζχζηεκα ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο. 

πγθεθξηκέλα: 

ην Α΄ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαηεγξάθεζαλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάζηεθαλ επαξθψο ελήκεξνη γηα 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δξνκνινγήζεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ, 

πνιηηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ηεο επνρήο καο. Μάιηζηα, ε νηθνλνκηθή θξίζε 

πνπ ηαιαλίδεη ηε ρψξα καο έρεη επεξεάζεη αξθεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο σο πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  ε απηφ ην πιαίζην, εκπιέθνπλ μεθάζαξα ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ. πγθξηηηθά, 

φκσο, ζεσξνχλ πσο ε ηειεπηαία πηνζεηεί κηα πην ¨πξνζεθηηθή¨, -ιηγφηεξν επηζεηηθή 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε-, δηεζλή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί 

κε ηα ζηνηρεία πνπ αλέδεημε ε ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε, θαζψο ζπλδέεηαη κε 

ην νιηζηηθφ/αλζξσπηζηηθφ πξνθίι ηεο ΟΤΝΔΚΟ.  

Σν αμηνζεκείσην είλαη πάλησο πσο νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ 

ειάρηζηα εμνηθεησκέλνη κε ην πεξηερφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ ηξηψλ 

ππεξεζληθψλ πξσηαγσληζηψλ. Μάιηζηα, ην ¼  εμ απηψλ δήισζε πιήξε άγλνηα φζνλ 

αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεδηαζκνχο ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ.  Σν γεγνλφο 

απηφ θαηαδεηθλχεη πσο κέρξη ζηηγκήο, παξά ηα κεγάινπ βειελεθνχο εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηηο δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο 

πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πξνσζήζεθαλ, δελ έρνπλ εκπεδσζεί ηθαλνπνηεηηθά νχηε ην 
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πεξηερφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνιηηηθήο, νχηε νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπο, 

νχηε νη εθπαηδεπηηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο, νχηε θπζηθά ηα κέζα θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σν εχξεκα απηφ βαξαίλεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν  ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Παξφιν πνπ ε Κνηλφηεηα 

δηαζέηεη κεγαιχηεξεο ζεζκηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο, ε 

εθπαηδεπηηθή ηεο πνιηηηθή δελ θαίλεηαη λα έρεη δηαπεξάζεη αξθεηά ην ¨εζληθφ 

έδαθνο¨. Ζ ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  επηβεβαίσζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε έλδεημε. Αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη θαη ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο, θαη παξά ηε δηάζεζε κεγάισλ 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηελ πινπνίεζε θηιφδνμσλ ηνκεαθψλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, νη ηζχλνληεο (ζην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ)  δελ θαηάθεξαλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ ζηνλ αλακελφκελν βαζκφ ην εθπαηδεπηηθφ φξακα ηεο Δ.Δ. 

ην Β΄ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαηεγξάθεζαλ νη αληηιήςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ηελ 

ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηηο 

ζεκαηηθέο επηκνξθσηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ. Δ., ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ. 

ε ζρέζε κε ην επξσπατθφ ηεηξάπηπρν πνπ πξνζδηνξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ 

επάγγεικα σο επάγγεικα πςειψλ πξνζφλησλ θαη δηα βίνπ κάζεζεο, πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηηο επαθέο /αληαιιαγέο θαη ζηηο ζπλεξγαζίεο /ζπκπξάμεηο, νη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνληαη επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηηο δχν ηειεπηαίεο παξακέηξνπο. κσο, ηφζν 

ε θηλεηηθφηεηα φζν θαη νη ζπλέξγεηεο απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ ηξηψλ ππεξεζληθψλ πξσηαγσληζηψλ. Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε κάιηζηα έρεη επελδχζεη πνιιά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ επίζεο ζην φηη ε επαγγεικαηηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα  βξίζθεηαη ζε θάζε δνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ζην φηη ε εηζαγσγηθή 

εθπαίδεπζε δελ αξθεί γηα λα ζηεξίμεη κηα νιφθιεξε επαγγεικαηηθή δηαδξνκή, θαζψο 

θαη ζην φηη ε επηκφξθσζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

Πάλησο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο δείρλνπλ λα 

ηελ αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν σο δηθαίσκα θαη ιηγφηεξν σο ππνρξέσζε.                   

Απηφ ην ζηνηρείν είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ, αλ ην ζπζρεηίζνπκε κε ηε δηεζλή / 

επξσπατθή αληίιεςε πεξί απηνθαζνξηζκνχ θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.            



530 
 

Ο ηειεπηαίνο, σο ζπλεπήο επαγγεικαηίαο, νθείιεη λα δηακνξθψλεη κε ππεπζπλφηεηα 

ηελ πξνζσπηθή επηκνξθσηηθή ηνπ αηδέληα, κέζα ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

ρεηηθά επηθπιαθηηθνί εκθαλίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη σο πξνο ηε δηαζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ηε βειηίσζε ηεο καζεηηθήο επίδνζεο θαη ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ 

έξγνπ ηνπο. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ πσο ζε κεγάιν βαζκφ 

νη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί δελ αληηιακβάλνληαη ην έξγν ηνπο κε φξνπο επαγγεικαηηθήο 

απνδνηηθφηεηαο /απνηειεζκαηηθφηεηαο, -ζηνηρείν εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ηεο δηεζλνχο 

/επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο απνηππψλνληαη θαη ζην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο κε 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο επηκνξθσηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη απφ 

ηελ Δ.Δ., ηνλ ΟΟΑ θαη ηελ ΟΤΝΔΚΟ:  Αλαδεηθλχεηαη πσο ε γισζζνκάζεηα, ε 

εκπέδσζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε, ε δεκηνπξγία ελφο 

επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι, ε αλάπηπμε δηνηθεηηθψλ-δηαρεηξηζηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα ζπλεξγεηψλ & ζπκπξάμεσλ κε θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ζπγθείκελνπ, ε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ινγνδνζίαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, θαη ηδηαίηεξα ε πξνψζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ζηελ 

εθπαίδεπζε, δελ είλαη ζηηο πξψηεο πξνηηκήζεηο ηνπο.  

Ζ ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθή κειέηε θαηέδεημε, φκσο, πσο ηα πξναλαθεξζέληα 

ζπληζηνχλ βαζηθνχο θαη αλαπφζπαζηνπο άμνλεο ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Δ.Δ. θαη ησλ ππεξεζληθψλ Οξγαληζκψλ. Οπζηαζηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή 

πξνηεξαηνπνίεζε αληηπξνζσπεχεη ηελ απάληεζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

επηκφξθσζεο & θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο κεηαλεσηεξηθήο ηνπο 

πξνζαξκνγήο. Απφ κφλε ηεο, άιισζηε, ε πνιπζπδεηεκέλε έλλνηα ηεο Δπξσπατθήο 

Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε /ΔΓΔ παξαπέκπεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ 

επξσπατθφ πξνθίι, κέζα ζην νπνίν εκπεξηέρνληαη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, θαη φρη 

κφλν νξηζκέλα εμ απηψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ΔΓΔ παξακέλεη ε πξνζέγγηζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο. Ηδηαίηεξα νη ζπλεξγαζίεο θαη 

νη ζπκπξάμεηο ζπλδένληαη ζηελά κε ηε δηεπξσπατθή εθπαηδεπηηθή επηθνηλσλία θαη 

φζκσζε. Γίλεηαη αληηιεπηφ, έηζη, πσο ν δηεζληζκφο/επξσπατζκφο ησλ ειιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ παξακέλεη αδχλακνο θαη επηθπιαθηηθφο. 
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ην Γ΄ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απνηππψζεθαλ νη απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα επηκφξθσζεο ζηε ρψξα καο.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο γηα θακία ζεκαηηθή επηκνξθσηηθή πξνηεξαηφηεηα 

ηεο Δ.Δ ηνπ ΟΟΑ θα ηεο ΟΤΝΔΚΟ δελ θαηαγξάθεθε ηθαλνπνηεηηθή πξνζθνξά 

απφ ηελ πιεπξά ησλ ηζπλφλησλ. Μάιηζηα, απνηππψζεθε πςειφ πνζνζηφ κεδεληθήο 

πξνζθνξάο γηα ηηο λεπξαιγηθέο επηκνξθσηηθέο ζεκαηηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, ηελ πξνψζεζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε, ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι, ηελ αλάπηπμε 

δηνηθεηηθψλ/δηαρεηξηζηηθψλ δεμηνηήησλ, ηελ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ/ζπκπξάμεσλ, ηελ 

εμνηθείσζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ινγνδνζίαο θαη αμηνιφγεζεο, θαη βέβαηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε. Δμαίξεζε παξνπζηάδεη ε 

πξνζθνξά επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ 

ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΣΠΔ Α΄ & Β΄ Δπηπέδνπ) θαηά ηα ηειεπηαία έηε. 

Σα παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ έρνπλ αλαπφζπαζηα 

ελζσκαησζεί ζηελ εζληθή επηκνξθσηηθή πνιηηηθή νξηζκέλνη απφ ηνπο πην βαζηθνχο 

άμνλεο ηεο δηεζλνχο & επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Καη‘ επέθηαζε, δελ έρνπλ εκπεδσζεί θαη αθνκνησζεί απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο καο βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο δηεζλνχο θαη 

επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Παξαηεξείηαη ινηπφλ κηα ζαθήο απφθιηζε απφ 

ην επίπεδν ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ξεηνξηθήο, ζην επίπεδν ηεο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ θαη θνηλνηηθψλ καο δεζκεχζεσλ. Σν ειιεληθφ ζχζηεκα 

επηκφξθσζεο/ θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηεο αληηζηάζεηο 

απέλαληη ζηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο, παξά ηηο επαλαιακβαλφκελεο πεξί ηνπ 

αληηζέηνπ δηαθεξχμεηο. Απνδεηθλχεηαη, πξάγκαηη, αλαθφινπζν, θνβηθφ θαη αξθεηά 

εζσζηξεθέο. Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε επηβεβαηψλεη απηά ηα επξήκαηα.           

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη 

επίζεο ρακειή έσο κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο, εληνπίδνληαο κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ: Σν ραξαθηεξίδνπλ 

σο αλαμηφπηζην, αλαπνηειεζκαηηθφ, αλεπαξθέο θαη φρη ηθαλνπνηεηηθά ζπκβαηφ κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο δηεζλνχο /επξσπατθήο πνιηηηθήο. Ζ πιεξνθφξεζε ησλ 
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επηκνξθνχκελσλ φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο 

ηνπο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε, ζπλεπψο ε πξνζσπηθή ηνπο εκπινθή ηίζεηαη ελ 

ακθηβφισ. Εεηνχκελν παξακέλεη αθφκα ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο, ζηνηρείν πνπ εχινγα παξαπέκπεη ζε έλα θαηά βάζε 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ επηκνξθσηηθφ πιαίζην. Ζ απνηίκεζε ησλ πξνγξακκάησλ ή 

γίλεηαη ζηε ιήμε ηνπο ή δελ γίλεηαη θαζφινπ, θαηά ζπλέπεηα δελ πθίζηαηαη ε δένπζα 

αλαηξνθνδφηεζε. Αξλεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί επηπιένλ θαη ε πεξηνξηζκέλε δηάρπζε 

ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ελφο επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ζ αδηάθνξε ζηάζε πνπ 

θαίλεηαη λα επηδεηθλχεη ε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επηδεηλψλεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα. Ζ ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθή κειέηε γηα ην εζληθφ ζχζηεκα 

επηκφξθσζεο/ θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ επηβεβαίσζε απηά ηα επξήκαηα.  

Σα παξαπάλσ δελ ζπκβαδίδνπλ, φκσο, κε ηηο ζπζηάζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο 

Δ.Δ., ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ. ε φια ηα θείκελα ηεο επηκνξθσηηθήο ηνπο 

πνιηηηθήο, νη ηξεηο ππεξεζληθνί πξσηαγσληζηέο θαινχλ ηα θξάηε-κέιε λα 

κεξηκλήζνπλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ, επέιηθηνπ, αμηφπηζηνπ, ζπλεθηηθνχ 

θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο /θαηάξηηζεο 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ρσξίο πνιιέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζα ηθαλνπνηεί ην 

ζχλνιν ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο αλαγθψλ, ζα δηαζθαιίδεη παξφρνπο πςειήο 

πνηφηεηαο, ζα αλαγλσξίδεη θαη ζα πηζηνπνηεί φιεο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απνθηψληαη κέζα ζην πιαίζην ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο. 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη: Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δήισζαλ πεξίπνπ 5 θαη άλσ εκέξεο επηκφξθσζεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο. 

Κπξίαξρε επηκνξθσηηθή επηινγή είλαη απηή ηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ 

ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Σν γπλαηθείν θχιν εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν αλήζπρν θαη 

επαηζζεηνπνηεκέλν φζνλ αθνξά ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο θαη ην ξφιν ηεο επηκφξθσζεο. Σν ζηνηρείν απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην 

φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ πεξηζζφηεξεο εκέξεο επηκφξθσζεο απφ ηνπο 

άλδξεο, -παξφκνηα επξήκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ έξεπλα TALIS ηνπ ΟΟΑ. 

Φαίλεηαη επίζεο πσο επηκνξθψλνληαη ιηγφηεξν νη κεγαιχηεξνη ειηθηαθά 

εθπαηδεπηηθνί, ίζσο γηαηί βξίζθνληαη ζε ζηάδην επαγγεικαηηθήο απνζηαζηνπνίεζεο. 

Σν ίδην θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζην Λχθεην, πηζαλφηεηα ιφγσ ηνπ 

απμεκέλνπ εξγαζηαθνχ θφξηνπ θαη ηεο εζηίαζεο ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 
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εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Χο βαζηθφηεξνη 

παξάγνληεο κε ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαδεηθλχνληαη ε 

απνπζία θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ, ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη νη απμεκέλεο 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, νη ζπγθεθξηκέλνη παξάκεηξνη 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν. 
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8.5   χλνςε – πζρεηηζκνί 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ επηβεβαίσζαλ ηελ αξρηθή εξεπλεηηθή καο ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία: «Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ ζην 

δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζαξκφδεηαη ζηαδηαθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ 

ρψξα καο, σο θξάηνο-κέινο, επηρεηξεί  λα ζπκβαδίζεη κε ηνπο ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλνπο άμνλεο απηήο ηεο  επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο, κε ακθίβνιν φκσο 

απνηέιεζκα».  

Ση θνκίδεη ινηπφλ ε παξνχζα κειέηε; Ζ αλά ρείξαο δηαηξηβή αλέδεημε θαηαξρήλ 

ην ξφιν ηνπ πιαηζίνπ θαη ηηο επηδξάζεηο ησλ δπλάκεσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.                    

Ζ έκθαζε ζην ξφιν ηνπ πιαηζίνπ ήηαλ, άιισζηε, κηα βαζηθή κεζνδνινγηθή επηινγή 

ηεο εξεπλήηξηαο. πλέδεζε επίζεο ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ ηξηψλ ππεξεζληθψλ 

πξσηαγσληζηψλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ κεηαλεσηεξηθνχ ζπγθείκελνπ. Καηέδεημε ην 

πψο απηνί νη ζπζρεηηζκνί επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζην ζθνπφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε δηεζλέο 

/επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Σέινο, εμέηαζε ηελ πνξεία πξνζαξκνγήο ηνπ 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο ζηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο εθπαηδεπηηθέο/ 

επηκνξθσηηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

απηέο.  Δίλαη ζεκαληηθφ πσο ε δηεξεχλεζε πξνρψξεζε πέξα απφ ηελ αλίρλεπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηηο επηκνξθσηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηε κειέηε ηνπ βαζκνχ 

εμνηθείσζεο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ κε βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ δηεζλνχο & 

επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ, θαζψο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ. 

Γχν απφ ηα πην βαζηθά επξήκαηα, ε κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο ζηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε ρακειή εμνηθείσζε 

ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επηκνξθσηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (3
ν
 θαη 4

ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα), έρνπλ επηζεκαλζεί θαη ζε 

ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ/ΟΔΠΔΚ, ην 2007, κε 
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ηίηιν: «Γηεξεχλεζε, Καηαγξαθή θαη Απνηχπσζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ 

Δπηκφξθσζε ζε ζρέζε κε ηελ Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα». ηηο επηκνξθσηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζίγνπξα δελ πεξηιακβάλεηαη ε 

ελεκέξσζε γηα ην επξσπατθφ θαη δηεζλέο εθπαηδεπηηθφ/επηκνξθσηηθφ πιαίζην. Σν 

γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο Γηεξεχλεζεο Δπηκνξθσηηθψλ 

Αλαγθψλ πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί, φπσο: 1) Ζ Μειέηε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ/ΟΔΠΔΚ, ην 2007, κε ηίηιν: «Αλίρλεπζε 

Δπηκνξθσηηθψλ Αλαγθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», 2) ε Μειέηε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ/ΟΔΠΔΚ, ην 2008, κε ηίηιν: «Αλίρλεπζε 

Δπηκνξθσηηθψλ Αλαγθψλ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε», θαη 3) ε Μειέηε 

Γηεξεχλεζεο Δπηκνξθσηηθψλ Αλαγθψλ πνπ πινπνηήζεθε ην 2010 απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην/Π.Η., ζην πιαίζην ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο 

Δπηκφξθσζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα δελ είλαη βέβαηα κφλνλ ειιεληθφ αιιά 

θαη επξσπατθφ, φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο έξεπλαο TALIS 

πνπ πινπνηεί ν ΟΟΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.   

Σα παξαπάλσ επηζεκαίλνληαη θαη απφ ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ζηε ρψξα καο, ε νπνία ππνγξακκίδεη πσο ν επξσζθεπηηθηζκφο ησλ 

ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ φρη κφλν είλαη ππαξθηφο αιιά θαη απμάλεηαη ιφγσ ηεο 

ειιηπνχο ελεκέξσζεο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν γεγνλφο απηφ 

κάιηζηα ηελ νδήγεζε ζηελ πξνψζεζε ηνπ θαηλνηφκνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

¨Σeachers for Europe /T4E¨, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε επξσπατθή δηάζηαζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά (www.teachers4europe.gr).  
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9
ν
  θεθάιαην: Σειηθή πδήηεζε 

 

Ζ αλά ρείξαο δηδαθηνξηθή δηαηξηβή επηρείξεζε λα πξνζεγγίζεη ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ ππεξεζληθψλ 

Οξγαληζκψλ, κε εζηίαζε ζηηο ζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο 

ΟΤΝΔΚΟ γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο  επηκφξθσζεο /θαηάξηηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζπγθξηηηθή ζπζρέηηζε κε ην εζληθφ ζχζηεκα ελδνυπεξεζηαθήο 

επηκφξθσζεο /θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ.  

Απνδείρζεθε πσο ηα εζληθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο βξίζθνληαη κπξνζηά ζε 

βαζαληζηηθά δηιήκκαηα, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ μεπεξλά ηα εζληθά φξηα εκβέιεηάο 

ηνπο. Σν ηη ζεκαίλεη, βέβαηα, εθκνληεξληζκφο, εμεπξσπατζκφο θαη δηεζλνπνίεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην γηαηί ζπληζηά ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηελ εθπαίδεπζε 

θάζε ρψξαο είλαη εξσηήκαηα πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ην ηη είδνπο θνηλσλία θαη 

πνιίηεο ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε. Οη φπνηεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο δελ πηνζεηνχληαη ελ θελψ, αληηζέησο είλαη θαηεμνρήλ πνιηηηθέο επηινγέο.  

Οκνινγνπκέλσο, είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα αληηκεησπίζνπκε ηε ζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα απνπιαηζησκέλα. Απηφ άιισζηε ηφληζε έλαλ αηψλα 

πξηλ θαη ην ζαληιεξηαλφ παξάδεηγκα, κφλν πνπ ηψξα  ην πιαίζην νξίδεηαη κε άιινπο 

φξνπο, πην  δηεπξπκέλνπο.  Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε 

πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ησλ δηεζλψλ & επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνβιεκάησλ,  ε εθηίκεζε ηνπ ζπγθείκελνπ κέζα ζην νπνίν απηά αλαδχνληαη θαη ε 

δηακφξθσζε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ηα εζληθά θξάηε έρνπλ ζησπήζεη δηα παληφο. 

Μνινλφηη νη πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο «δεκηνπξγνχλ έλα αίζζεκα 

θαηαιηζκνχ ζε φζνπο ιακβάλνπλ απνθάζεηο, ην λα πξνζαξκφδεηο θαη λα 

απηνρζνλνπνηείο ηα παγθφζκηα δεδνκέλα (localizing the global) δελ ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα φηη ηα απνδέρεζαη θαη σο αλαπφθεπθηα» (Mattheou, 1998:196). ζν  

έληνλεο θαη αλ είλαη νη δπλάκεηο ηεο απν-εζληθνπνίεζεο, πνιιέο θνξέο ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη κία ρψξα «απαηηνχλ ιχζεηο θαη 

δηεπζεηήζεηο ζπκβαηέο κε ην εζληθφ πξνθίι» (Φαραξφπνπινο & Καινγηαλλάθε, 

2004:17). Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηελ εθπαίδεπζε 

πεξηζζφηεξν σο έλα πεδίν δηαιεθηηθήο ζχλζεζεο,  παξά σο έλα πεδίν αλεκπφδηζηεο 



538 
 

επέιαζεο ησλ δπλάκεσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ζνβαξά ππφςε θαη ζην δήηεκα ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χο πξνο απηφ, ε ζπγθξηηηθή ζπνπδή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ 

έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη. 

Ζ απαίηεζε γηα απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο (κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πιένλ γίλεηαη αληηιεπηή ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο) δηεπξχλεη 

ηα φξηα ηεο επαγγεικαηηθήο επζχλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο ηειεπηαίνο, γηα λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο κεγάιεο πξνζδνθίεο πνπ θαιιηεξγεί ε θνηλσλία γηα ην έξγν ηνπ,  

θαιείηαη απηνβνχισο λα εληαρζεί ζε έλα καζεζηαθφ ζπλερέο, σο έλαο δηα βίνπ 

επηκνξθνχκελνο επαγγεικαηίαο ηνπ νπνίνπ ε ζπλερηδφκελε ελδνυπεξεζηαθή 

εθπαίδεπζε & θαηάξηηζε βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο πξνζδηνξηζκέλεο αλάγθεο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ην ζεκείν απηφ, φκσο, ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε θξηηηθά 

απέλαληη ζηα φξηα ηεο επζχλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: Λακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ην 

εμσηεξηθφ ζπγθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ηε βαξχηεηα ηεο ζεσξίαο ηνπ Αλζξσπίλνπ 

Κεθαιαίνπ,  θαη ρσξίο ζην ειάρηζην λα ακθηζβεηήζνπκε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο 

επηκφξθσζεο, κπνξνχκε άξαγε λα ηζρπξηζηνχκε κε βεβαηφηεηα πσο ε παξάκεηξνο-

θιεηδί γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ 

ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε έλαλ ¨portfolio man¨; Ζ εθπαίδεπζε δελ αιιάδεη 

αιιάδνληαο κφλν ηνλ εθπαηδεπηηθφ! 

Σξεηο ιέμεηο-θιεηδηά πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνηεηλφκελε απφ ηνπο ππεξεζληθνχο 

πξσηαγσληζηέο εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή: Ζ έλλνηα ηεο πνηθηινκνξθίαο κέζα ζηα έζλε 

θαη κεηαμχ απηψλ, ε έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο, δειαδή ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπηθψλ 

θαη εζληθψλ νκάδσλ, θαη ε έλλνηα ηεο δηακάρεο, δειαδή ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ 

εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη θπιεηηθψλ νκάδσλ (Αntonouris, 2004:251). πσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ, ε δηεζλνπνίεζε /επξσπατθνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαη 

θαη‘ επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, είλαη θαηά βάζε κηα 

δηαδηθαζία ηζνξξφπεζεο, ππέξβαζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ απηψλ ησλ ηξηψλ αμφλσλ.  

Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπληζηά ε εκπέδσζε θαη 

δηάρπζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε /ΔΓΔ, κε φ,ηη απηή εκπεξηέρεη.  

Ζ ζεκαζία ηνπ φξνπ, φκσο, είλαη νπζηαζηηθή θαη φρη κφλν ζπκβνιηθή: Ζ Δπξσπατθή 

Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε παξαπέκπεη ζηελ Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή Δλνπνίεζε, 

ζην πιαίζην ηεο απμαλφκελεο αιιειεμάξηεζεο θξαηψλ θαη αλζξψπσλ (V. Dijck, 
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2004). πλαθφινπζα, ε Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε θαη Δπηκφξθσζε 

Δθπαηδεπηηθψλ παξαπέκπεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Δπξσπαίνπ Δθπαηδεπηηθνχ, ελφο 

επαγγεικαηία πνπ ζα πνξεχεηαη εξγαζηαθά κε δηπιή ηαπηφηεηα, εζληθή θαη 

επξσπατθή ζπγρξφλσο. Καζψο, φκσο, ηα  απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε δελ είλαη αθφκα φζν ζα ζέιακε ηθαλνπνηεηηθά, κήπσο ζα 

πξέπεη λα ζηξαθνχκε ζε εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο κεγαιχηεξεο επξσπατθήο εκβάζπλζεο; 

Αθνχ θηηάμακε ηελ Δπξψπε, κήπσο ήξζε ε ψξα λα θηηάμνπκε θαη ηνπο επξσπαίνπο 

εθπαηδεπηηθνχο; (θαηά παξάθξαζε ηεο ηζηνξηθήο θξάζεο ηνπ Μάζζηκν Νη΄ Αηδέιην). 

Αιήζεηα, πφζν επξσπαίνο είλαη θαη αηζζάλεηαη ν έιιελαο εθπαηδεπηηθφο;                     

Καη πφζν επξσπατθά άξαγε ¨δηαπιάζεηαη¨ απφ ην εζληθφ καο ζχζηεκα επηκφξθσζεο;                     

Οη απαληήζεηο σο πξνο ηα δχν παξαπάλσ εξσηήκαηα έρνπλ θησρφ πεξηερφκελν, 

θαηψηεξν ησλ πξνζδνθηψλ. Οη αηηίεο παξακέλνπλ πνιιέο θαη πνιπεπίπεδεο, κε 

εζηίαζε ζηνλ ηδηφκνξθν ραξαθηήξα νηθνλνκηθν-θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο. Μήπσο, φκσο, ε έλλνηα ηνπ ¨εζληθνχ ραξαθηήξα¨ έρεη πηα θηάζεη 

γηα ηελ Διιάδα ζηα φξηα ησλ εξκελεπηηθψλ ηεο δπλαηνηήησλ; Μήπσο ιεηηνπξγεί φρη 

κφλν σο ηξνρνπέδε αιιά θαη σο άιινζη γηα ηελ θαθή πνξεία ησλ επηρεηξνχκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, δηαζηξεβιψλνληαο ή θαη ππνζθάπηνληαο αθφκα θαη ηηο 

θαιχηεξεο ησλ πξνζέζεσλ; Μήπσο ε επηινγή κηαο επηθαλεηαθήο θαη ηερλνθξαηηθήο 

πξνζαξκνγήο ζηα δηεζλή θαη επξσπατθά πξφηππα, -ε νπνία ζπλήζσο εμαληιείηαη ζηελ 

αληηγξαθή θαιψλ πξαθηηθψλ ρσξίο νπζηαζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο-, 

νδεγεί ηειηθά ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ δηαρξνληθά ηαιαλίδνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο; Μέρξη ζηηγκήο 

δπζηπρψο, δελ έρνπκε θαηαθέξεη λα δηαηππψζνπκε κηα αμηφπηζηε πξφηαζε 

επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε έλα βηψζηκν 

πιαίζην δηα βίνπ κάζεζεο.   

Οπσζδήπνηε, ε δηεμνδηθή επηκέξνπο πξνζέγγηζε φισλ ησλ παξαπάλσ 

δεηεκάησλ ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Σα ζέκαηα  πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ επηκνξθσηηθή πνιηηηθή είλαη πξάγκαηη απεξηφξηζηα θαη κε πνιιέο 

πξνεθηάζεηο. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά θαη κφλν δχν άθξσο ελδηαθέξνληα δεηήκαηα, 

πνπ ρξήδνπλ ιεπηνκεξέζηεξεο αλάιπζεο: Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε ηηο ηδηαίηεξεο 

δηαδηθαζίεο απηνρζνλνπνίεζεο ηνπ δηεζλνχο εθπαηδεπηηθνχ/επηκνξθσηηθνχ  ιφγνπ 

επί ειιεληθνχ εδάθνπο.  Σν δεχηεξν αθνξά ζηε δηακφξθσζε ελφο εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 
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απνθηνχλ νη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί, κέζα απφ επηκνξθσηηθέο δηαδηθαζίεο ηππηθήο, 

κε-ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο.  

Πξέπεη αθφκα λα εηπσζεί πσο ε αλά ρείξαο δηαηξηβή θαηαιήγεη κφλν ζε 

δηαπηζησηηθνχ, φρη λνκνηειεηαθνχ ηχπνπ απαληήζεηο. πσο ζεκεηψζεθε, ε ηζηνξηθν-

ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηάζεσλ, πάληνηε ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο 

θαη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν.  Καηά 

ζπλέπεηα, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ δελ είλαη νχηε απφιπηα, νχηε ζηελά 

αηηηνθξαηηθά. Δπηπξφζζεηα, ε παξνχζα ζπγθξηηηθή κειέηε δελ κπφξεζε λα απνθχγεη 

ηελ επίδξαζε ηνπ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο ηεο εξεπλήηξηαο ζηελ αλάγλσζε 

ηνπ δηεζλνχο θαη εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη. Χο γλσζηφ, νη ζπγθξηηηθέο 

κειέηεο ζηελ εθπαίδεπζε δελ ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

εθάζηνηε εξεπλεηή, - γηα ην ιφγν απηφ θαη δηαηππψζεθαλ εμ αξρήο ζπγθεθξηκέλεο 

ζεσξεηηθέο παξαδνρέο. Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο κηα ζπγθξηηηθή 

εθπαηδεπηηθή κειέηε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζηεξηρζεί θαη ζε άιινπ ηχπνπ ηζηνξηθέο 

πεγέο πέξα απφ ηα επίζεκα ζεζκηθά θείκελα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη 

αλεπίζεκεο Δθζέζεηο. Δλδέρεηαη κάιηζηα νη πεγέο απηέο λα θσηίζνπλ ηδηαίηεξεο 

πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηηο νπνίεο ζπρλά ν επίζεκνο ζεζκηθφο 

ιφγνο παξαβιέπεη, ή θαη ζθνπίκσο απνζησπά. Κάηη ηέηνην δελ επηιέρζεθε ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, θπξίσο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα θαη ε 

αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ε εξεπλήηξηα επειπηζηεί φηη ζπλέβαιε 

ζεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο επηκφξθσζεο θαη 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, κέζα ζην ππεξεζληθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ, ηφζν ζηα επηκέξνπο θεθάιαηα φζν θαη 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο, πηζαλψο λα πξνζθέξνπλ  ηελ επθαηξία γηα έλα 

γφληκν δηάινγν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

θαη φζσλ αζρνινχληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Γπζηπρψο, ην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ζπλεγνξεηηθφ: Σελ ψξα πνπ 

γξάθνληαη νη ηειεπηαίεο ζειίδεο, ην δηεζλέο πιαίζην θαίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ 

αζηαζέο, ην επξσπατθφ ζπγθείκελν δείρλεη εμαηξεηηθά αβέβαην, ελψ ην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο παξακέλεη νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθν-πνιηηηθά θαηαζξπκκαηηζκέλν.  
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3.  Ιζηνζειίδεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: πλνδεπηηθή Δπηζηνιή         
 

 Ζ παξνχζα έξεπλα, κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ, απνηειεί κέξνο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πνπ εθπνλείηαη ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ/ Σκήκα 

Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Αθνξά ζηελ επηκφξθσζε θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππφ ην πξίζκα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ.  

Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. Μαο ελδηαθέξεη κφλν ε 

πξνζσπηθή ζαο άπνςε. Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα θαη δελ πξέπεη λα 

αλαθέξεηε πνπζελά ην φλνκά ζαο ή ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηείηε.   

αο παξαθαιψ λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  Σα 

ειάρηζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζαο δεηνχληαη, θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ.   Οη απαληήζεηο ζαο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο. Υσξίο ηε δηθή ζαο 

ζπκκεηνρή είλαη αδχλαην λα δηεμαρζεί ε έξεπλα κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε. 

Γηα λα κεηαβείηε ζηελ επφκελε ζειίδα επηιέγεηε ¨ΔΠΟΜΔΝΟ¨ θαη ζην ηέινο 

¨ΤΠΟΒΟΛΖ¨.  ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη παξνπζίαζή ηεο, παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ζην 

ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην πεδίν ―E-mail‖ ηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζαο 

ηαρπδξνκείνπ.  

αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ην ρξφλν  

θαη ηε ζπκβνιή ζαο ζηελ έξεπλα                          

Ζ εξεπλήηξηα 

Παηζηάδνπ Μαγδαιελή 

Φηιφινγνο 

Τπ. Γξ. Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: Δξσηεκαηνιφγην γηα ηηο Πνιηηηθέο 

Δπηκφξθσζεο 

 
πκπιεξψλεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο Α/ζκηαο & Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

1. Τφποσ ςχολείου: Νθπιαγωγείο      Δθμοτικό     Γυμνάςιο      Λφκειο   

 
2.  Είδοσ  Σχολείου:  Δθμόςιο      Ιδιωτικό  
 

3. Περιοχι ςχολείου: Αςτικι     Ημιαςτικι     Νθςιωτικι    
 

 
ΙI. ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ  
 

1. Φφλο: Άνδρασ     Γυναίκα   

 

2. Ηλικία ςε ζτθ:  <35       35-44       45-54        >55  
 
3. Ειδικότθτα: ΠΕ……..     ΤΕ ……….. 
 
4. Συνολικά ζτθ διδακτικισ υπθρεςίασ ςε δθμόςια και ιδιωτικά ςχολεία ………………… 
 
5. Συνολικά ζτθ υπθρεςίασ ςτο ςχολείο όπου ςιμερα υπθρετώ: ………………………………. 
 
6.  Άλλεσ ςπουδζσ, εκτόσ του βαςικοφ πτυχίου: 

1. Δεφτερο πτυχίο  

2. Μετεκπαίδευςθ:      ΣΕΛΜΕ          ΣΕΛΔΕ           ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ       

ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ       
3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα   

4. Διδακτορικό δίπλωμα  
 
7.  Επιμόρφωςθ: (Δυνατότθτα πολλαπλισ επιλογισ)   
 
Ειςαγωγικι Επιμόρφωςθ (ΠΕΚ)       Σεμινάρια ζωσ 25 ωρών  
      

Σεμινάρια 25-50 ωρών       Σεμινάρια 50-100 ωρών       Σεμινάρια άνω των 100 ωρών  
 
 
8.  Ξζνεσ γλώςςεσ που γνωρίηετε: (Δυνατότθτα πολλαπλισ επιλογισ)   
 

Αγγλικά    Γαλλικά      Γερμανικά          Άλλθ, ευρωπαϊκι γλώςςα; 
………………………………… 
 

9.Οικογενειακι κατάςταςθ: 

Ζγγαμοσ     Άγαμοσ         Διαηευγμζνοσ          Άλλο    
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Αϋ  ΜΕΟΣ 
 
Αντιλιψεισ εκπαιδευτικϊν για τθ ςχζςθ παγκοςμιοποίθςθσ – εκπαίδευςθσ 
 
1. Σε ποιο βακμό πιςτεφετε πωσ το φαινόμενο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ ζχει 

επθρεάςει τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ;  

Κακόλου     Λίγο      Αρκετά      Ρολφ      Ράρα πολφ     
 
2. Σε ποιο βακμό πιςτεφετε πωσ θ Δια βίου Μάκθςθ και θ Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ 

οδθγοφν ςε εκτεταμζνεσ αλλαγζσ τα εκνικά ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ;  

Κακόλου     Λίγο      Αρκετά      Ρολφ      Ράρα πολφ     
 
3.  Σε ποιο βακμό είςτε εξοικειωμζνοι με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ; 

Κακόλου     Λίγο      Αρκετά      Ρολφ      Ράρα πολφ     
 
4. Σε ποιο βακμό είςτε εξοικειωμζνοι με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι του ΟΟΣΑ ; 

     Κακόλου     Λίγο      Αρκετά      Ρολφ      Ράρα πολφ     
 
 
5. Σε ποιο βακμό είςτε εξοικειωμζνοι με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ 

ΟΥΝΕΣΚΟ ; 

     Κακόλου     Λίγο      Αρκετά      Ρολφ      Ράρα πολφ     
 
 
6. Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι: 
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1. Η εκπαίδευςθ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ οικονομίασ και τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ 
εργαςίασ   

1 2 3 4 5 

2.    Τα εκνικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα των ευρωπαϊκϊν 
κρατϊν δεν ανταποκρίνονται επαρκϊσ ςτισ ςφγχρονεσ 
ανάγκεσ τθσ οικονομίασ και τθσ αγοράσ εργαςίασ 

1 2 3 4 5 

3. Ρεριορίηεται αιςκθτά θ δυνατότθτα των εκνικϊν 
κρατϊν να αςκοφν ανεξάρτθτθ πολιτικι ςτο χϊρο τθσ 
εκπαίδευςθσ   

1 2 3 4 5 

4.  Αυξάνεται θ δυνατότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ να 
διαμορφϊνει τουσ μελλοντικοφσ ςτόχουσ των  
ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ των κρατϊν-μελϊν 

1 2 3 4 5 

5.    Αυξάνεται θ δυνατότθτα του ΟΟΣΑ να διαμορφϊνει 
τουσ μελλοντικοφσ ςτόχουσ των ςυςτθμάτων 
εκπαίδευςθσ των κρατϊν-μελϊν 

1 2 3 4 5 
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6.  Αυξάνεται θ δυνατότθτα τθσ ΟΥΝΕΣΚΟ να διαμορφϊνει 
τουσ μελλοντικοφσ ςτόχουσ των ςυςτθμάτων 
εκπαίδευςθσ των κρατϊν-μελϊν 

1 2 3 4 5 

7. Η εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
οδθγεί ςταδιακά ςτθν αποενςωμάτωςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ και του εκπαιδευτικοφ από τα όρια του 
ζκνουσ-κράτουσ 

1 2 3 4 5 

8.    Η εκπαιδευτικι πολιτικι του ΟΟΣΑ οδθγεί ςταδιακά 
ςτθν αποενςωμάτωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και του 
εκπαιδευτικοφ από τα όρια του ζκνουσ-κράτουσ 

1 2 3 4 5 

 9. Η εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ ΟΥΝΕΣΚΟ οδθγεί ςταδιακά 
ςτθν αποενςωμάτωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και του 
εκπαιδευτικοφ από τα όρια του ζκνουσ-κράτουσ 

1 2 3 4 5 

10.  Η εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι 
ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τουσ οικονομικοφσ και 
κοινωνικοφσ τθσ ςτόχουσ 

1 2 3 4 5 

11. Η εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
ςυνδζεται με τθν παγκοςμιοποίθςθ και τισ αλλαγζσ 
που αυτι επζφερε 

1 2 3 4 5 

12. Η εκπαιδευτικι πολιτικι του ΟΟΣΑ ςυνδζεται με τθν 
παγκοςμιοποίθςθ και τισ αλλαγζσ που αυτι επζφερε 

1 2 3 4 5 

13.  Η εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ ΟΥΝΕΣΚΟ ςυνδζεται με 
τθν παγκοςμιοποίθςθ και τισ αλλαγζσ που αυτι 
επζφερε 

1 2 3 4 5 

 
 
7.  Σε ποιο βακμό θ υπάρχουςα οικονομικι κρίςθ ζχει επθρεάςει τθν 
τοποκζτθςθ ςασ ωσ προσ το ερϊτθμα 6.1;  
 

Κακόλου    Λίγο    Αρκετά    Ρολφ    Ράρα πολφ    
 
 
8. Σε ποιο βακμό θ υπάρχουςα οικονομικι κρίςθ ζχει επθρεάςει τθν 
τοποκζτθςθ ςασ ωσ προσ το ερϊτθμα 6.2;  
 

Κακόλου    Λίγο    Αρκετά    Ρολφ    Ράρα πολφ    
 
 
9.  Σε ποιο βακμό θ υπάρχουςα οικονομικι κρίςθ ζχει επθρεάςει τθν 
τοποκζτθςθ ςασ ωσ προσ το ερϊτθμα 6.3;  
 

Κακόλου    Λίγο    Αρκετά    Ρολφ    Ράρα πολφ    
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Βϋ  ΜΕΟΣ 
 
Αντιλιψεισ εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ & Δ/κμιασ εκπαίδευςθσ για τα 
χαρακτθριςτικά του επαγγζλματοσ τουσ, τθν ενδοχπθρεςιακι 
εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ και τισ κεματικζσ 
επιμορφωτικζσ προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, του ΟΟΣΑ και 
τθσ ΟΥΝΕΣΚΟ.  
 
 
1.Σε ποιο βακμό πιςτεφετε πωσ το επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ: 
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1. Είναι επάγγελμα υψθλϊν προςόντων 1 2 3 4 5 

2. Είναι  επάγγελμα δια βίου μάκθςθσ 1 2 3 4 5 

3. Είναι επάγγελμα που χαρακτθρίηεται από ςυχνζσ 
επαφζσ/ανταλλαγζσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν 
διαφορετικϊν χωρϊν 

1 2 3 4 5 

4. Είναι επάγγελμα που βαςίηεται ςε ςυμπράξεισ 
/ςυνεργαςίεσ 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
2. Σε ποιο βακμό ςυμφωνείτε με τισ παρακάτω κζςεισ:  
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 1. Η επαγγελματικι ταυτότθτα του εκπαιδευτικοφ 
βρίςκεται ςε φάςθ ριηικοφ μεταςχθματιςμοφ 

1 2 3 4 5 

2.   Η αρχικι εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν δεν αρκεί για 
να καλφψει τισ ανάγκεσ ολόκλθρθσ τθσ επαγγελματικισ 
τουσ ςταδιοδρομίασ 

1 2 3 4 5 

3.  Η ποιότθτα ενόσ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ εξαρτάται 
από τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ επιμόρφωςθσ 
των εκπαιδευτικϊν του 

1 2 3 4 5 

 4.  Η εκπαίδευςθ και θ επιμόρφωςθ των ευρωπαίων 
εκπαιδευτικϊν ςυνδζεται ςτενά με τισ διεκνείσ 
οικονομικζσ εξελίξεισ 

1 2 3 4 5 

 5.  Η εκπαίδευςθ και θ επιμόρφωςθ των ευρωπαίων 
εκπαιδευτικϊν ςυνδζεται ςτενά με τθν εξζλιξθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ 

1 2 3 4 5 
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3.  Σε ποιο βακμό ςυμφωνείτε με τισ παρακάτω προτάςεισ:  
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1. Η επιμόρφωςθ είναι για τουσ εκπαιδευτικοφσ 
απαραίτθτο εργαλείο αντιμετϊπιςθσ των αλλαγϊν 
που ςυντελοφνται ςτο περιβάλλον τθσ 
εκπαίδευςθσ.  

1 2 3 4 5 

2. Η επιμόρφωςθ είναι αναγκαία από τθν είςοδο του 
εκπαιδευτικοφ ςτο επάγγελμα ζωσ τθν 
αφυπθρζτθςθ του. 

1 2 3 4 5 

3. Η ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ 
ςυνιςτά δικαίωμα των εκπαιδευτικϊν   

1 2 3 4 5 

4. Η ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ 
είναι υποχρζωςθ και ατομικι ευκφνθ των ιδίων 
των εκπαιδευτικϊν   

1 2 3 4 5 

5. Το ςφςτθμα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν 
πρζπει να πιςτοποιεί και να αναγνωρίηει τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ τυπικισ, μθ 
τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ.   

1 2 3 4 5 

6. Οι επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ των 
εκπαιδευτικϊν  πρζπει να ςυνδζονται με τισ 
άμεςεσ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ τουσ μονάδασ  

1 2 3 4 5 

7. Η ςυμμετοχι του εκπαιδευτικοφ ςε 
επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ  πρζπει να οδθγεί 
ςτθν ουςιαςτικι βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ των 
μακθτϊν 

1 2 3 4 5 

8. Οι εκπαιδευτικοί και οι οργανϊςεισ των 
εκπαιδευτικϊν πρζπει να ςυμμετζχουν ςτο 
ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ των επιμορφωτικϊν 
προγραμμάτων που τουσ αφοροφν 

1 2 3 4 5 

 
 
 
4. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, οι δραςτθριότθτεσ ενδο-υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ 

/κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν 
αποςκοποφν: (Δυνατότθτα πολλαπλισ επιλογισ) 

 
1.  Στθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ
 

 
2.  Στθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ ταυτότθτασ
 

 
3.  Στθν αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ των αλλαγϊν που διαδραματίηονται
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4. Στθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων
 

 

5. Στθ βελτίωςθ τθσ μακθτικισ επίδοςθσ
 

 
6. Στθ διαςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με το εξωτερικό τθσ περιβάλλον
 

 

        (δθμόςιοι και ιδιωτικοί φορείσ, ςυλλογικά όργανα, κοινωνικζσ ομάδεσ)  
 
 
 
5. Σε ποιο βακμό ςυμφωνείτε  με τισ παρακάτω κεματικζσ προτεραιότθτεσ τθσ 
ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, όςον αφορά τθν 
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν; 
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17. Ανάπτυξθ των γνϊςεων/ δεξιοτιτων/ςτάςεων που 
απαιτεί θ Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ 
Δια βίου Μάκθςθσ 

1 2 3 4 5 

18. Γνϊςθ ευρωπαϊκϊν γλωςςϊν 1 2 3 4 5 

19. Ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ 
διδακτικι πράξθ 

1 2 3 4 5 

20. Διαχείριςθ τθσ μακθτικισ ετερογζνειασ και 
πολυπολιτιςμικότθτασ 

1 2 3 4 5 

21. Αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και 
διαρροισ 

1 2 3 4 5 

22. Αντιμετϊπιςθ φαινομζνων ςχολικισ βίασ & 
παραβατικότθτασ 

1 2 3 4 5 

23. Αντιμετϊπιςθ τθσ ξενοφοβίασ και του ρατςιςμοφ 1 2 3 4 5 

24. Ρροϊκθςθ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ και τθσ 
ομαδοςυνεργατικότθτασ 

1 2 3 4 5 

25. Ρροϊκθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Διάςταςθσ ςτθν 
Εκπαίδευςθ (ΕΔΕ) 

1 2 3 4 5 

26. Δθμιουργία ενόσ ¨ευρωπαϊκοφ¨ εκπαιδευτικοφ 
προφίλ 

1 2 3 4 5 

27. Ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ και των ανταλλαγϊν 1 2 3 4 5 

28. Ενίςχυςθ τθσ ςχολικισ καινοτομίασ 1 2 3 4 5 

29. Ρροϊκθςθ του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ ςτθν 
εκπαίδευςθ 

1 2 3 4 5 

30. Ανάπτυξθ & καλλιζργεια διοικθτικϊν και 
διαχειριςτικϊν δεξιοτιτων 

1 2 3 4 5 

31. Συνζργειεσ και ςυμπράξεισ με φορείσ του 
εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

1 2 3 4 5 

32. Εξοικείωςθ με τισ διαδικαςίεσ λογοδοςίασ και 
αξιολόγθςθσ 

1 2 3 4 5 
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Γϋ  ΜΕΟΣ 
 
Οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθν επιμόρφωςθ ςτθν Ελλάδα 
 
1.   Σε ποιο βακμό κεωρείτε πωσ οι δραςτθριότθτεσ επιμόρφωςθσ που 
προςφζρονται ςτθ χϊρα μασ ικανοποιοφν τισ παρακάτω προτεραιότθτεσ τθσ 
ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ επιμορφωτικισ πολιτικισ; 
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17. Ανάπτυξθ των διαφοροποιθμζνων γνϊςεων/ 
δεξιοτιτων/ικανοτιτων/ςτάςεων που απαιτεί θ 
Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ Δια βίου 
Μάκθςθσ 

1 2 3 4 5 

18. Γνϊςθ ευρωπαϊκϊν γλωςςϊν 
 

1 2 3 4 5 

19. Ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ 
διδακτικι πράξθ 

1 2 3 4 5 

20. Διαχείριςθ τθσ μακθτικισ ετερογζνειασ και 
πολυπολιτιςμικότθτασ 

1 2 3 4 5 

21. Αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και 
διαρροισ 

1 2 3 4 5 

22. Αντιμετϊπιςθ φαινομζνων ςχολικισ βίασ & 
παραβατικότθτασ 

1 2 3 4 5 

23. Αντιμετϊπιςθ τθσ ξενοφοβίασ και του ρατςιςμοφ 1 2 3 4 5 

24. Ρροϊκθςθ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ και τθσ 
ομαδοςυνεργατικότθτασ 

1 2 3 4 5 

25. Ρροϊκθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Διάςταςθσ ςτθν 
Εκπαίδευςθ (ΕΔΕ) 

1 2 3 4 5 

26. Δθμιουργία ενόσ ¨ευρωπαϊκοφ¨ εκπαιδευτικοφ 
προφίλ 

1 2 3 4 5 

27. Ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ και των ανταλλαγϊν 
 

1 2 3 4 5 

28. Ενίςχυςθ τθσ ςχολικισ καινοτομίασ 
 

1 2 3 4 5 

29. Ρροϊκθςθ του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ ςτθν 
εκπαίδευςθ 

1 2 3 4 5 

30. Ανάπτυξθ & καλλιζργεια διοικθτικϊν και 
διαχειριςτικϊν δεξιοτιτων 

1 2 3 4 5 

31. Συνζργειεσ και ςυμπράξεισ με φορείσ του 
εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

1 2 3 4 5 

32. Εξοικείωςθ με τισ διαδικαςίεσ λογοδοςίασ και 
αξιολόγθςθσ 

1 2 3 4 5 
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2.  Ροια είναι θ γνϊμθ ςασ για το ςφςτθμα επιμόρφωςθσ ςτθ χϊρα μασ;  

(Δυνατότθτα πολλαπλισ επιλογισ) 
 

1.   Είναι ςχετικά καλό, δεν απαιτοφνται ριηικζσ αλλαγζσ  
 
2.  Ρρζπει να διευρυνκεί και να εμπλουτιςκεί με κεματικζσ που δεν 

     αντιπροςωπεφονται ακόμα  
 

3.  Ρρζπει να τφχει μεγαλφτερθσ ςτιριξθσ από δθμόςιουσ πόρουσ  
 
4. Ρρζπει να αυξθκεί ουςιαςτικά θ προςφορά και θ ποιότθτα των 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων   
 
5.  Δεν υφίςταται αποτελεςματικό ςφςτθμα επιμόρφωςθσ ςτθ χϊρα 

μασ  
 
6.  Υπάρχει ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ αξιόπιςτου ςυςτιματοσ ϊςτε να 

παρζχονται ςε κάκε εκπαιδευτικό ουςιαςτικζσ ευκαιρίεσ 

επαγγελματικισ ανάπτυξθσ.   

  
 
 
3. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, το υφιςτάμενο ςφςτθμα επιμόρφωςθσ ςτθ χϊρα μασ:  
(Επιλζγετε μια απάντθςθ) 

 
1. Είναι ποιοτικό και επαρκϊσ εκςυγχρονιςμζνο, ςυνδεδεμζνο με τισ 
ανάγκεσ των ςχολείων και των εκπαιδευτικϊν. Δεν υπάρχει ανάγκθ 
άμεςων και ριηικϊν αλλαγϊν.   

 
2. Βελτιϊνεται διαρκϊσ, φζρνοντασ καλά αποτελζςματα. Ρρζπει όμωσ να 
γίνει περιςςότερο ςυγκρίςιμο και ςυμβατό με τισ προτεραιότθτεσ τθσ 
ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ πολιτικισ.    

 
3.    Είναι ανεπαρκζσ και απαρχαιωμζνο. Είναι επείγουςα θ ανάγκθ για 
ριηικζσ αλλαγζσ   
 
 
4. Τι ενθμζρωςθ λαμβάνετε ςυνικωσ πριν από τθν ζναρξθ ενόσ επιμορφωτικοφ 
προγράμματοσ: (Επιλζγετε μια απάντθςθ) 

 

α.    Δεν ςασ γίνεται καμία ενθμζρωςθ πριν από τθν ζναρξθ  

 
β.    Σασ δίνονται μόνο πλθροφορίεσ για το κζμα και τισ ϊρεσ 

διεξαγωγισ  
 
γ. Σασ δίνονται λεπτομερϊσ πλθροφορίεσ για τουσ ςτόχουσ και τα 

οφζλθ τθσ   παρακολοφκθςθσ  
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δ. Ο υπεφκυνοσ τθσ εκπαίδευςθσ και οι προϊςτάμενοί τουσ ςυηθτοφν 

μαηί ςασ για τουσ ςτόχουσ και τονίηουν τα οφζλθ που κα 

προκφψουν μετά τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ.   
 
 

 
 
 
5.   Σχολιάςτε τθ χριςθ των ΤΡΕ  ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν: (Επιλζγετε μια 
απάντθςθ) 
 
 1.     Στθ χϊρα μασ, οι ΤΡΕ χρθςιμοποιοφνται ςυςτθματικά  

για να υποςτθρίξουν τθν επιμόρφωςθ των  εκπαιδευτικϊν                           
 

 2.     Στθ χϊρα μασ, θ χριςθ των ΤΡΕ ςτθν επιμόρφωςθ  
των εκπαιδευτικϊν άρχιςε πρόςφατα. Υπάρχουν ςχζδια επζκταςθσ  

τθσ χριςθσ τουσ, όςο αυτό είναι δυνατό.                                                            
 
 3.     Στθ χϊρα μασ, θ χριςθ των ΤΡΕ ςτθν επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν είναι περιοριςμζνθ, κυρίωσ λόγω ελλείμματοσ  

ςε εξοπλιςμό και τεχνογνωςία                                                                               
 
 

 4.    Στθ χϊρα μασ, δεν χρθςιμοποιοφνται οι ΤΡΕ ςτθν επιμόρφωςθ 

των εκπαιδευτικϊν                                                                                                  
 
 

 
 
6. Πταν ζνασ εκπαιδευόμενοσ εκπαιδευτικόσ ςτθ χϊρα μασ επιςτρζφει ςτθν 
εργαςία του, ςυνικωσ (Δυνατότθτα πολλαπλισ επιλογισ):  
 

 

α.  Δεν ενδιαφζρει κανζναν τι ζμακε ςτο επιμορφωτικό πρόγραμμα   
 

β.  Τον ρωτάμε εάν του άρεςε το πρόγραμμα  
 

γ.  Τον ρωτάμε εάν ζμακε χριςιμα πράγματα για τθν εργαςία του  
 
δ.  Ερωτάται από τον προϊςτάμενο του τί ζμακε και πωσ μπορεί να 

εφαρμόςει αυτά που ζμακε.   
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7. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, πϊσ αντιμετωπίηεται το κζμα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ επιμόρφωςθσ  
ςτθ χϊρα μασ; (Επιλζγετε μια απάντθςθ) 

 

α.  Δεν γίνεται αξιολόγθςθ κακόλου  

 

β.  Γίνεται ςτθ λιξθ του προγράμματοσ, χωρίσ να δίνεται ςυνζχεια  
 
γ.  Γίνεται ςτθ λιξθ του προγράμματοσ και ενθμερϊνονται όλοι οι 

ςυντελεςτζσ του  

 
 
 
8. Ρόςεσ θμζρεσ επιμόρφωςθσ ζχετε κατά τουσ τελευταίουσ 18 μινεσ; 

 

Καμία         Μία     Δφο    Τρείσ    Τζςςερεισ    Ρζντε και άνω  
 
 
 
9.  Εάν ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ απαντιςατε ¨καμία¨, ποιοι λόγοι από τουσ 
παρακάτω ςασ εμπόδιςαν να ςυμμετζχετε ςε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα 
;  (Δυνατότθτα πολλαπλισ επιλογισ) 
 

Δεν μποροφςα να ανταποκρικϊ ςτο κόςτοσ του προγράμματοσ   

Δεν είχα υποςτιριξθ από τον προϊςτάμενο μου   

Δεν υπιρχε διακζςιμοσ χρόνοσ λόγω φόρτου εργαςίασ    

Δεν το επζτρεπαν οι οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ     

Δεν προςφζρονταν κανζνα κατάλλθλο πρόγραμμα     

 
 
10. Ροιεσ κεματικζσ αφοροφςαν τα επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία 
παρακολουκιςατε κατά τουσ τελευταίουσ 18 μινεσ;  
 
α………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……….. 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………
………….……….. 
β………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……….. 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………
………….……….. 
γ………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……….. 
….……………………………………………………………………………………………………………………………
………….……….. 
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11. Ρϊσ κα αξιολογοφςατε τα παρακάτω κζματα που αφοροφν ςτθν 
οργάνωςθ και τθ λειτουργία των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων που 
ζχετε παρακολουκιςει ζωσ ςιμερα;  
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 Ραρουςία οργανωτϊν / υπευκφνων προγράμματοσ 1 2 3 4 5 

 Επάρκεια εκπαιδευτικϊν μζςων (εξοπλιςμόσ) 1 2 3 4 5 

 Επάρκεια εκπαιδευτικοφ υλικοφ 1 2 3 4 5 

 Επάρκεια εκπαιδευτϊν 1 2 3 4 5 

 Χρθςιμότθτα / καταλλθλότθτα εκπαιδευτικοφ υλικοφ 1 2 3 4 5 

 Ζγκαιρθ παράδοςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 1 2 3 4 5 

 
 
 
12. Τα δφο κζματα ςτα οποία κυρίωσ κα επικυμοφςα να επιμορφωκϊ ςτο 
μζλλον είναι: 
 
Α)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……….. 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………
………….……….. 
 
Β)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……….. 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………
………….……….. 
 
 
 

ΕΥΧΑΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ! 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: Πίλαθεο πρλνηήησλ 

 

Α΄  ΜΔΡΟ 

 

1. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε πσο ην θαηλόκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρεη επεξεάζεη 

ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 1 ,3 ,4 ,4 

ιίγν 20 6,1 7,6 8,0 

αξθεηά 107 32,7 40,7 48,7 

πνιύ 102 31,2 38,8 87,5 

πάξα πνιύ 33 10,1 12,5 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   

 

 

2. ε πνην βαζκό ε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ε Κνηλσλία ηεο Γλώζεο νδεγνύλ ζε 

εθηεηακέλεο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 1 ,3 ,4 ,4 

ιίγν 16 4,9 6,1 6,5 

αξθεηά 104 31,8 39,5 46,0 

πνιύ 108 33,0 41,1 87,1 
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πάξα πνιύ 34 10,4 12,9 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   

 

 

3. ε πνην βαζκό είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 18 5,5 6,8 6,8 

ιίγν 121 37,0 46,0 52,9 

αξθεηά 87 26,6 33,1 85,9 

πνιύ 32 9,8 12,2 98,1 

πάξα πνιύ 5 1,5 1,9 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   

 

 

4. ε πνην βαζκό είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΟΑ ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 67 20,5 25,5 25,5 

ιίγν 116 35,5 44,1 69,6 

αξθεηά 61 18,7 23,2 92,8 
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πνιύ 18 5,5 6,8 99,6 

πάξα πνιύ 1 ,3 ,4 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   

 

 

5. ε πνην βαζκό είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηελ εθπ/θή πνιηηηθή ηεο ΟΤΝΔΚΟ ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 69 21,1 26,2 26,2 

ιίγν 118 36,1 44,9 71,1 

αξθεηά 52 15,9 19,8 90,9 

πνιύ 20 6,1 7,6 98,5 

πάξα πνιύ 4 1,2 1,5 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   
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6.  ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε πσο: 

6.1  Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 16 4,9 6,1 6,1 

ιίγν 32 9,8 12,2 18,3 

αξθεηά 90 27,5 34,2 52,5 

πνιύ 85 26,0 32,3 84,8 

πάξα πνιύ 40 12,2 15,2 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   

 

6.2  Σα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 10 3,1 3,8 3,8 

ιίγν 65 19,9 24,7 28,5 

αξθεηά 127 38,8 48,3 76,8 

πνιύ 53 16,2 20,2 97,0 

πάξα πνιύ 8 2,4 3,0 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   
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6.3  Πεξηνξίδεηαη αηζζεηά ε δπλαηόηεηα ησλ εζληθώλ θξαηώλ λα αζθνύλ 

αλεμάξηεηε πνιηηηθή ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 10 3,1 3,8 3,8 

ιίγν 40 12,2 15,2 19,0 

αξθεηά 85 26,0 32,3 51,3 

πνιύ 88 26,9 33,5 84,8 

πάξα πνιύ 40 12,2 15,2 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   

 

6.4  Απμάλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα δηακνξθώλεη ηνπο   

κειινληηθνύο ζηόρνπο ησλ  ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ θξαηώλ-κειώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 5 1,5 1,9 1,9 

ιίγν 26 8,0 9,9 11,8 

αξθεηά 118 36,1 44,9 56,7 

πνιύ 88 26,9 33,5 90,1 

πάξα πνιύ 26 8,0 9,9 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   
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6.5   Απμάλεηαη ε δπλαηόηεηα ηνπ ΟΟΣΑ λα δηακνξθώλεη ηνπο κειινληηθνύο 

ζηόρνπο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ θξαηώλ-κειώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 11 3,4 4,2 4,2 

ιίγν 40 12,2 15,2 19,4 

αξθεηά 114 34,9 43,3 62,7 

πνιύ 80 24,5 30,4 93,2 

πάξα πνιύ 18 5,5 6,8 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   

 

6.6  Απμάλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο ΟΥΝΔΣΚΟ λα δηακνξθώλεη ηνπο κειινληηθνύο 

ζηόρνπο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ θξαηώλ-κειώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 13 4,0 4,9 4,9 

ιίγν 92 28,1 35,0 39,9 

αξθεηά 110 33,6 41,8 81,7 

πνιύ 37 11,3 14,1 95,8 

πάξα πνιύ 11 3,4 4,2 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   
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6.7  Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ. Δ. νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ απνελζσκάησζε 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από ην έζλνο-θξάηνο 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 4 1,2 1,5 1,5 

ιίγν 48 14,7 18,3 19,8 

αξθεηά 116 35,5 44,1 63,9 

πνιύ 75 22,9 28,5 92,4 

πάξα πνιύ 20 6,1 7,6 100,0 

Total 263 80,4 100,0 
 

Missing System 64 19,6 
  

Total 327 100,0 
  

 

 

6.8  Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΟΣΑ νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ απνελζσκάησζε 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από ην έζλνο-θξάηνο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 11 3,4 4,2 4,2 

ιίγν 50 15,3 19,0 23,2 

αξθεηά 119 36,4 45,2 68,4 

πνιύ 69 21,1 26,2 94,7 

πάξα πνιύ 14 4,3 5,3 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   
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6.9  Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΟΥΝΔΣΚΟ νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ 

απνελζσκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από ην έζλνο-θξάηνο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 16 4,9 6,1 6,1 

ιίγν 90 27,5 34,2 40,3 

αξθεηά 103 31,5 39,2 79,5 

πνιύ 46 14,1 17,5 97,0 

πάξα πνιύ 8 2,4 3,0 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   

 

 

6.10  Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο  Δ.Δ. είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο ηεο ζηόρνπο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ιίγν 30 9,2 11,4 11,4 

αξθεηά 73 22,3 27,8 39,2 

πνιύ 116 35,5 44,1 83,3 

πάξα πνιύ 44 13,5 16,7 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   
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 6.11  Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ζπλδέεηαη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη 

ηηο αιιαγέο πνπ απηή επέθεξε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 1 ,3 ,4 ,4 

ιίγν 11 3,4 4,2 4,6 

αξθεηά 82 25,1 31,2 35,7 

πνιύ 123 37,6 46,8 82,5 

πάξα πνιύ 46 14,1 17,5 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   

 

6.12  Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΟΣΑ ζπλδέεηαη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη 

ηηο αιιαγέο πνπ απηή επέθεξε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 5 1,5 1,9 1,9 

ιίγν 24 7,3 9,1 11,0 

αξθεηά 103 31,5 39,2 50,2 

πνιύ 96 29,4 36,5 86,7 

πάξα πνιύ 35 10,7 13,3 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   
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6.13  Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΟΥΝΔΣΚΟ ζπλδέεηαη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

θαη ηηο αιιαγέο πνπ απηή επέθεξε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 7 2,1 2,7 2,7 

ιίγν 55 16,8 20,9 23,6 

αξθεηά 112 34,3 42,6 66,2 

πνιύ 70 21,4 26,6 92,8 

πάξα πνιύ 19 5,8 7,2 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   

 

7.  Σε πνην βαζκό ε ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ 

                 ηνπνζέηεζε ζαο σο πξνο ην εξώηεκα 6.1; 

 

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 38 11,6 14,4 14,4 

ιίγν 32 9,8 12,2 26,6 

αξθεηά 83 25,4 31,6 58,2 

πνιύ 77 23,5 29,3 87,5 

πάξα πνιύ 33 10,1 12,5 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   
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8.  Σε πνην βαζκό ε ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ ηνπνζέηεζε 

ζαο σο πξνο ην εξώηεκα 6.2; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 29 8,9 11,0 11,0 

ιίγν 49 15,0 18,6 29,7 

αξθεηά 94 28,7 35,7 65,4 

πνιύ 71 21,7 27,0 92,4 

πάξα πνιύ 20 6,1 7,6 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   

 

9.  Σε πνην βαζκό ε ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ ηνπνζέηεζε 

ζαο σο πξνο ην εξώηεκα 6.3; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 24 7,3 9,1 9,1 

ιίγν 47 14,4 17,9 27,0 

αξθεηά 91 27,8 34,6 61,6 

πνιύ 76 23,2 28,9 90,5 

πάξα πνιύ 25 7,6 9,5 100,0 

Total 263 80,4 100,0  

Missing System 64 19,6   

Total 327 100,0   
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Β΄  ΜΔΡΟ 

1. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε πσο ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: 

 

1. 1         Δίλαη επάγγεικα πςειώλ πξνζόλησλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 2 ,6 ,8 ,8 

ιίγν 10 3,1 3,9 4,7 

αξθεηά 52 15,9 20,5 25,2 

πνιύ 107 32,7 42,1 67,3 

πάξα πνιύ 83 25,4 32,7 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   

 

1.2          Δίλαη επάγγεικα δηα βίνπ κάζεζεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 1 ,3 ,4 ,4 

ιίγν 1 ,3 ,4 ,8 

αξθεηά 14 4,3 5,5 6,3 

πνιύ 93 28,4 36,6 42,9 

πάξα πνιύ 145 44,3 57,1 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   
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1.3 Δίλαη επάγγεικα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θηλεηηθόηεηα & ζηηο αληαιιαγέο 

κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 5 1,5 2,0 2,0 

ιίγν 58 17,7 22,8 24,8 

αξθεηά 83 25,4 32,7 57,5 

πνιύ 71 21,7 28,0 85,4 

πάξα πνιύ 37 11,3 14,6 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   

 

 

    1.4    Δίλαη επάγγεικα πνπ βαζίδεηαη ζε ζπκπξάμεηο/ζπλεξγαζίεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 2 ,6 ,8 ,8 

ιίγν 24 7,3 9,4 10,2 

αξθεηά 68 20,8 26,8 37,0 

πνιύ 78 23,9 30,7 67,7 

πάξα πνιύ 82 25,1 32,3 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   
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2. ε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ ζέζεηο: 

2.1  Η ηαπηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη ζε θάζε ξηδηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 5 1,5 2,0 2,0 

ιίγν 20 6,1 7,9 9,8 

αξθεηά 70 21,4 27,6 37,4 

πνιύ 109 33,3 42,9 80,3 

πάξα πνιύ 50 15,3 19,7 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   

 

2.2  Η αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ αξθεί γηα όιε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 4 1,2 1,6 1,6 

ιίγν 11 3,4 4,3 5,9 

αξθεηά 45 13,8 17,7 23,6 

πνιύ 84 25,7 33,1 56,7 

πάξα πνιύ 110 33,6 43,3 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   



632 
 

 

2.3  Η πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 2 ,6 ,8 ,8 

ιίγν 8 2,4 3,1 3,9 

αξθεηά 49 15,0 19,3 23,2 

πνιύ 82 25,1 32,3 55,5 

πάξα πνιύ 113 34,6 44,5 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   

 

2.4 Η εθπαίδεπζε θαη ε επηκόξθσζε ησλ επξσπαίσλ εθπαηδεπηηθώλ ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 2 ,6 ,8 ,8 

ιίγν 22 6,7 8,7 9,4 

αξθεηά 89 27,2 35,0 44,5 

πνιύ 91 27,8 35,8 80,3 

πάξα πνιύ 50 15,3 19,7 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   
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2.5  Η εθπαίδεπζε θαη ε επηκόξθσζε ησλ επξσπαίσλ εθπαηδεπηηθώλ ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ εμέιημε ηεο Δ.Δ. θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 4 1,2 1,6 1,6 

ιίγν 26 8,0 10,2 11,8 

αξθεηά 81 24,8 31,9 43,7 

πνιύ 96 29,4 37,8 81,5 

πάξα πνιύ 47 14,4 18,5 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   

 

3. ε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:  

 

3.1  Η επηκόξθσζε είλαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο απαξαίηεην εξγαιείν 

αληηκεηώπηζεο ησλ αιιαγώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 1 ,3 ,4 ,4 

ιίγν 3 ,9 1,2 1,6 

αξθεηά 26 8,0 10,2 11,8 

πνιύ 93 28,4 36,6 48,4 

πάξα πνιύ 131 40,1 51,6 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   
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3.2 Η επηκόξθσζε είλαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο αλαγθαία από ηελ είζνδν ηνπο 

ζην επάγγεικα έσο ηελ αθππεξέηεζε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 1 ,3 ,4 ,4 

ιίγν 2 ,6 ,8 1,2 

αξθεηά 30 9,2 11,8 13,0 

πνιύ 84 25,7 33,1 46,1 

πάξα πνιύ 137 41,9 53,9 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   

 

3.3  Η επηκόξθσζε είλαη δηθαίσκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 2 ,6 ,8 ,8 

ιίγν 6 1,8 2,4 3,1 

αξθεηά 14 4,3 5,5 8,7 

πνιύ 71 21,7 28,0 36,6 

πάξα πνιύ 161 49,2 63,4 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   
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3.4 Η επηκόξθσζε είλαη ππνρξέσζε θαη αηνκηθή επζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 7 2,1 2,8 2,8 

ιίγν 34 10,4 13,4 16,1 

αξθεηά 73 22,3 28,7 44,9 

πνιύ 82 25,1 32,3 77,2 

πάξα πνιύ 58 17,7 22,8 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   

 

3.5 Τν ζύζηεκα επηκόξθσζεο πξέπεη λα πηζηνπνηεί ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηππηθήο, 

κε-ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 7 2,1 2,8 2,8 

ιίγν 7 2,1 2,8 5,5 

αξθεηά 50 15,3 19,7 25,2 

πνιύ 90 27,5 35,4 60,6 

πάξα πνιύ 100 30,6 39,4 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   
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3.6  Οη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξέπεη λα ζπλδένληαη 

κε ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 6 1,8 2,4 2,4 

ιίγν 21 6,4 8,3 10,6 

αξθεηά 73 22,3 28,7 39,4 

πνιύ 81 24,8 31,9 71,3 

πάξα πνιύ 73 22,3 28,7 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   

 

 

3.7 Η ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα 

νδεγεί ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο επίδνζεο καζεηώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 9 2,8 3,5 3,5 

ιίγν 23 7,0 9,1 12,6 

αξθεηά 79 24,2 31,1 43,7 

πνιύ 84 25,7 33,1 76,8 

πάξα πνιύ 59 18,0 23,2 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   
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3.8  Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη νξγαλώζεηο ηνπο πξέπεη λα έρνπλ ζπκκεηνρή ζην 

ζρεδηαζκό θαη ηελ νξγάλσζε ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 1 ,3 ,4 ,4 

ιίγν 6 1,8 2,4 2,8 

αξθεηά 50 15,3 19,7 22,4 

πνιύ 95 29,1 37,4 59,8 

πάξα πνιύ 102 31,2 40,2 100,0 

Total 254 77,7 100,0  

Missing System 73 22,3   

Total 327 100,0   

 

4. Καηά ηε γλψκε ζαο, νη δξαζηεξηφηεηεο ελδν-ππεξεζηαθήο 

εθπαίδεπζεο /θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνζθνπνχλ: 

 

4.1    Σηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 199 60,9 100,0 100,0 

 νρη 128 39,1   

Total 327 100,0   
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4.2  Σηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 173 52,9 100,0 100,0 

 νρη 154 47,1   

Total 327 100,0   

 

 

4.3  Σηελ αληηκεηώπηζε-δηαρείξηζε ησλ αιιαγώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 210 64,2 100,0 100,0 

 νρη 117 35,8   

Total 327 100,0   

 

 

4.4  Σηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 157 48,0 100,0 100,0 

 νρη 170 52,0   

Total 327 100,0   
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4.5  Σηε βειηίσζε ηεο καζεηηθήο επίδνζεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 164 50,2 100,0 100,0 

 νρη 163 49,8   

Total 327 100,0   

 

 

4.6  Σηε δηαζύλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ην εμσηεξηθό ηεο πεξηβάιινλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 131 40,1 100,0 100,0 

 νρη 196 59,9   

Total 327 100,0   

 

 

5:  ΒΑΘΜΟ ΤΜΦΧΝΙΑ ΜΔ ΣΙ ΘΔΜΑΣΙΚΔ 

ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ 

ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

5.1  Αλάπηπμε γλώζεσλ/δεμηνηήησλ/ζηάζεσλ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 4 1,2 1,6 1,6 

ιίγν 10 3,1 4,0 5,7 

αξθεηά 65 19,9 26,3 32,0 
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πνιύ 101 30,9 40,9 72,9 

πάξα πνιύ 67 20,5 27,1 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   

 

 

5.2  Γλώζε επξσπατθώλ γισζζώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 3 ,9 1,2 1,2 

ιίγν 34 10,4 13,8 15,0 

αξθεηά 82 25,1 33,2 48,2 

πνιύ 74 22,6 30,0 78,1 

πάξα πνιύ 54 16,5 21,9 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   

 

 

5.3   Δλζσκάησζε-Αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 3 ,9 1,2 1,2 

ιίγν 6 1,8 2,4 3,6 
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αξθεηά 59 18,0 23,9 27,5 

πνιύ 97 29,7 39,3 66,8 

πάξα πνιύ 82 25,1 33,2 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   

 

 

5.4  Γηαρείξηζε καζεηηθήο εηεξνγέλεηαο-πνιππνιηηηζκηθόηεηαο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 2 ,6 ,8 ,8 

ιίγν 3 ,9 1,2 2,0 

αξθεηά 59 18,0 23,9 25,9 

πνιύ 102 31,2 41,3 67,2 

πάξα πνιύ 81 24,8 32,8 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   

 

 

5.5  Αληηκεηώπηζε ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη δηαξξνήο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid θαζόινπ 2 ,6 ,8 ,8 
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ιίγν 7 2,1 2,8 3,6 

αξθεηά 65 19,9 26,3 30,0 

πνιύ 97 29,7 39,3 69,2 

πάξα πνιύ 76 23,2 30,8 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   

 

 

5.6  Αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ ζρνιηθή βίαο θαη παξαβαηηθόηεηαο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 3 ,9 1,2 1,2 

ιίγν 8 2,4 3,2 4,5 

αξθεηά 39 11,9 15,8 20,2 

πνιύ 89 27,2 36,0 56,3 

πάξα πνιύ 108 33,0 43,7 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   
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5.7   Αληηκεηώπηζε μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνύ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 4 1,2 1,6 1,6 

ιίγν 5 1,5 2,0 3,6 

αξθεηά 47 14,4 19,0 22,7 

πνιύ 86 26,3 34,8 57,5 

πάξα πνιύ 105 32,1 42,5 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   

 

 

5.8    Πξνώζεζε δηεπηζηεκνληθόηεηαο θαη νκαδνζπλεξγαηηθόηεηαο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 2 ,6 ,8 ,8 

ιίγν 8 2,4 3,2 4,0 

αξθεηά 56 17,1 22,7 26,7 

πνιύ 90 27,5 36,4 63,2 

πάξα πνιύ 91 27,8 36,8 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   
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5.9   Πξνώζεζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 7 2,1 2,8 2,8 

ιίγν 34 10,4 13,8 16,6 

αξθεηά 100 30,6 40,5 57,1 

πνιύ 81 24,8 32,8 89,9 

πάξα πνιύ 25 7,6 10,1 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   

 

 

5.10  Γεκηνπξγία επξσπατθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνθίι 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 9 2,8 3,6 3,6 

ιίγν 51 15,6 20,6 24,3 

αξθεηά 93 28,4 37,7 61,9 

πνιύ 68 20,8 27,5 89,5 

πάξα πνιύ 26 8,0 10,5 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   
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5.11   Δλίζρπζε ηεο θηλεηηθόηεηαο θαη ησλ αληαιιαγώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 3 ,9 1,2 1,2 

ιίγν 35 10,7 14,2 15,4 

αξθεηά 87 26,6 35,2 50,6 

πνιύ 76 23,2 30,8 81,4 

πάξα πνιύ 46 14,1 18,6 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   

 

 

5.12  Δλίζρπζε ηεο ζρνιηθήο θαηλνηνκίαο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 4 1,2 1,6 1,6 

ιίγν 14 4,3 5,7 7,3 

αξθεηά 65 19,9 26,3 33,6 

πνιύ 93 28,4 37,7 71,3 

πάξα πνιύ 71 21,7 28,7 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   
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5.13  Πξνώζεζε επηρεηξεκαηηθνύ πλεύκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 35 10,7 14,2 14,2 

ιίγν 55 16,8 22,3 36,4 

αξθεηά 83 25,4 33,6 70,0 

πνιύ 46 14,1 18,6 88,7 

πάξα πνιύ 28 8,6 11,3 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   

 

 

5.14  Αλάπηπμε δηνηθεηηθώλ/δηαρεηξηζηηθώλ δεμηνηήησλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 10 3,1 4,0 4,0 

ιίγν 44 13,5 17,8 21,9 

αξθεηά 92 28,1 37,2 59,1 

πνιύ 70 21,4 28,3 87,4 

πάξα πνιύ 31 9,5 12,6 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   
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5.15  Σπλέξγεηεο/ζπκπξάμεηο κε εμσηεξηθνύο θνξείο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 8 2,4 3,2 3,2 

ιίγν 38 11,6 15,4 18,6 

αξθεηά 86 26,3 34,8 53,4 

πνιύ 76 23,2 30,8 84,2 

πάξα πνιύ 39 11,9 15,8 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   

 

 

5.16  Δμνηθείσζε κε δηαδηθαζίεο ινγνδνζίαο θαη αμηνιόγεζεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 15 4,6 6,1 6,1 

ιίγν 45 13,8 18,2 24,3 

αξθεηά 87 26,6 35,2 59,5 

πνιύ 69 21,1 27,9 87,4 

πάξα πνιύ 31 9,5 12,6 100,0 

Total 247 75,5 100,0  

Missing System 80 24,5   

Total 327 100,0   
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Γ  ΜΔΡΟ 

 

1.   ε πνην βαζκφ ζεσξείηε πσο νη δξαζηεξηφηεηεο 

επηκφξθσζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηε ρψξα καο ηθαλνπνηνχλ 

ηηο παξαθάησ πξνηεξαηφηεηεο ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνχο 

επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο; 

 

1.1  Αλάπηπμε γλώζεσλ/δεμηνηήησλ/ζηάζεσλ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 13 4,0 5,3 5,3 

ιίγν 117 35,8 47,8 53,1 

αξθεηά 85 26,0 34,7 87,8 

πνιύ 25 7,6 10,2 98,0 

πάξα πνιύ 5 1,5 2,0 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

1.2    Γλώζε επξσπατθώλ γισζζώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 81 24,8 33,1 33,1 

ιίγν 94 28,7 38,4 71,4 

αξθεηά 45 13,8 18,4 89,8 

πνιύ 19 5,8 7,8 97,6 



649 
 

πάξα πνιύ 6 1,8 2,4 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

 

1.3  Δλζσκάησζε-Αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 4 1,2 1,6 1,6 

ιίγν 68 20,8 27,8 29,4 

αξθεηά 114 34,9 46,5 75,9 

πνιύ 51 15,6 20,8 96,7 

πάξα πνιύ 8 2,4 3,3 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

 

1.4   Γηαρείξηζε καζεηηθήο εηεξνγέλεηαο-πνιππνιηηηζκηθόηεηαο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 23 7,0 9,4 9,4 

ιίγν 100 30,6 40,8 50,2 

αξθεηά 97 29,7 39,6 89,8 
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πνιύ 20 6,1 8,2 98,0 

πάξα πνιύ 5 1,5 2,0 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

 

1.5   Αληηκεηώπηζε ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη δηαξξνήο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 48 14,7 19,6 19,6 

ιίγν 116 35,5 47,3 66,9 

αξθεηά 70 21,4 28,6 95,5 

πνιύ 9 2,8 3,7 99,2 

πάξα πνιύ 2 ,6 ,8 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

 

1.6   Αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ ζρνιηθή βίαο θαη παξαβαηηθόηεηαο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 14 4,3 5,7 5,7 

ιίγν 87 26,6 35,5 41,2 
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αξθεηά 109 33,3 44,5 85,7 

πνιύ 29 8,9 11,8 97,6 

πάξα πνιύ 6 1,8 2,4 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

 

1.7   Αληηκεηώπηζε μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνύ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 21 6,4 8,6 8,6 

ιίγν 91 27,8 37,1 45,7 

αξθεηά 97 29,7 39,6 85,3 

πνιύ 30 9,2 12,2 97,6 

πάξα πνιύ 6 1,8 2,4 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

 

1.8  Πξνώζεζε δηεπηζηεκνληθόηεηαο θαη νκαδνζπλεξγαηηθόηεηαο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid θαζόινπ 28 8,6 11,4 11,4 
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ιίγν 96 29,4 39,2 50,6 

αξθεηά 91 27,8 37,1 87,8 

πνιύ 22 6,7 9,0 96,7 

πάξα πνιύ 8 2,4 3,3 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

 

1.9  Πξνώζεζε ηεο Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 53 16,2 21,6 21,6 

ιίγν 121 37,0 49,4 71,0 

αξθεηά 55 16,8 22,4 93,5 

πνιύ 12 3,7 4,9 98,4 

πάξα πνιύ 4 1,2 1,6 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   
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1.10   Γεκηνπξγία επξσπατθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνθίι 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 60 18,3 24,5 24,5 

ιίγν 123 37,6 50,2 74,7 

αξθεηά 41 12,5 16,7 91,4 

πνιύ 16 4,9 6,5 98,0 

πάξα πνιύ 5 1,5 2,0 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

 

1.11   Δλίζρπζε ηεο θηλεηηθόηεηαο θαη ησλ αληαιιαγώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 46 14,1 18,8 18,8 

ιίγν 122 37,3 49,8 68,6 

αξθεηά 62 19,0 25,3 93,9 

πνιύ 9 2,8 3,7 97,6 

πάξα πνιύ 6 1,8 2,4 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   
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1.12   Δλίζρπζε ηεο ζρνιηθήο θαηλνηνκίαο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 35 10,7 14,3 14,3 

ιίγν 111 33,9 45,3 59,6 

αξθεηά 72 22,0 29,4 89,0 

πνιύ 19 5,8 7,8 96,7 

πάξα πνιύ 8 2,4 3,3 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

 

1.13    Πξνώζεζε επηρεηξεκαηηθνύ πλεύκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 94 28,7 38,4 38,4 

ιίγν 100 30,6 40,8 79,2 

αξθεηά 30 9,2 12,2 91,4 

πνιύ 15 4,6 6,1 97,6 

πάξα πνιύ 6 1,8 2,4 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

 



655 
 

1.14   Αλάπηπμε δηνηθεηηθώλ/δηαρεηξηζηηθώλ δεμηνηήησλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 67 20,5 27,3 27,3 

ιίγν 114 34,9 46,5 73,9 

αξθεηά 47 14,4 19,2 93,1 

πνιύ 12 3,7 4,9 98,0 

πάξα πνιύ 5 1,5 2,0 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

 

1.15   Σπλέξγεηεο /ζπκπξάμεηο κε εμσηεξηθνύο θνξείο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 60 18,3 24,5 24,5 

ιίγν 124 37,9 50,6 75,1 

αξθεηά 46 14,1 18,8 93,9 

πνιύ 11 3,4 4,5 98,4 

πάξα πνιύ 4 1,2 1,6 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   
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1.16   Δμνηθείσζε κε δηαδηθαζίεο ινγνδνζίαο θαη αμηνιόγεζεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 63 19,3 25,7 25,7 

ιίγν 107 32,7 43,7 69,4 

αξθεηά 52 15,9 21,2 90,6 

πνιύ 14 4,3 5,7 96,3 

πάξα πνιύ 9 2,8 3,7 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

 

2.  Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην ζχζηεκα επηκφξθσζεο ζηε ρψξα 

καο;   

 

2.1  Δίλαη ζρεηηθά θαιό 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 7 2,1 100,0 100,0 

 νρη 320 97,9   

Total 327 100,0   
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2.2    Πξέπεη λα δηεπξπλζεί θαη λα εκπινπηηζζεί 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 134 41,0 100,0 100,0 

 νρη 193 59,0   

Total 327 100,0   

 

 

2.3  Πξέπεη λα ηύρεη κεγαιύηεξεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 157 48,0 100,0 100,0 

 νρη 170 52,0   

Total 327 100,0   

 

 

2.4   Πξέπεη λα απμεζεί ε πξνζθνξά θαη ε πνηόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 169 51,7 100,0 100,0 

 νρη 158 48,3   

Total 327 100,0   
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2.5  Γελ είλαη απνηειεζκαηηθό 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 133 40,7 100,0 100,0 

 νρη 194 59,3   

Total 327 100,0   

 

 

2.6  Υπάξρεη αλάγθε δεκηνπξγίαο αμηόπηζηνπ ζπζηήκαηνο επηκόξθσζεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 165 50,5 100,0 100,0 

 νρη 162 49,5   

Total 327 100,0   

 

 

3. Καηά ηε γλψκε ζαο, ην πθηζηάκελν ζχζηεκα επηκφξθσζεο 

ζηε ρψξα καο:  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3.1   

Δίλαη 

πνηνηηθό 

θαη 

ζύγρξνλν 

3 ,9 1,2 1,2 
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3.2 

Βειηηώλεηαη 

δηαξθώο. 

Πξέπεη λα 

ζπκβαδίζεη 

πεξηζζόηεξ

ν κε ηελ 

επξσπατθή 

θαη δηεζλή 

εθπαηδεπηηθ

ή πνιηηηθή 

98 30,0 40,0 41,2 

3.3   

Δίλαη 

αλεπαξθέο 

θαη 

απαξραησ-

κέλν. 

Πξέπεη λα 

αιιάμεη 

144 44,0 58,8 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

4. Ση ελεκέξσζε ιακβάλεηε ζπλήζσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ελφο 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο: 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

4.1   

Κακία πξνθαηαξθηηθή 

ελεκέξσζε 

14 4,3 5,7 5,7 

4.2  Λίγεο, βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο 

198 60,6 80,8 86,5 
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4.3  

Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηα νθέιε 

25 7,6 10,2 96,7 

4.4  

πδήηεζε γηα ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηα νθέιε κε ηνπο 

ππεχζπλνπο ηεο εθπαίδεπζεο 

8 2,4 3,3 100,0 

Total 245 74,9 100,0  

Missing System 82 25,1   

Total 327 100,0   

 

 

5. ρνιηάζηε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε ρψξα καο 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

5.1  

Γίλεηαη ζπζηεκαηηθή 

ρξήζε ησλ ΤΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

23 7,0 9,5 9,5 

5.2 

Δίλαη πξόζθαηε ε ρξήζε 

ησλ ΤΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

82 25,1 33,7 43,2 
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5.3 

Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε 

ρξήζε ησλ ΤΠΔ ζηελ 

επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

133 40,7 54,7 97,9 

5.4 

Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη 

ΤΠΔ ζηελ επηκόξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

5 1,5 2,1 100,0 

Total 243 74,3 100,0  

Missing System 84 25,7   

Total 327 100,0   

 

6.  Όηαλ έλαο εθπαηδεπφκελνο εθπαηδεπηηθφο ζηε ρψξα καο 

επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία ηνπ, ζπλήζσο: 

6.1   Γελ ελδηαθέξεη θαλέλαλ ηη έκαζε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 104 31,8 100,0 100,0 

 νρη 223 68,2   

Total 327 100,0   

 

6.2   Τνλ ξσηάκε αλ ηνπ άξεζε ην πξόγξακκα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 98 30,0 100,0 100,0 

 νρη 229 70,0   

Total 327 100,0   
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6.3  Τνλ ξσηάκε εαλ έκαζε ρξήζηκα πξάγκαηα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 116 35,5 100,0 100,0 

 νρη 211 64,5   

Total 327 100,0   

 

 

6.4  Δξσηάηαη από ηνλ πξντζηάκελν ηί έκαζε θαη πώο κπνξεί λα ηα εθαξκόζεη 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 26 8,0 100,0 100,0 

 νρη 301 92,0   

Total 327 100,0   

 

 

7. Καηά ηε γλψκε ζαο, πψο αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο επηκφξθσζεο  ζηε ρψξα καο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

7.1   

Γελ γίλεηαη αμηνιόγεζε 

89 27,2 36,6 36,6 

7.2   

Γίλεηαη ζηε ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

138 42,2 56,8 93,4 
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7.3   

Γίλεηαη ζηε ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη 

ελεκεξώλνληαη όινη 

16 4,9 6,6 100,0 

Total 243 74,3 100,0  

Missing System 84 25,7   

Total 327 100,0   

 

 

8. Πφζεο εκέξεο επηκφξθσζεο έρεηε θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 18 

κήλεο; 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Κακία 35 10,7 14,4 14,4 

Μία 12 3,7 4,9 19,3 

Γύν 15 4,6 6,2 25,5 

Τξεηο 23 7,0 9,5 35,0 

Τέζζεξηο 21 6,4 8,6 43,6 

Πέληε θαη άλσ 137 41,9 56,4 100,0 

Total 243 74,3 100,0  

Missing System 84 25,7   

Total 327 100,0   
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9.  Δάλ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε απαληήζαηε ¨θακία¨, πνηνη ιφγνη 

απφ ηνπο παξαθάησ ζαο εκπφδηζαλ λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ;   

 

9.1  Γελ κπνξνύζα λα αληαπνθξηζώ ζην θόζηνο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 6 1,8 100,0 100,0 

 νρη 321 98,2   

Total 327 100,0   

 

 

9.2   Γελ είρα ππνζηήξημε από ηνλ πξντζηάκελν 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 4 1,2 100,0 100,0 

 νρη 323 98,8   

Total 327 100,0   

 

 

9.3    Γελ ππήξρε ρξόλνο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 14 4,3 100,0 100,0 

 νρη 313 95,7   

Total 327 100,0   
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9.4    Γελ ην επέηξεπαλ νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 13 4,0 100,0 100,0 

 νρη 314 96,0   

Total 327 100,0   

 

 

9.5  Γελ πξνζθέξνληαλ θαλέλα θαηάιιειν πξόγξακκα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid λαη 15 4,6 100,0 100,0 

 νρη 312 95,4   

Total 327 100,0   

 

 

10: Πνηεο ζεκαηηθέο αθνξνχζαλ ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία παξαθνινπζήζαηε θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 18 κήλεο;  

 

ΤΡΕ ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 55 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 29 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ  24 

ΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 5 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΑΞΗΣ 5 

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 4 
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΟΥ 11 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 4 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 4 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 12 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 15 

ΡΟΑΙΕΤΙΚΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ-ΕΥΩΡΑΪΚΑ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 

45 

 

 

11. Πψο ζα αμηνινγνχζαηε ηα παξαθάησ ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ   ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρεηε 

παξαθνινπζήζεη έσο ζήκεξα;  

 

 

11.1   Παξνπζία νξγαλσηώλ/ππεπζύλσλ πξνγξάκκαηνο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

θαζόινπ 10 1,2 4,2 4,2 

ιίγν 31 9,5 12,9 17,1 

αξθεηά 99 30,3 41,3 58,3 

πνιύ 71 21,7 29,6 87,9 

πάξα πνιύ 29 8,9 12,1 100,0 

Total 240 73,4 100,0  

Missing System 87 26,6   

Total 327 100,0   
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11.2   Δπάξθεηα εθπαηδεπηηθώλ κέζσλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 2 ,6 ,9 ,9 

ιίγν 55 16,8 23,5 24,4 

αξθεηά 112 34,3 47,9 72,2 

πνιύ 49 15,0 20,9 93,2 

πάξα πνιύ 16 4,9 6,8 100,0 

Total 234 71,6 100,0  

Missing System 93 28,4   

Total 327 100,0   

 

 

11.3  Δπάξθεηα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 10 3,1 4,3 4,3 

ιίγν 64 19,6 27,4 31,6 

αξθεηά 103 31,5 44,0 75,6 

πνιύ 46 14,1 19,7 95,3 

πάξα πνιύ 11 3,4 4,7 100,0 

Total 234 71,6 100,0  

Missing System 93 28,4   

Total 327 100,0   
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11.4  Δπάξθεηα εθπαηδεπηώλ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 1 ,3 ,4 ,4 

ιίγν 38 11,6 16,2 16,7 

αξθεηά 104 31,8 44,4 61,1 

πνιύ 70 21,4 29,9 91,0 

πάξα πνιύ 21 6,4 9,0 100,0 

Total 234 71,6 100,0  

Missing System 93 28,4   

Total 327 100,0   

 

 

11.5   Φξεζηκόηεηα & θαηαιιειόηεηα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 5 1,5 2,1 2,1 

ιίγν 46 14,1 19,7 21,8 

αξθεηά 111 33,9 47,4 69,2 

πνιύ 56 17,1 23,9 93,2 

πάξα πνιύ 16 4,9 6,8 100,0 

Total 234 71,6 100,0  

Missing System 93 28,4   

Total 327 100,0   

 



669 
 

 

11.6   Έγθαηξε παξάδνζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

θαζόινπ 16 4,9 6,8 6,8 

ιίγν 51 15,6 21,8 28,6 

αξθεηά 97 29,7 41,5 70,1 

πνιύ 53 16,2 22,6 92,7 

πάξα πνιύ 17 5,2 7,3 100,0 

Total 234 71,6 100,0  

Missing System 93 28,4   

Total 327 100,0   

 

 

12. Σα δχν ζέκαηα ζηα νπνία θπξίσο ζα επηζπκνχζα λα 

επηκνξθσζψ ζην κέιινλ είλαη: 

 

ΤΡΕ ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 42 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 53 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ  13 

ΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 12 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΑΞΗΣ 52 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΡΟΤΥΧΙΑΣ 7 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΟΥ 8 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 6 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 16 
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 45 

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΡΟΦΙΛ- ΕΥΩΡΑΪΚΕΣ ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ 8 

ΨΥΧΟΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  11 

ΡΟΑΙΕΤΙΚΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 7 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΑΣΤΗΙΑ 3 

ΟΜΑΔΟΣΝΕΓΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 5 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 21ου αιϊνα 4 

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΣΡΟΥΔΩΝ-ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 6 

 

                                   

 


