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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Μάιο του 2015, μια ομάδα λειτουργών της εκπαίδευσης απ’
όλες τις βαθμίδες συγκροτήθηκε αυθόρμητα ως «Επιτροπή πρωτοβουλίας ΠΑΙΔΕΙΑ 2015» για να
αντιδράσει στην επιχειρούμενη με τα νομοσχέδια του τότε υπουργού Παιδείας Αριστείδη
Μπαλτά κατεδάφιση της Παιδείας. Συνειδητοποιήσαμε, μέσα από τις δημόσιες εκδηλώσεις που
οργανώσαμε, τη δύναμη της συντονισμένης αντίδρασης της κοινωνίας των πολιτών και θέλουμε
να πιστεύουμε ότι και με τη δική μας μικρή συνεισφορά η Παιδεία τότε απέφυγε τα χειρότερα.
Όμως, η αντίδραση μόνο ως αποτρεπτική κακών μπορεί να λειτουργήσει· κινήσεις προς τα μπρος
απαιτούν δράση. Αισθανθήκαμε έτσι την ανάγκη να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε συλλογικά
με τα θέματα της Παιδείας, προκειμένου να συμβάλλουμε στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός
εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την Παιδεία, όπου ως «εθνικό» νοείται εκείνο που
συγκεντρώνει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συναίνεση, πέρα από κομματικές,
συντεχνιακές ή ιδεοληπτικές αγκυλώσεις και χωρίς ταξικές παρωπίδες. Συνειδητοποιώντας
αφενός ότι η δράση μας δεν μπορεί να περιορίζεται χρονικά και αφετέρου ότι η Παιδεία, η
Έρευνα, η Καινοτομία και, τελικά, η Ανάπτυξη της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ
τους, αλλάξαμε το όνομα της πρωτοβουλίας μας σε «Πρωτοβουλία για την Παιδεία και την
Ανάπτυξη» (ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.).
Σήμερα, καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο με ευθύτητα και με ειλικρίνεια τις απόψεις μας για
την υφιστάμενη κατάσταση της εκπαίδευσης και για τις κατευθύνσεις που πρέπει να
ακολουθήσουμε στο μέλλον.
Οι νέοι άνθρωποι στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των πολύμορφων
κοινωνιών χρειάζονται πολύ ευρύτερες γνώσεις, ικανότητες/δεξιότητες και αξίες απ’ ό,τι
χρειάστηκαν ποτέ στο παρελθόν. Πολλοί θα δουλέψουν σε επαγγέλματα που σήμερα δεν
υπάρχουν καν. Όλοι θα χρειαστεί να μάθουν ξένες γλώσσες, πολλοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με
προβλήματα που θα απαιτούν διαπολιτισμικές λύσεις, θα κληθούν να επιδείξουν αυξημένη
επιχειρηματικότητα. Η τεχνολογία θα συνεχίσει να αλλάζει τον κόσμο με τρόπο που είναι σήμερα
δύσκολο να φανταστούμε. Προκλήσεις που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη θα χρειαστούν
ριζικές προσαρμογές. Σε αυτόν τον ολοένα πιο πολύπλοκο κόσμο η δημιουργικότητα, η
καινοτομία και η δυνατότητα κάποιος να συνεχίζει να μαθαίνει όλη του τη ζωή θα έχει την ίδια,
αν όχι μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι συγκεκριμένοι γνωστικοί τομείς, που αναμένεται να
καταστούν παρωχημένοι. Η διά βίου εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί τον κανόνα. Σε αυτά τα
συμπεράσματα συμπυκνώνεται η ευρωπαϊκή προοπτική στην εκπαίδευση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εύλογα τίθεται το ερώτημα αν το σημερινό σύστημα
εκπαίδευσης προετοιμάζει με επάρκεια τα παιδιά μας για το δικό τους αύριο. Αν οι πρώτες
βαθμίδες της εκπαίδευσης που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσωπική, επαγγελματική και
κοινωνική ζωή των ανθρώπων είναι προσαρμοσμένες και ανοικτές να ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις των καιρών με στόχο την υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τη
συνεχή άνοδο του μορφωτικού επιπέδου όλης της κοινωνίας. Αν η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
διαμορφώνει ελεύθερα σκεπτόμενους, κοινωνικά υπεύθυνους, με δημοκρατικό φρόνημα, βαθιά
μορφωμένους πολίτες και, ταυτόχρονα, άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες ικανούς να
κερδίσουν τη θέση που τους αξίζει στο παγκόσμιο στερέωμα μέσα στο οποίο αναπότρεπτα θα
κληθούν να δημιουργήσουν.
Η ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. μελετώντας την εκπαιδευτική πραγματικότητα στη χώρα μας, την Ευρωπαϊκή
πραγματικότητα και φιλοσοφία, τις αλλαγές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια σε
πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και την προσπάθεια για μια
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ποιοτική, συνολική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2010, καταθέτει
πρόταση συνολικού σχεδίου για τις μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Πρωταρχικός στόχος αυτού του σχεδίου είναι να οδηγήσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα στο να
διαπαιδαγωγεί και να εκπαιδεύει σκεπτόμενους και όχι αποστηθίζοντες, άρα και ελεύθερους,
δημιουργικούς και κοινωνικά υπεύθυνους πολίτες για την αυριανή Ελλάδα. Πολίτες
μορφωμένους, αλλά και ικανούς να συνεχίζουν να μορφώνονται και μετά το πέρας της τυπικής
εκπαιδευτικής τους διαδρομής.
Το όραμά μας είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα ελκυστικό και καινοτόμο, ένα σύστημα που
προάγει το διάλογο και τη δημοκρατία, ένα σύστημα μοχλός ανάπτυξης της χώρας.
Οραματιζόμαστε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που κατανοεί το διεθνές περιβάλλον στο οποίο θα
ζήσουν οι νέοι μας και προνοεί για τη μετάδοση σ’ αυτούς όλων των ικανοτήτων, των γνώσεων
και των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να ζήσουν σε αυτό, να δημιουργούν και να διακρίνονται.
Στόχος μας είναι οι νέες γενιές να είναι ενεργοί πολίτες, κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ικανοί να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και έτοιμοι να θέσουν την Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της
Ευρώπης και του κόσμου.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η υπέρβαση της μεγαλύτερης κρίσης στην πρόσφατη ιστορία της
χώρας μας απαιτεί -μεταξύ των άλλων- την πλήρη ενεργοποίηση, ουσιαστική συνεργασία και
σύμπραξη όλων των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων
της διανόησης και της επιστήμης, αλλά όχι μόνο αυτών. Γι αυτό, με την πρότασή μας αυτή
επιδιώκουμε τη δημιουργία ευρειών κοινωνικών συμμαχιών, ώστε να υλοποιηθεί και να
εδραιωθεί μια σοβαρή και ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.1 Εισαγωγή
Έχοντας ήδη διανύσει την πρώτη δεκαπενταετία του 21ου αιώνα, είναι πια καιρός όχι μόνο να
αναρωτηθούμε, αλλά και να αποφασίσουμε για το τι Σχολείο θέλουμε, ποιο Σχολείο χρειάζεται ο
σύγχρονος μαθητής, ο οποίος θα ζήσει στην Ελλάδα του 21ου αιώνα αλλά και στο ευρύτερο
ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
Κοινός τόπος της πρωτοβουλίας είναι:
 Το ανοιχτό, Σχολείο με κέντρο τον άνθρωπο, που υιοθετεί τις απόψεις της κριτικής
παιδαγωγικής, υποστηρίζει το δημοκρατικό βίο, παράγοντας συγκροτημένους πολίτες,
λειτουργικά ικανούς σε μία σύγχρονη κοινωνία και οικονομία.
 Η επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη για τη σημασία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εξέλιξη της ζωής των μαθητών.
 Η ανησυχία μας για τις πολύ χαμηλές επιδόσεις του συστήματός μας στο παγκόσμιο χωριό,
όπως αυτές διαπιστώνονται μέσα από διάφορες μελέτες (βλέπε για παράδειγμα τις
μετρήσεις του PISA).
 Ο προβληματισμός μας για τους λόγους που οι προσπάθειες για «εκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις» ή αλλαγές εδώ και δεκαετίες δεν εφαρμόζονται ή δεν ολοκληρώνονται.
 Η φιλοσοφία της ΕΕ για το Σχολείο του 21ου αιώνα (Ευρώπη 2010), όπως αυτή εξειδικεύτηκε
στο «Νέο Σχολείο»1, το 2010 για την Ελλάδα.
Δυστυχώς ακολούθησε η γνωστή εξέλιξη, νομοτελειακή θα λέγαμε στη σύγχρονη ιστορία της
ελληνικής εκπαίδευσης: με την αλλαγή της Πολιτικής Ηγεσίας, αποδομήθηκε, ξηλώθηκε σιγά –
σιγά η πολιτική πρόταση για το «Νέο Σχολείο» και ξαναβρισκόμαστε και πάλι στην ίδια
κατάσταση όπου «η μόνη συμφωνία για τα εκπαιδευτικά θέματα είναι στη διαφωνία».
Τη στιγμή που άλλες χώρες, όπως η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, από το 2010 και πιο
πρόσφατα (2013) η Ιταλία με την Κυβέρνηση του κυρίου Ρέντζι εφαρμόζουν την πολιτική της ΕΕ
για το «Σχολείο του 21ου Αιώνα» («Νέο Σχολείο» για την Ελλάδα) και μάλιστα έχουν ήδη τα
πρώτα θετικά αποτελέσματα, η Ελληνική Πολιτεία έχει παγώσει τη σχετική διαδικασία από το
έτος 2012.

1.2 Νέο Σχολείο
Στη φιλοσοφία του «Νέου Σχολείου» τέθηκαν προς απάντηση και εφαρμογή τρία κεντρικά,
αλληλένδετα παιδαγωγικά ερωτήματα: το τί μαθαίνουμε εξαρτάται από το πώς το μαθαίνουμε
και γιατί το μαθαίνουμε. Το τρίτο ερώτημα το γιατί μαθαίνουμε, συνίσταται στην προετοιμασία
των νέων γενιών ώστε να μπορούν:





Να συνεχίζουν να αποκτούν γνώσεις σε όλη τη διάρκεια του βίου.
Να συμμετέχουν με επιτυχία στην οικονομική ζωή της κοινωνίας με την εργασία.
Να ασκούν τον ρόλο του υπεύθυνου πολίτη.
Να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή.

1

Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (2010), Νέο Σχολείο, Αθήνα,
http://www.edulll.gr/?page_id=7
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Να αναπτύσσουν ταυτόχρονα αυτόνομη δράση αλλά και συλλογικό κοινωνικό πνεύμα.

Σε σχέση με το τι μαθαίνουμε, το «Νέου Σχολείο» ξεκινάει από τις βασικές γνώσεις, ικανότητες
και δεξιότητες που εφοδιάζουν το μαθητή και τη μαθήτρια, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα
παρακάτω:





Ικανότητα στην άνετη χρήση -προφορικά και γραπτά- της Ελληνικής Γλώσσας στην πρότυπη
μορφή της και σε ποικίλα επικοινωνιακά πλαίσια, ικανότητα που αποτελεί θεμέλιο όλης της
εκπαίδευσης και κλειδί για την επιτυχή συνέχιση των σπουδών.
Επάρκεια στην προφορική και γραπτή χρήση Ξένων Γλωσσών που διευρύνουν τους
νοητικούς ορίζοντες, εξοικειώνουν με άλλες κουλτούρες, ευνοούν την ευρωπαϊκή και διεθνή
επικοινωνία, διευκολύνουν τις σπουδές στο εξωτερικό και αποτελούν εφόδια
επαγγελματικής αποκατάστασης στην εποχή μας.
Γνωστική επάρκεια στα Μαθηματικά, χειρισμό των μαθηματικών εννοιών, εφαρμογή τους
στην καθημερινή ζωή, και παράλληλη ανάπτυξη της Μαθηματικής Λογικής και αφαιρετικής
ικανότητας. Κατάκτηση αντίστοιχων δεξιοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία.

Οι δεξιότητες στους τρεις αυτούς τομείς συνδέονται με σχολικά αντικείμενα και μπορούν να
ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν όμως δεξιότητες και αντιλήψεις που
διατρέχουν οριζόντια όλα τα σχολικά αντικείμενα:










Επάρκεια στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας που προϋποθέτει όχι μόνο την εξοικείωση με
τα εργαλεία της αλλά και την ικανότητα του μαθητή και της μαθήτριας να κρίνει και να
μπορεί να επιλέγει μέσα από την πληθώρα πληροφοριών και γνώσεων, που η τεχνολογία
αυτή παρέχει.
Έμφαση στη μεθοδολογία της μάθησης, με χτόχο την κατάκτηση από τον μαθητή, όχι
μνημικής αλλά λειτουργικής γνώσης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Η βασική παιδαγωγικά
αρχή για την απόκτηση λειτουργικής γνώσης είναι από την πρώτη μέρα του Σχολείου το
«μαθαίνω πώς να μαθαίνω».
Απόκτηση των ικανοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών και ευρηματικότητας για την επίλυση
απρόβλεπτων προβλημάτων.
Κοινωνική ευθύνη ως υπόβαθρο της ενεργητικής άσκησης του ρόλου του υπεύθυνου πολίτη
της δημοκρατικής κοινωνίας.
Πολιτισμική συνείδηση με την εσωτερίκευση των αξιών της ανθρωπιστικής παιδείας, την
καλλιέργεια της ικανότητας πρόσβασης στα ελληνικά και στα παγκόσμια αγαθά και την
προαγωγή της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητα εξασφαλίζοντας παράλληλα την
αναγνώριση των πολιτισμικών διαφορών.
Εθνική συνείδηση ως ενσυνείδητη υπαγωγή στην κοινότητα εθνικών συμφερόντων, η
συνείδηση του ανήκειν στην ομάδα πολιτών της Ελληνικής Δημοκρατίας, με βάση τις αξίες
της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη της.

Αυτές οι οριζόντιες ικανότητες, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η δυνατότητα
ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, ανάληψης ρίσκου και
διαχείρισης των συναισθημάτων, χρειάζεται να υποστηριχτούν από νέες δεξιότητες που πρέπει
να καλλιεργήσει το σχολείο.
Το πώς μαθαίνουμε του «Νέου Σχολείου» είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αναγκαιότητα των
νέων δεξιοτήτων, που διατρέχουν οριζόντια και εγκάρσια όλα τα σχολικά αντικείμενα. Είναι
κοινά αποδεκτό ότι για την προαγωγή αυτών των δεξιοτήτων και για μια νέα στάση απέναντι
στην Εκπαίδευση απαιτούνται νέες παιδαγωγικές τεχνικές και ένα πιο ευέλικτο μαθησιακό
περιβάλλον, που θα παίρνει υπόψη του τους διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης και θα
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ενθαρρύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες στο σχεδιασμό της προσωπικής τους μάθησης. Με
άλλα λόγια απαιτείται μεγαλύτερη εξατομίκευση της διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες του
μαθητή και της μαθήτριας και ενεργητικότερη συμμετοχή του στις δραστηριότητες μάθησης.
Είναι προφανές ότι αυτή η προσέγγιση συναρθρώνει την απόκτηση γνώσεων με τη
συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών και μαθητριών.
Για την εξυπηρέτηση της ανωτέρω φιλοσοφίας και των στόχων το «Νέο Σχολείο» οικοδομείται
στις εξής βασικές αρχές και αξίες:









Ολοήμερο: Το «Νέο Σχολείο» πρέπει να φροντίσει τη βιωσιμότητα ενός ολοήμερου
προγράμματος εγκαθιστώντας στο σχολικό χώρο δραστηριότητες και σχέσεις που θα κάνουν
τη ζωή των μαθητών και των εκπαιδευτικών ενδιαφέρουσα, δημιουργική και ευχάριστη.
Καινοτόμο: Το «Νέο Σχολείο» στηρίζει την καινοτομία τόσο στο επίπεδο των εκπαιδευτικών
διαδικασιών (να εμποδίζει το γέρασμα του εκπαιδευτικού συστήματος) όσο και στο επίπεδο
παραγωγής των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους (να προωθεί με κάθε τρόπο τη
δημιουργικότητα και στη μάθηση και στη διδασκαλία).
Αειφόρο: Το «Νέο Σχολείο» πρέπει να διαχειριστεί τις ιδέες της προστασίας του
περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, με την προώθηση περιεχομένων και
δραστηριοτήτων και θα διαχύσει τις ιδέες αυτές σε όλα τα μαθησιακά-διδακτικά αντικείμενα
(μιας και όλα τα σχετικά γνωστικά πεδία αλλά και οι καθημερινές δραστηριότητες
συνδέονται με αυτές).
Ενταξιακό: Το χαρακτηριστικό αυτό επιβάλλεται από τη γενικότερη αρχή ότι η εκπαίδευση
απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και δεν αφήνει κανένα από τα παιδιά της «στην άκρη».
Ψηφιακό: Το χαρακτηριστικό αυτό επιβάλλεται από την καθιέρωση των νέων τεχνολογιών
στην πρώτη γραμμή της επικοινωνία.
Ανοιχτό: Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, στις προκλήσεις των καιρών, στο διεθνές
περιβάλλον της χώρας μας, στην τεχνολογική πρόοδο και στον πολιτισμό.

1.3 Υποχρεωτική Εκπαίδευση: Νέα Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (2011)2: Αλλαγή εκπαιδευτικής κουλτούρας
Σε κάθε συζήτηση για το Δημόσιο Σχολείο που γίνεται είτε σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά
συνέδρια, είτε μέσα από την αρθρογραφία και τα ΜΜΕ τίθεται ως κεντρικό θέμα, ως ζητούμενο
ή ως μεγάλη έλλειψη της εκπαιδευτικής πολιτικής η αλλαγή της εσωτερικής εκπαιδευτικής
κουλτούρας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, δεκαετία έντονων παιδαγωγικών
προβληματισμών και ριζικών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη, τα εγχειρήματα για
τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
«σφραγίστηκαν» από τη φράση «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι η μεταρρύθμιση των
αναλυτικών προγραμμάτων».
Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΝΠΣ) αντιμετωπίζουν συνολικά και ενιαία την υποχρεωτική
εκπαίδευση, ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο, αφορούν το σύνολο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, στοχεύουν στην εσωτερική, ποιοτική μεταρρύθμιση των Σχολείων, έχουν στο
2

ΑΠ. 113730/Γ2, 3-10- 2011,
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%C
E%AE%20%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%
20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%
AD%CF%82%20%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82.pdf
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επίκεντρο το μαθητή, τον εκπαιδευτικό και τη σχολική μονάδα. Αποτελούν τη λύση και για την
αναβάθμιση του ρόλου και της ταυτότητας του Γυμνασίου, που σήμερα αποτελεί μια μετέωρη
βαθμίδα, που ασφυκτιά κάτω από την πίεση του Λυκείου και κυρίως των Πανελλαδικών.
Τα ΝΠΣ συντάχθηκαν από ομάδες ειδικών επιστημόνων, πανεπιστημιακών, αλλά κυρίως
μάχιμων εκπαιδευτικών μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία συμμετοχής. Εφαρμόστηκαν πιλοτικά3
σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια με πολλές παρεκκλίσεις και ελλείψεις, ενώ το 2014
σταμάτησε οριστικά η πιλοτική τους εφαρμογή χωρίς κανείς να γνωρίζει την τύχη τους.
Γιατί τα Νέα Προγράμματα Σπουδών είναι σύγχρονα, απαντούν στις ανάγκες των νέων
ανθρώπων και αποτελούν την πυξίδα για τον αναπροσδιορισμό της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
στη χώρα; Διότι: Λαμβάνουν υπόψη τα σύγχρονα επιστημονικά, κοινωνικά και πολιτικά
δεδομένα στη χώρα, στην Ευρώπη (βλέπε Europe: 2020, Σχολείο 21ου αιώνα) και χαράσσουν το
δικό μας δρόμο, θέτοντας ξεκάθαρους στόχους, αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, αξίες,
δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπου που θα ζήσει τον 21ο αιώνα, συγκεκριμένα στοχεύουν:







Στην απόκτηση ενός συνεκτικού και επαρκούς σώματος γνώσεων από όλες τις επιστήμες.
Στην ενίσχυση της ανθρωπιστικής διάστασης της εκπαίδευσης.
Στην καλλιέργεια σύγχρονης δημοκρατικής πολιτότητας (citizenship).
Στην καλλιέργεια όλων των ιδιοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στην
κοινωνία του 21ου αιώνα («ικανότητες - κλειδιά»): δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και
αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης, μετατροπή της θεωρίας σε πράξη, ικανότητα λύσης
προβλημάτων.
Στις μορφωτικές ικανότητες μιας δια βίου μάθησης, τα θεμέλια της οποίας οικοδομούνται
στο Σχολείο: οι ικανότητες της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων, της συνεργασίας,
της δημιουργικής σκέψης και δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό τα περιεχόμενα της διδασκαλίας-μάθησης πρέπει να αναπτύσσουν κριτικές και
δημιουργικές ικανότητες, που είναι οδηγοί για την κατανόηση και δράση στη ζωή. Η
αναμόρφωση των περιεχομένων από πληροφοριακή-κατακερματισμένη ύλη σε περιεχόμενα
ικανοτήτων και αξιών είναι ένας κεντρικός στόχος. Ο στόχος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός
για την υποχρεωτική εκπαίδευση η οποία απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και η οποία
δημιουργεί τα θεμέλια της μάθησης.
Έχουν στόχο οι μαθητές να γίνουν:






Δημιουργικές Προσωπικότητες. Πρόσωπα με αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση με κριτική και
δημιουργική στάση, που μπορούν να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν το προσωπικό τους
μέλλον, να επιδιώκουν την προσωπική ανάπτυξη, υγεία, ασφάλεια και ευημερία και να
αναπτύσσουν σχέσεις με διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά περιβάλλοντα, έτσι
ώστε να συμμετέχουν με επιτυχία στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
Ενεργοί και Υπεύθυνοι Πολίτες. Πολίτες με ισχυρή συνείδηση της ελληνικής ταυτότητας που
κατανοούν τις αλλαγές, αλληλεπιδρούν με τις τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες και
πολιτισμούς και υπηρετούν τις αξίες της διαφορετικότητας, του διαλόγου, της
υπευθυνότητας, της δημοκρατικής και δίκαιης κοινωνίας.
Πολίτες ευαίσθητοι και συμμέτοχοι στην αειφόρο ανάπτυξη. Πολίτες που κατανοούν τη
σχέση του ανθρώπινου με το φυσικό περιβάλλον, την τεχνολογία, τις επιπτώσεις στα
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κοινωνικά, πολιτιστικά και καταναλωτικά πρότυπα και συμμετέχουν στην προσωπική και
κοινωνική παρέμβαση για την αειφορία.
Μαθητές που απολαμβάνουν τη μάθηση και μπορούν να την αξιοποιούν στη ζωή (ή
μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν). Μαθητές με θετική στάση στη μάθηση, στέρεα θεμέλια
ουσιαστικών γνώσεων, ικανοτήτων και αξιών που εξελίσσονται και οδηγούν τη ζωή.
Μαθητές με ικανότητες να μαθαίνουν αυτόνομα και από διαφορετικές πηγές, να
συνεργάζονται και να αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις, να καλλιεργούν την ειλικρίνεια,
υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, να μπορούν να σχεδιάζουν το προσωπικό και συλλογικό
τους μέλλον.

Επιπλέον τα Νέα Προγράμματα Σπουδών:














Προβλέπουν δράσεις για την κοινωνική και προσωπική ζωή. Στο πλαίσιο της ζωής του Νέου
Σχολείου αναπτύσσονται δραστηριότητες, όπως: Συμμετοχή στην Τοπική Κοινότητα, Τέχνες
και Πολιτισμός, Υγιεινοί τρόποι ζωής, Αειφόρος Ανάπτυξη, Τεχνολογία και ΜΜΕ,
Επιχειρηματικές-Κοινωνικές Δράσεις, Παγκοσμιότητα και Τοπικότητα, Ταυτότητες και
πολιτισμική πολυμορφία, Κοινωνική Συμπεριφορά, Συλλογικότητα – Αλτρουισμός
(δραστηριότητες εθελοντισμού, «νοικοκυρέματος» του ίδιου του Σχολείου και της
κοινότητας στην οποία ανήκει), Ανθρώπινες Σχέσεις για τη βελτίωση του κλίματος του
Σχολείου (επίλυση συγκρούσεων, αντιμετώπιση εκφοβισμών κ.λπ.) κ.ά.
Υιοθετούν πλούσιες και δημιουργικές παιδαγωγικές που εστιάζουν στην ένταξη των
μαθητών, στην αξιοποίηση των εμπειριών τους, στο διάλογο και τη συμμετοχή, τη σύνδεση
με τις κοινότητες, τη διαφοροποιημένη και συνεργατική μάθηση. Σύνδεση των χώρων και
των χρόνων της σχολικής ζωής (διδασκαλία, σχολικές δραστηριότητες - σύνδεση με τις
τοπικές κοινότητες) σε ένα ανοικτό, ευέλικτο, συμμετοχικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον
μάθησης.
Επενδύουν στην αξιολόγηση για τη βελτίωση της μάθησης. Αξιολόγηση των μαθητών που
κυρίως αποβλέπει στην απόκτηση της ικανότητας για συνεχή ανατροφοδότηση, βελτίωση
και ενθάρρυνση της μάθησης. Στηρίζεται σε κριτήρια και αναπτύσσει τρόπους αξιολόγησης
όπως επίπεδα κατάκτησης στόχων/ικανοτήτων, περιγραφική αξιολόγηση, αξιολόγηση με
βάση σχέδια εργασίας (projects), αξιολόγηση με φάκελο εργασιών, αυτοαξιολόγηση
μαθητών
Αναγνωρίζουν τον ρόλο του Εκπαιδευτικού ως φορέα αλλαγής που αναστοχάζεται διαρκώς
τον κοινωνικό ρόλο του σχολικού μηχανισμού, το δικό του ρόλο εντός του Σχολείου, τις
καθημερινές διδακτικές και παιδαγωγικές του πρακτικές σε συνδυασμό με το περιεχόμενο
των μαθημάτων και τις κοινωνικές επιπτώσεις όλων αυτών και τον ενισχύουν με τη συνεχή
επιμόρφωση.
Είναι ανοιχτά στον Εκπαιδευτικό, το Μαθητή και την Κοινωνία και αποτελούν τη βάση
σχεδιασμού της Διδασκαλίας-Μάθησης. Έτσι γίνεται η μεγάλη αλλαγή: από το σχεδιασμό
της Διδασκαλίας με βάση το Σχολικό Εγχειρίδιο (κλειστό με έτοιμη γνώση), στο σχεδιασμό
με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών και την αξιοποίηση του Σχολικού Εγχειριδίου και άλλων
πηγών/υλικών. Με τον τρόπο αυτό Εκπαιδευτικοί και Μαθητές είναι δρώντα υποκείμενα,
που συνδέουν το Σχολείο με τη ζωή.
Εισάγουν το θεσμό του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στα
Δημοτικά Σχολεία με διεύρυνση υποχρεωτικού ωραρίου, με Αγγλικά, Τέχνες και
Πληροφορική από την Α΄ Δημοτικού, με ομίλους μαθητών για κοινωνικές δράσεις.
Προβλέπει την ολοκλήρωση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, με Πιστοποίηση για τα
Αγγλικά και την Πληροφορική με το τέλος της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Εισάγουν το καινοτόμο πρόγραμμα Σχολική και Κοινωνική Ζωή για την προσωπική και
κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.
10

Το νέο Πρόγραμμα υιοθετεί νέες αρχές οργάνωσης και εφαρμογής του. Είναι ένα πρόγραμμα
σπουδών:













Ανοικτό και ευέλικτο ως προς τον Εκπαιδευτικό ο οποίος θα έχει δυνατότητα παρέμβασης
και αυτενέργειας στο περιεχόμενο και μέθοδο διδασκαλίας· ως προς τη διαδικασία
σύνταξης, όπου συμμετέχουν μάχιμοι εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι των επιστημονικών
κλάδων και των ειδικών φορέων της Πολιτείας και επίσης ως προς τον Μαθητή.
Στοχοκεντρικό, ώστε να περιγράφεται με σαφήνεια η ανάπτυξη των βασικών γνώσεων και
δεξιοτήτων και από τις οποίες απορρέει η επιλογή περιεχομένων και διάρθρωσης της ύλης
καθώς και οι μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης.
Ενιαίο και συνεκτικό από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, ώστε με βάση τους
εκπαιδευτικούς στόχους να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η σύνδεση της γνώσης μεταξύ των
μαθημάτων της τάξης αλλά και από τάξη σε τάξη και βαθμίδα σε βαθμίδα.
Συνοπτικό ώστε να αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας και καθοδήγησης της εκπαιδευτικής
πράξης, που να είναι προσιτό στους Εκπαιδευτικούς αλλά και κατανοητό από τους γονείς.
Αυτό σημαίνει ότι η ύλη θα είναι περιορισμένη και θα εξασφαλίζεται η ισορροπία ανάμεσα
στα είδη μάθησης. Σημαίνει επίσης ότι η διαδικασία μάθησης ειδικά στις μικρές τάξεις
ολοκληρώνεται μέσα στο Σχολείο και απαλλάσσεται η οικογένεια από το άγχος της
διδασκαλίας στο σπίτι.
Διαθεματικό με την έννοια ότι προωθούνται και καλλιεργούνται με τρόπο εγκάρσιο, οι
βασικές δεξιότητες-ικανότητες καθώς και η ανάπτυξη θεμάτων και αξιών σε όλο το εύρος
των επιμέρους μαθημάτων,
Παιδαγωγικά διαφοροποιούμενο για να λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς ρυθμούς
μάθησης των μαθητών, τις ιδιαιτερότητες στην τάξη, τις διαφορετικές κοινωνικόπολιτισμικές αναπαραστάσεις και όλα τα άλλα στοιχεία, που καθιστούν τη διδασκαλία μια
μοναδική, μη-τυποποιημένη διαδικασία.
Ενσωματώνει στοιχεία της σύγχρονης ζωής, ώστε να καλλιεργεί την αποδοχή και την
κατανόηση μέσα από τη συλλογικότητα.
Προωθεί νέες μεθοδολογίες, που καλλιεργούν το βιωματικό και συνεργατικό τρόπο
μάθησης.
Χειραφετεί, αναπτύσσοντας την ικανότητα των μαθητών να παίρνουν τον έλεγχο της ζωής
τους με τρόπο αυτόνομο και υπεύθυνο.

Κατευθύνσεις αλλαγών του Προγράμματος Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:








Επικέντρωση των Προγραμμάτων της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στα ουσιώδη της μάθησηςκαι στη σύνδεση των επιμέρους διδακτικών-μαθησιακών αντικειμένων.
Εστίαση των περιεχομένων της μάθησης σε κεντρικές, ενοποιητικές ιδέες/έννοιες/γεγονότα
και διαδικασίες κλειδιά, που έχουν αξία στην πραγματική ζωή και οι οποίες αναπτύσσονται
και επεκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης.
Ανάπτυξη
των
περιεχομένων
της
διδασκαλίας-μάθησης
σε
μορφωτικά
αποτελέσματα/ενέργειες/δραστηριότητες για την απόκτηση μορφωτικών αξιών, γνώσεων
και δεξιοτήτων.
Καλλιέργεια θετικής στάσης για τη μάθηση.
Αξιοποίηση πολλαπλών μέσων διαμόρφωσης νοημάτων και επικοινωνίας (προφορικών,
έντυπων, εικονικών, ψηφιακών και πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεων).
Προγράμματα Σπουδών με σαφήνεια στους στόχους, προσανατολισμένα στην εκπαιδευτική
πράξη, ανοικτά στις συνεχείς εξελίξεις, συνεχώς ανανεούμενα και ευέλικτα ώστε να
αναπροσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών, και στη χρήση πολλαπλών πηγών.
Οργανώνουν τα γνωστικά αντικείμενα στα ευρύτερα Μαθησιακά-Διδακτικά Πεδία: Ελληνική
Γλώσσα και Γραμματεία, Ξένες Γλώσσες, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Περιβάλλον, και
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Τεχνολογία, Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας, Πολιτισμός και δραστηριότητες
Τέχνης, Σχολική και Κοινωνική Ζωή, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
Επιμηκύνεται ο μαθησιακός χρόνος (μακρύτερες διδακτικές περίοδοι), Διευρύνεται η έννοια
του μαθησιακού χρόνου ανοίγοντας το Σχολείο στην τοπική κοινωνία, όπου οργανώνονται
όχι μόνο ενδοσχολικές δραστηριότητες για το σκοπό αυτό, αλλά μετά τη λήξη της σχολικής
μέρας, μπορούν να οργανώνονται στις εγκαταστάσεις του Σχολείου δραστηριότητες με
ευθύνη των τοπικών αρχών.
Διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης των Προγραμμάτων Σπουδών.

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών αναγνωρίζουν τον καταλυτικό και αναντικατάστατο ρόλο της
Παιδείας σε τρία επίπεδα:
1. Το πρώτο είναι οι αξίες και οι αρχές μιας κοινωνίας, γιατί η Παιδεία μπορεί να μας κάνει να
συνειδητοποιήσουμε, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε.
2. Το δεύτερο επίπεδο είναι η ίδια η κοινωνική ισορροπία, η κοινωνική δικαιοσύνη και
αλληλεγγύη, γιατί ποιοτικά αναβαθμισμένη Παιδεία, σημαίνει ποιοτικά αναβαθμισμένη
κοινωνική συνοχή, με ισότητα ευκαιριών και δίκαιη αναδιανομή δυνατοτήτων.
3. Το τρίτο σημαντικό επίπεδο είναι η ίδια η ανάπτυξη της χώρας, ανάπτυξη και εκπαιδευτικό
σύστημα συνδέονται με οργανικό τρόπο.

1.4 Νέο Λύκειο
Το Λύκειο βρίσκεται στο πιο κρίσιμο στάδιο της μόρφωσης των νέων – εδώ παίρνονται οι πρώτες
βασικές αποφάσεις των μαθητών. Αποτελεί τον τελευταίο θεσμό Γενικής Παιδείας και ως εκ
τούτου οφείλει να δώσει ένα ουσιαστικό μορφωτικό περιεχόμενο τόσο για την κοινωνική εξέλιξη
των νέων όσο και για την εκπαιδευτική τους μετάβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το σημερινό Λύκειο είναι το πλέον αναποτελεσματικό της τελευταίας εικοσαετίας. Στην
προηγούμενή του μορφή, αυτή των Κατευθύνσεων, είχαμε το Λύκειο των δύο ταχυτήτων:
Μαθήματα Κατεύθυνσης για τα οποία υποχρεωτικά ή όχι ενδιαφέρονταν οι μαθητές, αφού
οδηγούσαν σε πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας τα
οποία γνώριζαν καθολική απαξίωση.
Στη σημερινή του μορφή, έχουμε το Λύκειο των τριών ταχυτήτων:




Μαθήματα προσανατολισμού, πανελλαδικά εξεταζόμενα στα οποία εστιάζουν οι μαθητέςυποψήφιοι για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Μαθήματα Προσανατολισμού μη πανελλαδικά εξεταζόμενα που η παρακολούθησή τους
είναι προβληματική.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας με μηδενικό ενδιαφέρον από τους μαθητές. Π.χ. Οι μαθητές της
Θετικής Κατεύθυνσης διδάσκονται Βιολογία προσανατολισμού αλλά το εξετάζονται
πανελλαδικά μόνο όσοι θα επιλέξουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας).
Δεδομένης της μεγάλης δυσκολίας των μαθημάτων, στην καλύτερη περίπτωση η πλειοψηφία
των υπόλοιπων μαθητών, που ενδιαφέρονται για είσοδο στις Πολυτεχνικές κλπ Σχολές
υπομένουν στωικά τη Βιολογία Προσανατολισμού. Αντίστροφο πρόβλημα υπάρχει με τα
Μαθηματικά Προσανατολισμού, τα οποία δεν εξετάζονται πανελλαδικά στο τρίτο
Επιστημονικό Πεδίο.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, σε θεσμικό και λειτουργικό επίπεδο, είναι το Ενδοσχολικό
Απολυτήριο. Μέχρι πέρσι, το Απολυτήριο ήταν μερικά Εθνικό και μερικά Ενδοσχολικό. Από φέτος
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θα είναι για όλους τους μαθητές Ενδοσχολικό. Πρόκειται για μία σοβαρή οπισθοδρόμηση σε
σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, όπου το Απολυτήριο είναι πλήρως Εθνικό.
Μετά την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και τη θεματοδότηση στις απολυτήριες εξετάσεις
του Ιουνίου αποκλειστικά από τους εκπαιδευτικούς κάθε Σχολικής Μονάδας, το Λύκειο
«μοιράζει» τα δικά του Απολυτήρια, με ότι αυτό συνεπάγεται. Ήδη, στο εξωτερικό, οι κάτοχοι
του Ενδοσχολικού Απολυτήριου που εισήχθη το 2010-2011 (για ένα πολύ μικρό ποσοστό
τελειόφοιτων) γίνονται δεκτοί μόνο σε Πανεπιστήμια που βρίσκονται στη βάση των διεθνών
αξιολογήσεων.
Παράλληλα, σε όλες τις εξαγγελίες για το χαρακτήρα και τη δομή του Λυκείου διαπιστώνεται μία
αντίφαση: Από τη μία πλευρά εξαίρεται η παροχή Γενικής Παιδείας αλλά από την άλλη
προσφέρεται (και μάλιστα με ατελέσφορη μεθοδολογία) μία αυξανόμενη εξειδίκευση, που
αναιρεί αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό. Ούτως ή άλλως, η «εξειδίκευση» είναι το αποτέλεσμα
πιέσεων και σκληρών διαπραγματεύσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών κλάδων και του ΥΠΠΕΘ και
δεν προσανατολίζεται στις ανάγκες της Τριτοβάθμιας ή/και της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.
Πιστεύουμε ότι οι άξονες μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού του Νέου Λυκείου θα πρέπει να
διαμορφωθούν κάτω από τις εξής προϋποθέσεις:










Να βασιστούν στο Σχέδιο Νόμου για το Νέο Λύκειο (2010), το οποίο με τη σειρά του
βασίστηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (2009), έλαβε υπόψη το συνολικό σχεδιασμό του «Νέου Σχολείου» (2010),
στηρίχτηκε στις κατευθύνσεις της ΕΕ για το Σχολείο του 21ου αιώνα (Europe 2020) και
προέκυψε από τον διάλογο που διεξήχθη στα πλαίσια Διακομματικής Επιτροπής (2012) της
Βουλής των Ελλήνων.
Να συνταχθούν τα Νέα Προγράμματα Σπουδών με εφαρμογή της φιλοσοφίας του «Νέου
Σχολείου» και στα Νέα Προγράμματα Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (2011).
Το τελικό προϊόν – τυπικό και ουσιαστικό – το Απολυτήριο του Λυκείου θα πρέπει να είναι
ισχυρό και να έχει την καθαρή μορφή του Εθνικού Απολυτηρίου, όπως άλλωστε συμβαίνει
και στις ομόρροπες χώρες της Ευρώπης. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαία προϋπόθεση – εκτός των
άλλων – τόσο για την ενδεχόμενη κινητικότητα των αποφοίτων του Ελληνικού Λυκείου σε
Ξένα Πανεπιστήμια με υψηλό βαθμό στη σχετική κατάταξη όσο και στις προσλήψεις στο
Δημόσιο Τομέα ή στην αγορά εργασίας. Η απόκτηση απολυτηρίου με αξιολογικές
διαδικασίες που διαμορφώνονται από κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά, θα οδηγήσει στη
γνωστή έκρηξη του ποσοστού των αριστούχων, όπως συνέβη στη δεκαετία του 1990 και στην
πλήρη απαξίωση του ίδιου του Απολυτηρίου. Ένα τέτοιο αναχρονιστικό πισωγύρισμα
συνιστά πλήρη άγνοια των εκπαιδευτικών πραγμάτων και θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει η
Ελλάδα νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού.
Η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να στηριχτεί στο Εθνικό
Απολυτήριο ή και σε Πανελλαδικές Εξετάσεις, όπως περίπου ήταν πριν από την εκπαιδευτική
ανατροπή της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. Η δημιουργία Ειδικού
Προπαρασκευαστικού Έτους είναι μια παλιά ιδέα, έχει πλήρως αντιεκπαιδευτικό
προσανατολισμό, αφού δραματοποιείται έτι περαιτέρω ένα ούτως ή άλλως τεχνικό θέμα και
όσες φορές δοκιμάστηκε να συζητηθεί σοβαρά απορρίφτηκε μετά επαίνων. Στην ουσία
αφαιρεί θεσμικά και υποχρεωτικά ένα έτος από την εκπαίδευση των νέων με μεγάλο
κοινωνικό και οικονομικό κόστος.
Η Α΄ Λυκείου είναι τάξη Γενικής Παιδείας και οι τάξεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου έχουν αυξανόμενη
παρουσία μαθημάτων εμβάθυνσης.
Ανασχεδιασμός των Τμημάτων Προσανατολισμού κυρίως στη Γ΄ Λυκείου ώστε να εκλείψουν
τα μαθήματα 2 ταχυτήτων όπως περιγράφηκε παραπάνω. Επισημαίνεται ότι η δομή και ο
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χαρακτήρας των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου θα πρέπει να προσδιορίσουν σε
μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια και όχι το αντίστροφο.
Αξιοποίηση του βιβλίου της ΟΥΝΕΣΚΟ, «Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα», που αποτελεί και τη
βάση για το περιεχόμενο της Γενικής Παιδείας σ’ όλο τον Κόσμο.
Αντιμετώπιση του παιδαγωγικού και πολιτιστικού ελλείμματος όχι με αποσπασματικά μέτρα
όπως λ.χ. εισαγωγή μαθήματος επιλογής στη Γ΄ Λυκείου (πολύ αργά), αλλά με διάχυση των
αντικειμένων στον κορμό της Γενικής Παιδείας όλων των τάξεων.
Ενίσχυση του Τεχνολογικού Λυκείου σ’ όλο το περιεχόμενό του, ώστε εκτός των άλλων, να
εκλογικευτεί και η πλασματική πανεπιστημιακή ζήτηση – με την ακολουθούμενη μεγάλης
έκτασης εγκατάλειψη σπουδών – και να αποδραματοποιηθεί το σχήμα των Πανελλαδικών
Εξετάσεων.
Επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων διαμορφωμένης όμως με λογική, σύνεση και
επαγγελματισμό. Η αλήθεια είναι ότι η βιαστική δημιουργία της Τράπεζας είχε σαν
αποτέλεσμα σημαντικά λειτουργικά και παιδαγωγικά προβλήματα. Όμως, μετά από σχετική
βελτίωση, κατάλληλο εμπλουτισμό και κυρίως χωρίς ακρότητες η Τράπεζα Θεμάτων μπορεί
να γίνει βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της παραπαιδείας. Παράλληλα δε, η Τράπεζα
Θεμάτων αποτελεί σημαντικό εργαλείο εσωτερικής αξιολόγησης του παρεχόμενου
εκπαιδευτικού έργου.
Η Ερευνητική Εργασία που αποτελεί μία σοβαρή καινοτομία στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του
Λυκείου να διδάσκεται από επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς και να μην αποτελεί
καταφύγιο κάλυψης ωραρίου.
Εκσυγχρονισμός σε θεσμικά-λειτουργικά θέματα π.χ. αναμόρφωση της νομοθεσίας για το
θέμα των απουσιών καθώς και σε άλλα παιδαγωγικά ζητήματα.
Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής: Τα περισσότερα Σχολεία είναι θλιβερά και μίζερα
συγκροτήματα αποκρουστικών κτιρίων. Ριζική ανατροπή αυτής της αποκρουστικής εικόνας
με ρηξικέλευθες παρεμβάσεις, όπως π.χ. διεθνείς αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, σύνδεση της
αρχιτεκτονικής εξωτερικών και εσωτερικών χώρων με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Προώθηση των καινοτόμων προγραμμάτων στο Λύκειο: Είναι ακριβώς το μη τυπικό Σχολείο,
που μας δείχνει το δρόμο για την Τυπική Εκπαίδευση.
Το τελευταίο και αυτονόητο: Επαναφορά της Αξιολόγησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, Έργου
και Εκπαιδευτικών.

1.5 Διάδοση της Καινοτομίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Προκρίνουμε την υιοθέτηση μηχανισμών, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, διάδοσης της
εκπαιδευτικής καινοτομίας και βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών, στο σύνολο του
εκπαιδευτικού συστήματος, από όπου και αν η καινοτομία και οι βέλτιστες πρακτικές
προέρχονται: πειραματικά και πρότυπα σχολεία, οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική μονάδα της
δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παιδείας, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Σε αυτό το
πλαίσιο πρέπει να αξιολογηθούν οι έως τώρα σχετικές προσπάθειες όσο και οι διαπιστωμένα
αποτελεσματικές διεθνείς πρακτικές διάδοσης της εκπαιδευτικής καινοτομίας και γενικότερα
των βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Ε.Κ.)
2.1 Εισαγωγή
Στη βαθιά οικονομική κρίση που βιώνει σήμερα η Ευρώπη καθίσταται επιτακτικότερη η ανάγκη
για την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης. Τα θεμέλια αυτής της συνεργασίας τέθηκαν από τους Ευρωπαίους Υπουργούς για
την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έγκριση του ανακοινωθέντος της Μπριζ το 2010.4
Το ζητούμενο των κοινών πολιτικών είναι κυρίως η μεγαλύτερη ανταπόκριση των προγραμμάτων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η καλύτερη
πρόβλεψη σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και η αύξηση των επενδύσεων στον τομέα
αυτό.
Η «Ατζέντα με Νέες Δεξιότητες και Νέες Θέσεις Εργασίας»5, μια από τις επτά εμβληματικές
πρωτοβουλίες για την «Ευρώπη του 2020», υπογραμμίζει πως η Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση και γενικότερα η Διά Βίου Μάθηση, συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης, αλλά
και στην επίτευξη μιας κοινωνικής και ταυτόχρονα ανταγωνιστικής σε παγκόσμιο επίπεδο
Ευρώπης.
Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του ΟΟΣΑ το 20126 η ζήτηση άριστα καταρτισμένων
εργαζομένων για την κάλυψη των αναγκών της οικονομίας της γνώσης στις χώρες του ΟΟΣΑ
συνέχισε να αυξάνεται, ακόμα και κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας ύφεσης.
Για τους νέους η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση θα πρέπει να παρέχει εναλλακτικές
λύσεις τόσο για να βρουν εργασία όσο και για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Η ανάπτυξη νέων
προσεγγίσεων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του
ευρωπαϊκού στόχου για το 2020, να συμμετέχει τουλάχιστον το 15% των ενηλίκων στη Διά Βίου
Μάθηση.
Το ευρωπαϊκό όραμα για μια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με παγκόσμια εμβέλεια
και αναγνώριση, όπως διατυπώθηκε με το ανακοινωθέν της Μπριζ θέτει ιδιαίτερα φιλόδοξους
στόχους, μεταξύ των οποίων την αναγνώριση και την πιστοποίηση κάθε μαθησιακής
διαδικασίας, με κοινούς δείκτες τόσο σε Εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό
εκδόθηκε και η σύσταση του Συμβουλίου στις 20-12-2012 για την επικύρωση της Μη- Τυπικής
και της Άτυπης Μάθησης7.

4

“Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Περίοδος 2011-2020”, Ανακοινωθέν των Ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Φορέων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Συνεδρίαση της Μπριζ στις 7 Δεκεμβρίου 2010 για την επανεξέταση της στρατηγικής προσέγγισης και των
προτεραιοτήτων της διαδικασίας της Κοπεγχάγης για τα έτη 2011-2020.
5

Agenda for “New Skills for Jobs”. Πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. έως το 2020, για
την Απασχόληση, τη Σχολική Διαρροή, την Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp? catId=958&langId=en
6

OECD (2012), Education at a glance 2012: OECD Indicators, OECD Publishing

7

Σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της Μη Τυπικής και της Άτυπης
Μάθησης, 2012/C 398/01
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Για την υλοποίηση των νέων καινοτόμων πολιτικών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση απαιτούνται πρόσθετοι πόροι. Η οικονομική ύφεση δεν πρέπει να οδηγήσει στη
μείωση των επενδύσεων στον τομέα αυτό. Παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς πρέπει να
αναζητήσουμε καινοτόμες λύσεις για να εξασφαλιστεί βιώσιμη χρηματοδότηση ειδικά για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, η οποία βέβαια θα πρέπει να καταμεριστεί δίκαια και
αποτελεσματικά.
Εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, βρίσκεται το 16,9% των νέων έως 24 ετών
στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της
ΓΣΕΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης8. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να τοποθετείται στις
πρώτες θέσεις εντός της «Ε.Ε. των 28» αναφορικά με τους NEETs. Με τον όρο NEETs, («young
people Not in Education, Employment or Training»), περιγράφεται ο νεανικός πληθυσμός μίας
χώρας, ηλικίας 15 έως 24 ετών, που απέχει από κάθε διαδικασία Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Απασχόλησης, δηλαδή είναι «απών» από κάθε μείζονα θεσμική μέριμνα του κοινωνικού
κράτους.
Είναι προφανές ότι όλοι οι αναπτυξιακοί στόχοι της χώρας διασταυρώνονται στον παράγοντα
άνθρωπο. Η επίτευξη τους περνάει υποχρεωτικά μέσα από τη διαρκή βελτίωση του ανθρώπινου
δυναμικού της χώρας. Ο σύγχρονος Έλληνας καλείται μέσα από τις πιο βασικές ιδιότητες του,
αυτή του εργαζόμενου και του πολίτη να υπηρετήσει το συλλογικό εθνικό στόχο εξόδου από την
κρίση αλλά και να συμμετέχει στην αλλαγή της συλλογικής συνείδησης και κουλτούρας.
Σήμερα είναι απόλυτη αναγκαιότητα για τη χώρα μας η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού
προτύπου. Ένα πρότυπο όμως, το οποίο προϋποθέτει ένα σύγχρονο, υψηλού επιπέδου
εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελεσματικό, κοινωνικά δίκαιο, ανοικτό και ευέλικτο στις μεταβολές
των τάσεων τόσο σε επίπεδο παραγωγής και ενσωμάτωσης της νέας γνώσης, όσο και σε επίπεδο
προσαρμογής στις συνθήκες της Αγοράς Εργασίας, αλλά και στις κοινωνικές απαιτήσεις.
Πιο συγκεκριμένα, είναι ανάγκη, χάριν αυτών που θέλουν να εργαστούν και αυτών που θέλουν
να απασχολήσουν εργαζόμενους, οι σχεδιασμοί της Πολιτείας να προνοούν ώστε οι διαθέσιμοι
προς απασχόληση να καλύπτουν το πλήρες φάσμα των εξειδικεύσεων, που απαιτεί η ελληνική
οικονομία, όπως αυτή εξελίσσεται σε βάθος χρόνου, για να κλείσει επιτέλους το σημαντικό
χάσμα, που για πολλές δεκαετίες υπάρχει στην ελληνική οικονομία μεταξύ ζήτησης και
προσφοράς εξειδικευμένων απασχολησίμων.
Στη διαδικασία μεταρρύθμισης του Συστήματος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
είναι πολύ χρήσιμη η συνεργασία των φορέων χάραξης πολιτικής. Η ενισχυμένη συνεργασία,
όπως η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας» ή η χρήση των ευρωπαϊκών
εργαλείων, συμβάλλει σε αυτό. Ωστόσο, η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δεν πρέπει
να αντιμετωπίζεται αυτοτελώς. Αποτελεί τμήμα τόσο των Συστημάτων Μάθησης όσο και του
οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται στη χώρα. Είναι σημαντικό η
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών, να δίνει ευκαιρίες
για ικανοποιητική σταδιοδρομία, ενώ παράλληλα να συνδράμει τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη
ικανοτήτων, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρές και ανταγωνιστικές. Η αξιοποίηση των
μέχρι τούδε μεταρρυθμίσεων προϋποθέτει να τις γνωρίζουν -και να τις συνδιαμορφώνουν- τόσο
τα άτομα όσο και οι επιχειρήσεις. Πρέπει συνεπώς να προβάλλονται και στα μεν και στις δε τα

8

«Βαρόμετρο Απόντων. Ανίχνευση, κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την
καταπολέμηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι Neets (Young People Not in Education,
Employment or Training)», ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, GPO, 21/6/2011 – 31/5/2013.
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πλεονεκτήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.9

2.2 Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.)
Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί μια ισχυρή
συνιστώσα για δημιουργική άμιλλα με κοινωνική συνοχή. H Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση στηρίζει την Ανάπτυξη και προετοιμάζει τους νέους για την είσοδό τους στην ενεργό
επαγγελματική και κοινωνική ζωή και γι’ αυτό η σύνδεσή της με το εργασιακό και αναπτυξιακό
περιβάλλον είναι απαραίτητη. Έρευνες έχουν δείξει ότι σε χώρες που είναι ανεπτυγμένη η
Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, τα ποσοστά ανεργίας είναι χαμηλά.
Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες ο αριθμός των μαθητών, που επιλέγουν την Τεχνική και
Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι μεγαλύτερος του αριθμού των μαθητών που επιλέγουν την
Γενική Εκπαίδευση. Ο λόγος είναι ότι από την Τεχνική Εκπαίδευση η είσοδος στην αγορά
εργασίας κι εύρεση απασχόλησης είναι πολύ ευκολότερη. Στη χώρα μας έρευνες (προ κρίσης,
πόσο μάλλον τώρα) έδειξαν ότι η αγορά και οι επιχειρήσεις χρειάζονται μεσαία στελέχη καλά
καταρτισμένα. Όχι επιστήμονες αλλά ούτε και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Όμως οι μαθητές
επιλέγουν την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση σε ποσοστό μόλις 20% και μάλιστα με
τάση μείωσης.
Στη χώρα μας η Επαγγελματική Εκπαίδευση βρίσκεται σε κρίση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί
να επιτύχει τους στόχους της, είτε αυτοί είναι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί, είτε είναι
κοινωνικοί και αναπτυξιακοί. Μερικά από τα αίτια που συμβάλλουν στην υποβάθμιση της
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην χώρα μας είναι:
 Οι συχνές αλλαγές στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Τ.Ε.Ε. οι οποίες δημιουργούν σύγχυση και
ανασφάλεια στην κοινωνία, με αρνητικές επιπτώσεις. Είναι απαραίτητος ένας εύλογος
χρόνος εφαρμογής κάθε εκπαιδευτικής αλλαγής για να μπορέσει να δώσει αποτελέσματα,
και να γίνει η αξιολόγησή της.
 Η απουσία κατάλληλου Θεσμικού Πλαισίου που να συνδέει ουσιαστικά την Τεχνική –
Επαγγελματική Εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και την οικονομία.
 Η μη θεσμοθετημένη εμπλοκή της εργοδοσίας στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων και του
αναλυτικού προγράμματος στην Τ.Ε.Ε., ίσως δε και στο επίπεδο των 13 περιφερειών της
χώρας.
 Τα χρόνια προβλήματα υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχουν καταστεί – ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των
δραματικών ποσοστών της ανεργίας των νέων – τόσο έντονα και επείγοντα, ώστε να
απαιτείται η υλοποίηση ριζικών μεταρρυθμίσεων το συντομότερο δυνατό.
 Η ανεπάρκεια ή το παρωχημένο των παρεχομένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων,
με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένη η εμπιστοσύνη των εργοδοτών προς τους αποφοίτους
της Τ.Ε.Ε. πράγμα που οφείλεται στο έλλειμμα εκπαίδευσης των διδασκόντων σε νέες
δεξιότητες, για τις οποίες υπάρχει υφιστάμενη και μέλλουσα ζήτηση στην αγορά,
 Παλιές, βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις ενάντια στη δήθεν «υποδεέστερη χειρωνακτική
εργασία», μαζί με την έλλειψη ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τις δυνατότητες και τις
ευκαιρίες, που μπορεί να προσφέρει η Τ.Ε.Ε.
 Η παντελής έλλειψη διασύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας
και την οικονομία.
9

Ενημερωτικό Σημείωμα: Καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση, καλύτερη ποιότητα ζωής , Μάρτιος 2015,
Θεσσαλονίκη, CEDEFOP.
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Η απουσία πρακτικής άσκησης σε σχετικό επαγγελματικό χώρο για ικανό χρονικό διάστημα.
Τα μαθησιακά κενά μερίδας των αποφοίτων Γυμνασίου, οι οποίοι κατά κανόνα
κατευθύνονται στη Τ.Ε.Ε., επειδή θεωρείται από τους ίδιους και τους γονείς τους ως η πιο
εύκολη λύση.

Βασικός στόχος για την Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση θα πρέπει να είναι: Η καταξίωση
του «Επαγγελματικού Σχολείου» ως ενός ενός Σχολείου πρώτης επιλογής, ικανού να εξασφαλίσει
στον απόφοιτό του σταθερή εργασία σύμφωνη με τις κλίσεις και το ταλέντο του, κοινωνική
καταξίωση και απεριόριστες δυνατότητες ανέλιξης.
Η επίτευξη αυτού του βασικού στόχου περνάει μέσα από την αναδιοργάνωση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενός αυτοδύναμου Σχολείου, στην Ανώτερη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το Σχολείο αυτό πρέπει:





Να στοχεύει στην αύξηση των ευκαιριών και στη διεύρυνση των επιλογών και των
δυνατοτήτων των μαθητών.
Να λαμβάνει υπόψη του τις υπαρκτές σήμερα ανάγκες της οικονομίας, της αγοράς και της
αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας.
Να προσφέρει δυνατότητες επιλογών σε προγράμματα και εκπαιδευτικές διαδρομές, για την
ολοκλήρωση των επαγγελματικών τους στόχων, χωρίς φραγμούς και μονόδρομους.
Να απαντά στη διαφορετικότητα των μαθητών, στις διαφορετικές επιθυμίες και δυνατότητές
τους, να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και να είναι δομικά και εκπαιδευτικά, αντίθετο σε κάθε
μορφή περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.

Βασικές πολιτικές για την αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα
μας θα πρέπει να είναι:
 Η αποτελεσματική λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την επάρκεια σε γνώσεις και δεξιότητες,
που αποκτούν οι μαθητές στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο και κυρίως, από τη στάση (και τον
τρόπο έκφρασης αυτής της στάσης) των εκπαιδευτικών απέναντι στη διαδικασία της
Τεχνολογίας και της Παραγωγής. Η ύπαρξη κατάλληλων μαθημάτων και μεθόδων, με στόχο
να γνωρίσουν οι μαθητές του Γυμνασίου τις γενικές τεχνολογικές δεξιότητες και ικανότητες
και να αποκτήσουν την ανάλογη τεχνολογική κουλτούρα, εξασφαλίζει την απαιτούμενη
αυτογνωσία για τη μετέπειτα εκπαιδευτική τους πορεία.
 Η ενίσχυση του ρόλου του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Γυμνάσιο και η
ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των χαρακτηριστικών των μαθητών για τον
προσδιορισμό των κλίσεων και των ιδιαίτερων δεξιοτήτων τους. Παράλληλα είναι πολύ
σημαντική η ανάπτυξη μιας διαδικασίας συμβουλευτικής υποστήριξης στη Γ’ Γυμνασίου για
τους μαθητές και τους γονείς τους με στόχο την επιλογή του κατάλληλου τύπου Σχολείου
για τη συνέχεια των σπουδών τους.
 H παροχή ενός στέρεου και ολοκληρωμένου πλαισίου επαγγελματικών γνώσεων και
δεξιοτήτων στον απόφοιτο της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που του
επιτρέπει να προχωρήσει γρήγορα στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, καθώς και
ευρεία γνώση και ικανότητες για τη Διά Βίου Μάθηση.
 Αναπόσπαστο τμήμα των Προγραμμάτων Σπουδών της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Τεχνικής
- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποτελούν τα μαθήματα που σχετίζονται με την ευρύτερη
κοινωνική μόρφωση.
 Ο προσδιορισμός των ειδικοτήτων του Τεχνολογικού Λυκείου κυρίως με βάση τις
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας οι οποίες θα πρέπει να συναποφασίζονται με τους άμεσα
ενδιαφερόμενους, όπως επαγγελματικά επιμελητήρια και ομοσπονδίες, σύμφωνα με τις
ανάγκες του παραγωγικού περιβάλλοντος. Η λειτουργία των ειδικοτήτων στα κατά τόπους
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Τεχνολογικά Λύκεια πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνδιαμόρφωσης με τις Τοπικές και
Περιφερειακές Αρχές και τους παραγωγικούς συντελεστές. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
εξετάζεται σοβαρά η λειτουργία ειδικοτήτων σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις
ευκαιρίες απασχόλησης, την υπάρχουσα ανεργία των νέων και τη διαρθρωτική ανεργία.
Ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, παράλληλα με τη
λειτουργία των ειδικοτήτων, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα παραγωγικά Υπουργεία. Μέσω
αυτής της διαδικασίας, οι νέοι και οι οικογένειές τους «αντιλαμβάνονται» άμεσα και
χειροπιαστά την προστιθέμενη αξία, που έχει η ΤΕΕ στην προσωπική ανάπτυξη και ευημερία
τους.
Η ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών συμβατών με τα εθνικά πρότυπα «Επαγγελματικών
Περιγραμμάτων», όπως αυτά τροποποιούνται και κάθε φορά ισχύουν. Σε αυτά αναλύεται το
επάγγελμα ή η ειδικότητα και αποτυπώνονται οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που
απαιτούνται για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή της ειδικότητας. Τα
προγράμματα σπουδών πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET).
Με τον τρόπο αυτό αφενός ενισχύεται η δυνατότητα κινητικότητας των αποφοίτων του
Τεχνολογικού Λυκείου και πέραν των εθνικών συνόρων, αφετέρου διασφαλίζεται η
αναγνώριση και η κατοχύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Η άρση των φραγμών στις μετακινήσεις ή εγγραφές αποφοίτων από ένα Σχολείο σε άλλο ή
στην εσωτερική μετακίνηση, εφόσον εξασφαλίζονται τα «εκπαιδευτικά ελάχιστα» για κάθε
περίπτωση. Η δυνατότητα επιλογής επαγγελματικών στόχων και η επίτευξή τους μέσω
εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών εξασφαλίζει την ισότητα ευκαιριών στην
εκπαίδευση και στην απασχόληση.
Η συνεχής και συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερο βάρος και εξαιρετική σημασία. Αυτό το
ποιοτικό άλμα που φιλοδοξεί να πετύχει το Τεχνολογικό Λύκειο απαιτεί ειδική
επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αντικείμενα των ειδικοτήτων τους,
επικαιροποίηση και διεύρυνση των γνώσεών τους στα νέα τεχνολογικά και επιστημονικά
επιτεύγματα.
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και γενικότερα του
εκπαιδευτικού έργου είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία θα μας δώσει τα
στοιχεία εκείνα που χρειάζονται για να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε ανθρώπινο
δυναμικό, προγράμματα, διαδικασίες, μεθόδους και πιθανώς δομικές αστοχίες, εάν
προκύψουν.
Η λειτουργία «Τμημάτων Ειδίκευσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», εντός του
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και ενταγμένα στη λειτουργία του Τεχνολογικού
Λυκείου, διάρκειας ενός σχολικού έτους. Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν την
απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια σε επίπεδο ειδικότητας και να παρέχουν
ολοκληρωμένες γνώσεις στους αποφοίτους του Τεχνολογικού Λυκείου σε ειδικά και όχι
εξειδικευμένα θέματα των ειδικοτήτων τους. Στοιχεία που συνδέονται με τα Τμήματα αυτά
είναι:
Η ένταξη του θεσμού της πρακτικής άσκησης στη φάση αυτή της εκπαιδευτικής διαδικασίας
μπορεί να αποφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα εξασφαλίζοντας στους μαθητές
πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.
Οι απόφοιτοι των Τμημάτων αυτών, λόγω της επαρκούς ποσότητας αλλά και ποιότητας
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, έχουν περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες
απασχόλησης δεδομένης της μεγαλύτερης συμβατότητας με τις απαιτήσεις του
παραγωγικού συστήματος.
Επιπλέον, η δημιουργία των Τμημάτων αυτών διασφαλίζει καλύτερες προϋποθέσεις και
ευνοϊκότερο περιβάλλον στη διαδικασία μετάβασης από το Σχολείο στην ενεργό
επαγγελματική ζωή.
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Ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας των νέων και της
διαρθρωτικής ανεργίας, τα ποσοστά των οποίων σήμερα βρίσκονται σε απελπιστικά υψηλά
επίπεδα.
Η δημιουργία θεματικών Τεχνολογικών Λυκείων ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα
παραγωγής (Αγροτικά Λύκεια, Λύκεια Κτηνοτροφικής παραγωγής, κ.λ.π) και η θεσμοθέτηση
θεματικών δράσεων, που να συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω της συνέχισης της εκπαιδευτικής τους
πορείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι μαθητές της Τ.Ε.Ε θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα επιλογών σε προγράμματα και εκπαιδευτικές διαδρομές, για την ολοκλήρωση
των επαγγελματικών τους στόχων, χωρίς φραγμούς και μονόδρομους. Επίσης η διασφάλιση
της δυνατότητας να παρακολουθούν τις τεχνολογικές και εργασιακές εξελίξεις, αλλά και
προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, για την περαιτέρω εξειδίκευση και επαγγελματική τους
πρόοδο.
H λήψη μέτρων για την αύξηση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως
η προβολή πετυχημένων επαγγελματικών σταδιοδρομιών, που βασίζονται σε στέρεη
επαγγελματική εκπαίδευση.
Εκσυγχρονισμός των υποδομών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που
διαθέτουν σήμερα οι εκπαιδευτικές μονάδες και περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων,
που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Προς τούτο θα
πρέπει να διερευνηθεί η διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης εκτός των κρατικών ή
κοινοτικών πόρων και από τον ιδιωτικό τομέα.

2.3 Σύστημα Μαθητείας
Η εργασιακή εμπειρία τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης από τις επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, η
έλλειψη της εν λόγω εμπειρίας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τα άτομα που αναζητούν
εργασία για πρώτη φορά. Πολλοί νέοι είναι παγιδευμένοι σε έναν φαύλο κύκλο: δεν μπορούν να
ενταχθούν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, επειδή δεν διαθέτουν εργασιακή εμπειρία.
Όπως αποδεικνύεται, τα Συστήματα Μαθητείας έχουν μεγάλης κλίμακας αντίκτυπο στην
προώθηση της απασχόλησης των νέων, αποτελούν δε σημαντικό λόγο για τα χαμηλά επίπεδα
ανεργίας των νέων σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.10
Η μεγαλύτερη αναγνώριση της δυνατότητας, που δίνει η μάθηση στο χώρο εργασίας, να
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας έδωσε νέα πνοή στο θεσμό της
Μαθητείας. Αρκετές χώρες, περιλαμβανομένων όσων έχουν ήδη εφαρμόσει συναφή
προγράμματα, καθιερώνουν ή επεκτείνουν προγράμματα προώθησης της μάθησης στην
εργασία. Για παράδειγμα, στα Προγράμματα Μαθητείας της Ιταλίας περιλαμβάνονται πλέον
ορισμένα, που καταλήγουν στη χορήγηση τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης, ακόμη και
διδακτορικών διπλωμάτων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών
παρέχουν ολοένα και περισσότερο Προγράμματα Μαθητείας, μεταξύ άλλων στους τομείς του
Δικαίου και της Λογιστικής, ως εναλλακτικές μορφές μάθησης έναντι της πανεπιστημιακής
μάθησης. Η Σχολική Επαγγελματική Εκπαίδευση της Σουηδίας ενθαρρύνει επίσης την
παρακολούθηση Προγραμμάτων Μαθητείας.11

10

Global Employment Trends for Youth 2013. A generation at risk. ΔΟΕ 2013. (Παγκόσμιες τάσεις
απασχόλησης για τη νεολαία 2013. Μια χαμένη γενιά).
11

Ενημερωτικό Σημείωμα: Καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση, καλύτερη ποιότητα ζωής , Μάρτιος 2015,
Θεσσαλονίκη, CEDEFOP.
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Στην Ελλάδα, η μη αναγνώριση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εν γένει της
Διά Βίου Μάθησης, ως σημαντικού πλεονεκτήματος για την επιχειρηματικότητα αλλά και για την
εργασιακή πορεία ενός ατόμου, στιγμάτισαν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ως
δευτερεύουσα – κατώτερη ‘ανυπόληπτη’ και περιθωριακή ως προς τη Γενική Εκπαίδευση. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να μην δέχονται να συμμετέχουν στο κόστος της
Μαθητείας (όλα συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ) καθώς και στο γεγονός ότι ο αριθμός των
νέων, που παρακολουθούν αυτή την εκπαίδευση είναι συντριπτικά κατώτερος από αυτούς της
Γενικής Εκπαίδευσης και μάλιστα με τάση συνεχούς μείωσης.12
Βέβαια, το περιορισμένο ενδιαφέρον των επιχειρηματιών και γενικότερα της αγοράς για μια
σύγχρονη δομή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα ενδέχεται να συναρτάται και με την
έλλειψη σοβαρής και συστηματικής ενημέρωσής τους για τα οφέλη που μπορούν να
αποκομίσουν. Παράλληλα όμως είναι αναγκαία η εντονότερη ενεργοποίηση των κεντρικών και
περιφερειακών επαγγελματικών συνδέσμων και επιμελητηρίων.
Νομίζουμε ότι αξίζει να τονισθεί και σε αυτό το σημείο η τεράστια σημασία της λειτουργίας μιας
στιβαρής Επαγγελματικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο στρατηγικής σημασίας θέμα της
φυσιολογικής μείωσης και εξορθολογισμού του ενδιαφέροντος των νέων (και κυρίως των
οικογενειών τους) για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, περιορίζοντάς την κυρίως σε αυτούς που
πραγματικά επιθυμούν να σπουδάσουν σε αυτά.
Ο θεσμός της Μαθητείας μπορεί να διαδραματίσει στη χώρα μας έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Τα
Προγράμματα Μαθητείας, όπως και άλλες μορφές μάθησης στον χώρο εργασίας, θεωρούνται
ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος μάθησης. Παρέχουν στους νέους και στους ενήλικες
εξειδικευμένες αλλά και γενικές δεξιότητες, τις οποίες ζητούν οι εργοδότες, διευκολύνοντας κατ'
αυτόν τον τρόπο τη μετάβαση από το Σχολείο (ή άλλο περιβάλλον μάθησης) στην εργασία.
Ενισχύουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ Κυβερνήσεων, Κοινωνικών Εταίρων, Εργοδοτών και
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, γεγονός που εξηγεί γιατί η αναβίωσή τους αποτελεί παγκόσμια τάση.
Τα Προγράμματα Μαθητείας διακρίνονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:






Το μαθησιακό περιβάλλον εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και φορέα εκπαίδευσης ή
κατάρτισης.
Εντάσσονται στην Τυπική (Επίσημη) Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι μαθητευόμενοι αποκτούν
συγκεκριμένο προσόν καθώς και επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.
Οι μαθητευόμενοι συνήθως υπάγονται σε καθεστώς υπαλλήλου και αμείβονται για την
εργασία τους.
Υπό ιδανικές συνθήκες, βασίζονται σε σύμβαση ή επίσημη συμφωνία μεταξύ του εργοδότη
και του μαθητευόμενου, αλλά ενίοτε βασίζονται και σε σύμβαση με τον εκπαιδευτικό φορέα.

Η ανάπτυξη και λειτουργία ενός Συστήματος Μαθητείας, το οποίο θα λειτουργεί με το δυικό
σύστημα μπορεί να προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση
επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη των γλωσσικών,
μαθηματικών και άλλων ικανοτήτων τους αφού εκτός της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας
συμπεριλαμβάνει και θεωρητική εκπαίδευση στον εκπαιδευτικό φορέα.

12

Δρ. Χρύσα Παϊδούση, 2014, Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη
σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, Αθήνα, ΕΙΑΔ.
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Τα Προγράμματα Μαθητείας μπορεί να απευθύνονται σε αποφοίτους Γυμνασίου, σε
αποφοίτους Λυκείου, ακόμα και σε φοιτητές ή/και αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θα
πρέπει να εξετασθεί σοβαρά η θεσμοθέτηση σημαντικού τμήματος των σπουδών, ίσως ένα
ολόκληρου έτους, ως έτους μαθητείας. Η αλλαγή αυτή θα επιφέρει ίσως σημαντικές ποιοτικές
βελτιώσεις σε πολλές πτυχές της ΤΕΕ, τόσο στο μαθησιακό όσο και στο εργασιακό επίπεδο, αλλά
και στην ίδια την αγορά εργασίας και την οικονομία.
Μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε η οργανική σύνδεση Προγραμμάτων Μαθητείας με προσφερόμενα
Προγράμματα Σπουδών συγκεκριμένων ΤΕΙ, ειδικά αυτών που έχουν εντελώς εφαρμοσμένο
χαρακτήρα. Παρόμοια σχήματα έχουν ιδιαίτερη επιτυχία σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (π.χ.,
Duales System στο γερμανόφωνο χώρο, Qualificação Inicial Dual στην Πορτογαλία). Πέραν της
δυνατότητας να δοθεί έτσι πρόσθετος ρόλος σε αυτά τα Τμήματα των ΤΕΙ, θα προκύψει και η
ανάγκη προετοιμασίας των εκπαιδευτών για τα προγράμματα μαθητείας, κάτι που εν δυνάμει
μπορεί να εντείνει τη συνεργασία ανάμεσα σε ΑΕΙ και τον παραγωγικό ιστό.
Ενδεικτικά σε ένα Πρόγραμμα Μαθητείας που απευθύνεται σε αποφοίτους Γυμνασίου, η
αναλογία θεωρητικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στον εργασιακό χώρο θα μεταβάλλεται από
έτος σε έτος αυξανόμενη με την προοδευτική αύξηση της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. Η
διάρκειά του πρέπει να είναι τουλάχιστον τριών ετών. Η ολοκλήρωση ενός Κύκλου Μαθητείας
και η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης οδηγεί σε Πτυχίο Ειδικότητας
ενταγμένο στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
Στους αποφοίτους Γυμνασίου που παρακολούθησαν προγράμματα Μαθητείας πρέπει να δίνεται
η δυνατότητα -με την παρακολούθηση ενός συμπληρωματικού εκπαιδευτικού κύκλου- να
συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διασφαλίζοντας και σ’ αυτούς
ανοιχτούς δρόμους και εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με
κανόνες και αξιοκρατικά, δηλ. να αφορά σε κάποιους (μάλλον λίγους), που θα διακρίνονται για
την επίδοσή τους και θα αριστεύουν.
Τα Προγράμματα Μαθητείας μπορούν να τα λειτουργούν εκπαιδευτικοί φορείς Υπουργείων,
Οργανισμών, Κοινωνικοί Εταίροι καθώς και μεγάλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις (Υπουργείο
Τουρισμού, Υπουργείο Υγείας, ΟΑΕΔ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ,
ΣΕΤΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, Τιτάνας, Μεγάλα Ξενοδοχειακά Συγκροτήματα, κ.λ.π.). Το
περιεχόμενο των Προγραμμάτων Μαθητείας καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους, τα Επιμελητήρια και τους
Επαγγελματικούς Φορείς.
Στη διαδικασία ανάπτυξης του Συστήματος Μαθητείας πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη η
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας η οποία βρίσκεται στη δίνη της ύφεσης. Η δημιουργία
θέσεων εργασίας, η αναθέρμανση της επιχειρηματικότητας, με την ανασυγκρότηση της
οικονομίας της χώρας, αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πολιτική αύξησης της
απασχόλησης των νέων, αλλά και προσδιορισμού της ζήτησης σε δεξιότητες και σε
εκπαιδευμένο προσωπικό.

2.4 Η Επαγγελματική κατάρτιση
Η Επαγγελματική Κατάρτιση εστιάζει στην άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
ενισχύοντας τις προοπτικές απασχόλησης. Η Επαγγελματική Κατάρτιση διαχωρίζεται στην Αρχική
Επαγγελματική Κατάρτιση και στην Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση.
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Στο χώρο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης εντάσσονται δραστηριότητες που προσφέρουν
βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με
στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρωπίνου
δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Η
Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση απευθύνεται στον ενήλικο πληθυσμό που δεν έχει πάρει τις
βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε μια ειδικότητα ή θέλει να αλλάξει
ειδικότητα.
Οι κύριοι στόχοι της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι:





να εφοδιάσει τους καταρτιζόμενους με τα κατάλληλα προσόντα (ανάλογα με την
επιλεγόμενη ειδικότητα), μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και
πρακτικών γνώσεων,
να τους παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες με την ειδικότητα τους
δεξιότητες,
να διευκολύνει την επαγγελματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας,
να εξασφαλίζει την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής
διαδικασίας.

Στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση εντάσσεται η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού
που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι
οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη
στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική
ανάπτυξη.
Στην Ελλάδα, διαχρονικά, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση εν τέλει και η αξιοποίηση των
Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, με συνέπεια τη χαμηλή σύνδεση με την απασχόληση, τη χαλαρή σχέση με τη
διατήρηση της εργασίας και τον ισχνό βαθμό συνάφειας μεταξύ απασχόλησης και γνωστικού
αντικειμένου κατάρτισης. Τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάζονται σε σχετική πρόσφατη έρευνα
του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)13 αναδεικνύοντας τη διαχρονική
αναποτελεσματικότητα των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης στη χώρα μας,
ιδιαίτερα σε μία περίοδο που η ανεργία και ειδικότερα η ανεργία των νέων καταγράφει
δυσθεώρητα ποσοστά.
Οι προκλήσεις σήμερα για την Ελλάδα ως προς τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού
μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:14



Οι πιέσεις στον παραγωγικό ιστό επιβάλλουν την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων
για μια καλύτερη ανταπόκριση στην κοινωνία της γνώσης, την καινοτομία και την ικανότητα
ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών.
Οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται και εφαρμόζονται ταχύτατα, συνεπώς η ανανέωση του
ανθρώπινου δυναμικού με άτομα, που διαθέτουν υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης είναι
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κρίσιμος παράγοντας για τη διαχείριση των θεμάτων που απορρέουν από τις μεταβολές στην
επιστήμη και την τεχνολογία.
Η γήρανση πληθυσμού ωθεί στην ανάγκη εξεύρεσης μιας νέας ισορροπίας σε ό,τι αφορά την
κατάρτιση νέων ατόμων και την επανακατάρτιση των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων.
Μεγαλώνει η δεξαμενή των ατόμων μεγάλης ηλικίας για τους οποίους απαιτείται ανανέωση
των δεξιοτήτων τους.
Οι αλλαγές στο πεδίο της απασχόλησης σηματοδοτούν την τεράστια σημασία της Δια Βίου
Μάθησης και της διαφοροποίησης των επαγγελματικών διαδρομών των ατόμων.
Οι αναδιαρθρώσεις που συντελούνται σε περιφερειακό επίπεδο δημιουργούν την ανάγκη
κατάκτησης ενός υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων (κυρίως generic skills), που να
μπορούν να μετακινούνται μεταξύ κλάδων, ατόμων και περιφερειών.
Οι ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι
νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, οι γυναίκες, οι εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας, οι
μετανάστες, κ.λπ. έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε γνώσεις και δεξιότητες.

Το Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οφείλει να μεταρρυθμιστεί,
προκειμένου:15





Να υποστηριχθεί και να καταστεί εφικτός ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής σε
ανταγωνιστικούς κλάδους της οικονομίας.
Να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό η διαρθρωτική αναντιστοιχία ανάμεσα στις ανάγκες της
οικονομίας και στα διαθέσιμα προσόντα των νέων.
Να προληφθεί ο μόνιμος αποκλεισμός νέων, που προέρχονται από ασθενή οικονομικά
στρώματα ή από οικογένειες μεταναστών.
Να αποκτήσουν οι νέοι εκείνες τις δεξιότητες-κλειδιά στην ανάγνωση, τη γραφή, τις θετικές
επιστήμες και τις τεχνολογίες της πληροφορικής, που θα τους παράσχουν τη δυνατότητα
ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία της γνώσης.

Ο νόμος 3879/2010 για την Δια Βίου Μάθηση στη χώρα μας είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος
δημιουργεί το δίκτυο και θέτει τη βάση για μία δομημένη Δια Βίου Μάθηση στη χώρα μας. Στο
πλαίσιο αυτού του νόμου επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η αποκέντρωση στο χώρο της
Επαγγελματικής Κατάρτισης, αφού βασική στρατηγική επιλογή του ήταν η λειτουργία και
διαχείριση της κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) από τις Περιφέρειες. Αυτή η βασική στρατηγική του
επιλογή δεν υλοποιήθηκε τελικά αφού με το Ν. 4186/2013 τα Δημόσια ΙΕΚ επανήλθαν στη Γενική
Γραμματεία Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και έτσι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα
μας να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ουσιαστικής αποκέντρωσης του
εκπαιδευτικού της συστήματος.
Παρατηρείται έλλειψη πληροφοριών για τις δυνατότητες ενδοεργασιακής κατάρτισης. Αυτό
ισχύει τόσο για την εκπαίδευση μέσα σε μια επιχείρηση γενικά όσο και για τις νέες δυνατότητες
στα πλαίσια του νέου εκπαιδευτικού νόμου. Έτσι, δεν είναι γνωστές ούτε οι ευκαιρίες που θα
μπορούσε να προσφέρει ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλους τους προαναφερθέντες
παράγοντες, αλλά ούτε και οι συγκεκριμένες δυνατότητες υλοποίησης. Συγκεκριμένα, οι
επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, ώστε να αναγνωρίσουν την αξία της
επένδυσης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Βασικές πολιτικές για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας είναι:16
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Βασική προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία Συστημάτων Αρχικής και Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς στεγανά. Τα μέτρα για την προστασία των ομάδων που
διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, όπως είναι τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης και όσοι
εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση, πρέπει να επεκταθούν και να γίνουν πιο
ολοκληρωμένα. Στην κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την
απόκτηση βασικών εργασιακών γνώσεων και δεξιοτήτων από άτομα χαμηλής ειδίκευσης και
ανειδίκευτους.
Η ενοποίηση της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης σε επίπεδο διοίκησης, οργάνωσης
και λειτουργίας και η εφαρμογή κοινών διαδικασιών ποιότητας, αξιολόγησης, και
πιστοποίησης. Η διαδικασία ενοποίησης των δύο υποσυστημάτων θα δημιουργήσει ένα
ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο και επιπλέον θα διαμορφώσει κοινούς όρους και κοινές
διαδικασίες για ζητήματα, όπως τα επαγγελματικά περιγράμματα, τα προγράμματα
σπουδών, οι εκπαιδευτές και η επιμόρφωσή τους, η πιστοποίηση προσόντων και οι
διαδικασίες υλοποίησης.
Η διαμόρφωση και η λειτουργία ενός εθνικού, λειτουργικού και ταυτόχρονα
αποτελεσματικού συστήματος διάγνωσης και αποτύπωσης αναγκών της απασχόλησης. Η
διάγνωση αυτή απαιτείται να περιλαμβάνει την ακτινογράφηση και αποτύπωση των τάσεων
στη δημιουργία των νέων επαγγελμάτων, των νέων ειδικοτήτων, των συναφών
επαγγελματικών περιγραμμάτων, των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
ώστε να προσανατολίζονται με ανάλογο τρόπο και τα συστήματα επαγγελματικής
κατάρτισης σε γεωγραφικό αλλά και κλαδικό επίπεδο.
Οι αλλαγές στις ειδικότητες της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να
πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των ειδικοτήτων στην Τεχνική και
Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η συνέργεια αυτή είναι απολύτως αναγκαία, αφού και τα
επίπεδα των προσόντων είναι διαφορετικά και ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη για συνάρθρωση
και συνδιαμόρφωση του εύρους και της κλίμακας των επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά
και του εναρμονισμού μεταξύ προσφοράς και ζήτησης των ειδικοτήτων.
Η ανάπτυξη ενός διαρκούς συστήματος βελτίωσης, υποστήριξης, λειτουργίας και
επικαιροποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων. Τα επαγγελματικά περιγράμματα
αποτελούν τον πυρήνα των ειδικοτήτων, εμπεριέχουν το πλαίσιο των απαιτούμενων
γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και βασίζονται στην ουσία των προσόντων που
απαιτούνται, περιγράφοντας με πληρότητα το τι προϋποθέτει η άσκηση ενός
επαγγελματικού ρόλου.
Η θεσμοθέτηση, εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του εθνικού συστήματος ποιότητας στη
Διά Βίου Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση με στόχο την αξιοπιστία, την
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου για τη
Διασφάλιση της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση π3 ολοκληρώθηκε το 2011 και ξεκίνησε η
πιλοτική εφαρμογή του. Μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί και δεν έχει ξεκινήσει η
καθολική εφαρμογή του.
Η ανάπτυξη ενός ουσιαστικού και ταυτόχρονα ποιοτικού κοινωνικού διαλόγου για τα θέματα
κατάρτισης και απασχόλησης μέσα από την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων για
τη δημιουργία και τη λειτουργία ουσιαστικής πρακτικής άσκησης με στόχο την
αποτελεσματικότερη μετάβαση στην απασχόληση.
Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης συμβατών με τα εθνικά πρότυπα «Επαγγελματικών
Περιγραμμάτων», όπως αυτά τροποποιούνται και κάθε φορά ισχύουν. Σε αυτά αναλύεται το
επάγγελμα ή η ειδικότητα και αποτυπώνονται οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που
απαιτούνται για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή της ειδικότητας. Τα

16

Γούλας, X. Ζάγκος, Χ. Κατσής, Α. Kόκκινος, Γ. Κορδάτος, Π. Μπουκουβάλας, Κ. Παληός, Ζ. Πανδής, Π.
Φωτόπουλος, Ν., 2013, Κατάρτιση, Απασχόληση, Εκπαιδευτική Πολιτική, Αθήνα, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ.
25









προγράμματα κατάρτισης πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET). Με
τον τρόπο αυτό αφενός ενισχύεται η δυνατότητα κινητικότητας των αποφοίτων του
Τεχνολογικού Λυκείου και πέραν των εθνικών συνόρων, αφετέρου διασφαλίζεται η
αναγνώριση και η κατοχύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης, παράλληλα με τη λειτουργία των ειδικοτήτων, σε συνεργασία
με τα αντίστοιχα παραγωγικά Υπουργεία. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η κοινωνία
«αντιλαμβάνεται» την προστιθέμενη αξία που έχει η εκπαίδευση αυτή στην προσωπική
ανάπτυξη και ευημερία του ατόμου.
Η ενίσχυση της λειτουργίας της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Στόχος είναι ο σχεδιασμός,
η οργάνωση και η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, σε
όλους τους τομείς της οικονομίας για κάλυψη των αναγκών του προσωπικού τους σε όλα τα
επίπεδα.
Η ανάπτυξη συστημάτων συμβουλευτικής και καθοδήγησης (mentoring) τόσο για την
υποστήριξη των καταρτιζομένων όσο και των επιχειρήσεων. Οι πρακτικές αυτές θα
ενισχύσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και προσανατολίζονται οι εκπαιδευόμενοι,
αφού η ανάγκη υποστήριξης, εμψύχωσης, καθοδήγησης και προσανατολισμού είναι
περισσότερο αναγκαία σε μια εποχή, που τα πάντα αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς και
διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό η πορεία των νέων μέσα στο Σύστημα ΕκπαίδευσηςΚατάρτισης θα διαθέτει μεγαλύτερη ασφάλεια και ορθολογική προοπτική.
Η ανάπτυξη ενός σταθερού, έγκριτου και αξιόπιστου πλαισίου προσόντων, καθώς και ενός
διαφανούς και έγκυρου συστήματος πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, με
στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας της εργασίας προς όφελος των εργαζομένων. Η
διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα μέτρα εκείνα που αφορούν την αναγνώριση, τη μεταφορά,
τη συσσώρευση και την πιστοποίηση προσόντων με διαφάνεια και αντικειμενικότητα,
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης σε όλους, με έμφαση
σε όσους έχουν χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα και κινδυνεύουν ή πλήττονται άμεσα από
την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
3.1 Εισαγωγή
Η οργανωτική δομή και διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας του Συστήματος Διοίκησης της
Εκπαίδευσης πρέπει να απαντούν στις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος και ιδιαίτερα να
υπηρετούν τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης και τις ανάγκες
του μαθητή. Πρόκειται για μια καθοριστική παράμετρο του Εκπαιδευτικού Συστήματος, που
σχετίζεται και αλληλεπιδρά με τη φιλοσοφία και την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, με
τη διαχείριση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με τον τρόπο ανάπτυξης του Σχολικού Δικτύου.
Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα εξακολουθεί να θεωρείται συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό
και κυρίως αναποτελεσματικό. Κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων του πρέπει:






Να θέτει τα θεμέλια για τον ορθολογικό εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Συστήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του
στην κατεύθυνση της ουσιαστικής υποστήριξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας και της
διασφάλισης της παιδαγωγικής αρτιότητας και της υψηλής ποιότητας του εκπαιδευτικού
έργου.
Να χαρακτηρίζεται από συνέχεια, συνέπεια, και όραμα για ένα σύστημα εκπαίδευσης, που
πρέπει να έχει διάρκεια, σταθερότητα και ευελιξία προσαρμογής στην ταχύτατα
μεταβαλλόμενη κοινωνία της γνώσης και να θέτει ως μεγάλες αξίες τη γνώση, την αριστεία
και την καινοτομία.
Να βασίζεται στις αρχές της αποκέντρωσης, της υπευθυνότητας, της διαφάνειας, της
λογοδοσίας, της ποιότητας και της οικονομικότητας.

Βασικές κατευθύνσεις του είναι:










Η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και η ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών δομών και των
στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης στη λήψη και υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξειδίκευση και προσαρμογή κεντρικών εκπαιδευτικών
πολιτικών, αλλά και τον εξαρχής σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων που θα απαντούν σε
ιδιαίτερες ανάγκες.
Η ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας (παιδαγωγικής, διοικητικής, οικονομικής)
και της δυνατότητάς της να προγραμματίζει, να οργανώνει, να υλοποιεί και να αξιολογεί
αποτελεσματικά το έργο της.
Ο συντονισμός των δομών και υπηρεσιών στήριξης και επιστημονικής – παιδαγωγικής
καθοδήγησης του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας και η αναχωροθέτησή
τους, ώστε να βρίσκονται σε άμεση επαφή με το βασικό κύτταρο της εκπαίδευσης, τη
σχολική μονάδα και τον εκπαιδευτικό.
Ο συντονισμός της δράσης των διοικητικών και υποστηρικτικών δομών της δευτεροβάθμιας
και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η διαμόρφωση απλής και ευέλικτης διοικητικής δομής με τον περιορισμό των επιπέδων και
των οργάνων διοίκησης.
Ο περιορισμός της πληθώρας των Στελεχών και Υπευθύνων, με τον, πολλές φορές, αυτόνομο
και ασυντόνιστο ρόλο, που δημιουργεί αντιφατικές καταστάσεις και πολύπλοκα σχήματα.
Ο σαφής προσδιορισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης.
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Η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, η εξασφάλιση οικονομίας μέσων, η αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.
Η ενίσχυση των ορθολογικών διαδικασιών λήψης και υλοποίησης αποφάσεων, η προώθηση
της αποτελεσματικότητας και των διαδικασιών μέτρησής της, της λογοδοσίας, της
διαφάνειας, ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας.
Η έμφαση σε διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την στελέχωση των Σχολείων με
εκπαιδευτικούς κατάλληλα καταρτισμένους και επιλεγμένους
Η ανάπτυξη ενός συστήματος συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης,
συνδεδεμένου με το σύστημα αξιολόγησης, ώστε να απαντά στις πραγματικές ανάγκες των
εκπαιδευτικών .

3.2 Η Σχολική Μονάδα στο κέντρο
Στο πλαίσιο αυτών των βασικών κατευθύνσεων, η πρότασή μας τοποθετεί στο κέντρο τη Σχολική
Μονάδα σαν το βασικό κύτταρο του Συστήματος Διοίκησης της Εκπαίδευσης, κύτταρο γόνιμης
υποδοχής και συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, φορέα παραγωγής και υλοποίησης
εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών πρωτοβουλιών με κέντρο το Μαθητή και πρωταγωνιστές τους
Εκπαιδευτικούς.
Προωθείται το «όραμα» της αυτόνομης στο σχεδιασμό και τη δράση της Σχολικής Μονάδας, που
στηρίζεται:




Στο επαγγελματικό ήθος και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών της.
Στην προσπάθεια των μαθητών και την ενεργό συμμετοχή των γονέων και της τοπικής
κοινωνίας για να επιτύχει υψηλούς στόχους και να διαμορφώσει την ιδιαίτερη σχολική
κουλτούρα.
Στο απαραίτητο θετικό κλίμα και σε μια ισχυρή παράδοση που δεσμεύει όλους στη δυναμική
πορεία της εκπαιδευτικής μονάδας στο μέλλον.

Ένα «όραμα» για κάθε σχολική μονάδα, που δεν επιβάλλεται από πάνω ή από έξω, αλλά
προκύπτει μέσα από την αξιοποίηση των εμπειριών και των ανησυχιών των εκπαιδευτικών, των
μαθητών της και των γονέων τους.
Η διοικητική λειτουργία της σχολικής μονάδας πρέπει να προσδιοριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να
συμβάλει:








Στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας οργάνωσης, σχέσεων και συνεργασίας στο Σχολείο, η
οποία στηρίζεται στις δημοκρατικές αρχές για τη λήψη αποφάσεων αλλά και στη δέσμευση
ότι αυτές θα υλοποιηθούν.
Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των μαθητών και στην επιδίωξη της αριστείας.
Στο ομαδικό πνεύμα εργασίας και στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη
αποφάσεων.
Στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Στην ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, αλλά και γονέων στη σχολική ζωή και σε
κάθε παιδαγωγική διαδικασία, πρωτοβουλία και καινοτομία του σχολείου.
Στο άνοιγμα του Σχολείου στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία και στην ανάπτυξη της
συνεργασίας με άλλα σχολεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς.
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Συγχρόνως πρέπει να προσδιοριστεί με τρόπο που θα είναι συμβατός με το πνεύμα των Νέων
Προγραμμάτων Σπουδών του Νέου Σχολείου, τα οποία θέλουν τη Σχολική Μονάδα μανθάνοντα
οργανισμό, ζωντανή και ενεργή κοινότητα μάθησης ικανή να παράγει τα δικά της
Σχολειοκεντρικά Προγράμματα Σπουδών - στο πλαίσιο και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των
ΝΠΣ – τα οποία θα απαντούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών της και στις ανάγκες και
προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίας.
Η ενισχυμένη σχολική αυτονομία μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας, στη
βελτίωση του χρηματοοικονομικού ελέγχου, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη βελτιωμένη
ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες, στην πιο δημιουργική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων,
στην καινοτομία, και στη δημιουργία των συνθηκών που παρέχουν καλύτερα κίνητρα για τη
βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης.
Πρέπει όμως να συμπληρώνεται με πολιτικές και εργαλεία που θα ενισχύουν τις συνεργατικές
πρακτικές, την κοινωνική λογοδοσία και τη δυνατότητα των Σχολείων και τις ικανότητες των
εκπαιδευτικών όχι να συμμορφώνονται, αλλά να προσαρμόζουν αποτελεσματικά τις σχολικές
πρακτικές στις πραγματικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας και του κάθε μαθητή.
Το θέμα είναι σε κάθε περίπτωση με ποιο τρόπο τα Σχολεία με ενισχυμένη αυτονομία σε θέματα
διοίκησης και διαχείρισης πόρων και προσωπικού και σε θέματα που αφορούν το περιεχόμενο
και τις μεθόδους διδασκαλίας θα χρησιμοποιήσουν την αυξημένη αρμοδιότητα και ευθύνη τους
για να λάβουν αποφάσεις, οι οποίες μέσα από μια σχέση αιτίου αποτελέσματος θα οδηγήσουν
σε υψηλότερα επίπεδα επιτευγμάτων και σε άμβλυνση των ανισοτήτων.
Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει:









Να ενδυναμωθεί ο ρόλος των «Σχολικών Ηγετών» στο πλαίσιο μιας κεντρικής στρατηγικής,
πλαισίων, λογοδοσίας, βάσει αποτελεσμάτων και παρακολούθησης.
Να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης - επαγγελματικής εξέλιξης
για τους Διευθυντές και γενικότερα τα Στελέχη των Σχολείων.
Να εξασφαλιστεί γραμματειακή υποστήριξη, ιδιαίτερα σε μεγάλες σχολικές μονάδες, ώστε οι
Σχολικοί Ηγέτες να μπορούν πράγματι να επικεντρωθούν στην παιδαγωγική διαχείριση.
Να εξορθολογιστεί η σχέση ευθύνης και εξουσίας, να αρθούν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, να
βελτιωθούν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις άσκησης του διοικητικού έργου.
Να ενδυναμωθεί ο ρόλος των Εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Διδασκόντων στη λήψη
αποφάσεων για θέματα που αφορούν:
o Το περιεχόμενο, τις μεθόδους διδασκαλίας, το διδακτικό υλικό
o Την αξιολόγηση, την διαμόρφωση προτάσεων ενδοσχολικής επιμόρφωσης και
υποστήριξης των εκπαιδευτικών.
o Την εφαρμογή Προγραμμάτων Αντισταθμιστικής Αγωγής, καθώς και προγραμμάτων
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού των μαθητών.
o Τη δημιουργία Σχολικών Ομίλων και διασχολικών συνεργασιών.
o Τη διαμόρφωση προτάσεων για προγραμματικές δεσμεύσεις, που αναλαμβάνει η
σχολική μονάδα για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης
ΕΕ, οι οποίες θα δύνανται να χρηματοδοτούνται με ειδικό τρόπο και πέραν της
λοιπής χρηματοδότησης της ΣΜ για τις λειτουργικές της ανάγκες, τον συντονισμό του
εκπαιδευτικού έργου.
Να ενισχυθούν οι θεσμοί καθοδήγησης και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου και της
επιμόρφωσης στο σχολείο.
Να εξορθολογιστεί ο σχεδιασμός και ο ρόλος των συλλογικών οργάνων (Σχολικών και
Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας, Σχολικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Σχολικής κοινότητας).
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Να ανασχεδιαστεί ο τρόπος χρηματοδότησης προς την ενίσχυση και της αναβαθμισμένης
οικονομικής αυτονομίας του Σχολείου και την ανάπτυξη τρόπων στήριξης των
προγραμματισμένων δράσεων του Σχολείου (εκπαιδευτικών, επαγγελματικής εξέλιξης κ.ά.)
και των σχεδιαζόμενων αντισταθμιστικών πολιτικών προς άρση των ανισοτήτων.

Σε επίπεδο Μεσοπρόθεσμου Σχεδιασμού η αποκεντρωτική προοπτική θα πρέπει να στοχεύει:











Σε περαιτέρω ενίσχυση του επιτελικού ρόλου της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας και σε
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων του.
Σε διαμόρφωση πολύ απλούστερης οργανοδιοικητικής δομής της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Παιδείας με πολύ λιγότερες επιτελικού χαρακτήρα λειτουργικές μονάδες, που
θα συνεπικουρούνται στο έργο τους από τους επιτελικούς εποπτευόμενους φορείς (ΙΕΠ,
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΑΔΙΠΠΔΕ κλπ), διότι παρά τον περιορισμό τους με το νέο οργανόγραμμα του
2014 παραμένουν 4 Γενικές Γραμματείες, 1 Ενιαίος Διοικητικός τομέας, 6 Γενικές
Διευθύνσεις, 33 Διευθύνσεις και Αυτοτελείς Διευθύνσεις, 110 Τμήματα και Αυτοτελή
Τμήματα και 4 Αυτοτελή Γραφεία.
Σε αποκέντρωση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αρμοδιοτήτων διοικητικούοικονομικού χαρακτήρα και σε ανάδειξη των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε
φορείς ουσιαστικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εξειδίκευσης των εθνικών πολιτικών,
διαχείρισης των οικονομικών πόρων (εκτός της μισθοδοσίας του μόνιμου εκπαιδευτικού
προσωπικού), σύναψης προγραμματικών συμβάσεων για κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό
των σχολείων, σχεδιασμού επιμορφωτικών παρεμβάσεων, πρόσληψης μη μόνιμου
εκπαιδευτικού προσωπικού, κλπ. Στην κατεύθυνση αυτή οι ΠΔΕ θα συντάσσουν 4ετές
εκπαιδευτικό σχέδιο, το οποίο θα καταλήγει σε προγραμματική σύμβαση. Στο πλαίσιο των
ΠΣ οι ΠΔΕ έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης ολοκληρωμένου προϋπολογισμού
προγράμματος ανθρωπίνων πόρων του τρέχοντος προϋπολογισμού και επενδύσεων και
ελέγχονται, παρακολουθούνται και λογοδοτούν βάσει αποτελεσμάτων. Στον ολοκληρωμένο
προϋπολογισμό θα πρέπει να ενσωματώνεται, αναλογικά επιμερισμένο με συγκεκριμένα
κριτήρια, το σύνολο της χρηματοδότησης που αφορά την παιδεία.
Αναλογικά με τις ΠΔΕ, σε παρόμοια κατεύθυνση πρέπει να γίνουν κινήσεις και στο επίπεδο
των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Ειδικότερες παρεμβάσεις σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να
είναι ο σχεδιασμός Νέων Ενιαίων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με ανασχεδιασμό των απαραίτητων τμημάτων, με επαναπροσδιορισμό του
αριθμού και της χωρικής αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και με προσαρμογή
του μεγέθους τους στο επίπεδο της αποτελεσματικής παρέμβασης και άσκησης των
αρμοδιοτήτων τους (με αναφορά σε συγκεκριμένους Καλλικρατικούς Δήμους ή Δημοτικά
Διαμερίσματα και με βάση τον αριθμό των σχολικών μονάδων, μαθητών και εκπαιδευτικών
που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους), με ενισχυμένες δομές Στήριξης του Εκπαιδευτικού
Έργου των σχολικών μονάδων.
Αντίστοιχα στο επίπεδο της Σχολικής Μονάδας θα πρέπει να επιδιωχθεί η εμπέδωση και
εμβάθυνση των αλλαγών που έχουν προταθεί για τη βραχυπρόθεσμη προοπτική παραπάνω,
με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων για πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού ή γενικώς
προσωπικού για έκτακτες ανάγκες, για διαχείριση του προϋπολογισμού των λειτουργικών
δαπανών, αλλά και μέρους του ολοκληρωμένου προϋπολογισμού στη βάση
προγραμματικών συμβάσεων και ελέγχου, παρακολούθησης και λογοδοσίας βάσει
αποτελεσμάτων.
Γενικά, ως προς την κατανομή των πόρων, πρέπει να περάσουμε σε ένα αποκεντρωμένο και
διαφανές μοντέλο που μπορεί να βασίζεται είτε σε προγραμματικές συμβάσεις είτε σε
διαμόρφωση προτύπων δαπάνης ανά κατηγορία μαθητή. Η επιλογή αυτή φυσικά
συνδυάζεται με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων που περιγράφηκε παραπάνω, καθώς και
την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της
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αποτελεσματικότητας των πόρων που διατίθενται και ενός συστήματος λογοδοσίας και
δημοσιοποίησης των οικονομικών πεπραγμένων.
Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν επανασχεδιασμό του ρόλου της σχολικής ηγεσίας, στελέχη σε
όλα τα επίπεδα σωστά και αξιοκρατικά επιλεγμένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα και
εξορθολογισμό των επιδομάτων ευθύνης ανάλογα με τη θέση και τις απαιτήσεις του ρόλου και
ανάλογα με το μέγεθος της υπηρεσιακής μονάδας, τους υφισταμένους, τους μαθητές κλπ.

3.3 Σχολικό Δίκτυο – Ενότητα Σχολικών Μονάδων
Η ενίσχυση της αυτονομίας των Σχολικών Μονάδων συνδέεται με τον τρόπο ανάπτυξης του
Σχολικού Δικτύου και με το μέγεθος της Σχολικής Μονάδας. Η επανεξέταση του σχολικού χάρτη
της χώρας, αποτελεί αναγκαιότητα για την αναβάθμιση της ποιότητας στη Δημόσια Εκπαίδευση.
Απαιτούνται Σχολεία εύρωστα, που εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες υποδομές αλλά και τον
απαραίτητο αριθμό μαθητών, ώστε να λειτουργούν παιδαγωγικά και να εφαρμόζουν άρτια το
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Διότι είναι απαράδεκτο, για παράδειγμα,
στο όνομα της αδυναμίας επέκτασης του θεσμού των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο
Πρόγραμμα (Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά από ειδικούς
σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού), λόγω μικρού μεγέθους Σχολείων, να εξετάζεται η κατάργηση
του θεσμού, η γενίκευση του παλαιού τύπου Σχολείου και η υποβάθμιση της ποιότητας της
παρεχόμενης Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει:










Να δοθεί ευελιξία ως προς το μέγεθος των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων με βάση
τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε τόπο και τα δημογραφικά στοιχεία του μαθητικού
δυναμικού, με βασική προτεραιότητα τον μαθητή, τις ανάγκες της τάξης.
Να προχωρήσουν όλες οι δυνατές συνενώσεις Σχολείων – σε κάθε περίπτωση των
συστεγαζόμενων-, ιδιαίτερα των ολιγοθέσιων, εκεί όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν και με
εξασφάλιση της ασφαλούς και άνετης μεταφοράς των μαθητών.
Να εφαρμοστούν πρακτικές σύνδεσης των μικρών Σχολικών Μονάδων, που βρίσκονται σε
απομακρυσμένες περιοχές (νησιωτικές, ορεινές) με μεγαλύτερες Σχολικές Μονάδες με
αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων (εικονικές τάξεις, εξ αποστάσεως κλπ), και να
εξεταστεί η αξιοποίηση εναλλακτικών λύσεων (ανάπτυξη δικτύου χώρων φιλοξενίας
μαθητών, που φοιτούν σε Σχολεία μακριά από το σπίτι τους, ευελιξία εβδομαδιαίου και
ωρολογίου προγράμματος κλπ).
Οι ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων να εξετάζονται στο πλαίσιο του νέου σχολικού χάρτη και τα
σχολικά κτίρια να κατασκευάζονται με ένα νέο κτιριολογικό πρόγραμμα και με συμβατές
προδιαγραφές. Η κατασκευή και συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων θα πρέπει να
αποτελέσει ένα πρόβλημα, που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την Πολιτεία λόγω των
πολύπλευρων συνεπειών, που έχει το σχολικό περιβάλλον στην διαπαιδαγώγηση και στις
διαδικασίες ένταξης των νέων στην κοινωνία. Ίσως πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε
διεθνές επίπεδο.
Να εξεταστεί, ως άμεσο μέτρο, η εφαρμογή του θεσμού της “Ενότητας Σχολικών Μονάδων”.
Σύμφωνα με αυτόν, όμορες Σχολικές Μονάδες του ίδιου Δήμου (από την ίδια βαθμίδα ή και
από διαφορετικές βαθμίδες Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια ή Γυμνάσια-Λύκεια)
ομαδοποιούνται και σχηματίζουν ενότητες που λειτουργούν ως Ενιαία Σχολική Μονάδα.
Να εξεταστεί, πιλοτικά, η εφαρμογή του θεσμού των Εκπαιδευτικών Οργανισμών
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στους οποίους θα ενσωματωθούν οργανικά οι
υφιστάμενες μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Τεχνολογικά Λύκεια, ΙΕΚ
και Εργαστηριακά Κέντρα). Ο κάθε Εκπαιδευτικός Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
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και Κατάρτισης θα μπορούσε να έχει επιχειρησιακό Γενικό Διευθυντή, κεντρική διοικητική
και οικονομική διαχείριση. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο συντονισμός των δράσεων
των επιμέρους μονάδων, η βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και πολύ
σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Η κάθε μονάδα (Τεχνολογικό Λύκειο, ΙΕΚ και Εργαστηριακό
Κέντρο) θα μπορούσε να διοικείται από τον Παιδαγωγικό Διευθυντή και το Σύλλογο
Διδασκόντων.
Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και οδικού χάρτη υλοποίησης του ανασχεδιασμού
για τις αλλαγές του σχολικού χάρτη της χώρας, θα πρέπει να λάβει υπόψη την πλούσια και
μακρόχρονη εμπειρία, που υπάρχει στον ευρωπαϊκό χώρο και τις σχετικές καλές πρακτικές. Θα
πρέπει επίσης να προηγηθεί συστηματική μελέτη και ουσιαστική διαβούλευση μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων σε πνεύμα ειλικρίνειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς και με την απόλυτη
και καθολική τήρηση σε βάθος χρόνου των όποιων κατευθύνσεων συναποφασιστούν.
Βέβαια ένα πράγμα θα πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση, ότι δηλαδή
στο τέλος όλως αυτών των διαδικασιών και διαβουλεύσεων με κάθε ενδιαφερόμενο και
εμπλεκόμενο θα υπάρξει απόφαση και το κυριότερο η απόφαση θα είναι άμεσα εκτελεστή.
Επίσης είναι εξίσου σαφές και ξεκάθαρο ότι σε αποφάσεις και πράξεις αυτού το διαμετρήματος
θα υπάρξουν αντιδράσεις, αντιδράσεις κινούμενες και υποκινούμενες κυρίως από την πλευρά
αυτών, των οποίων τα προσωπικά ή συντεχνιακά συμφέροντα θίγονται ή νομίζουν ότι θίγονται.
Απέναντι σε όλους αυτούς τους συνήθως ισχνά μειοψηφικούς αλλά δυναμικά κινητικούς θα
πρέπει να αντιπαρατεθεί το μέτωπο των δυνάμεων της προόδου, της εξέλιξης και της ανατροπής,
συγκροτούμενο από τα δημιουργικά ανήσυχα τμήματα των πολιτών της εργασίας, της
παραγωγής και του καθημερινού μόχθου.

3.4 Στήριξη του Εκπαιδευτικού Έργου
Πέραν των εμφανών δυσλειτουργιών του Συστήματος Διοίκησης, είναι παράλληλα αποδεκτή από
όλους η διαπίστωση, πως η πληθώρα των στελεχών και υπευθύνων καθοδήγησης, με τον, πολλές
φορές, αυτόνομο και ασυντόνιστο ρόλο, αντί να συμβάλλει θετικά στην υποστήριξη του
εκπαιδευτικού και του έργου του, δημιουργεί αντιφατικές καταστάσεις πολύπλοκα σχήματα και
δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στοιχεία εκσυγχρονισμού και βελτίωσης στο εκπαιδευτικό μας
σύστημα. Η ύπαρξη υπεύθυνων για κάθε τι που επιχειρήθηκε να εισαχθεί στο εκπαιδευτικό μας
σύστημα εδώ και τρεις δεκαετίες δημιούργησε μια πολυεπίπεδη εκπαιδευτική καθοδηγητική
δομή, που λειτουργεί αρκετές φορές με εσωτερικές αντιφάσεις. Προκαλεί δυσλειτουργία, που
αντί να προωθεί τις καινοτομίες, στην ουσία τεμαχίζει το χώρο του Σχολείου και εντέλει την ίδια
την εκπαιδευτική πράξη.
Στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, την επίτευξη αφ ενός οικονομίας
πόρων και δυνάμεων αλλά και τη βελτίωση της απόδοσης του εκπαιδευτικού συστήματος,
πρέπει να προωθηθεί:





Ο περιορισμός των επιπέδων και των οργάνων διοίκησης.
Η ενοποίηση των δομών (διοικητικών και καθοδηγητικών - υποστηρικτικών), που
αντιμετωπίζουν κοινά θέματα Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της
9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με τη σύσταση ενιαίας διεύθυνσης εκπαίδευσης
περιφερειακής ενότητας.
Ο εξορθολογισμός της οργανωτικής δομής των περιφερειακών υπηρεσιών και η αξιοποίηση
του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων
και η εξασφάλιση οικονομικής αυτοτέλειας στις περιφερειακές υπηρεσίες Διοίκησης της
Εκπαίδευσης. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες Δ/νσεις της Αττικής και της
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Θεσσαλονίκης, αλλά και οι νησιωτικές (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) καθιστούν απαραίτητη τη
δημιουργία περισσότερων μικρών Δ/νσεων. Από την άλλη σε μικρούς νομούς δεν έχει νόημα
η ανάπτυξη πλήρους οργανογράμματος. Μπορούν να εξεταστούν διάφοροι συνδυασμοί,
όπως η δημιουργία κοινών Γραφείων Στήριξης μεταξύ όμορων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Η αναδιοργάνωση, ο εξορθολογισμός, η ενίσχυση και ο συντονισμός του συστήματος
επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου και η
σύσταση νέας, ενιαίας δομής καθοδήγησης και υποστήριξης για την Πρωτοβάθμια και τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Νομού). Η ίδρυση δομής
Στήριξης και Καθοδήγησης δεν αποτελεί νέα δομή, αλλά ενοποίηση υπαρκτών δομών
επιμόρφωσης, υποστήριξης, υπεύθυνων και στελεχών καθοδήγησης (Σχολικοί Σύμβουλοι
υπεύθυνοι Καινοτόμων Δράσεων, υπεύθυνοι υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνοι για
τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Κέντρα Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών και κάθε είδους προσωπικό, δομή και υποδομή, που αφορά στη
στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των Σχολικών Μονάδων) σε ένα ενιαίο κέντρο.
Αναβάθμιση του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου, κυρίως αξιολογικού – διερευνητικού ως
προς τις ανάγκες, επιμορφωτικού, προωθητικού της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η σύσταση των
δομών στήριξης και καθοδήγησης δεν επιφέρει νέες δαπάνες, γιατί οι Σχολικοί Σύμβουλοι
και οι υπεύθυνοι δράσεων ήδη έχουν γραφεία.
Η πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή του
συστήματος διοίκησης. Κατά την περίοδο αυτή εξακολουθούν στη λειτουργία τους οι
διακριτές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες ή σύνολα περιφερειακών ενοτήτων
και έχουν αναφορά σε συγκεκριμένους «Καλλικρατικούς» Δήμους ή σε Δημοτικές
Κοινότητες. Παράλληλα συνιστώνται κοινές για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση Διευθύνσεις Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου. Για τον συντονισμό του έργου των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της αντίστοιχης
Διεύθυνσης Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου, συνιστάται Συντονιστικό Συμβούλιο
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Περιφερειακής Ενότητας, το οποίο αποτελείται από τον
προϊστάμενο του Γραφείου Στήριξης και τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η ενίσχυση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιστημονικά και διοικητικά (και
με νέα τμήματα), ώστε να μετεξελιχθούν σε πλήρως αποκεντρωμένες και ολοκληρωμένες
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για να μπορούν να αναδείξουν τις τοπικές
ιδιαιτερότητες, να εξειδικεύουν την εθνική πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο, να σχεδιάζουν
και υλοποιούν προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και να έχουν τη δυνατότητα
να καταρτίζουν και να υλοποιούν «Προγραμματικές Συμφωνίες» με τις αιρετές Περιφέρειες.
Παράλληλα απαιτείται η ενοποίηση της επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε αυτό το επίπεδο, όπως ενοποιημένα
πρέπει να αντιμετωπίζονται και τα εκπαιδευτικά θέματα των δύο βαθμίδων.

3.5 Εκπαιδευτικό Προσωπικό: Κατάρτιση και Επιλογή
Ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που προσδιορίζει την ποιότητα της
εκπαίδευσης και τον κύριο φορέα υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο πρωταγωνιστικός
ρόλος του εκπαιδευτικού στην επιτυχία του εκπαιδευτικού εγχειρήματος αναγνωρίζεται σήμερα
περισσότερο παρά ποτέ. Η αναγνώριση αυτή αποτυπώνεται, μεταξύ των άλλων, στα πορίσματα
ομάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα συμπεράσματα ερευνών του ΟΟΣΑ, που
διαβεβαιώνουν ότι «οι εκπαιδευτικοί κάνουν τη διαφορά». Οι αρχικές σπουδές και ο τρόπος
πιστοποίησης των «εν δυνάμει» εκπαιδευτικών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτοί διαθέτουν
επαρκή επιστημονική, παιδαγωγική, διδακτική και επαγγελματική κατάρτιση και υπευθυνότητα
για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης σχολικής
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πραγματικότητας. Η απάντηση στο ερώτημα “ποιον εκπαιδευτικό χρειάζεται το σχολείο μας;”
είναι αυτή που πρέπει να προσδιορίσει τον τρόπο προετοιμασίας και επιλογής, αντικαθιστώντας
το ερώτημα “ποιους “αδιόριστους εκπαιδευτικούς” διαθέτουμε;”. Είμαστε επίσης σαφείς στη
θέση μας ότι οι όλοι οι διορισμοί δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ούτε επετηρίδα
(αρχαιότητα), ούτε κοινωνικά κριτήρια, παρά μόνο ότι αποκλειστικό κριτήριο θα πρέπει να είναι
η επιλογή των αρίστων για τις ανάγκες της Δημόσιας Παιδείας.
Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται ο ανασχεδιασμός της αρχικής Επαγγελματικής και
Παιδαγωγικής Κατάρτισης των Εκπαιδευτικών. Η τάση που παρατηρείται στην ΕΕ είναι η άνοδος
του επιπέδου πιστοποιημένων προσόντων για τους Εκπαιδευτικούς από το επίπεδο 6
(πανεπιστημιακό πτυχίο) στο επίπεδο 7 (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών). Ιδιαίτερη σημασία
δίνεται, επίσης στις διαδικασίες πιστοποίησης του «καταρτισμένου» Εκπαιδευτικού, οι οποίες
διεξάγονται υπό την εποπτεία του κράτους. Σύμφωνα με αυτήν την τάση θα πρέπει να
εξεταστούν λύσεις πέραν της εφαρμογής των προβλέψεων του ν.3848/10. Εκεί προβλέπονταν ως
προϋπόθεση για συμμετοχή στο ΑΣΕΠ το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας,
για όλες τις δομές της εκπαίδευσης και με κάθε σχέση εργασίας, το οποίο θα υλοποιείται εντός
του πλαισίου των απαιτήσεων και της προγραμματικής συμφωνίας του Υπουργείου Παιδείας και
των Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών. Στόχος η πιστοποιημένη Παιδαγωγική και
Διδακτική Επάρκεια των αποφοίτων. Αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι θα πρέπει η Πολιτεία να
μελετήσει το πρόβλημα των πολλών χιλιάδων αποφοίτων, που δεν θα μπορέσουν να
ικανοποιήσουν τα παραπάνω κριτήρια, ώστε να προληφθούν στην εκπαίδευση, να μπορέσουν
με κάποιο τρόπο να στραφούν σε άλλες κατευθύνσεις απασχόλησης. Με αυτό τον τρόπο
επιτυγχάνουμε συγχρόνως την αποφόρτιση της πίεσης για στρέβλωση της πολιτικής
προσλήψεων.
Σήμερα θα πρέπει να εξεταστεί η θεσμοθέτηση ως προϋπόθεσης Ειδικών Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, που περιλαμβάνουν τόσο τη θεωρητική
παιδαγωγική/διδακτική κατάρτιση και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, όσο και την πρακτική
εξάσκηση με διαδικασίες που θα πιστοποιούν την ικανότητα προετοιμασίας σχεδίων μαθημάτων
και την επίδειξη προσόντων ποιοτικής και αποτελεσματικής διδασκαλίας.
Οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού θα πρέπει να διασφαλίζουν την αξιοκρατία, τη
διαφάνεια και την ισονομία. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται από Πίνακα κατάταξης που
συντάσσεται κατόπιν διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, τη σχετική έκθεση - βαθμολογία από την
προϋπηρεσία και από άλλα ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα υπηρετούν
στη Σχολική Μονάδα τοποθέτησης τους για τρία έτη και θα αξιολογούνται για την μονιμοποίηση
τους κατά το τρίτο έτος της υπηρεσίας τους.
Μια ακόμα βασική παράμετρος που σχετίζεται με το θέμα είναι ο επαναπροσδιορισμός των
ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις ανάγκες των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών και
παράλληλα σε μια κατεύθυνση μείωσης του τεράστιου αριθμού ειδικοτήτων και δημιουργίας
διαθεματικών ειδικοτήτων-«ομπρέλα».

3.6 Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη
Βασικό στοιχείο στην αποτελεσματικότητα του σύγχρονου εκπαιδευτικού αποτελεί η διαρκής
αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του τόσο στο Διδακτικό – Παιδαγωγικό Τομέα όσο
και στον Επιστημονικό Τομέα της ειδικότητάς του. Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών σχετίζεται με:
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Την ταχύτητα με την οποία η γνώση παράγεται, εξελίσσεται, διαχέεται, απαξιώνεται,
συμπληρώνεται και αντικαθίσταται από άλλη.
Την πολυμορφία και την αυξανόμενη κοινωνική και πολιτισμική ετερογένεια του μαθητικού
δυναμικού. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υπηρετήσουν το σύγχρονο Σχολείο της
συμπερίληψης και να διδάσκουν σε τάξεις ολοένα και πιο πολυπολιτισμικές και ετερογενείς
ως προς το μαθησιακό δυναμικό των μαθητών τους.
Το γεγονός ότι η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι αδύνατον να καλύψει όλο το
φάσμα των γνώσεων, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που απαιτούνται ώστε οι
εκπαιδευτικοί να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους, δεδομένων των συχνών αλλαγών
στο ρόλο και τη λειτουργία των Σχολείων και στο τι αναμένεται από τους Εκπαιδευτικούς.
Την ανάγκη να κάνουν πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους.
Την απαίτηση να εμπλέκονται περισσότερο στον σχεδιασμό περιβαλλόντων διδασκαλίας και
μάθησης, που να εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές και σε δράσεις αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας τους.
Την ανάγκη να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει η συνεργασία με τους γονείς.

Η σημερινή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από:





Απουσία συστήματος διάγνωσης επιμορφωτικών αναγκών.
Οριζόντιες παρεμβάσεις επιμόρφωσης σε πολύ περιορισμένα πεδία (π.χ. ΤΠΕ Α’ & Β’
Επιπέδου).
Πολλές προσπάθειες των Σχολικών Συμβούλων να παρέχουν επιμόρφωση στους
εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους, οι οποίες όμως είναι συνήθως αποσπασματικές,
χωρίς επαρκή μέσα και τις απαραίτητες συνέργειες.
Παράλληλες επιμορφωτικές δράσεις διάφορων φορέων (ΑΕΙ, ΚΠΕ, κ.λ.π.) χωρίς όμως
ολοκληρωμένο σχεδιασμό και συντονισμό.

Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου επιμόρφωσης/επαγγελματικής εξέλιξης των
εκπαιδευτικών πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Σύστημα διάγνωσης επιμορφωτικών αναγκών
Δημιουργία ενός διαρκούς – ζωντανού δικτύου συλλογής, αξιολόγησης, προτεραιοποίησης και
κατηγοριοποίησης των επιμορφωτικών αναγκών, συνδεδεμένο με το σύστημα αξιολόγησης –
αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Την εποπτεία και το συντονισμό πρέπει να έχει το
Ι.Ε.Π. με τη λειτουργία σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Στο δίκτυο αυτό πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας και
κυρίως οι Εκπαιδευτικοί.
Στη διαδικασία αυτή κομβικός πρέπει να είναι ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων τόσο στη
συνεργασία και την καθοδήγηση των Εκπαιδευτικών για τον προσδιορισμό των επιμορφωτικών
τους αναγκών, όσο και στην επεξεργασία των δεδομένων και τη διαμόρφωση των πολιτικών.
2. Σχεδιασμός – Πιστοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων
Ανάπτυξη ενός συστήματος Σχεδιασμού και Πιστοποίησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων
σε συνεργασία με φορείς, που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία και λειτουργούν ανάλογα
συστήματα (π.χ. ΕΚΔΔΑ).
Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή έχει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος από το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα Πιστοποίησης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στο χώρο της Δια
Βίου Μάθησης.
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Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων, τόσο στη φάση του σχεδιασμού των
Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, όσο και στη φάση της αξιολόγησης και της πιστοποίησής τους.
3. Σύστημα υλοποίησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων
Ανάπτυξη του συστήματος υλοποίησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων υπό την εποπτεία
και τον κεντρικό συντονισμό από το Ι.Ε.Π. και λειτουργία συντονιστικής δομής σε κάθε
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε κάθε
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η υλοποίηση του συστήματος θα στηριχθεί σε οργανωμένους και στελεχωμένους φορείς
παροχής επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ., Α.Ε.Ι., Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Σχολικές Μονάδες κ.λ.π.).
Παροχή μεγάλης γκάμας Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για την κάλυψη συγκεκριμένων
αναγκών (εισαγωγική κατά τη δόκιμη θητεία, περιοδική ετήσιας διάρκειας, ανάπτυξης ηγετικών
στελεχών, ειδικά στοχευμένα προγράμματα τρίμηνης ή εξάμηνης διάρκειας, μεταπτυχιακά) από
πιστοποιημένους επιμορφωτές στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης θα πρέπει να επιδιωχθεί η
συνεργασία με αξιόπιστους φορείς του εξωτερικού, για παροχή τεχνογνωσίας αλλά και
επιμορφωτικών δράσεων στα σχετικά αντικείμενα.
4. Πιστοποίηση προσόντων που αποκτώνται από την επιμόρφωση
Από ένα ή περισσότερα Επιμορφωτικά Προγράμματα ο Εκπαιδευτικός μπορεί να αποκτήσει
Βασικά ή Συμπληρωματικά Προσόντα. Προσόντα σε οριζόντιες δεξιότητες ή Συμπληρωματικά
Προσόντα στα Επαγγελματικά Προσόντα, που ήδη κατέχει ο Εκπαιδευτικός (παιδαγωγικά,
διοικητικά, ειδικότητα). Η αξιολόγηση και επικύρωση των Προσόντων αυτών θα γίνεται από τον
αρμόδιο φορέα Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
5. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Επιμόρφωσης – Συμβουλευτική & Καθοδηγητική
Υποστήριξη
Μετά την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής διαδικασίας απαιτείται η υιοθέτηση μιας διαδικασίας
παρακολούθησης της εφαρμογής των γνώσεων, που απέκτησε ο Εκπαιδευτικός από την
επιμορφωτική διαδικασία στην άσκηση των καθηκόντων του.
Ο Σχολικός Σύμβουλος έχει τη συνολική ευθύνη της Συμβουλευτικής και της Καθοδήγησης των
Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των γνώσεων, που απέκτησαν από την επιμορφωτική
διαδικασία, στο έργο τους στο Σχολείο.
Για να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα είναι αναγκαία η λειτουργία της Συμβουλευτικής
– Καθοδηγητικής – Υποστηρικτικής διαδικασίας και σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας από
Εκπαιδευμένους Εκπαιδευτικούς (μέντορες) υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία του Σχολικού
Συμβούλου.
6. Αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση
Η λειτουργία ενός συστήματος ολικής ποιότητας για το ολοκληρωμένο δίκτυο επιμόρφωσης των
Εκπαιδευτικών θα προσδώσει στο σύστημα αξιοπιστία και εγκυρότητα. Η αποτελεσματική
επαγγελματική εξέλιξη πρέπει να περιλαμβάνει επιμόρφωση, πρακτική και ανατροφοδότηση,
καθώς και να παρέχει επαρκή χρόνο και μετέπειτα υποστηρικτική παρακολούθηση.
Το σύστημα ολικής ποιότητας περιλαμβάνει τη διαρκή αξιολόγηση όλων των παραγόντων της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (σχεδιασμός επιμόρφωσης, φορέων υλοποίησης, εκπαιδευτών,
πιστοποίησης, εφαρμογής των αποτελεσμάτων στο Σχολείο).
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Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα προκύψει η ανατροφοδότηση του συστήματος με τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη βελτίωση των διαδικασιών και την αναμόρφωση των
πολιτικών, όπου αυτό απαιτείται.
7. Φάκελος Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού (Teacher Portfolio)
Ο ατομικός Φάκελος Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού (ΦΑΕ) αποτελεί εργαλείο επαγγελματικής
ανάπτυξης για τους Εκπαιδευτικούς, καθώς μπορεί να καταγράψει με σαφήνεια τα διάφορα
στάδια της ανάπτυξης της επαγγελματικής πορείας τους. Πρόκειται για μια οργανωμένη συλλογή
στοιχείων και δεδομένων από τον ίδιο τον Εκπαιδευτικό ως επιλεκτική, αναστοχαστική και
συνεργατική.
Το κάθε στοιχείο που εμπεριέχεται στο ΦΑΕ έχει επιλεγεί βάσει κάποιου συγκεκριμένου σκοπού
για να καταδείξει τα επιτεύγματα των Εκπαιδευτικών μέσα στο χρόνο, αλλά και σε συγκεκριμένα
πλαίσια.
8. Έμφαση στην Ενδοσχολική Επιμόρφωση
Η κεντρική προσέγγιση της επαγγελματικής εξέλιξης πρέπει να συμπληρώνεται από
Προγράμματα Ενδοσχολικής και Διασχολικής Επιμόρφωσης, που θα βασίζονται στις
διαπιστωμένες ανάγκες κάθε Σχολείου και μέσα από την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου. Η αποτελεσματικότητα της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης είναι σίγουρα μεγαλύτερη
όταν το πρόγραμμα αναπτύσσεται στο ίδιο το πλαίσιο εργασίας των εκπαιδευτικών και
περιλαμβάνει άμεση πρακτική εφαρμογή.
Οι εκπαιδευτές πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο, να πηγαίνουν στο Σχολείο για να υπάρχει
αλληλεπίδραση με τους Εκπαιδευτικούς μέσω μιας μόνιμης εκπαιδευτικής δομής σε κάθε
Σχολείο, που θα αναλάβει την καθημερινή εξέλιξη και εφαρμογή του εκπαιδευτικού πλάνου.
Στήριξη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτών των Προγραμμάτων μπορούν να παρέχουν οι
Σχολικοί Σύμβουλοι (σε σχεδιαστικό και συντονιστικό ρόλο) συνεργαζόμενοι με Εκπαιδευτικά
Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα.
9. Επαγγελματική εξέλιξη Στελεχών της Εκπαίδευσης
Απαραίτητο είναι ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξέλιξης για τους Διευθυντές
των Σχολείων και για τα άλλα Στελέχη του Εκπαιδευτικού Συστήματος. Σε κάθε περίπτωση είναι
απαραίτητη η επανεκκίνηση των Προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ για την Πιστοποίηση της Διοικητικής
και Καθοδηγητικής Επάρκειας, που προβλέπονταν στον Ν.3848/10, στο πλαίσιο των οποίων
επιμορφώθηκαν όλα τα υπηρετούντα στελέχη (εκτός Διευθυντών Σχολείων) και τα οποία
διακόπηκαν μετά το 2013, αφήνοντας να χαθούν -μεταξύ των άλλων- και πόροι του ΕΣΠΑ.
Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να βελτιωθούν με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία και να
δίνουν έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων, όπως: α) ανάλυση προβληματικών καταστάσεων και
στρατηγικός σχεδιασμός δράσεων, β) οργανωτική ικανότητα, γ) επικοινωνιακές δεξιότητες και
δημιουργία κατάλληλου κλίματος, δ) ικανότητες μετασχηματιστικού ηγέτη με συμμετοχικό
χαρακτήρα στη λήψη αποφάσεων, ε) δεκτικότητα νέων ιδεών και καινοτομιών.
Τέλος, σημαντικός παράγοντας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών
και του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αποτελεί το μισθολογικό καθεστώς. Το τελευταίο δεν μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένο από τις
υπόλοιπες παραμέτρους της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, όπως η
αξιολόγηση, το σύστημα προσλήψεων και η επαγγελματική εξέλιξη. Επιπλέον, το μισθολογικό
καθεστώς των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει
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να αντανακλά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λειτουργήματος, τα οποία
διαφοροποιούνται από το αμιγώς διοικητικό έργο των υπαλλήλων που εντάσσονται στο ενιαίο
μισθολόγιο.

3.7 Διασφάλιση της Ποιότητας: Αξιολόγηση, Αυτοαξιολόγηση
Κάθε σύστημα αξιολόγησης στοχεύει:






στη θεραπεία των προβλημάτων και των αδυναμιών, μέσω της αυτογνωσίας και της
ενδογενώς υποστηριζόμενης βελτίωσης, και όχι στην «τιμωρία» [τι συμβαίνει με τον
ανεπίδεκτο μαθήσεως εκπαιδευτικό, δεν υπάρχει καμία κύρωση για κανέναν, τι κάνουν τα
πετυχημένα συστήματα εκπαίδευσης με τους αποτυχημένους εκπαιδευτικούς από τους
οποίους περνάνε εκατοντάδες μαθητές] , ενισχύοντας βεβαίως τη διαφάνεια και
υποστηρίζοντας την κοινωνική λογοδοσία -ουσιαστική διαδικασία για ένα Δημόσιο Σχολείο,
στη συνεχή ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο με έγκυρα πληροφοριακά στοιχεία, με στόχο την αντικειμενική εικόνα και
την αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος σε διάφορα επίπεδα. Από κάθε
Εκπαιδευτική Μονάδα θα πρέπει να γίνεται Δημοσιοποίηση όλων των βασικών στοιχείων και
θα είναι προσβάσιμα από τους μαθητές, της οικογένειες τους και γενικότερα την τοπική
κοινωνία.
στο να συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και στην πρόβλεψη
διαδικασιών και τρόπων για διορθωτικές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του
εκπαιδευτικού συστήματος και ιδιαίτερα στο επίπεδο λειτουργίας του Σχολείου, την
ανάδειξη της Σχολικής Μονάδας ως βασικού πυρήνα του εκπαιδευτικού έργου.

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά ένα σύστημα αξιολόγησης, πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο
ενός κεντρικού σχεδίου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που να περιέχει
τους εθνικούς στόχους, τα μέτρα για την επίτευξή τους, τους δείκτες για την παρακολούθησή
του, τους εγγυημένους πόρους για την πραγματοποίησή του.
Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση πρέπει:







Να δίνει έμφαση στις διαδικασίες Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) και στον
διαμορφωτικό παιδαγωγικό και ανατροφοδοτικό της χαρακτήρα. Η επαναφορά σε εφαρμογή
του συστήματος που είχε δοκιμαστεί πιλοτικά και του οποίου η γενικευμένη εφαρμογή
διακόπηκε, από αυτούς που ενοχλούντο και ίσως τρόμαζαν από τη λειτουργία του τον
Ιανουάριο του 2015 -μετά από 1 χρόνο εφαρμογή- πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα.
Αποτέλεσε μια από τις πρώτες εσπευσμένες πράξεις της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Άμεσα θα πρέπει επίσης να εξεταστούν οι απαραίτητες βελτιώσεις με βάση την εμπειρία που
αποκτήθηκε.
Να συνδέεται με προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και με τη βελτίωση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, μέσα από δράσεις, που θα σχεδιάζει συνεργατικά το
ίδιο το Σχολείο και στην υλοποίηση των οποίων θα στηρίζεται από τους Σχολικούς
Συμβούλους και γενικότερα τις δομές στήριξης.
Να συνδέεται με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, όπως περιγράφονται στα Νέα
Προγράμματα Σπουδών και με συναφείς δείκτες αποτελεσμάτων, ώστε να παρέχεται
ανατροφοδότηση για μελλοντική βελτίωση.
Να συνδέεται με δράσεις αναβάθμισης στην Οργάνωση και τη Διοίκηση του Σχολείου,
συμπεριλαμβανομένης της αποδοτικής διαχείρισης των πόρων, της αυτορρύθμισης της
Σχολικής Μονάδας και της ικανότητας αυτοβελτίωσης, καθώς και της Σχολικής Ηγεσίας.
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Να έχει περιγραφικό χαρακτήρα σε ότι αφορά τις δεξιότητες, ικανότητες και του έργου του
Εκπαιδευτικού στην τάξη, ώστε να συμβάλει στον συνεργατικό σχεδιασμό στοχευμένων,
εξειδικευμένων επιμορφωτικών παρεμβάσεων για κάθε εκπαιδευτικό με στόχο τη βελτίωση
των διδακτικών πρακτικών και της μαθησιακής διαδικασίας. Το σύνολο των συντελεστών του
Εκπαιδευτικού Συστήματος (Στελέχη Εκπαίδευσης όλων των επιπέδων, Εκπαιδευτικοί Τάξης )
να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ένα πλαίσιο, που θα περιλαμβάνει και
διαδικασίες αξιολόγησης από τους υφισταμένους (bottom up), αλλά και από όλους τους
εμπλεκόμενους (μέσω ολομελειών συλλογικών οργάνων).
Να λαμβάνεται υπόψη για την διαδικασία επιλογής σε Θέση Ευθύνης-Στελέχους.
Να υποστηριχθούν τα Στελέχη και οι Εκπαιδευτικοί με επιμορφώσεις τόσο στην άσκηση του
αξιολογικού έργου και στην αποτελεσματική χρήση ερευνών, δεικτών και μετρήσεων, όσο
και στην πρακτική εφαρμογή των ενδεδειγμένων βελτιωμένων πρακτικών.
Να στηριχθεί η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) στην άσκηση του ρόλου της και να δρομολογηθούν βελτιωτικές
παρεμβάσεις με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία
Τελευταίο αλλά επιβεβλημένο, αν κάποιοι εκπαιδευτικοί μετά από την εξάντληση όλων των
διαδικασιών εκπαίδευσης επιστημονικής και παιδαγωγικής, επιμόρφωσης, αξιολόγησης,
επαναεπιμόρφωσης, επαναξιολόγησης και όλα τα σχετικά, δεν μπορούν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις και στις βασικές υποχρεώσεις του υψηλού λειτουργήματος το οποίο έχουν
κληθεί να υπηρετήσουν, είτε λόγω αδυναμίας ή λόγω ελλιπούς αντίληψης των ευθυνών που
έχουν επωμιστεί απέναντι στους μαθητές, τις οικογένειες τους και την τοπική κοινωνία, τότε
θα πρέπει μέσα από μια αδιάβλητη διαδικασία να απομακρύνονται από το χώρο της
εκπαίδευσης και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους τομείς του Δημόσιου Τομέα,
που θα επιλεγεί σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς .

3.8 Επιλογή Στελεχών
Το σύστημα επιλογής στελεχών πρέπει να είναι ενταγμένο στο γενικότερο πλαίσιο του
Συστήματος Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης και να απαντά στις πραγματικές ανάγκες
του συστήματος για στελεχιακό δυναμικό. Προϋπόθεση αποτελούν εκσυγχρονισμένα,
απλοποιημένα και λειτουργικά οργανογράμματα για την Κεντρική Υπηρεσία και για όλες τις
Αποκεντρωμένες Μονάδες του Εκπαιδευτικού Συστήματος και σαφή περιγράμματα θέσεων και
προσόντων.
Για την επιλογή των Στελεχών Εκπαίδευσης πρέπει να ακολουθούνται ενιαίες πρακτικές
διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας για όλα τα επίπεδα και με κριτήρια
επιστημονικά- τυπικών προσόντων, εμπειρίας και επαγγελματικής ανάπτυξης, προηγούμενης
αξιολόγησης και προσωπικότητας- δομημένης συνέντευξης. Βάση μπορεί να αποτελέσει το
σύστημα του Ν.3848/10, το οποίο καταξιώθηκε, αφού σχεδόν εκμηδενίστηκαν για πρώτη φορά
οι προσφυγές και δεν αποδοκιμάστηκε κατά την εφαρμογή του ούτε από τις Εκπαιδευτικές
Ομοσπονδίες, που είχαν καταγγείλει όλα τα προηγούμενα.
Σε βελτιωτική κατεύθυνση μπορούν να εξεταστούν παρεμβάσεις:




Στην αποτίμηση του συγγραφικού έργου (υποβολή σε ψηφιακή μορφή, έλεγχος για
πλαγιαρισμό).
Στη συνέντευξη με ενίσχυση των θετικών (δομημένη συνέντευξη, με στάδιο προετοιμασίας,
ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης από τράπεζα μελετών περίπτωσης ίσης δυσκολίας,
μαγνητοφώνηση) και με επιμόρφωση των μελών των Συμβουλίων Επιλογής.
Στην εφαρμογή αξιολόγησης (και bottom up), ώστε να υπάρχουν εκθέσεις αξιολόγησης και
να λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη των υφισταμένων.
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Οι Περιφερειακοί διευθυντές επιλέγονται με τις διαδικασίες επιλογής Γενικών Διευθυντών του
Δημόσιου Τομέα και με την προϋπόθεση της προηγούμενης εμπειρίας σε θέση Στελέχους
Εκπαίδευσης.

3.9 Εκπαιδευτές Ενηλίκων
Είναι αναμφισβήτητο ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
επίτευξη των στόχων των Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής
Κατάρτισης. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους είναι απαραίτητη η
συστηματική επιμόρφωση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων χρειάζονται ένα
ευρύ φάσμα ευκαιριών επιμόρφωσης, το οποίο θα τους βοηθήσει να ενισχύσουν τις δεξιότητες
και τις ικανότητές τους, για να μπορούν να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο τους και,
ταυτόχρονα, να προωθήσουν περαιτέρω την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Σήμερα είναι απαραίτητο οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων να είναι εφοδιασμένοι με εκείνες τις
γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές)
δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων
και την Επαγγελματική Κατάρτιση, μέσα στη γενικότερη περιοχή της Αρχικής και Συνεχιζόμενης
Κατάρτισης καθώς και της Δια Βίου Μάθησης, με απώτερο στόχο να περάσουν από την
κατανόηση στα στάδια της ανάλυσης, σύνθεσης, εφαρμογής και αξιολόγησης της νέας γνώσης.
Η εκπόνηση και πιστοποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων,
καθώς και η θεσμοθέτηση του συστήματος πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των
Εκπαιδευτών Ενηλίκων αποτελούν ένα πρώτο και σημαντικό βήμα.
Η ανάπτυξη πιστοποιημένων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων και η επιτάχυνση των διαδικασιών
πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελούν σήμερα ζητούμενα
και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εστιασθούν όλες οι προσπάθειες σ’ αυτό τον πολύ
κρίσιμο τομέα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΚΟΛΕΓΙΑ
4.1. Εισαγωγή
Στο Κεφάλαιο 4 συνειδητά επιλέγουμε να παραθέσουμε μόνο δύο θέματα, τα οποία θεωρούμε
ότι είναι στρατηγικής σημασίας για τη συμπεριφορά του όλου εκπαιδευτικού συστήματος και όχι
μόνο. Η ανάπτυξη τους μετά από επιλογή γίνεται επιγραμματικά, αλλά με καθαρές τις κεντρικές
γραμμές. Τα θέματα αυτά θα αποτελέσουν δύο από τα θέματα βασικού ενδιαφέροντος μας και
από τα πρώτα που θα ανοίξουμε για περαιτέρω συζήτηση και εμβάθυνση. Αυτά είναι αφ ενός το
θέμα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα θέμα που επιδρά σημαντικά τόσο στη
δευτεροβάθμια και ειδικά στο Λύκειο (βλέπε Κεφάλαιο 1) όσο και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
-ΑΕΙ και λοιπά Ιδρύματα της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Το δεύτερο θέμα που
διαπραγματευόμαστε εδώ είναι ακριβώς αυτό της διάρθωσης που πρέπει να έχει -περαν των
κρατικών ΑΕΙ- ο χώρος της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Ένας χώρος στρατηγικής σημασίας για
την ισόρροπη και παραγωγική ανάπτυξη του όλου εκπαιδευτικού οικοδομήματος, ο οποίος όμως
εξ αρχής είχε αναπτυχθεί άναρχα και με μεγάλη προχειρότητα. Πράγμα που επέτρεψε την
διαμόρφωσει ενός πολύμορφου συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτησης χωρίς στοιχειώδεις
εκπαιδευτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς κανόνες και αρχές, με σοβαρές αρνητικές
συνέπειες στην ορθολογική, αυτοδύναμη και δυναμική ανάπτυξη της χώρας.

4.2. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνει όχι μόνο τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, που συνιστούν
την Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά κάθε Οργανισμό, που παρέχει εκπαίδευση σε Μεταλυκειακό
Επίπεδο. Στην Ελλάδα παραδοσιακά τείνουμε να ταυτίζουμε την Τριτοβάθμια με την Ανώτατη
Εκπαίδευση, πρακτική που οδηγεί σε σημαντικές στρεβλώσεις. Μία απ’ αυτές είναι ότι σε όλες
τις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. πλην της Ελλάδας, στην Ανωτάτη Εκπαίδευση εισάγεται κατά μέσον όρο
το 30% των αποφοιτούντων από τα Λύκεια, ενώ στην Ελλάδα εισάγεται το 80-90% αυτών,
ποσοστό που είναι συγκρίσιμο με εκείνο που εισάγεται σε ολόκληρη την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
Παρά τις προσπάθειες αποσύνδεσης της διαδικασίας πρόσβασης από την εκπαιδευτική
διαδικασία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που έγιναν κατά καιρούς, το σύστημα εισαγωγής
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επηρέαζε και επηρεάζει καταλυτικά τη λειτουργία του Ελληνικού
Σχολείου. Ιδιαίτερα το Λύκειο έχει απολέσει τον αυτόνομο εκπαιδευτικό και μορφωτικό ρόλο
του, καθώς αντιμετωπίζεται ως προθάλαμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι μαθητές του
Λυκείου αντί να γεύονται τη χαρά της δημιουργικής μάθησης και της ζωής, αντιμετωπίζουν την
εκπαιδευτική διαδικασία στο Λύκειο ως μια υποχρέωση στην οποία καταναλώνουν χρόνο, που
θα προτιμούσαν να αφιερώνουν στα Φροντιστήρια και τα Ιδιαίτερα, τα οποία θεριεύουν,
εξανεμίζοντας εκτός των άλλων και το όποιο εισόδημα έχει απομείνει στη δεινοπαθούσα
ελληνική οικογένεια.
Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πρόσβαση στα ΑΕΙ της χώρας δεν είναι μόνον
ένα τεχνικό ζήτημα εξεταστικών διαδικασιών. Αντίθετα, η πρόσβαση στα ΑΕΙ είναι ανάγκη να
συνδεθεί με αλλαγές σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να κινηθούν
σε δύο κατευθύνσεις:
α) Αναβάθμιση της παιδευτικής λειτουργίας του Λυκείου (Σχολείο Γενικής Παιδείας) και της
αξιοπιστίας της πιστοποίησης, που αυτό προσφέρει.
β) Εξορθολογισμός της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσα από
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τη μείωση αφενός των εξεταστικών διαδικασιών και τη ένταξη νέων μορφών αξιολόγησης
στη Λυκειακή βαθμίδα για το σύνολο των υποψηφίων, και
αφετέρου της ουσιαστικής συμμετοχής των ΑΕΙ στη θέσπιση κριτηρίων εισόδου (μαθήματα,
συντελεστές βαρύτητας, κοινωνικά κριτήρια κ.ά.) αλλά και του αριθμού των εισακτέων.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε:



Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να ακολουθεί την απόκτηση του
Εθνικού Απολυτηρίου, κατά τα διεθνή πρότυπα. Η οργάνωση των Σπουδών στο Λύκειο
προσαρμόζεται αναλόγως -βλέπε και στο Κεφάλαιο 1, Ενότητα 2.2 Νέο Λύκειο.
Η εισαγωγή στα ΑΕΙ να γίνεται με βάση τον βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου και τον βαθμό
σε ένα μικρό αριθμό μαθημάτων (από 3 έως 5), τα οποία καθορίζονται από το Τμήμα στο
οποίο επιθυμεί να εισαχθεί ο υποψήφιος. Από το Τμήμα καθορίζονται και οι συντελεστές
βαρύτητας για κάθε μάθημα, καθώς και ο αριθμός των εισακτέων.

Το σύστημα για να είναι αξιόπιστο και ωφέλιμο στη νέα γενιά αλλά και την κοινωνία στο σύνολο
της θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι νέες και οι νέοι της χώρας θα μπαίνουν στο Τμήμα της
κύριας επιλογής τους, που θα ανταποκρίνεται στη κλίση, το ταλέντο και τις βαθύτερες επιθυμίες
τους.
Ακόμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σήμερα σε ένα κόσμο που αλλάζει και απαιτεί ολοένα και
περισσότερη γνώση, να εξετάσουμε εναλλακτικά συστήματα πρόσβασης στα προγράμματα
σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν μπορεί για έναν τριαντάρη ή σαραντάρη ο οποίος
θέλει να σπουδάσει η μόνη λύση να είναι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ή το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της αποτίμησης των προσόντων, που αποκτά ο κάθε άνθρωπος
στην επαγγελματική και μη διαδρομή του και την ανέλιξή του στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων.
Είναι ώριμη πλέον η εξέταση των δυνατοτήτων μιας πιο ανοικτής πρόσβασης στα προγράμματα
σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, που διαπιστώνουν
ότι ή αυτό που σπούδασαν δεν τους ικανοποιεί πλέον ή ότι θέλουν να σπουδάσουν και κάτι
άλλο. Η διεθνής πραγματικότητα διαθέτει πλέον σειρά εναλλακτικών συστημάτων πρόσβασης
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάποια από τα οποία και θα πρέπει να προσαρμόσουμε στην
ελληνική πραγματικότητα, καθώς και οι λοιπές σχετικές συνιστώσες του εκπαιδευτικού
συστήματος θα προσαρμόζονται. Στόχος της Πρωτοβουλίας μας είναι να προχωρήσει στη
διερεύνηση αυτών των εναλλακτικών διαδρομών και να προτείνουμε προς συζήτηση κάποιες
από αυτές.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε να συζητηθεί η εισαγωγή τεστ καταλληλότητας υποψηφίων για
ορισμένες ειδικότητες (π.χ. Ιατρική), στα πρότυπα της Ελβετίας. Το αποτέλεσμα ενός τέτοιου
τεστ, που θα μπορούσε να προετοιμαστεί σε συνεργασία με τον κατάλληλο επαγγελματικό
φορέα, θα μπορούσε να συνεκτιμάται μαζί με τα άλλα κριτήρια εισόδου στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

4.2. Κολέγια
Με αυξανόμενη ανησυχία παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια το πολύ σοβαρό θέμα των
εξελίξεων στο χώρο της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, της λειτουργίας μεγάλου αριθμού
Ιδιωτικών «Πανεπιστημίων» -πολύ λίγα από τα οποία ικανοποιούν τις τυπικές και ουσιαστικές
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απαιτήσεις ποιότητας, που θέτουν η εθνική νομοθεσία και οι ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικέςκαι των Κολεγίων. Έχουμε καταλήξει στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
Κατά το πρόσφατο παρελθόν είδαμε την Πολιτεία να οικοδομεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση και να
επισημοποιεί, δίπλα στο Δημόσιο Σύστημα Τυπικής Εκπαίδευσης, ένα παράλληλο εμπορικό
(συνήθως κερδοσκοπικό) σύστημα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, αυτό των 42 και πλέον σήμερα
Κολεγίων, και Ιδιωτικών «Πανεπιστημίων», που λειτουργεί στη συντριπτική του πλειοψηφία με
συμφωνίες «δικαιόχρησης» και δεν υπάγεται σε κανέναν ουσιαστικό ποιοτικό έλεγχο εθνικής ή
ευρωπαϊκής αρχής.
Δεν αγνοούμε ότι μέρος της ευθύνης για τη διαμορφωθείσα κατάσταση οφείλεται και σε
ενέργειες, δράσεις ή παραλείψεις των ιδίων των ΑΕΙ. Όλοι εκείνοι που προκαλούν φθορά στην
υλική ή άυλη περιουσία των ΑΕΙ και στην ομαλή λειτουργία τους ή δεν αφήνουν τα ΑΕΙ να
δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικά στις νέες μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης (όπως η Δια
Βίου Μάθηση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων, περιοχές στις οποίες Ιδρύματα υψηλών
προδιαγραφών στον διεθνή χώρο έχουν προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στους πολίτες της
χώρας τους –και όχι μόνον– διευρύνοντας ταυτόχρονα τις πηγές και αυξάνοντας το ύψος της
χρηματοδότησής τους με ίδιους πόρους) έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το κενό που έχει
δραματικά διογκωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κενό
που, όπως φυσικά ήταν αναμενόμενο, άμεσα κινήθηκε ο ιδιωτικός τομέας να καλύψει,
προφανώς με τρόπο άναρχο και μη ελεγχόμενο από τις εθνικές αρχές διασφάλισης ποιότητας
της εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι η λειτουργία των Κολεγίων βασίζεται σε συμφωνίες
δικαιόχρησης με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του ευρωπαϊκού χώρου.
Πιστεύουμε ότι, ειδικά στην εποχή της κοινωνίας αλλά και της οικονομίας της γνώσης, είναι
απαραίτητη η ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου, αποτελεσματικού και ευέλικτου συστήματος
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που ασφαλώς δεν είναι απαραίτητο να βασίζεται
μόνον στον δημόσιο τομέα. Ωστόσο, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν καλύπτει το ουσιαστικό
κενό, που για πολλές δεκαετίες υπάρχει στη Μεταλυκειακή Εκπαίδευση. Επομένως, το
Υπουργείο Παιδείας οφείλει πλέον να παρέμβει θεσμικά στον χώρο της Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης, εντός του πλαισίου της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, προκειμένου να εκλείψουν διάφορα
αρνητικά φαινόμενα, που παρατηρούνται στην πράξη.
Θεμέλιο όμως και προϋπόθεση οποιασδήποτε προσπάθειας για τη δημιουργία ενός νέου,
σοβαρού και αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η
αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία μη
κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων, χωρίς εισαγωγικά. Η πολυετής και αξιόπιστη
λειτουργία μη-κερδοσκοπικών Κολλεγίων στην Ελλάδα, που ανήκουν σε ιστορικούς
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όσο και η Ελληνική Χορηγία, που έχει ήδη επενδύσει άνω το ενός
δισεκατομμυρίου ευρώ στον Πολιτισμό και στη Γνώση στην Ελλάδα, για παράδειγμα βλέπε τα
Ιδρύματα ‘’Στ. Νιάρχος’’ και ‘’Αρ. Ωνάσης’’, ήδη παρέχουν ισχυρά εχέγγυα για τη μελλοντική
επιτυχία του αναγνωρισμένου από το ελληνικό Δημόσιο Μη-Κερδοσκοπικού Πανεπιστημίου που
(α) θα είναι σε θέση να περιθωριοποιήσει το ιδιωτικό, κερδοσκοπικό πάροχο μεταλυκειακής
εκπαίδευσης όσο και (β) να έχει αμοιβαία επωφελή σχέση, μέσα από συνθήκες άμιλλας και
συνεργασίας, με τα Δημόσια ΑΕΙ.
Η αναθεώρηση αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για να μπουν επιτέλους κανόνες σοβαροί και
αυστηροί σε όλο το φάσμα της Μη Κρατικής Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Αντί να
απαγορεύουμε εντελώς τη λειτουργία μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας και να οδηγούμαστε
σε συνθήκες αναρχίας ή ανομίας, έχουμε κάθε συμφέρον, ως συντεταγμένη Πολιτεία, να
βάλουμε συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι και θα διασφαλίσουν ένα υψηλό
43

επίπεδο παρεχόμενων γνώσεων και εν γένει υπηρεσιών, προσφέροντας έτσι συγκεκριμένη
προστασία & διασφάλιση στο συνήθως μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος νέο/α και την
οικογένεια του/της, που αποφασίζει να συνδέσει το μέλλον του με αυτούς τους συγκεκριμένους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Η χώρα μας πληρώνει συστηματικά τις αυστηρές απαγορεύσεις που επιδιώκουν –τουλάχιστον
τύποις– να καταπνίξουν κάποιες σοβαρές κοινωνικές ανάγκες· αντί να δημιουργήσει ένα
αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, επιλέγει, διά της οδού της απαγόρευσης, να καταστεί αμέτοχος
παρατηρητής συμπεριφορών, που κινούνται στα όρια της νομιμότητας ή που κάποτε τα
ξεπερνούν κατά πολύ.
Εξάλλου, η ευρύτερη και εκ θεμελίων αλλαγή του θεσμικού πλαισίου είναι, κατ’ ουσίαν, επιταγή
πλέον του κοινοτικού δικαίου και της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ. Όσο
επιμένουμε να αρνούμαστε τη διαμορφούμενη πραγματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνουμε
απλά μια μάχη χαρακωμάτων. Η υπόθεση του «βασικού μετόχου» θα έπρεπε να μας είχε διδάξει
πολλά. Είμαστε κράτος-μέλος της ΕΕ και η ιδιότητά μας αυτή συνεπάγεται συγκεκριμένα
δικαιώματα αλλά και σαφείς υποχρεώσεις.
Η αναθεώρηση του άρθρου 16 θα επιτρέψει τη διαμόρφωση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου,
που θα ρυθμίζει κατά ένα συμβατό και ενιαίο τρόπο τα θέματα, που αφορούν τόσο τη γκρίζα
σήμερα ζώνη της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όσο και τον χώρο της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, Δημόσιας και Μη Κρατικής.
Μέχρι όμως να επιτευχθεί η ευρεία πολιτική συναίνεση, που είναι απαραίτητη για μια τέτοια
αλλαγή, η ελληνική Πολιτεία, διά του Υπουργείου Παιδείας, θα πρέπει να θεσμοθετήσει και να
εφαρμόσει διαδικασίες ουσιαστικού ελέγχου, αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύμφωνες με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα, για οποιαδήποτε εκπαιδευτική υπηρεσία παρέχεται εντός της Ελληνικής
Επικράτειας. Προς τον σκοπό αυτό, τo Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με
φορείς πιστοποίησης της αλλοδαπής, έτσι ώστε οι διαδικασίες πιστοποίησης και γενικότερα
εποπτείας των συνεργαζόμενων με αλλοδαπά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Κολεγίων να είναι
εφάμιλλες εκείνων που εφαρμόζονται στα μητρικά Ιδρύματα της Αλλοδαπής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΕΙ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
5.1. Εισαγωγή
Οι χώροι της γνώσης, της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και του πολιτισμού –με
προεξάρχον το σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης και της
Έρευνας- καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ταχεία και ουσιαστική έξοδο από
την βαθύτατη κρίση, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και την
αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας.
Δυστυχώς, το σύστημα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας σήμερα είναι ανήμπορο να
ανταποκριθεί επαρκώς σε αυτές τις εθνικές απαιτήσεις και προτεραιότητες. Ευρισκόμενο την
τελευταία εικοσιπενταετία μέσα σε μια συνεχή μεταρρυθμιστική ρευστότητα, έχει περιέλθει σε
ένα παρατεταμένο λειτουργικό κενό, το οποίο τα τελευταία χρόνια μετεξελίσσεται πλέον σε
θεσμικό.
Τα τραγικά λάθη στρατηγικής και τακτικής που έγιναν διαχρονικά από τις εκάστοτε ηγεσίες του
Υπουργείου Παιδείας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, και από ένα ευρύτατο φάσμα πολιτικών
δυνάμεων της χώρας οδήγησαν σε μεγάλες και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις της
μεταρρυθμιστικής πορείας.
Η απουσία συμμαχιών με το δυναμικό και δημιουργικό κομμάτι των καθηγητών και των
ερευνητών των πανεπιστημίων, η δημαγωγική εμπλοκή ομάδων φοιτητών στη διοίκηση και
εκλογή μονομελών οργάνων των Πανεπιστημίων, η αδυναμία ουσιαστικής εμπλοκής και τελικά
συμβολής στο διάλογο των πολιτικών κομμάτων – ακόμα και αυτών που δεν έχουν ως σημαία
τους πάντα το «όχι σε όλα» και δεν καλύπτουν τους ποικίλους καταστροφείς των ΑΕΙ, καθώς και
η ανυπαρξία ενός σαφούς επιχειρησιακού σχεδίου εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, έχουν
οδηγήσει το σύστημα της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας στο σημερινό
«θλιβερό τέλμα της μετάβασης».
Συνοψίζοντας, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, στο σύνολό του σχεδόν, αποδείχτηκε
ανεπαρκές και, σε ορισμένα θέματα, τραγικά επικίνδυνο, όπως άλλωστε και σε άλλες μείζονες
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες (βλέπε πολιτικό σύστημα, διοικητική αναδιοργάνωση του
κράτους, οικονομικό & παραγωγικό μοντέλο).
Όμως υπάρχουν ευθύνες και από την πλευρά των ΑΕΙ. Η βίαιη παρεμπόδιση της διαδικασίας
εκλογής των Συμβουλίων Ιδρύματος (Σ.Ι.) σε όλα ανεξαιρέτως τα ΑΕΙ, με κεντρικά σχεδιασμένες
«πολεμικές επιχειρήσεις» και με μεταφερόμενες «ομάδες κρούσης» καθοδηγούμενες από τα
κόμματα της «όχι σε όλα Αριστεράς» σε αγαστή συνεργασία με ομάδες της υπερσυντηρητικής
δεξιάς είναι ενέργειες που θυμίζουν σκοτεινές περιόδους της πρόσφατης πολιτικής ιστορίας της
πατρίδας μας –κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960- και τις παρακρατικές δυνάμεις που
κυριαρχούσαν τότε.
Η συντριπτική πλειονότητα των λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τον
βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εκφράστηκε με πολλούς τρόπους
πεντακάθαρα υπέρ της νομιμότητας και εναντίον της γενικευμένης ανομίας, που υπερασπίζεται
η ισχνή μειοψηφία των βιαίως αντιδρώντων.
Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό
εγχείρημα στα ΑΕΙ συνολικά.
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5.2. Διακυβέρνηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ο όρος διακυβέρνηση εστιάζεται στους κανόνες και τους μηχανισμούς με τους οποίους διάφοροι
συμμέτοχοι επηρεάζουν τις αποφάσεις, πώς λογοδοτούν και σε ποιον. Αναλυτικότερα, στο πεδίο
της ανώτατης εκπαίδευσης, η διακυβέρνηση αναφέρεται στην τυπική και άτυπη άσκηση της
εξουσίας σύμφωνα με νόμους, πολιτικές και κανόνες που διατυπώνουν τα δικαιώματα και τις
αρμοδιότητες διαφόρων συμμέτοχων, καθώς και τους κανόνες με τους οποίους αυτοί
αλληλεπιδρούν. Με άλλα λόγια, η έννοια της διακυβέρνησης συμπεριλαμβάνει το πλαίσιο μέσα
στο οποίο ένα ίδρυμα επιδιώκει τους σκοπούς του, τους στόχους και τις πολιτικές με τρόπο
συνεπή και συντονισμένο, απαντώντας έτσι στο ερώτημα «ποιος αποφασίζει για τι, πότε και με
ποιον τρόπο». Σε αντιδιαστολή, ο όρος διοίκηση αναφέρεται στην υλοποίηση ενός συνόλου
στόχων που επιδιώκονται από ένα ίδρυμα στη βάση υπαρχόντων κανόνων, απαντώντας έτσι στο
ερώτημα «πώς εφαρμόζονται οι κανόνες». Η διακυβέρνηση διακρίνεται στην εσωτερική
(ιδρυματική) και στην εξωτερική (συστημική) διακυβέρνηση των ΑΕΙ. Η εσωτερική διακυβέρνηση
αναφέρεται στις ρυθμίσεις στο εσωτερικό των ΑΕΙ (π.χ. ιεραρχία διοίκησης, διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, χρηματοδότηση και προσωπικό), ενώ η εξωτερική διακυβέρνηση αναφέρεται στις
ρυθμίσεις στο μακρο-επίπεδο και στο επίπεδο συστήματος (π.χ. νόμοι και διατάγματα,
χρηματοδότηση, αξιολογήσεις).

5.2.1. Εξωτερική διακυβέρνηση
Η εξωτερική διακυβέρνηση αφορά κυρίως στις σχέσεις του κράτους με τα ΑΕΙ, αν και στην
Ευρώπη ήδη από τη δεκαετία του 1990 παρατηρείται αύξηση των μερών που εμπλέκονται στην
εξωτερική διακυβέρνηση, κυρίως στην κατεύθυνση της εμπλοκής εταίρων από τις παραγωγικές
δυνάμεις. Η επικρατούσα τάση είναι ο ρόλος του κράτους να είναι επιτελικός, δηλαδή το κράτος
θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού και καθορίζει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αφήνοντας τα
υπόλοιπα στην αυτορρύθμιση.
Στην Ελλάδα σήμερα το μόνο όργανο που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα στην εξωτερική
διακυβέρνηση των Πανεπιστημίων είναι η Κυβέρνηση της χώρας, μέσω κυρίως του Υπουργείου
Παιδείας. Η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί ως συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό όργανο το Εθνικό
Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), και τα συστατικά (διακριτά) αυτού μέρη, δηλαδή το Συμβούλιο
Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) και το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ). Η Σύνοδος Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων και η Σύνοδος των Προέδρων ΤΕΙ
είναι άτυπα όργανα, χωρίς αναγνωρισμένες θεσμικές αρμοδιότητες και, ως εκ τούτου, με
περιορισμένη δυνατότητα επιρροής των πολιτικών αποφάσεων. Τέλος, η ανεξάρτητη Αρχή
Διασφάλισης της Ποιότητας και Πιστοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) έχει την
αρμοδιότητα επίβλεψης και συντονισμού του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Η συμμετοχή των παραγωγικών εταίρων στο όλο σύστημα περιορίζεται
στη συμμετοχή τους στα παραπάνω συμβουλευτικά-γνωμοδοτικά όργανα και στην ΑΔΙΠ.
Η κατάσταση αυτή δεν απέχει σημαντικά από τα ισχύοντα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Θα
μπορούσε λοιπόν εύλογα να θεωρήσει κανείς ότι δεν υπάρχει αποχρών λόγος αλλαγής του
μοντέλου εξωτερικής διακυβέρνησης. Όμως, αν και το πλαίσιο είναι στις γενικές του γραμμές
περίπου το ίδιο, οι αρμοδιότητες των επί μέρους συντελεστών του και, επομένως, η πρακτική
εφαρμογή του στην Ελλάδα διαφέρει σημαντικά απ’ ό,τι σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Προτείνεται το ΥΠΕΘ να εποπτεύει τα ΑΕΙ ως προς τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία, να
καθορίζει τις κατευθύνσεις που η χώρα θα ακολουθήσει στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να εκπονεί τα ανάλογα στρατηγικά σχέδια, να θέτει
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προτεραιότητες και να διαμορφώνει τις πολιτικές εκείνες που θα υποστηρίξουν αποτελεσματικά
τους τεθέντες, σε εθνικό επίπεδο, στόχους. Επομένως, ο σημερινός ρόλος του ΥΠΕΘ που, εν
πολλοίς, βλέπει τα ΑΕΙ ως εποπτευόμενες δημόσιες υπηρεσίες, εγκαταλείπεται και το ΥΠΕΘ
μετεξελίσσεται σε επιτελικό όργανο που λαμβάνει στρατηγικού τύπου αποφάσεις, σχεδιάζει δε
και εφαρμόζει τις πολιτικές που θα στηρίξουν τις αποφάσεις αυτές. Στον ρόλο του αυτόν το ΥΠΕΘ
επικουρείται συμβουλευτικά από το ΕΣΥΠ, που αναδιοργανώνεται.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των στρατηγικών
αποφάσεων και κατευθύνσεων του ΥΠΕΘ από τα αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια, διευρύνεται ο
ρόλος και οι αρμοδιότητες της ΑΔΙΠ, η οποία λειτουργεί ως αποτελεσματικός ενδιάμεσος μεταξύ
του ΥΠΕΘ και των ΑΕΙ για όλα τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και
των μηχανισμών χρηματοδότησής της.
Η Σύνοδος Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων και η Σύνοδος των Προέδρων ΤΕΙ αναγνωρίζονται
θεσμικά και αναλαμβάνουν ρόλο εισηγητικό και γνωμοδοτικό προς το ΥΠΕΘ και την ΑΔΙΠ, σε
θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης, τη σχετική νομοθεσία και
τους κανόνες λειτουργίας των ΑΕΙ.

5.2.2 Εσωτερική διακυβέρνηση
Η κυριαρχούσα τάση στην εσωτερική διακυβέρνηση, πάλι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η αύξηση
της αυτοτέλειας των ιδρυμάτων. Σε πολλές χώρες, οι νόμοι που ρυθμίζουν τα της ανώτατης
εκπαίδευσης είναι νόμοι-πλαίσιο, δηλαδή καθορίζουν ένα γενικό πλαίσιο λειτουργίας και
αφήνουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του στα ίδια τα ιδρύματα. Παράλληλα, παρατηρείται
μεγαλύτερος βαθμός συγκέντρωσης και κεντρικοποίησης στο εσωτερικό των ιδρυμάτων, με
ισχυροποίηση του θεσμού του Πρύτανη μέσω παροχής αυξημένων αρμοδιοτήτων σ’ αυτόν.
Η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση των ΑΕΙ:








Καθιστά, με σαφή και απόλυτο τρόπο, βασική πηγή εξουσίας σε κάθε ΑΕΙ αυτούς που εξ
ορισμού έχουν τη γνώση και την εμπειρία, δηλαδή τους ακαδημαϊκούς δασκάλους. Η μη
ανάμειξη των φοιτητών στις διαδικασίες εκλογής των οργάνων της διοίκησης (Συμβούλιο
Ιδρύματος, Πρύτανης/Πρόεδρος, κλπ), αποδομεί τη γενεσιουργό αιτία μιας από τις μεγάλες
πληγές των ΑΕΙ, που αποτελούσαν ένα μόνιμο θερμοκήπιο εντατικής καλλιέργειας
συναλλαγής και πολιτικής εκμετάλλευσης της νέας γενιάς και παρήγαγαν σε μεγάλο βαθμό
τον πολιτικό πολιτισμό της χώρας με τις τραγικές σημερινές συνέπειες.
Καθιστά το ΑΕΙ σε μεγάλο βαθμό αυτοδιοικούμενο και αυτοκαθοριζόμενο, δια του
Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού. Η ρύθμιση αυτή καθιστά εφικτή την άσκηση
ελέγχου στους ασκούντες διοικητική εξουσία στο ΑΕΙ, έλεγχο που έως τώρα το Υπουργείο δεν
μπόρεσε ή δεν θέλησε να ασκήσει, ακόμη και εάν οι αρμοδιότητές του το επέτρεπαν.
Δίνει τη δυνατότητα διαφοροποίησης μεταξύ των ιδρυμάτων δια του Οργανισμού και του
Εσωτερικού Κανονισμού. Η δυνατότητα αυτή, σε συνδυασμό με την εκχώρηση στους
ακαδημαϊκούς δασκάλους της πηγής εξουσίας, θα οδηγήσει σύντομα σε δυναμικά
πανεπιστημιακά ιδρύματα με ιδιαίτερα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, πράγμα θετικό για την
εξέλιξη του όλου συστήματος της ανώτατης εκπαίδευσης.
Ενισχύει την αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων, αφού οι εγκρίσεις του Οργανισμού, του
εσωτερικού Κανονισμού, των προϋπολογισμών, των τροποποιήσεων προϋπολογισμών, των
απολογισμών, της διαχείρισης της περιουσίας των ιδρυμάτων και άλλες αρμοδιότητες
περνούν πλέον στη δικαιοδοσία των Συμβουλίων Ιδρυμάτων, αντί του Υπουργού Παιδείας.
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Θέσπισε το ολιγομελές των σωμάτων διοίκησης και λήψης αποφάσεων, όπως η Σύγκλητος,
το Συμβούλιο, η Κοσμητεία και τα εκλεκτορικά σώματα, επιλογή που αυξάνει τις
δυνατότητες αποτελεσματικότητας, ευελιξίας και επαγγελματισμού.
Προβλέπει όργανα και δομές που προωθούν την ακαδημαϊκή αξιολόγηση, την κοινωνική
λογοδοσία και τον ουσιαστικό έλεγχο με εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες, που από
δεκαετίες εφαρμόζονται σε χώρες με ΑΕΙ υψηλών εκπαιδευτικών και ερευνητικών
προδιαγραφών.
Προβλέπει την αξιολόγησή του μετά την πρώτη τετραετία ισχύος του και την ανά τετραετία
διαμόρφωση του προγράμματος εθνικής στρατηγικής από τη νέα ΑΔΙΠ και το Υπουργείο
Παιδείας.

Παρά τα θετικά αυτά χαρακτηριστικά, το σύνθετο των ρόλων των βασικών πόλων εξουσίας στο
κάθε Ίδρυμα (Συμβούλιο – Πρύτανης/Πρόεδρος – Σύγκλητος – Κοσμήτορες) και η
πολυπλοκότητα των μεταξύ τους σχέσεων συνιστά ένα πείραμα που δεν ήταν πάντα επιτυχές.
Επομένως, με βάση την εμπειρία εφαρμογής, οι αρμοδιότητες των οργάνων διακυβέρνησης και
η σχέση μεταξύ τους πρέπει, αφού αξιολογηθούν, να επανεξετασθούν και, αν χρειαστεί, να
ρυθμιστούν κατάλληλα, όπως και το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο εξάλλου προβλέπει.
Βασική μας παραδοχή είναι ότι ο θεσμός των Συμβουλίων Ιδρυμάτων (ΣΙ) είναι διεθνώς
δοκιμασμένος και αναντικατάστατος. Όλες ανεξαιρέτως οι αρμοδιότητες που τους αποστέρησε η
σημερινή κυβέρνηση πρέπει να αποκατασταθούν, ενώ θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική
πρόνοια ούτως ώστε να μπορούν να εκλέγονται ως μέλη των ΣΙ επιφανείς προσωπικότητες από
τον επιχειρηματικό κόσμο, διακεκριμένοι επαγγελματίες καθώς και άνθρωποι των Γραμμάτων
και των Τεχνών.
Τα σημερινά ΑΕΙ αποτελούν πολύπλοκους οργανισμούς ταγμένους να λειτουργούν μέσα σ' ένα
παλαιο-γραφειοκρατικό θεσμικό πλαίσιο. Το ΑΕΙ του 21ου αιώνα πρέπει να θεωρηθεί ως ένας
αναπτυξιακός οργανισμός με πολλαπλές δυναμικές. Η σύγχρονη αντίληψη οργάνωσής του θα
πρέπει να πηγάζει από τις πρακτικές των Επιστημών της Διοίκησης και να ενσωματώνει τεχνικές
και θεωρίες από το χώρο της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Επικοινωνιών. Επομένως, η
δομική αναδιάρθρωση του διοικητικού τομέα των ΑΕΙ θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της
γενικότερης αναδιάταξης του χώρου. Η σημερινή διοικητική δομή θα πρέπει να αντικατασταθεί
με επιτελικές μονάδες στο επίπεδο του Ιδρύματος.
Το σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας θα πρέπει άμεσα να κλείσει το μακρύ κύκλο
εσωστρέφειας και να συμβάλει με τη νέα του δομή στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την
Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα. Μια στρατηγική που θα πρέπει να περιλαμβάνει θέματα
όπως χωροταξικός επανασχεδιασμός, σταθερά περιοδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της
έρευνας, ριζική επανεξέταση της ψευδεπίγραφης «δωρεάν παιδείας» (ουσιαστική ενίσχυση των
πραγματικά αδυνάμων, αξιολόγηση συγγραμμάτων, κλπ), επανασχεδιασμός του μεταλυκειακού
χώρου εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύνδεση με την αγορά, διεθνοποίηση των ΑΕΙ, Δια Βίου και
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, κλπ.

5.3. Ορθολογικός Σχεδιασμός της Οργάνωσης και Χωροθέτησης του Ενιαίου
Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας
Ο σημερινός ιστός της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας είναι αποτέλεσμα μιας μαζικής
ποσοτικής διεύρυνσης, της οποίας η αναγκαιότητα δεν εδράζεται σε στέρεα ακαδημαϊκά ή
αναπτυξιακά κριτήρια. Έχει κατ’ επανάληψη τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα του να τεθεί σε
προτεραιότητα η ποιότητα έναντι της ποσότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η Ελλάδα δεν
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μπορεί να συντηρεί (τόσο οικονομικά όσο και με ανθρώπινο δυναμικό) 22 πανεπιστήμια και 14
ΤΕΙ με 500 Τμήματα και ισάριθμα προγράμματα σπουδών σε 69 πόλεις, όπως δεν μπορεί να
εντάσσει στην Ανωτάτη Εκπαίδευση δεκάδες Τμημάτων με ασαφές και διεθνώς μοναδικό
γνωστικό αντικείμενο, αλλά και Τμήματα που θα έπρεπε να εντάσσονται στη μεταλυκειακή διετή
επαγγελματική κατάρτιση.
Διαχρονικός στόχος της Πολιτείας θα πρέπει να είναι η δημιουργία Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης με ποιότητα διεθνούς εμβέλειας, αφού λάβει υπόψη της ότι στην Ευρώπη ο
κανόνας είναι να λειτουργεί ένα Ίδρυμα ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους. Ο νησιωτικός
χαρακτήρας της χώρας μας θα μπορούσε να δικαιολογήσει την ύπαρξη λίγο περισσοτέρων
Ιδρυμάτων, δύσκολα όμως τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα λειτουργίας 36 ΑΕΙ σε μια χώρα με
έντεκα εκατομμύρια κατοίκους.
Χρειάζεται, τώρα περισσότερο από ποτέ, καλά τεκμηριωμένη αναδιάρθρωση του χάρτη των ΑΕΙ
της χώρας. Αναδιάρθρωση που θα στηρίζεται σε ένα μακρόπνοο σχέδιο κοινωνικής
ανασυγκρότησης και στρατηγικής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Ο αναγκαίος ορθολογικός ανασχεδιασμός της οργάνωσης και χωροθέτησης των Ιδρυμάτων της
Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας πρέπει να εκπονηθεί στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου
μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για την Παιδεία, την Έρευνα και την Καινοτομία που
οφείλει να διαμορφώσει άμεσα η Ελληνική Πολιτεία, ανεξάρτητα από μνημόνια και, κυρίως, από
συγκυριακές-πελατειακές πολιτικές και κοντόφθαλμες επιλογές. Για να είναι αποτελεσματική η
διαδικασία αυτή, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε,
πέραν της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τους ευρύτερους χώρους (α) των Ερευνητικών Κέντρων,
Ινστιτούτων και Τεχνολογικών Φορέων και (β) της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένης και της γκρίζας ζώνης των Κολεγίων και των αυτοαποκαλουμένων
«Ιδιωτικών Πανεπιστημίων», ενός χώρου όπου η κατάσταση είναι χαώδης.
Η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων καθολικής εφαρμογής για τις αλλαγές του ακαδημαϊκού και
ερευνητικού χάρτη της χώρας, με στόχο την ενίσχυση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού
συστήματος, θα πρέπει να λάβει υπόψη την πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία που υπάρχει στον
ευρωπαϊκό χώρο στα θέματα των συνεργασιών, συνενώσεων και συγχωνεύσεων Ιδρυμάτων της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Θεωρούμε ότι κριτήρια εκ των ων ουκ άνευ θα
πρέπει να είναι:
 Η ποιότητα των υφιστάμενων μονάδων με βάση την εξωτερική αξιολόγηση.
 Η αντιστοίχιση των προσόντων των αποφοίτων με το ευρωπαϊκό σύστημα προσόντων και οι
προοπτικές επαγγελματικής τους απασχόλησης.
 Οι αναπτυξιακές, οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές ανάγκες της χώρας, τόσο σε
κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
 Η βελτίωση της κινητικότητας των φοιτητών και φοιτητριών -σε όλους τους κύκλους
σπουδών- και των νέων ερευνητών.
 Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, εγκαταστάσεων και
ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της ενοποίησης των χώρων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της
Έρευνας.
Είναι αδήριτη ανάγκη η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και οδικού χάρτη
υλοποίησης του ανασχεδιασμού. Αυτά θα διαμορφωθούν με βάση προεκπονηθείσα άρτια
μελέτη, με ουσιαστική διαβούλευση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε πνεύμα ειλικρίνειας και
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς και με την απόλυτη και καθολική τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής των όποιων τελικών αποφάσεων ληφθούν από την Πολιτεία.
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5.3.1 Αναδιάρθρωση Ειδικοτήτων ΕΕΚ και Τμημάτων ΑΕΙ
Σήμερα, η λειτουργία των ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια και στη Μεταδευτεροβάθμια
Εκπαίδευση και Κατάρτιση καθώς και η λειτουργία των Τμημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
απέχει σημαντικά από τις πραγματικές παραγωγικές ανάγκες της χώρας. Επίσης, σε πολλές
περιπτώσεις η ίδια ειδικότητα προσφέρεται σε διαφορετικά επίπεδα του Εκπαιδευτικού
Συστήματος, χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο (π.χ. ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΤΕΙ).
Συνέπεια αυτής της πρακτικής είναι η δυσκολία καθορισμού των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
που αποδίδουν τα διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα. Έτσι, συντεχνιακά συμφέροντα
εμποδίζουν την απόδοση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων σε κάποιες κατηγορίες αποφοίτων ή,
προβάλλοντας τεχνητούς διαχωρισμούς, επιτυγχάνουν τη διαφοροποίηση Επαγγελματικών
Δικαιωμάτων με βάση την προϋπηρεσία.
Όσο και αν θεωρούμε ότι το αγαθό της μόρφωσης δεν μπορεί να υπακούει στους κανόνες της
αγοράς εργασίας και μόνο, άλλο τόσο δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε ότι ένας από τους
βασικούς στόχους των σπουδών είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων στο
αντικείμενο που έχουν σπουδάσει.
Η ενσωμάτωση, μάλιστα, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ με το ΠΔ 122/2010 στο ελληνικό δίκαιο έχει
πλέον ταράξει τα λιμνάζοντα νερά στον τομέα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων στη χώρα μας.
Η υποχρέωση πλέον απόδοσης στη χώρα μας των Επαγγελματικών Προσόντων που έχουν
αποκτηθεί σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ανεξάρτητα του
εκπαιδευτικού επιπέδου που οδήγησε σ’ αυτά, δημιουργεί νέα δεδομένα.
Με βάση τα παραπάνω, στόχος μας πρέπει να είναι ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου και της
διαδικασίας καθορισμού των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και των Επαγγελματικών
Προσόντων, η προσαρμογή και ο επανακαθορισμός των ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας και της
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Ο επανακαθορισμός αυτός πρέπει να βασιστεί στην αποτύπωση των Εκπαιδευτικών Επιπέδων
από τα οποία αποδίδονται τα Επαγγελματικά Δικαιώματα και τα Επαγγελματικά Προσόντα στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.4. Βασικές Αρχές Οργάνωσης των Σπουδών - Πανεπιστημιακά Συγγράμματα –
Ακαδημαϊκό Περιβάλλον
5.4.1. Βασικές αρχές οργάνωσης των σπουδών
Τρεις δεκαετίες παλαιότερα ήταν η εποχή της εξειδίκευσης στα συστήματα Εκπαίδευσης σε όλο
τον κόσμο. Σήμερα φαίνεται ότι η παγκόσμια σκέψη έχει μετακινηθεί προς την κατεύθυνση της
οικοδόμησης της εξειδίκευσης πάνω σε ένα πολύ σοβαρό υπόβαθρο Γενικής Κλασικής και
Επιστημονικής Παιδείας. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, παρά τα χρήματα που δόθηκαν από το 1ο
και το 2ο ΕΠΕΑΕΚ και το ΕΣΠΑ, πολλά Προγράμματα Σπουδών αποτελούν απλά το άθροισμα των
προτιμήσεων και των στενών γνωστικών πεδίων των καθηγητών σε κάποια Τμήματα.
Παράμετροι όπως σύνδεση με τις διεθνείς επιστημονικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις, σύνδεση
με την αγορά εργασίας και τις τάσεις αυτής, εθνικές προτεραιότητες, στόχοι και σκοπιμότητες,
λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό με πολύ μικρούς συντελεστές βαρύτητας.
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Παράλληλα, η διεθνής τάση της προσφοράς στους φοιτητές δυνατοτήτων για διεπιστημονικά
προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και για ευελιξία στο περιεχόμενο των
προγραμμάτων σπουδών δυστυχώς προσκρούει στα στενά πλαίσια που επιβάλλει η ισχύουσα
ταύτιση Τμήματος και Πτυχίου. Η άρση αυτής της ταύτισης θα βοηθούσε πολύ σε θέματα
συμπληρωματικότητας των δεξιοτήτων των αποφοίτων, ανά επιστημονική και/ή επαγγελματική
περιοχή. Επίσης, θα συνέβαλλε ουσιαστικά στη διευκόλυνση αφενός της επαγγελματικής
αποκατάστασης των αποφοίτων και αφετέρου στην επίτευξη επάρκειας επιστημονικού
δυναμικού σε όλο το φάσμα των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και ευρύτερα της ελληνικής
κοινωνίας.
Η Ελλάδα αποτελεί, ιστορικά και πολιτισμικά, γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης
Ανατολής, και είναι (ακόμη) η πιο ανεπτυγμένη χώρα των Βαλκανίων. Με τη χρήση της Αγγλικής
Γλώσσας (και τη χρέωση διδάκτρων στα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών) μπορεί να
προσελκύσει φοιτητές από μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή –και όχι μόνο- που έχει δυναμικά
αυξανόμενες οικονομίες και πληθυσμούς με πολλούς νέους που αναζητούν ευκαιρίες για
σπουδές εκτός των εθνικών τους συνόρων. Το άνοιγμα σε αυτήν την «αγορά» θα δώσει στα ΑΕΙ
νέες δυνατότητες και στην οικονομία της χώρας μια ευκαιρία για άμεσες αλλά και
μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές. Προτείνεται η δυνατότητα αυτών των
προγραμμάτων να προσλαμβάνουν και διακεκριμένο διδακτικό προσωπικό από το εξωτερικό και
από την επιστημονική μας διασπορά. Επίσης θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό
διοικητικής αυτονομίας. Με αυτό τον τρόπο θα γίνουν ακόμη ελκυστικότερα, καθώς θα
συμβάλλουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων ευρύτερης διεθνούς συνεργασίας του διδακτικού
προσωπικού των ΑΕΙ.
Όσο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, ήδη λειτουργεί στη χώρα µας ένας υπερβολικά μεγάλος
αριθμός -839- Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το πλήθος αυτό των ΠΜΣ δημιουργεί
ερωτηματικά ως προς την επιστημονική τεκμηρίωση της στόχευσής τους. Μήπως, κάποια, απλά
αντικατοπτρίζουν τα ειδικά ερευνητικά ενδιαφέροντα των καθηγητών που τα πρότειναν και που
διδάσκουν σ’ αυτά; Ο πληθωρισμός αυτός των ΠΜΣ είναι ένα ακόμη δείγμα ακαδημαϊκής
«ανάπτυξης» χωρίς σοβαρό στρατηγικό σχεδιασμό, αφού πολλά από αυτά τα προγράμματα
αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα βιωσιμότητας, ορισμένα μάλιστα έχουν προχωρήσει σε
προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τους λόγω στενότητας ή παντελούς έλλειψης πόρων.
Πρέπει να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4009/11 για τη δημιουργία Σχολής
Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΑΕΙ, με στόχο την ορθολογική και διαφανή διαχείριση των
οικονομικών πόρων αλλά και τη σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, διδακτικού και
διοικητικού, έτσι ώστε να αναβαθμισθεί η μεταπτυχιακή εκπαίδευση προς όφελος των φοιτητών,
της οικονομίας και ευρύτερα της χώρας. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως παράμετρος ο
αριθμός των Μεταπτυχιακών Φοιτητών καθώς και οι επιστημονικές ειδικεύσεις τις οποίες
χρειάζεται η χώρα.
Η δυνατότητα διαμόρφωσης προγραμμάτων σπουδών τριετούς διάρκειας θα πρέπει -ειδικά στον
πανεπιστημιακό χώρο- να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα ακαδημαϊκή υπευθυνότητα. Αν και όπου
αυτό συμβεί θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής μελέτης των διεθνών επιστημονικών
τάσεων και εξελίξεων και των αναγκών της χώρας και να αποτελεί κοινή απόφαση όλων των
Ιδρυμάτων, που θεραπεύουν το αντίστοιχο επιστημονικό αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση,
ανεξαρτήτως διάρκειας σπουδών, αυτονόητη είναι η ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας του
επιπέδου σπουδών σύμφωνα με τα διεθνή και ιδίως τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Όμως απαραίτητη προϋπόθεση για να μη διαιωνίζεται η δημιουργία Προγραμμάτων Σπουδών,
τόσο Προπτυχιακών όσο και Μεταπτυχιακών, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των
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διδασκόντων ή με στόχο την εξυπηρέτηση πελατειακών πιέσεων, είναι η θέσπιση διαδικασιών
Πιστοποίησης (Accreditation) των Προγραμμάτων Σπουδών και Αξιολόγησης. Η πιστοποίηση
είναι αναγκαία ιδιαίτερα για Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν σε απονομή επαγγελματικών
δικαιωμάτων και η αξιολόγηση (του Ιδρύματος, του Προγράμματος Σπουδών, των διδασκόντων
και του επιπέδου κατάρτισης των διδασκομένων) είναι απαραίτητη για να εξασφαλίζεται η
ποιότητα των σπουδών και η προσαρμογή τους σε πρότυπα αριστείας της εκπαίδευσης βάσει
αντικειμενικών ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. Τόσο η Πιστοποίηση, όσο και η Αξιολόγηση
θα πρέπει να γίνονται με θεσμοθετημένες διαδικασίες συνεχούς Εσωτερικής Αξιολόγησης και με
αυστηρές διαδικασίες Εξωτερικής Αξιολόγησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η «νέα ΑΔΙΠ» καλείται να ανταποκριθεί σε πολύ ισχυρές προκλήσεις και η εξασφάλιση της
ανεξαρτησίας της και της ακαδημαϊκότητας της λειτουργίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για
την επιτυχία της. Βέβαια, και η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες, μέσα από
τις οποίες θα καλυφθούν οι ανάγκες που η αξιολόγηση θα αναδείξει, δηλαδή να εξασφαλίσει την
χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων, την αναγκαία προσαρμογή του νομικού – θεσμικού πλαισίου
για την λειτουργία τους και την υιοθέτηση πολιτικών για την Παιδεία και την Έρευνα, που θα
στοχεύουν στην ανάπτυξη της χώρας και όχι στην εξυπηρέτηση πελατειακών και συντεχνιακών
αιτημάτων. Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την επιλεκτική ίσως προώθηση
κάποιων κατευθύνσεων, που κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές και κρίσιμες για την οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Σημειώνουμε ότι η δυνατότητα που δίνει το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο στα ίδια τα ΑΕΙ να υιοθετήσουν Εσωτερικούς Κανονισμούς με αμιγώς ακαδημαϊκά
κριτήρια, ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή μηχανισμών αυστηρής τήρησης των κανονισμών
φοίτησης, που θα ξεφεύγουν τόσο από την ισχύουσα τυπολατρία όσο και από την ανεξέλεγκτη
αυθαιρεσία που παρατηρείται από τους διδασκόμενους (π.χ. τα άδεια αμφιθέατρα), αλλά και
ενίοτε από τους διδάσκοντες (όπως είναι η επιβολή του ενιαίου συγγράμματος ως μοναδικής
πηγής αυθεντικής γνώσης, τα ακραία αυστηρά ή χαλαρά πρότυπα για τη βαθμολόγηση των
εξετάσεων, κλπ).
Στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των κανονισμών φοίτησης θωρούμε ότι, λαμβάνοντας
υπόψη τη διεθνή πραγματικότητα, θα πρέπει να υποστηριχθεί εμπράκτως -και όχι στα λόγια- η
θέσπιση των προαπαιτουμένων μαθημάτων, όπως επίσης και η θεσμοθέτηση μέγιστου αριθμού
δυνατότητας επανάληψης της εξέτασης σε ένα μάθημα.

5.4.2. Συγγράμματα και Βιβλιοθήκες
Όλοι γνωρίζουμε τόσο τις προβληματικές και αμφιλεγόμενες αρχικές συνθήκες όσο και την
παγκόσμια μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα του θεσμού του δωρεάν συγγράμματος. Θεωρούμε
ως ιδιαίτερα θετική τη ρύθμιση που αντικατέστησε το μοναδικό σύγγραμμα από τη λίστα
συγγραμμάτων. Όμως, η μόνη ακαδημαϊκά αποδεκτή λύση – και ισχύουσα διεθνώς - είναι αυτή
της δημιουργίας σύγχρονων έντυπων και ηλεκτρονικών Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών ικανών
να ανταποκριθούν στις ανάγκες των φοιτητών - προπτυχιακών και μεταπτυχιακών - για δανεισμό
πολλαπλής βιβλιογραφίας αναφοράς ανά μάθημα καθώς και, παράλληλα, η δημιουργία χώρων
αναγνωστηρίων. Είναι λοιπόν εμφανής πλέον η ανάγκη επανεξέτασης εκ βάθρων και σε
σύγχρονα πλαίσια του θεσμού του δωρεάν συγγράμματος και η σύνδεση της δωρεάν παροχής
διδακτικού υλικού με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια των δικαιούχων, όπως επίσης και με
κριτήρια ακαδημαϊκής επίδοσης.
Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι το κρατικοδίαιτο δωρεάν σύγγραμμα βοήθησε σημαντικά στην
εμφάνιση κάποιας -σε ορισμένες περιπτώσεις- ιδιαίτερα αξιόλογης επιστημονικής
βιβλιογραφίας, είτε με τη μορφή μεταφράσεων, είτε πρωτογενώς ελληνικής. Επειδή όμως αυτός
δεν είναι ο κανόνας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση των συγγραμμάτων, με μια
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διαδικασία απόλυτα διαφανή, αντικειμενική και αξιόπιστη, που μπορεί να οδηγήσει σε
περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων βοηθημάτων. Η διεθνής
πραγματικότητα έχει να επιδείξει σαφείς και αποτελεσματικές σχετικές πρακτικές, που θα πρέπει
κατάλληλα να αξιοποιηθούν.
Η αποκατάσταση, επιτέλους, της ηλεκτρονικής και έντυπης πρόσβασης των Ιδρυμάτων στη
διεθνή βιβλιογραφία μέσω του Συνδέσμου των Ακαδημαϊκών Ελληνικών Βιβλιοθηκών, σε μόνιμη
βάση, είναι συνθήκη εκ των ων ουκ άνευ, αν θέλουμε τα Ελληνικά ΑΕΙ να μην προσομοιάζουν σε
υποβαθμισμένα Ιδρύματα του τρίτου κόσμου.

5.4.3. Φοιτητικά ζητήματα
Η υποστήριξη των διδασκόντων, η επιμόρφωση και διαρκής ενημέρωση σε θέματα οργάνωσης,
διδακτικής, μεθοδολογίας, χρήσης νέων μέσων για την αναβάθμιση της διαδικασίας
διδασκαλίας-μάθησης, ώστε να παρακολουθούν τις σύγχρονες εξελίξεις είναι απαραίτητο
συστατικό μιας οργανωμένης πολιτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου στα ΑΕΙ. Η
οργάνωση και λειτουργία «Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας», που προβλέπεται στην
ισχύουσα νομοθεσία, με αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού και της διεθνούς εμπειρίας,
πρέπει να αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα για τις Διοικήσεις των Ιδρυμάτων. «Γραφεία
Υποστήριξης της Διδασκαλίας» έχουν ιδρυθεί τα τελευταία χρόνια σε όλα τα ΑΕΙ του εξωτερικού
που φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις αριστείας της παγκόσμιας κατάταξης και όχι μόνο σ’ αυτά.
Τα γραφεία αυτά έχουν βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών
διαδικασιών σε όλα τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μερικά από τα οποία βρίσκονται στις
πρώτες θέσεις στις διάφορες διεθνείς λίστες κατάταξης.
Ο «Συνήγορος του φοιτητή» έχει θεσμοθετηθεί με το Ν. 4009/2011, αλλά δεν έχει ακόμη
ενεργοποιηθεί στα ΑΕΙ. Η άμεση ενεργοποίηση του θεσμού αυτού αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το ΑΕΙ στους φοιτητές
του.
Στην Ελλάδα της κρίσης γίνεται ακόμα πιο σημαντική η στήριξη οικονομικώς αδύναμων αλλά και
ταυτόχρονα υψηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων φοιτητών. Η στήριξη αυτή, εκτός από τις συνήθεις
παροχές δωρεάν σίτισης και στέγασης, πρέπει να περιλαμβάνει ανταποδοτικές υποτροφίες και
φοιτητικά δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Τόσο οι υποτροφίες όσο και τα
φοιτητικά δάνεια έχουν θεσμοθετηθεί στον Ν. 4009/2011, δεν έχει όμως υπάρξει ακόμη η
απαραίτητη δραστηριοποίηση της Πολιτείας και των ΑΕΙ για την ενεργοποίησή τους.

5.4.4. Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού περιβάλλοντος
Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα στην ποιότητα της Ακαδημαϊκής
Ζωής μέσα στα ΑΕΙ της χώρας μας. Η οποιαδήποτε σύγκριση με τα αντίστοιχα Ιδρύματα άλλων
χωρών, τα οποία βέβαια συχνά χρησιμοποιούνται ως πρότυπο μέτρο σύγκρισης ακόμα και από
αυτούς που συστηματικά υποσκάπτουν με ποικίλα μέσα την ακαδημαϊκή ποιότητα, μπορεί να
μας βοηθήσει ουσιαστικά στο να εντοπίσουμε και στη συνέχεια να αναδείξουμε, να
συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα κεντρικά σημεία αυτού του ελλείμματος.
Τα ΑΕΙ πρέπει να είναι χώρος παραγωγής νέας γνώσης και όχι εστίες βίας και παρανομίας.
Κεντρικό συστατικό στοιχείο της ακαδημαϊκότητας αποτελεί το αναφαίρετο δικαίωμα στην
ελεύθερη και αβίαστη διατύπωση θέσεων και ανάληψη δράσεων. Πρακτικές προγραφών,
συκοφαντιών, εμπρηστικών διακηρύξεων και βίαιων υβριστικών επιθέσεων κατά οποιουδήποτε
μέσα στα Ιδρύματα, όχι μόνο αντιβαίνουν αλλά και αναιρούν τον πυρήνα της έννοιας του ΑΕΙ.
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Σε αυτές τις ιδιαίτερα κρίσιμες για τη χώρα στιγμές, κάνουμε έκκληση:





Στην Κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας και όλους τους εμπλεκόμενους τομείς της
Πολιτείας να συνδράμουν στο μέγιστο δυνατό και με κάθε τρόπο τα ΑΕΙ.
Στα υπεύθυνα δημοκρατικά κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου, αναλαμβάνοντας τις
ευθύνες που τους αναλογούν, να σεβαστούν το αυτοδιοίκητο του ΑΕΙ καθώς και τον
ακομμάτιστο χαρακτήρα του. Δεν είναι δυνατόν οι πανεπιστημιακοί χώροι να μεταβάλλονται
καθημερινά σε αρένα ανταγωνισμών, επίλυσης διαφορών και άλλων μορφών ποικίλης
πολιτικής, συνδικαλιστικής ή άλου τύπου δράσης, με συνέπειες την απώλεια αμέτρητου
εκπαιδευτικού χρόνου καθώς και τον εκφυλισμό της ακαδημαϊκής ζωής στα Ιδρύματα.
Στις ηγεσίες των ΑΕΙ, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να διασφαλίζουν
την απρόσκοπτη ακαδημαϊκή λειτουργία στα ΑΕΙ 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο.

Προτείνουμε την ίδρυση σώματος φύλαξης και προστασίας των ΑΕΙ, των ανθρώπων και των
εγκαταστάσεών τους. Ενός σώματος του οποίου τα μέλη θα έχουν εκπαιδευτεί πάνω στις
ιδιαιτερότητες, τους κινδύνους και τα γενικότερα προβλήματα, που παρουσιάζονται στο
περιβάλλον, στις εγκαταστάσεις και στη λειτουργία ενός ΑΕΙ. Η παντελής έλλειψη της έννομης
τάξης έχει οδηγήσει, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, στη μόνιμη άσκηση άνομης βίας. Αυτή, με
τη σειρά της, έχει τραυματίσει τα μέγιστα το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ,
την ακαδημαϊκή ελευθερία και γενικότερα την ελευθερία του λόγου, έχει απομειώσει την
περιουσία του Έλληνα φορολογουμένου και έχει στερήσει τη δυνατότητα όλων των φοιτητών της
χώρας –και όχι μόνο των προνομιούχων, που συνήθως σπουδάζουν σε Ιδρύματα του
εξωτερικού– να απολαύσουν τις σπουδές τους σε ένα ευχάριστο και ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Όμως, ανεξάρτητα από τα θέματα βίας, το ακαδημαϊκό περιβάλλον θα πρέπει:





Να γίνει ελκυστικό και λειτουργικό για όλες τις συνιστώσες της ακαδημαϊκής κοινότητας:
φοιτητές, καθηγητές, τεχνικούς, διοικητικούς.
Να προβάλλει και να υπερασπίζεται την έννοια του σεβασμού του δημόσιου χώρου,
απέναντι σε ιδιοτελείς πρακτικές καταπάτησης, αυθαιρεσίας και «ιδιωτικοποίησης» των
χώρων που δικαιολογούνται με αμφίβολα ιδεολογικά περιτυλίγματα.
Να ενισχύει δραστηριότητες (επιστημονικές, κοινωνικές, αθλητικές κλπ) που αναβαθμίζουν
τις ακαδημαϊκές εγκαταστάσεις και τις μετατρέπουν, από χώρους εργασίας ή σπουδών τους
οποίους βιαζόμαστε να εγκαταλείψουμε, σε χώρους πολιτισμού, ψυχαγωγίας και άθλησης.
Να προβαίνει σε δράσεις που εξυπηρετούν τον διάλογο, την άμιλλα, την ουσιαστική
προσέγγιση και την αρμονική συμβίωση όλων των «ενοίκων» του Δημόσιου ΑΕΙ.

Η ευθύνη για τη μεταβολή και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ανήκει στα ίδια τα
ΑΕΙ και τις ηγεσίες τους. Εμείς θα ενθαρρύνουμε και θα υποστηρίξουμε ενεργά οποιαδήποτε
πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.

5.5 Προσωπικό Ανώτατης Εκπαίδευσης
5.5.1. Διδακτικό, Ερευνητικό και Τεχνικό Προσωπικό
Οι διαδικασίες εκλογής μελών ΔΕΠ χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια. Υπάρχουν
μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Ιδρύματα, ακόμα και ανάμεσα σε Τμήματα του ιδίου Ιδρύματος,
ως προς τον βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο τηρείται η κείμενη νομοθεσία. Βασικές αρχές που
πρέπει να διέπουν τις εκλογές μελών ΔΕΠ είναι η ακαδημαϊκότητα, η αξιοκρατία και η
διαφάνεια. Η ακαδημαϊκή κοινότητα πρέπει να επιμείνει στην εφαρμογή αυτών των αρχών,
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μεριμνώντας παράλληλα για τη μη υπέρμετρη γραφειοκρατική επιβάρυνση των σχετικών
διαδικασιών. Το μόλις καταργηθέν σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, παρά το βραχυχρόνιο και ελλιπές της
εφαρμογής του, συνέβαλε εν μέρει στο αδιάβλητο των διαδικασιών αλλά και στην εξωστρέφεια
της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Το ΑΠΕΛΛΑ πρέπει να επανέλθει σε βελτιωμένη έκδοση,
αφού ληφθούν υπόψη και διορθωθούν οι όποιες αδυναμίες παρουσίασε.
Σε αρκετά Τμήματα είναι επιτακτική η ανάγκη ουσιαστικής ανανέωσης του διδακτικού
προσωπικού. Στο πλαίσιο της ανανέωσης εντάσσουμε και το θέμα της δημιουργίας ικανού
αριθμού θέσεων μεταδιδακτορικών υποτρόφων με ενισχυμένες υποτροφίες, ώστε, εκτός των
άλλων, να αποφευχθεί η αιμορραγία προς το εξωτερικό άξιων ερευνητών-αποφοίτων των
μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων.
Ο ρόλος του λοιπού διδακτικού και τεχνικού προσωπικού είναι σημαντικός σε πολλά επίπεδα της
ακαδημαϊκής ζωής. Οι θεσμικές ρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων έλυσαν κάποια από τα
προβλήματα που για χρόνια ταλάνιζαν το σώμα. Όμως, χρειάζεται περαιτέρω μελέτη της
κατάστασης, ώστε οι ρόλοι που πρέπει να επιτελούν μέσα στην ακαδημαϊκή ζωή των Ιδρυμάτων
οι δύο πλέον κλάδοι –ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ- να αποσαφηνιστούν.

5.5.2. Διοικητικό Προσωπικό
Το ΑΕΙ του 21ου αιώνα, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης αντίληψης οργάνωσης, θα πρέπει να
φροντίσει, εκμεταλλευόμενο τα επιστημονικά επιτεύγματα που το ίδιο έχει επιτύχει στις
επιστήμες της Διοίκησης, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να προχωρήσει στη συνεχή
επιμόρφωση και διαρκή βελτίωση του επιπέδου του διοικητικού προσωπικού. Συγκεκριμένα,
πιστεύουμε ότι:










Η διαρκής και πολύμορφη επιμόρφωση του υπάρχοντος διοικητικού προσωπικού είναι
πρωταρχικής σημασίας. Βέβαια, η όποια επιμόρφωση θα πρέπει να γίνεται σε όρους
πραγματικούς και με έλεγχο του αποτελέσματος. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα κληθεί
και εδώ να παίξει κάποιον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.
Αν και είναι γνωστό ότι στην ελληνική αγορά υπάρχουν ελάχιστα στελέχη με εμπειρία περί τη
διοίκηση των Ιδρυμάτων, αποτελεί γενική διαπίστωση ότι η παρουσία υψηλού επιπέδου
στελεχών θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό
της διοικητικής δομής των Ιδρυμάτων.
Το μαζικό, δημόσιο πανεπιστήμιο είναι και πρέπει να είναι συνώνυμο - λόγω ακριβώς του
μεγέθους του, και της οργανωτικής του πολυπλοκότητας - με τη σύγχρονη διαχείριση,
λειτουργική και χρηματοοικονομική και πρέπει να διοικείται από άριστα καταρτισμένα
στελέχη. Για αυτό τον λόγο, πρέπει να υπάρξουν θεσμικές παρεμβάσει, που να επιτρέψουν
στα ΑΕΙ να προσλάβουν αυτού του επιπέδου στελέχη, καθώς και να τους εξασφαλίσουν το
επίπεδο των απολαβών που απαιτεί η προσέλκυσή τους. Το προσωπικό αυτό θα στελεχώσει
ιδίως θέσεις ευθύνης και θα συντελέσει καθοριστικά, σε συνεργασία με τα ΣΙ και τις
Πρυτανικές Αρχές, στην αναμόρφωση της διοικητικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης
στα ΑΕΙ.
Η προώθηση μιας προγραμματισμένης και καλά σχεδιασμένης κινητικότητας του Διοικητικού
Προσωπικού σε προσεκτικά επιλεγμένα ΑΕΙ του ευρωπαϊκού και διεθνούς χώρου, τα οποία
παρουσιάζουν υψηλό βαθμό οργάνωσης, θα μπορούσε να αποφέρει κάποια άμεσα θετικά
αποτελέσματα.
Η οργάνωση σεμιναρίων και μικρών κύκλων μαθημάτων στις περί τη διοίκηση των
Ιδρυμάτων επιστήμες, με συμμετοχή έμπειρων στελεχών και από το εξωτερικό, θα μπορούσε
να έχει μια αντίστοιχη θετική συμβολή.
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Η καθιέρωση κινήτρων, όχι αναγκαστικά μόνο οικονομικών, θα μπορούσε να βελτιώσει το
επίπεδο της απόδοσης του προσωπικού.

5.6. Χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας
Η Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση υποχρηματοδοτείται. Δεδομένου ότι η επένδυση στην Παιδεία
αποτελεί αναγκαιότητα ύψιστης εθνικής σημασίας, ειδικά σε περίοδο κρίσης, η Πολιτεία οφείλει
να αυξήσει σταδιακά αλλά σημαντικά τη χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε επίπεδα
ανάλογα με τα ευρωπαϊκά.
Προτείνουμε το συνολικό ύψος χρηματοδότησης να καθορίζεται από κοινού από το Υπουργείο
Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), η οποία διαμορφώνεται μετά
από μελέτη, διαπραγμάτευση και έγκριση των τετραετών προγραμματισμών των επί μέρους
Ιδρυμάτων, που αντικατοπτρίζουν τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξής τους. Ευνόητο είναι ότι η
συμφωνία αυτή είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη (Υπουργείο & ΑΕΙ).
Πρόσφατα όλα τα Ιδρύματα υπέστησαν τεράστιες οικονομικές απώλειες, που φτάνουν έως και
το 80% των διαθεσίμων τους, αφενός λόγω του κουρέματος των ομολόγων που είχαν στη
διάθεσή τους και αφετέρου από τη χρησιμοποίηση των υπολοίπων των τακτικών
προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδας για την αγορά ομολόγων. Οι
απώλειες αυτές πρέπει να αναπληρωθούν από την Πολιτεία, με συγκεκριμένο, αμοιβαία
συμφωνημένο, χρονοδιάγραμμα. Με δεδομένες τις δημοσιονομικές συνθήκες, θα πρέπει να
εξετασθούν και εναλλακτικές λύσεις όπως η παραχώρηση στα ιδρύματα ίσης αξίας ακινήτων ή
γηπέδων.
Η κυρίαρχη τάση στα Ευρωπαϊκά ΑΕΙ είναι να χρηματοδοτούνται με ένα συνολικό ποσό και να
αφήνονται ελεύθερα να αποφασίσουν την κατανομή του ποσού αυτού στις επί μέρους
δραστηριότητές τους. Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες που ακόμη χρηματοδοτεί τα ΑΕΙ
τηρώντας αυστηρή δομή προϋπολογισμού και στην ουσία απαγορεύει (ή τουλάχιστον
αποθαρρύνει) τη μετακίνηση ποσών από μία δραστηριότητα σε άλλη, όπως και τη διάθεση
ποσών για δραστηριότητες που δεν προβλέπονται από το δημόσιο λογιστικό σύστημα.
Προτείνεται η χρηματοδότηση των ΑΕΙ να γίνεται με συνολικό ποσό, ο δε προϋπολογισμός κάθε
Ιδρύματος να διαμορφώνεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του. Η ενιαία διαχείριση
όλων των πόρων του ΑΕΙ, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, με το ίδιο πλαίσιο, από τα ίδια
όργανα και με τις ίδιες διαδικασίες είναι ζωτικής σημασίας για την μεγιστοποίηση της απόδοσης
των οικονομικών πόρων του. Στην κατεύθυνση αυτή, η ίδρυση και ενεργοποίηση του ΝΠΙΔ που
προβλέπεται στον Ν. 4009/2011 αποτελεί αδήριτη, επιτακτική και επείγουσα ανάγκη.
Προτείνουμε το βασικό επίπεδο χρηματοδότησης ανά ίδρυμα να καθορίζεται κυρίως από
αντικειμενικές παραμέτρους, με πιο σημαντική παράμετρο τον αριθμό των φοιτητών,
σταθμισμένο με ένα συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών. Ωστόσο,
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κριτήρια που σχετίζονται άμεσα με τις επιδόσεις του
ιδρύματος, όπως το πλήθος των αποφοίτων σε συνάρτηση με τον συνολικό χρόνο σπουδής τους
στο ίδρυμα, η ερευνητική επίδοση του ιδρύματος, τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του κλπ. Το
ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης που καθορίζεται με βάση τα κριτήρια εξόδου
προτείνεται να αυξηθεί σταδιακά (από 0% που είναι σήμερα) σε περίπου 50%, σε ορίζοντα μιας
δεκαετίας.
Προτείνουμε η έρευνα να χρηματοδοτείται σε τακτική βάση, δηλαδή το ίδρυμα να λαμβάνει ένα
συνολικό ποσό αποκλειστικά προορισμένο για ερευνητικές δραστηριότητες, το οποίο μπορεί να
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διαθέσει όπως εκείνο αποφασίσει. Ευνόητο είναι ότι η δυνατότητα χρηματοδότησης της έρευνας
μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων διατηρείται. Το ύψος της χρηματοδότησης των
ερευνητικών δραστηριοτήτων του κάθε ιδρύματος καθορίζεται κυρίως με βάση παραμέτρους
που σχετίζονται με τις ερευνητικές του επιδόσεις, οι οποίες αποτιμώνται από την ΑΔΙΠ μέσω του
συστήματος αξιολόγησης.
Παραδείγματα τέτοιων παραμέτρων αποτελούν το πλήθος των δημοσιεύσεων των καθηγητών,
το πλήθος των αναφορών, το πλήθος των μεταπτυχιακών τίτλων (Master και Διδακτορικά) που
απονέμονται, το ύψος της χρηματοδότησης για έρευνα που επετεύχθη μέσω ανταγωνιστικών
διαδικασιών, το ύψος της χρηματοδότησης της έρευνας από ιδιωτικές πηγές, το πλήθος και το
είδος των ερευνητικών προγραμμάτων που αναλήφθηκαν, η χρήση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων (πατέντες κλπ), βραβεία και διακρίσεις, συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά
προγράμματα κλπ. Ωστόσο, ένα ποσό χρηματοδότησης για έρευνα παρέχεται σε όλα τα
ιδρύματα, ανεξαρτήτως των επιδόσεών τους.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ουσιαστικής σύνδεσης και ανταποδοτικής σχέσης των ΑΕΙ με την
κοινωνία, θα πρέπει να αναπτυχθούν και δίοδοι άμεσης χρηματοδότησης των ΑΕΙ από την
επιχειρηματική κοινότητα καθώς και από φυσικά πρόσωπα , καθώς και από Έλληνες της
διασποράς, με διαφανείς διαδικασίες και στο πλαίσιο της αυτονομίας των ΑΕΙ. Απαραίτητη είναι
η υιοθέτηση υψηλού συντελεστή φοροαπαλλαγής για δωρεές στα ΑΕΙ, η συστηματική
προσέγγιση των αποφοίτων των ΑΕΙ για τον προσπορισμό δωρεών από αυτούς και η πρόνοια για
τις απαραίτητες δαπάνες, που απαιτεί για κάθε ΑΕΙ ένα επαρκώς, ποιοτικά επανδρωμένο
γραφείο άντλησης χορηγιών (development office).
Το ελεγκτικό πλαίσιο των ΑΕΙ πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να διατυπωθεί καθαρά και ενιαία για
όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και για όλα τα ΑΕΙ. Κυρίαρχη προϋπόθεση για την επιτυχία
του εγχειρήματος αυτού είναι η καθιέρωση ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλα τα ΑΕΙ και για
όλες τις οργανικές μονάδες και αποκεντρωμένες υπηρεσίες μέσα στο κάθε ΑΕΙ. Το σχέδιο αυτό
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής λογιστικής και λογιστικής κόστους. Οι δυνατότητες
του δημόσιου λογιστικού είναι προφανώς πολύ κατώτερες των απαιτήσεων, που δημιουργούν οι
σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης των ΑΕΙ. Απαραίτητη είναι και η μετάβαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σε μια σύγχρονη ελεγκτική λειτουργία που βασίζεται σε ex post, επιλεκτικούς
ελέγχους και όχι σε ex ante καθολικούς ελέγχους στα ΑΕΙ, η έλευση της οποίας έχει
καθυστερήσει σχεδόν μια πεντηκονταετία στην χώρα μας. Το μέτρο αυτό θα χειραφετήσει
επιχειρησιακά τα ΑΕΙ απελευθερώνοντας πολύτιμους διοικητικούς πόρους για τα ΑΕΙ αλλά και
για πληθώρα άλλων φορέων και οργανισμών χρηματοδοτούμενων από τον δημόσιο
προϋπολογισμό που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται στην Εκπαίδευση δεν υπερέβη το 2,8% για το έτος 2015. Με
τις προβλεπόμενες για φέτος περικοπές, το ποσοστό αυτό θα πέσει κάτω από το 2% για το 2016.
Προτείνουμε το ποσοστό επί του ΑΕΠ που διατίθεται στην Εκπαίδευση να ανέλθει άμεσα στο 5%,
ανεξαρτήτως ελλειμμάτων του προϋπολογισμού.

5.7 Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας των ΑΕΙ - Κέντρα Αριστείας Επιστημονικό Δυναμικό της Ελληνικής Διασποράς
5.7.1. Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας των Πανεπιστήμιων
Κάθε σύστημα αξιολόγησης στοχεύει στη θεραπεία των προβλημάτων και των αδυναμιών, μέσω
της αυτογνωσίας και της ενδογενώς υποστηριζόμενης βελτίωσης, και όχι στην «τιμωρία»,
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ενισχύοντας βεβαίως τη διαφάνεια και υποστηρίζοντας την κοινωνική λογοδοσία, που αποτελεί
διαδικασία ουσίας για ένα Δημόσιο ΑΕΙ.
Η εμπέδωση ενός «Πολιτισμού Διασφάλισης της Ποιότητας» στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και
στο Κράτος, είναι καθοριστική, καθώς ποιότητα χωρίς στήριξη του ΑΕΙ εκ μέρους της Πολιτείας
και συνεπή τήρηση των συμφωνιών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών δεν μπορεί να
υπάρξει. Δυστυχώς, εκτός από την προφανώς ελλιπή στελέχωση της ΑΔΙΠ, όπως και την επίσης
προφανή έλλειψη οικονομικών πόρων, η Πολιτεία δεν φαίνεται να δείχνει ουσιαστικό και
έμπρακτο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των ευρημάτων της αξιολόγησης προς όφελος του
όλου συστήματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά ένα σύστημα αξιολόγησης, πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο
ενός κεντρικού σχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που να περιέχει τους εθνικούς στόχους,
τα μέτρα για την επίτευξή τους, τους δείκτες για την παρακολούθησή του και τους εγγυημένους
πόρους για την πραγματοποίησή του.
Κάθε ίδρυμα πρέπει να εξειδικεύσει αυτό το σχέδιο με ένα εγγυημένο επιχειρησιακό σχέδιο που
να καλύπτει επιμέρους προτεραιότητες, τρόπους βέλτιστης εκμετάλλευσης των διαθεσίμων του,
έλεγχο του αριθμού εισακτέων και της διαδικασίας εισαγωγής και εκπαίδευσης των φοιτητών,
καθώς και καθορισμό της μέγιστης αποδεκτής διάρκειας σπουδών. Ο στόχος θα είναι η
παρακολούθηση και διασφάλιση της ποιότητας με κύριο εργαλείο τη διαδικασία της
αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης.

5.7.2. Κέντρα Εξαιρετικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (Κέντρα Αριστείας)
Στον χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης υπήρχαν κάποτε τα Πρότυπα Σχολεία, όπως το Βαρβάκειο, το
Πειραματικό κ.α. Αυτά όλα ως θεσμός και αντίληψη καταργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του
`80 μέσα σε ένα κλίμα ακραίου λαϊκισμού και ισοπέδωσης. Σήμερα βλέπουμε με λύπη μας,
επειδή αρνούμαστε να εθελοτυφλούμε, ότι σημαντικό μέρος της αποστολής και των στόχων
αυτών των δημόσιων σχολείων υλοποιείται από διάφορα Ιδιωτικά Κολέγια και Εκπαιδευτήρια.
Πολλά προφανή αρνητικά στοιχεία για το σύνολο της ελληνικής Παιδείας αναδεικνύονται από
αυτό το γεγονός, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού των ασθενέστερων τάξεων από την
πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλότερης ποιότητας.
Στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν υπήρχε κάτι ανάλογο, αφού οι οικονομικά ισχυρότεροι
μπορούσαν πάντα να καταφύγουν στα πολύ γνωστά και έγκυρα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα
Πανεπιστήμια, κάτι που συνεχίζεται στις μέρες μας, ίσως δε και με αυξημένους ρυθμούς.
Εκτιμούμε ότι, για να κατακτήσει μια διακριτή ταυτότητα το ελληνικό ακαδημαϊκό σύστημα, θα
πρέπει σε ορισμένους προσεκτικά επιλεγμένους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας να
επιδιώξει να αποκτήσει την πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, συγχρόνως, θα αποτελέσει
ένα διακριτό πόλο έλξης για τον ευρύτερο περίγυρο. Η δημιουργία Κέντρων Εξαιρετικής
Εκπαίδευσης και Ερευνας (Κέντρων Αριστείας), κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών ή
αμερικανικών ανάλογων Κέντρων Αριστείας, ενδεχομένως σε πρώτη φάση στο επίπεδο των
μεταπτυχιακών σπουδών, θα μπορούσε να απαντήσει στο ζητούμενο αυτό.

5.7.3. Επιστημονικό Δυναμικό της Ελληνικής Διασποράς
Η θεσμική σύνδεση και ουσιαστική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του ελληνισμού
της διασποράς, των κοινοτήτων των Ελλήνων ανά τον κόσμο, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να
αποτελεί μέλημα του Ελληνικού κράτους εδώ και πολλές δεκαετίες, ίσως από συστάσεώς του.
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Οπωσδήποτε πάντως θα έπρεπε να αποτελεί τμήμα μιας διαχρονικής εθνικής πολιτικής για την
Παιδεία.
Ειδικά σήμερα, που βιώνουμε την εποχή της πληροφορίας και των επικοινωνιών, κάτι τέτοιο θα
έπρεπε να είναι αυτονόητο. Θεωρούμε ότι η καλά σχεδιασμένη συμβολή των Ελλήνων
επιστημόνων της διασποράς σε όλο το φάσμα δράσεων στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης
θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και θα συμβάλει στην επίτευξη πολλαπλών εθνικών στόχων.
Ειδικότερα στην ανάπτυξη και διεθνή ανταγωνιστικότητα των μεταπτυχιακών σπουδών
ειδίκευσης και διδακτορικού, η παρουσία και ευέλικτη διαχείριση αυτού του ανθρώπινου
δυναμικού είναι καθοριστικής σημασίας. Χώρες με λιγότερο επιστημονικό δυναμικό στη
διασπορά έχουν αναπτύξει πολύ παραγωγικούς μηχανισμούς αξιοποίησης ή μάλλον ουσιαστικού
και δυναμικού επαναπατρισμού. Τις εμπειρίες αυτών των χωρών θα ήταν καλό να
διερευνήσουμε και ενδεχομένως να αξιοποιήσουμε.
Άλλωστε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν, πιστεύουμε δε ότι και οι ίδιοι νιώθουν έτσι, ένα
ανεκπλήρωτο εθνικό χρέος, στην εξόφληση του οποίου θα πρέπει η ελληνική Πολιτεία, με
κατάλληλες θεσμικά κατοχυρωμένες ακαδημαϊκές διαδικασίες, να συμβάλει τα μέγιστα.
Η συμμετοχή του επιστημονικού δυναμικού του ελληνισμού της διασποράς στη σύνθεση των
Συμβουλίων Ιδρύματος επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση μας. Η διάθεση και ο ενθουσιασμός
με τον οποίο αγκάλιασαν, στήριξαν και στελέχωσαν αφιλοκερδώς αυτή τη νέα δομή διοίκησης
των Ελληνικών ΑΕΙ, μας στέλνει ένα σαφές μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας και προοπτικής.

5.8. Ενιαίος Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας - Θέματα Ερευνητικής
Πολιτικής
Η παραγωγή νέας γνώσης, η καινοτομία και η τεχνολογική εξέλιξη αποτελούν το
αποτελεσματικότερο εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών. Η επένδυση
στην έρευνα και την καινοτομία συνεπώς είναι, ενόψει και της βαθύτατης και πολυεπίπεδης
κρίσης που διέρχεται η χώρα, η μόνη ορθή πολιτική επιλογή σήμερα.
Περισσότερο από ποτέ, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας απαιτεί μια προσεκτικά σχεδιασμένη
και μακροπρόθεσμη πολιτική ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και διαχείρισης
και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις της Πολιτείας
στον τομέα αυτό ήταν ανεπαρκείς, αποσπασματικές, ή σε λάθος κατεύθυνση. Έτσι,






η διαχρονική απουσία οργανωμένης ερευνητικής πολιτικής,
η σοβαρότατη υποχρηματοδότηση της έρευνας (και ιδιαίτερα της βασικής έρευνας),
η αμφισβητούμενης ποιότητας αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων που υπεβλήθησαν
σε ερευνητικά προγράμματα, που δημιουργεί αμφιβολίες για την αξιοκρατία και ισοπολιτεία
στη χρηματοδότηση της έρευνας και των ερευνητών,
η μη αποτίμηση των προγραμμάτων αυτών μετά τη λήξη τους, για την εξαγωγή
συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν στη χάραξη ερευνητικής πολιτικής,
η ανικανότητα της διαχειριστικής αρχής και ο πρόσφατος, γραφειοκρατικός στραγγαλισμός
στη διαχείριση των εγκεκριμένων ερευνητικών έργων, στο όνομα της διαφάνειας στην
πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού και του αποτελεσματικού ελέγχου των δαπανών,

συνθέτουν σήμερα ένα μάλλον σκοτεινό τοπίο για την έρευνα και την ερευνητική κοινότητα στην
πατρίδα μας.
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Η χρηματοδότηση της ερευνητικής δραστηριότητας πρέπει να καλύπτει τις αναζητήσεις της ίδιας
της ερευνητικής κοινότητας σε όλα τα επιστημονικά πεδία, την αναζήτηση απαντήσεων σε
μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τις εθνικές
αναπτυξιακές προτεραιότητες και την επίλυση προβλημάτων του παραγωγικού τομέα. Στις
εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα πρέπει να περιλαμβάνονται τομείς δραστηριότητας
στους οποίους η χώρα μας διαθέτει αναμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η λειτουργική
ενοποίηση του χώρου της ακαδημαϊκής έρευνας με τον αντίστοιχο των ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής
ερευνητικής πολιτικής.
Στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας και αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων της έρευνας με ένα σαφή και αποτελεσματικό τρόπο (με μετρήσιμα και
αξιολογήσιμα αποτελέσματα) προτείνεται:








Η θεσμοθέτηση από την Πολιτεία και εφαρμογή ενιαίου συστήματος χάραξης και άσκησης
πολιτικής, καθώς και αξιολόγησης για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα, με
συμμετοχή της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Η ετήσια σταδιακή αύξηση των
δαπανών για την έρευνα και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, ώστε σε βάθος μιας
πενταετίας να αυξηθεί το απαράδεκτα χαμηλό ποσοστό του ΑΕΠ που η Ελλάδα διαθέτει στην
έρευνα, προσεγγίζοντας, αν όχι τον ευρωπαϊκό στόχο του 3% για το 2020, τουλάχιστον τον
τρέχοντα ευρωπαϊκό μέσο όρο του 2%.
Η καθιέρωση ενός μόνιμου εθνικού προγράμματος έρευνας με τακτικές προκηρύξεις σε
τέσσερις άξονες: βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα, αξιοποίηση αποτελεσμάτων
έρευνας, υποστήριξη νέων ερευνητών. Η προκήρυξη των ερευνητικών προγραμμάτων πρέπει
να στηρίζεται σ’ ένα διαφανές και αξιοκρατικό πλαίσιο αξιολόγησης των ερευνητικών
προτάσεων βασισμένο στην αντίστοιχη διεθνή εμπειρία (π.χ. υιοθέτηση της πολιτικής του
European Research Council).
Η επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης όλων των προτάσεων των ΑΕΙ για
ίδρυση της Εταιρείας που προβλέπεται από το άρθρο 58 του νόμου 4009/2011, στην οποία
εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες (ερευνητικές αναπτυξιακές, αξιοποίησης της
περιουσίας) του ιδρύματος, αλλά και ίδρυσης start up εταιρειών, για την αξιοποίηση των
καινοτόμων τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων του ιδρύματος.
Η διασύνδεση της ερευνητικής και καινοτομικής δραστηριότητας με τις λειτουργικές και
αναπτυξιακές ανάγκες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Με βάση τις παραπάνω αρχές και επιδιώξεις θα πρέπει να αναληφθούν άμεσες δράσεις που θα
έχουν ως αποτέλεσμα την ταχεία διαμόρφωση ενός αναβαθμισμένου -σε σχέση με το υπάρχονπλαισίου ερευνητικής δραστηριότητας. Τέτοιες δράσεις είναι:





Η διεύρυνση και διασύνδεση υπαρχόντων θεσμών, όπως το ΕΣΥΠ, με την ενσωμάτωση σε
αυτό του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και η ΑΔΙΠ.
Η αναβάθμιση, εκπαιδευτικά και οικονομικά, των διδακτορικών σπουδών.
Η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή σε σημαντική κλίμακα του θεσμού του αμειβόμενου
Μεταδιδάκτορα Ερευνητή, ώστε να μειωθεί, σε λογικά για μια αναπτυγμένη χώρα επίπεδα, η
διαρροή νέων διδακτόρων προς το εξωτερικό.
Η προώθηση και ενίσχυση κατά μόνιμο και θεσμικό τρόπο της συγκρότησης μεγάλων
ερευνητικών ομάδων – δικτύων μεταξύ ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής αλλά και
της αλλοδαπής.
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Η υλοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της διασύνδεσης των ΑΕΙ με τα ερευνητικά κέντρα,
με τη θεσμοθέτηση μέτρων και κινήτρων για την ενίσχυση της αμφίδρομης κινητικότητας
καθηγητών ΑΕΙ και ερευνητών μεταξύ ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ και με την εγκαθίδρυση
κοινών ομάδων διδασκόντων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των ΑΕΙ. Η
διασύνδεση αυτή μπορεί μέσο-μακροπρόθεσμα να οδηγήσει και σε οργανική συνένωση, με
πλείστα οφέλη (συνέργειες ως προς υποδομές και εξοπλισμό, καλύτερη αξιοποίηση
προσωπικού κλπ.). Υπάρχουν αρκετά επιτυχημένα παραδείγματα παρόμοιων οργανικών
συνενώσεων στο εξωτερικό, την εμπειρία των οποίων καλό θα είναι να προσεγγίσουμε.
Η καθιέρωση κινήτρων αριστείας για την ερευνητική κοινότητα.
Η διαμόρφωση πολιτικής διασύνδεσης της έρευνας με τις επιχειρήσεις, την αγορά, την
τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα την κοινωνία, με διαφάνεια και κανόνες.
Η επέκταση και εμβάθυνση της συνεργασίας, με θεσμικό τρόπο, του ακαδημαϊκού και
ερευνητικού δυναμικού της χώρας με το ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό της Ελληνικής
Διασποράς.

Θεωρούμε ότι η ταχεία συγκρότηση πολιτικής για την εφαρμοσμένη έρευνα, που είναι
συνδεδεμένη με την επιχειρηματικότητα, είναι μια δράση αμελητέου κόστους που:





Θα ενισχύσει την αξιοπιστία της Ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά την ‘οικειοποίηση’ του
μετασχηματισμού του οικονομικού μοντέλου της χώρας.
Θα σηματοδοτήσει, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τον μετασχηματισμό αυτού του
μοντέλου, κινητοποιώντας πόρους και υπαρκτούς ή δυνητικούς δρώντες.
Θα αναδείξει, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, το δυναμικό και τις δυνατότητες της
Ελληνικής ερευνητικής κοινότητας, αποδυναμώνοντας στερεότυπα περί μιας αδιόρθωτα
οπισθοδρομικής και εσωστρεφούς ερευνητικά Ελλάδας.
Θα αποτελέσει το απαραίτητο πλαίσιο για τη συνεργασία της Ελληνικής ερευνητικής
κοινότητας με την Ελληνική επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, προκρίνεται ως παράδειγμα προς μίμηση, με προσαρμογή στα
Ελληνικά δεδομένα, η ανακοινωθείσα αντίστοιχη πολιτική της Ιρλανδίας για την εφαρμοσμένη
έρευνα. Η Ιρλανδία –μια χώρα ανάλογου μεγέθους με την Ελλάδα- είναι, μεταξύ των χωρών που
πέρασαν από πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, η πλέον διεθνώς ανταγωνιστική με
επιτυχή παράδοση σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία.
Η νέα πολιτική της Ιρλανδίας για την Έρευνα έχει τα εξής άξια μνείας χαρακτηριστικά:







Είναι η πρώτη της οποίας η κατάρτιση ολοκληρώνεται μεταξύ των δράσεων που
προβλέπονται στο Ιρλανδικό Σχέδιο Ανάπτυξης.
Συνιστά αυστηρότερο κεντρικό έλεγχο όσον αφορά την κατεύθυνση και την μέτρηση της
απόδοσης των εθνικών πόρων για την εφαρμοσμένη έρευνα σε 14 ερευνητικά πεδία, που
κρίνονται ως τα πλέον υποσχόμενα για την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της Ιρλανδικής
οικονομίας.
Προβλέπει ανεξάρτητο έλεγχο, υπό την πολιτική ευθύνη του Ιρλανδικού ΥΠΑΝ, για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εθνικής χρηματοδότησης σε αυτά τα 14 ερευνητικά
πεδία.
Ταυτόχρονα, προβλέπει μορφές εθνικής χρηματοδότησης της έρευνας, που είναι κατάλληλες
για τη δημιουργία μετρήσιμου αποτελέσματος για την οικονομία της Ιρλανδίας σε
μεσοπρόθεσμο πλαίσιο (πενταετία).
Αναθέτει στο Υπουργείο Παιδείας την κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη μεταπτυχιακών και
διδακτορικών προγραμμάτων, που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της εφαρμοσμένης
έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας.
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Συνδέει την εφαρμοσμένη έρευνα με δημόσιες πολιτικές. Ουσιαστικά, η φιλοσοφία της
πολιτικής για την εφαρμοσμένη έρευνα είναι ότι οι μείζονες προκλήσεις για τη δημόσια
πολιτική – π.χ., ανάγκη για τον περιορισμό των δαπανών υγείας, βιώσιμη διαχείριση του
περιβάλλοντος, αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - πρέπει να συνδεθούν με την
ερευνητική διαδικασία ούτως ώστε, με τη σειρά της, η ερευνητική διαδικασία να καταστήσει
καινοτόμα την επιχειρηματικότητα της χώρας. Για παράδειγμα, προτείνεται οι κλινικές
πρακτικές των Ιρλανδικών δημόσιων νοσοκομείων να συνδεθούν με την έρευνα για νέα
φάρμακα και νοσοκομειακά εργαλεία.

Σε αντιδιαστολή με αυτές τις κατευθύνσεις, στη χώρα μας:








Oι εθνικοί πόροι καλύπτουν μόνο λειτουργικές δαπάνες και όχι πεδία έρευνας, που έχουν
κριθεί ως σημαντικά για την Ελληνική επιχειρηματικότητα. Άρα, η ερευνητική κοινότητα
χρηματοδοτείται, από Ευρωπαϊκές κυρίως πηγές, για τη διεξαγωγή έρευνας που είναι ως επί
το πλείστον αποσυνδεδεμένη από την Ελληνική παραγωγική διαδικασία.
Οι έλεγχοι έχουν διαχειριστικό και όχι επιχειρησιακό χαρακτήρα και αναλώνουν πολύτιμους
όσο και πεπερασμένους πόρους της ερευνητικής κοινότητας και του υποστηρικτικού της
προσωπικού.
Δεν υπάρχει μηχανισμός αξιολόγησης από την Πολιτεία της επίδρασης της έρευνας στην
επιχειρηματική καινοτομία.
Το ΥΠΑΝ δεν επιβλέπει την εφαρμοσμένη έρευνα και το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία
με τα ΑΕΙ, δεν έχει σχεδιάσει την εκπλήρωση των αναγκών στελέχωσης της εφαρμοσμένης
έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας, μέσω της ανάπτυξης στοχευμένων
μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων.
Δεν υπάρχει πρόβλεψη και μηχανισμός σύνδεσης της εφαρμοσμένης έρευνας με τις
δημόσιες πολιτικές έτσι ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί η επιχειρηματική καινοτομία.

Θα μπορούσαμε να επινοήσουμε μια «γέφυρα» μεταξύ της Ιρλανδικής βέλτιστης πρακτικής και
της σημερινής Ελληνικής πραγματικότητας που να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:






Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος χρηματοδότησης εφαρμοσμένης έρευνας, με τη
βοήθεια των βασικών ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας και κάνοντας χρήση του
υφιστάμενου αποθέματος μελετών σχετικών με το μέλλον της Ελληνικής οικονομίας.
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος με την ίδια
συμμετοχή (5 %) να καλύπτεται όχι από δημόσιους, αλλά από χορηγικούς πόρους, από την
Ελληνική εφοπλιστική κοινότητα, τις Ελληνικές Τράπεζες και τις βασικές εργοδοτικές
οργανώσεις.
Επιτροπές που θα αξιολογούν και θα εγκρίνουν ερευνητικά προγράμματα με διεθνή
σύνθεση.
Νομοθετική ρύθμιση που να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία σε μέλη ΔΕΠ και ερευνητές να
μπορούν να εκμεταλλευτούν εμπορικά, με την υιοθέτηση των πιο πρόσφορων
επιχειρηματικών σχημάτων τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

5.9. Σύνδεση του Ακαδημαϊκού Ιστού με την Οικονομία - Καινοτομία
Το ελληνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση
ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου έντασης γνώσης, που θα εξασφαλίζει τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα της χώρας, που συνιστά πλέον βασική προϋπόθεση για την αποκατάσταση
της εθνικής κυριαρχίας και για την επάνοδο της ευμάρειας. Ένα πρότυπο ανάπτυξης που θα
δημιουργεί νέες δραστηριότητες, οι οποίες θα αντέχουν στον χρόνο και στον διεθνή
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ανταγωνισμό και πολλές θέσεις εργασίας με προοπτική. Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει
συγκεκριμένες δομικές μεταβολές αντιλήψεων και λειτουργιών, τόσο από την πλευρά των ΑΕΙ
όσο και από την πλευρά της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και των οικονομικών και παραγωγικών
υποκειμένων της.
Στα πρότυπα της μελέτης της McKinsey Greece 10 Years Ahead (2012) τα ΑΕΙ της χώρας πρέπει να
ανταποκριθούν, σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα, στις εξής προκλήσεις:




Στον σχηματισμό του επαρκούς ανθρώπινου κεφαλαίου μέσα από προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά προγράμματα σε όλους τους διαπιστωμένα κρίσιμους κλάδους της ελληνικής
οικονομίας, όπως ενδεικτικά τρόφιμα, ποτά, τουρισμός, logistics, ναυτιλία.
Στη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών που να καλύπτουν με επάρκεια το πλήρες φάσμα
της παραγωγικής διαδικασίας τέτοιων κλάδων όπως, ενδεικτικά, την προϊοντική καινοτομία,
το μάρκετινγκ, την παραγωγή αυτή καθαυτή.
Την εφαρμοσμένη έρευνα σε αυτό το πλήρες φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας.

Η σύνθεση των ΣΙ των ΑΕΙ πρέπει να υποστηρίζει αυτό τον στόχο, με τη συμμετοχή επιφανών
μελών της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, καθώς και μελών της ελληνικής επιστημονικής
διασποράς με μεγάλη εμπειρία στη συνεργασία μεταξύ ΑΕΙ και επιχειρηματικής κοινότητας.
Ανάλογα, η δραστηριότητα άντλησης χορηγιών, ιδίως από τη βάση αποφοίτων των ΑΕΙ, πρέπει
να εστιασθεί στον προσπορισμό δωρεών από ιδιώτες και επιχειρήσεις, που προάγουν τη
σύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με τα ΑΕΙ της χώρας, μέσα από την ίδρυση καθηγητικών
εδρών, ερευνητικών κέντρων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων, εξειδικευμένων διδακτορικών,
κλπ.
Τέλος, αποτελεί κορυφαία ευθύνη του συνόλου της ηγεσίας των ΑΕΙ να καταστήσουν όχι απλά
ευπρόσδεκτη την Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα στα ΑΕΙ – από την επιτυχία της οποίας
εξαρτάται η συλλογική ευμάρεια και η ίδια η εθνική κυριαρχία της χώρας – αλλά και να
εδραιώσουν τη γόνιμη συνεργασία μαζί της ως κορυφαία προτεραιότητα των ιδρυμάτων τους.

5.10. Η Διεθνοποίηση των Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων – Ενιαίος
Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
5.10.1. Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΕΧΑΕ)
Οι εξελίξεις στον διεθνή περίγυρο της χώρας μας και ιδιαιτέρως οι συζητήσεις στα πλαίσια του
ΠΟΕ, του ΟΟΣΑ, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι πρωτοβουλίες της
Μπολόνιας, της Πράγας, του Βερολίνου του Μπέργκεν και η συνέχειά τους, τις οποίες πρέπει να
συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με προσοχή, συνθέτουν μια διαρκή πρόκληση για το ελληνικό
ΑΕΙ.
Η έμφαση στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων που συνεπάγονται
αυτές οι πρωτοβουλίες απαιτεί μια συνεχή επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την προσαρμογή του στα διεθνή δρώμενα.
Τα ελληνικά ΑΕΙ πρέπει να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, χωρίς
αισθήματα μιζέριας και εξαρτησιακών συμπλεγμάτων. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια
συμπόρευσης με την ευρύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία, διατηρώντας συνάμα τα βασικά, ελπίζουμε
και θετικά, στοιχεία του ελληνικού χώρου. Προς τούτο, θα πρέπει να προχωρήσουμε, με
περίσκεψη και προσοχή, σε εξειδίκευση και ενσωμάτωση στο ελληνικό Ακαδημαϊκό Σύστημα
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βασικών ευρωπαϊκών κατακτήσεων που έχουν προκύψει από τις παραπάνω διαδικασίες,
ανάμεσα στις οποίες είναι:





Αναγνωρίσιμα και Συγκρίσιμα Πτυχία στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Ενιαίο Σύστημα Διδακτικών Μονάδων.
Μηχανισμοί Αξιολόγησης & Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων.
Έκδοση Κοινών Πτυχίων.

Στόχος δεκαετίας θα μπορούσε να είναι η σημαντική βελτίωση της θέσης των ελληνικών
Πανεπιστημίων σε διεθνώς αποδεκτές λίστες ταξινόμησης, όπως για παράδειγμα η
εκπροσώπηση της Ελλάδας, έστω με ένα Πανεπιστήμιο, στην ένωση των Ευρωπαϊκών
Ερευνητικών Πανεπιστημίων της LERU (League of European Research Universities:
http://www.leru.org/index.php/public/home/).

5.10.2. Διεθνοποίηση
Γενικότερα, η διεθνοποίηση προσφέρει ευκαιρίες για διεθνή συνεργασία στην έρευνα και τη
διδασκαλία, τον εμπλουτισμό της ακαδημαϊκής ζωής με τις εμπειρίες ενός πολυπολιτισμικού
σώματος καθηγητών και φοιτητών και την αξιοποίηση νέων ιδεών απ’ όλο τον κόσμο, στην
κατεύθυνση της δημιουργίας ενός πραγματικά πνευματικά ερεθιστικού ακαδημαϊκού
περιβάλλοντος. Η διεθνοποίηση όμως φέρνει και το ΑΕΙ αντιμέτωπο με νέες ευθύνες, αφού
πρέπει να φροντίσει ώστε οι φοιτητές και οι καθηγητές του να διαθέτουν τις απαραίτητες
πολυπολιτισμικές δεξιότητες, που θα τους χρειαστούν προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί στο
διεθνές περιβάλλον.
Η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης κατά κύριο λόγο σηματοδοτείται από την ύπαρξη σημαντικού
ποσοστού αλλοδαπών φοιτητών στο ΑΕΙ καθώς και αλλοδαπών καθηγητών. Στον τομέα αυτό, ο
βαθμός διεθνοποίησης του ελληνικού ΑΕΙ είναι απελπιστικά χαμηλός, αφού τα ποσοστά αυτά
είναι σήμερα αμελητέα. Ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου η κατάσταση αυτή
να γίνει δυνατό να βελτιωθεί είναι:








Η ενεργοποίηση της δυνατότητας διεξαγωγής μαθημάτων και σε άλλη – εκτός της ελληνικήςγλώσσα, κατ’ αρχάς σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Η ριζική απλοποίηση της διαδικασίας εισαγωγής πτυχιούχων ΑΕΙ της αλλοδαπής σε ελληνικά
μεταπτυχιακά προγράμματα με απάλειψη της υποχρέωσης αναγνώρισης τίτλων σπουδών
από το ΔΟΑΤΑΠ.
Η ενθάρρυνση και ενεργός υποστήριξη της αξιοποίησης της διάταξης του νόμου 4009 για
δημιουργία παραρτημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων σε άλλη χώρα, σε συνεργασία με
ΑΕΙ της χώρας υποδοχής.
Ο ορθολογικός εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου εισαγωγής αλλοδαπών φοιτητών στα
ελληνικά ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας έκδοσης βίζας.
Η απάλειψη της υποχρέωσης καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προσόντος διορισμού
σε θέση καθηγητή σε ελληνικό ΑΕΙ.
Η δημιουργία σοβαρών δομών υποδοχής και στήριξης αλλοδαπών φοιτητών και καθηγητών
μέσα στα ΑΕΙ.
Η θέσπιση –ως υπερκείμενη ανάγκη- αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών για όλα τα
διεθνοποιημένα προγράμματα σπουδών.

Ωστόσο, η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης δεν εξαντλείται στην –έστω επιτυχημένη- προσέλκυση
αλλοδαπών φοιτητών. Εκτείνεται περαιτέρω στην παροχή, σε όλους τους φοιτητές, της
δυνατότητας ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να ανταγωνιστούν
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ισότιμα τους μελλοντικούς συναδέλφους τους, πτυχιούχους καλών ΑΕΙ της αλλοδαπής. Τούτο
σημαίνει:









Τον διαρκή εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών αλλά και των μεθόδων διδασκαλίας
(π.χ. στροφή προς τη συμμετοχική διδασκαλία με υποστήριξη των ΤΠΕ για η-μάθηση, και
μακριά από την από έδρας διάλεξη), ώστε αυτά να παραμένουν συμβατά με τη διεθνή
πρακτική και τις διεθνείς απαιτήσεις.
Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ΑΕΙ της αλλοδαπής στην κατεύθυνση
(ανα)σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών.
Την επαναφορά της ευθύνης σύνταξης Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών στις Σχολές,
οι οποίες θα καταρτίζουν Διατμηματικά ΠΠΣ και θα αναθέτουν τη διδασκαλία τους σε
καθηγητές της Σχολής.
Την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς.
Τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών με δραστηριότητες – εκπαιδευτικές και μηπου θα εκθέτουν τους φοιτητές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.
Την ουσιαστική ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων των φοιτητών.
Τη συστηματική χρήση διεθνών προτύπων ακαδημαϊκής ποιότητας.

Στον τομέα κινητικότητας των φοιτητών η Ελλάδα επιδεικνύει επιδόσεις κατά πολύ χαμηλότερες
του Ευρωπαϊκού μέσου όρου ως προς το πλήθος των εξερχόμενων φοιτητών και πολύ μικρό
πλήθος εισερχομένων φοιτητών με το πρόγραμμα ERASMUS. Παράλληλα, η κινητικότητα
φοιτητών προς ή από άλλα μέρη του κόσμου, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αμελητέα.
Αύξηση της κινητικότητας αυτής θα γίνει δυνατή για τους εξερχόμενους φοιτητές με:





Την ουσιαστική ενσωμάτωση των σπουδών τους στα ιδρύματα υποδοχής μέσω πλήρους
αναγνώρισής τους.
Τη διεκδίκηση περισσότερων υποτροφιών εξερχομένων φοιτητών.
Την ενδεχόμενη συμπλήρωση του ποσού της υποτροφίας ERASMUS από ίδιους πόρους των
ΑΕΙ.
Ενεργητικότερη κινητοποίηση των φοιτητών στην κατεύθυνση αυτή.

Ως προς τους εισερχόμενους φοιτητές, οι ενδεικνυόμενες δράσεις είναι ανάλογες με εκείνες που
περιγράφηκαν παραπάνω για τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης.
Ενδιαφέρον θα μπορούσε να έχει και ένα σχήμα ενδοελλαδικών ανταλλαγών τύπου ERASMUS.
Ειδικά τώρα που με τις αποχωρήσεις καθηγητών κάποια αντικείμενα ίσως δεν καλύπτονται
επαρκώς σε όλα τα ιδρύματα, θα είχαν έτσι οι φοιτητές τη δυνατότητα, μετακινούμενοι σε άλλο
Πανεπιστήμιο, να παρακολουθήσουν επί ένα ή δυο εξάμηνα μαθήματα προτίμησής τους.
Η ερευνητική παραγωγή των ελληνικών ΑΕΙ είναι εξαιρετικά υψηλή, σε απόλυτες τιμές. Αν
μάλιστα συνυπολογίσει κανείς τα σχεδόν μηδενικά εθνικά κονδύλια που διατίθενται για την
έρευνα, η ερευνητική παραγωγή των ελληνικών ΑΕΙ είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο. Ο
βαθμός διεθνοποίησης της ερευνητικής διαδικασίας του ελληνικού ΑΕΙ σήμερα είναι αντίστοιχα
υψηλός. Ωστόσο, οι διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες εκτείνονται στα όρια μεμονωμένων
ερευνητικών ομάδων ή εργαστηρίων ή, στην καλύτερη περίπτωση, ακαδημαϊκών Τμημάτων.
Δράσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εικόνα διεθνοποίησης της έρευνας
περιλαμβάνουν:


Τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών έρευνας, στο ιδρυματικό επίπεδο, με αντίστοιχα
ιδρύματα του εξωτερικού, με σκοπό την από κοινού αναζήτηση διεθνούς χρηματοδότησης
και την κοινή χρήση ερευνητικών υποδομών.
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Τη θεσμοθέτηση δομών ουσιαστικής στήριξης διεθνοποιημένων ερευνητικών προσπαθειών
στο εσωτερικό των ΑΕΙ.
Την αρχική χρηματοδότηση νέων καθηγητών στις πρώτες ερευνητικές τους προσπάθειες από
ίδιους πόρους των ΑΕΙ.
Τη θέσπιση θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών.
Την ενθάρρυνση της δημοσίευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά υψηλού κύρους μέσω κατάλληλου πλέγματος ακαδημαϊκών κινήτρων.

Τέλος, ως προς την κινητικότητα των ερευνητών, στους οποίους συγκαταλέγονται οι καθηγητές,
και πάλι τα Ελληνικά ΑΕΙ επιδεικνύουν αυξημένη κινητικότητα εξερχομένων, εντελώς
δυσανάλογη με εκείνη των εισερχομένων. Οι ενδεικνυόμενες ενέργειες στην κατεύθυνση της
βελτίωσης της κατάστασης στον τομέα αυτόν πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της
ελκυστικότητας των Ελληνικών ΑΕΙ, μέσω, για παράδειγμα:





Της χορήγησης υποτροφιών και σε αλλοδαπούς ερευνητές.
Της αξιοποίησης διεθνών δικτύων κινητικότητας ερευνητών.
Της αύξησης των αλλοδαπών επισκεπτών καθηγητών.
Της θεσμοθέτησης κατάλληλων υποστηρικτικών δομών για την υποδοχή και μέριμνα για
τους αλλοδαπούς ερευνητές στο Ελληνικό ΑΕΙ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
6.1. Εισαγωγή
Η ειρηνική επανάσταση που έχει ανάγκη σήμερα η χώρα δεν μπορεί να στηριχτεί και να
ολοκληρωθεί χωρίς μια μεγάλη αλλαγή στο χώρο της Παιδείας, στην ίδια την έννοια της και στις
ακολουθούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές. Η Δια Βίου Μάθηση είναι ο νέος όρος, ο νέος κόσμος,
η νέα πρόσληψη της Παιδείας που θα μας βοηθήσει να μπούμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις
και εφόδια σε μια Νέα Εποχή, στην εποχή της Δ’ Ελληνικής Δημοκρατίας. Είναι η μεγάλη
επένδυση που πρέπει να κάνουμε σε ατομικό, συλλογικό και εθνικό επίπεδο.
Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για
τη μακρόπνοη αναβάθμιση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Η σύνδεση
τόσο του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και του ευρύτερου πεδίου της Δια Βίου Μάθησης με
την απασχόληση είναι σημερινή αναγκαιότητα αλλά και ένα μεγάλο στοίχημα για το μέλλον. Η
εισαγωγή στην αγορά εργασίας, οι δυνατότητες επανένταξης σε αυτήν καθώς και η διατήρηση
της θέσης εργασίας εξαρτώνται άμεσα από το επίπεδο της Αρχικής και της Συνεχιζόμενης
Κατάρτισης που παρέχεται σε μια χώρα. Η απόκτηση συνεχούς εκπαίδευσης και μόρφωσης στις
σημερινές συνθήκες είναι το μόνο εχέγγυο διασφάλισης μιας ομαλής εξέλιξης στον
επαγγελματικό βίο. Η γνώση σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι δύναμη, ασφάλεια, πρόοδος.
Ωστόσο το νέο διαμορφούμενο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης δε συνδέεται μόνο με την
οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προοπτική απασχόλησης. Αφορά στο κοινωνικό σύνολο,
στον πυρήνα της δημοκρατίας, στη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών με κριτική
σκέψη και δημιουργική διάθεση. Η δημοκρατία έχει ανάγκη πολίτες, που συμμετέχουν ενεργώς
στα συλλογικά δρώμενα, που ασκούν με συνέπεια τα δημοκρατικά δικαιώματά τους και τηρούν
τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους προς την Πολιτεία, που διαπνέονται από αυτοεκτίμηση και
αλληλοσεβασμό, που φροντίζουν το περιβάλλον, που επιδιώκουν την ειρηνική συνύπαρξη των
ανθρώπων και των λαών, χωρίς προκαταλήψεις και μισαλλοδοξίες, που ξέρουν να μαθαίνουν. Η
αναβάπτιση μιας κοινωνίας που έζησε επί χρόνια σε συνθήκες διαφθοράς και στο πνεύμα του
ατομιστικού αμοραλισμού, μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την επανασύνδεση μας με τις αξίες
της ισότητας, της αλληλεγγύης και της ελευθερίας. Η κοινωνική και εθνική αυτογνωσία δεν
αποκτάται χωρίς εκπαίδευση, χωρίς διαρκή φιλαναγνωσία και φιλομάθεια. Η Ελλάδα σήμερα
έχει ανάγκη όσο ποτέ μια επανεκπαίδευση στα ιδεώδη και τους κανόνες του πολιτεύματος, που
η ίδια ανακάλυψε. Άλλωστε γνώση δεν είναι μόνο εξουσία, είναι και η ουσία της δημοκρατίας,
είναι η ουσία της ζωής που αξίζει κανείς να ζει.
Η Δια Βίου Μάθηση έρχεται να απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και
να δώσει διεξόδους από την κρίση. Δεν αποτελεί απλά μια προσπάθεια να υιοθετηθούν οι
ευρωπαϊκές εξελίξεις στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να
ανταποκριθεί η Ελλάδα στις απαιτήσεις και στους στατιστικούς δείκτες επιστημονικών και
ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

6.2. Η Νέα Στρατηγική για τη Δια Βίου Μάθηση
Το στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η Ελλάδα μέχρι το 2020 είναι να ενταχθεί μέσα στις
πρωτοπόρες ευρωπαϊκές χώρες ως κοινωνία της γνώσης, εξασφαλίζοντας ότι το ανθρώπινο
δυναμικό της χώρας θα αποτελείται από τους πλέον ανταγωνιστικούς εργαζόμενους και
ενεργούς πολίτες του Ευρωπαϊκού Χώρου.
67

Η πολιτική για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα μπορεί να κάνει τη γνώση αντίδοτο στην
σημερινή κρίση καθώς αποτελεί ένα σημαντικό όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη που
οραματιζόμαστε. Με τη Δια Βίου Μάθηση μπορούμε να πετύχουμε τη διασύνδεση της γνώσης
με την απασχόληση και την επαγγελματική ένταξη καθώς και την ενίσχυση της ιδιότητας του
πολίτη στη σύγχρονη εθνική και παγκόσμια κοινωνία.
Παίρνοντας υπόψη την ελληνική πραγματικότητα, τους στρατηγικούς στόχους του
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους
συμπεριλαμβάνεται η Δια Βίου Μάθηση ως βασική προτεραιότητα, προτείνουμε την
ολοκλήρωση της νέας πολιτικής για τη Δια Βίου Μάθηση, όπως αυτή θεσμοθετήθηκε με το
Ν.3879/2010.
Οι αρχές αυτής της πολιτικής είναι:








Η Δια Βίου Μάθηση είναι ανθρωποκεντρική, καθώς έχει ως αφετηρία τον άνθρωπο και τις
ανάγκες του.
Η Δια Βίου Μάθηση είναι ενεργός, συνεχής και όχι υποχρεωτική διαδικασία, καθώς είναι μια
ανοιχτή και συνεχής ευκαιρία για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική βελτίωση στη
ζωή του ανθρώπου.
Η Δια Βίου Μάθηση είναι καθολική, καθώς επιδιώκεται η συμμετοχή όλων σε όλη τη
διάρκεια του βίου, και ολιστική, με δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης μη τυπικών
και άτυπων μορφών μάθησης.
Η Δια Βίου Μάθηση υποστηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, καθώς αποσκοπεί στην
επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων ενόψει των ραγδαία
μεταβαλλόμενων συνθηκών εργασίας, με έγκαιρη διάγνωση των αναγκών της αγοράς
εργασίας.
Η Δια Βίου Μάθηση υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη, επιδιώκει την κοινωνική και
επαγγελματική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, παρέχοντας στα μέλη τους ένα επαρκές
επίπεδο γενικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Η Δια Βίου Μάθηση στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου στην
καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων συμβατών με τις νέες συνθήκες, στην ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης και γενικότερα στην ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού και ενημερωμένου
πολίτη.

Η πολιτική αυτή είναι ανθρωποκεντρική και εστιάζει στον εκπαιδευόμενο, στον καταρτιζόμενο,
στις ανάγκες του, στα ενδιαφέροντά του, στην ενεργοποίησή του και όχι στους φορείς
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Προωθεί μια ολιστική και καθολική αντίληψη για τη Δια Βίου
Μάθηση, συμπεριλαμβάνει δηλαδή όλες τις μορφές μάθησης από την προσχολική αγωγή ως τη
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση της τρίτης ηλικίας και απευθύνεται
σε όλους σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Η νέα πολιτική για τη Δια Βίου Μάθηση στοχεύει τόσο
στην ενίσχυση της απασχόλησης όσο και στην ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.
Θέλουμε πολίτες με γνώσεις και επαγγελματίες με προσόντα. Δηλαδή πολίτες ενημερωμένους,
που συμμετέχουν ενεργά στα κοινά με γνώση και άποψη, και επαγγελματίες με προσόντα, που
εξελίσσονται διαρκώς και μπορούν να μεταβάλλουν ενεργά το επαγγελματικό τους προφίλ
κατακτώντας έτσι περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά. Η στρατηγική για τη Δια Βίου Μάθηση
βασίζεται σε πέντε πυλώνες:
1. Δικτύωση: Πεποίθησή μας είναι πως μέσα από την ανάπτυξη ενός ευέλικτου Εθνικού Δικτύου
Διά Βίου Μάθησης, μέσα από τους δεσμούς και τις πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν από
δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο μπορούν να αναπτυχθούν σύγχρονες ιδέες και εστίες αριστείας και
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καινοτομίας, πολύ περισσότερες από όσο θα επέτρεπε ένα ιεραρχικά δομημένο και
συγκεντρωτικά διοικούμενο σύστημα. Στόχος μας είναι να δημιουργηθούν Τοπικά και
Περιφερειακά Δίκτυα Μάθησης, με τη συμμετοχή όλων όσων συμβάλλουν κατά οποιονδήποτε
τρόπο στην ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και με ενισχυμένο το ρόλο των Περιφερειών και
των Δήμων.
2. Προγραμματισμός: Κάθε στρατηγική για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να συνδέεται με
συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και εργαλεία
υλοποίησης, θεσμικά, διοικητικά και οικονομικά. Τα εργαλεία που υποστηρίζουν την υλοποίηση
της νέας στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση είναι τριών ειδών:






Θεσμικά: Ο νόμος 3879/2010 για την «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης» που ψηφίστηκε το
Σεπτέμβριο του 2010 και έτυχε καθολικής αποδοχής από όλους τους κοινωνικούς φορείς
αποτελεί έναν από τα πιο ολοκληρωμένα θεσμικά πλαίσια για τη Δια Βίου Μάθηση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτυπώνει τις βασικές αρχές και στόχους της δημόσιας πολιτικής
για τη Δια Βίου Μάθηση.
Διοικητικά: Η νέα διοικητική αρχιτεκτονική του συστήματος προβλέπει αποκεντρωτικό
μοντέλο οργάνωσης όπως σε όλη την Ευρώπη με ισχυρούς επιτελικούς φορείς διοίκησης με
διακριτές αρμοδιότητες και αποκεντρωμένες λειτουργίες. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι
καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων τους και να
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας σε Περιφερειακό και
Τοπικό Επίπεδο.
Οικονομικά: Εκπόνηση και διαρκής επικαιροποίηση Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου
Μάθησης, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις σχεδιαζόμενες δράσεις εκπαίδευσης και
κατάρτισης όλων των Υπουργείων. Στόχος είναι να μη σπαταλούνται άσκοπα πόροι, αλλά να
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας και στην αναβάθμιση των προσόντων των πολιτών.

3. Διασφάλιση Ποιότητας: Είναι εξαιρετικής σημασίας η ανάγκη εφαρμογής κριτηρίων
ποιότητας και συγκεκριμένων πρακτικών παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των
ενεργειών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με όρους και διαδικασίες διαφανείς και δημοσίως
γνωστές και εργαλεία, που θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα σύγκρισης του αποτελέσματος του
εκπαιδευτικού έργου, όπου και αν αυτό παρέχεται: τόσο από Ιδρύματα του επίσημου
εκπαιδευτικού συστήματος (Σχολεία, Πανεπιστήμια) όσο και από φορείς Δια Βίου Μάθησης και
Κατάρτισης, δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς. Το ενιαίο πλαίσιο αρχών διασφάλισης
ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση (π3), που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, έθεσε τους ποιοτικούς όρους σε ένα μέχρι τώρα άναρχο πεδίο.
Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής αποτελεί σήμερα επιτακτική ανάγκη η
θεσμοθέτηση και εφαρμογή αυτού του Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση
(π3).
4. Αναγνώριση και πιστοποίηση προσόντων: Από τα σημαντικότερα κίνητρα για τη συμμετοχή
σε κάθε είδους δραστηριότητες Δια Βίου Μάθησης αποτελεί η δυνατότητα αναγνώρισης και
πιστοποίησής της. Με τη συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, η Ελλάδα αποκτά μια
μεγάλη ευκαιρία. Μια ευκαιρία να απαγκιστρωθούμε από αγκυλώσεις του παρελθόντος, να
βάλουμε μια τάξη στο άναρχο πεδίο των κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που
δίνονται από φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης
ποιότητας να καταστήσουμε διαφανή σε όλους τα προσόντα των πολιτών. Ταυτόχρονα, είναι μια
ευκαιρία για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να συνδέσουν τις γνώσεις και δεξιότητες, που
αποκτούν στη διάρκεια της ζωής τους, με τις ανάγκες της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς
εργασίας και να διεκδικήσουν με ίσους όρους θέσεις εργασίας και στην ενωμένη Ευρώπη. Η
αναβαθμισμένη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
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Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του
συστήματος πιστοποίησης και την ύπαρξη συνεκτικού πλαισίου στην αναγνώριση και
πιστοποίηση των προσόντων των πολιτών, αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποδοχή του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αναγνώριση των προσόντων των πολιτών εντός και εκτός
συνόρων.
Το Εθνικό Πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηση, που εκπονήθηκε το 2011, έθεσε επτά (7)
αλληλένδετους στρατηγικούς στόχους, που αποβλέπουν στην αναβάθμιση του συστήματος ΔΒΜ
στην Ελλάδα και οι οποίοι σήμερα, μετά τις αδιέξοδες πολιτικές που ακολουθήθηκαν και
ακολουθούνται, είναι επίκαιροι όσο ποτέ. Οι στόχοι αυτοί είναι:








Καθολική συμμετοχή. Αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε δράσεις Δια Βίου Μάθησης.
Ποιότητα παντού. Διασφάλιση σε όλες τις παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(εκπαιδευτές, προγράμματα, μέθοδοι, υποδομές, μαθησιακά αποτελέσματα).
Αλλαγή στις παιδαγωγικές μεθόδους. Έμφαση στην εξ αποστάσεως, τη βιωματική, τις μικτές
μορφές μάθησης.
Αξία και διαφάνεια στην απόκτηση προσόντων. Μέσα από τη συγκρότηση του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων επιτυγχάνεται όχι μόνο η αναγνώριση των αποκτούμενων προσόντων,
αλλά και η αξιοκρατική πιστοποίησή τους.
Εξυπηρέτηση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου. Διασύνδεση των δράσεων της Δια Βίου
Μάθησης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
και κυρίως προσανατολισμός της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
σε κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους, όπως είναι η πράσινη ανάπτυξη.
Απελευθέρωση από εκπαιδευτικά στεγανά. Διασφάλιση εναλλακτικών διαδρομών μάθησης
μέσω της δικτύωσης των υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης.

5. Ορθολογική κατανομή, συντονισμός και αξιοποίηση των Κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

6.3. Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων
Η Γενική εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες
που απευθύνονται σε ενηλίκους και στοχεύουν στον εμπλουτισμό γνώσεων, στην ανάπτυξη και
βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και της
ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και στην άμβλυνση των μορφωτικών και κοινωνικών
ανισοτήτων.
Με δεδομένη τη διαφοροποίηση και την πολυπλοκότητα της ζωής, οι μαθησιακές ανάγκες, τόσο
οι προσωπικές όσο και οι κοινωνικές, βρίσκονται πολύ συχνά πέρα από το πλαίσιο της
κατάρτισης, που σχετίζεται με την απασχόληση.
Οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη Γενική Εκπαίδευση
Ενηλίκων είναι:







Οικονομικός εγγραμματισμός (γνώση και διαχείριση οικονομικών συνθηκών).
Επιχειρηματικότητα (ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων επιχειρηματικότητας).
Ψηφιακός εγγραμματισμός και νέες τεχνολογίες.
Ξένες γλώσσες.
Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες, που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.
Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα.
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Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.

Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί έμφαση στην παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών στα κοινωνικά
στρώματα που τις χρειάζονται, με στόχο την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Μέσα από θεσμούς συνεχούς ενημέρωσης, υποστήριξης και
συμβουλευτικής, κάθε ενήλικας πρέπει να έχει ανοικτή πρόσβαση τόσο στα Ιδρύματα του
επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας), όσο και σε όλους τους θεσμούς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης. Ταυτόχρονα
πρέπει να παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως λειτουργικά και τεχνολογικά αναλφάβητοι,
παλιννοστούντες, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες,
φυλακισμένοι, (πρώην) χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών.

6.4. Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης
Είναι αναγκαία η ολοκλήρωση της εφαρμογής και η διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου για τη Δια
Βίου Μάθηση που θεσπίστηκε με το ν.3879/2010 και το οποίο προβλέπει διευρυμένες
αρμοδιότητες για τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας.

6.4.1. Περιφέρειες
Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας στη Δια Βίου Μάθηση αφορούν κυρίως στην επαγγελματική
κατάρτιση. Η Περιφέρεια καταρτίζει και εφαρμόζει, στο πλαίσιο του περιφερειακού
αναπτυξιακού προγράμματός της, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, με βάση το
αντίστοιχο Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Επιπλέον, προβλέπεται ότι κάθε Περιφερειακό
Συμβούλιο συγκροτεί την «Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης», με
αρμοδιότητα την ιεράρχηση των επαγγελματικών ειδικοτήτων, που πρέπει να λειτουργήσουν
στα ΙΕΚ και στα ΚεΔιΒιΜ, και γενικότερα στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο ρόλος των
Περιφερειών στη σύνδεση των παρεχόμενων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης με τις προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης είναι κομβικός. Οι Περιφέρειες
καλούνται να διαγνώσουν τις ανάγκες σε θέσεις εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο και να τις
συνδέσουν με τα παρεχόμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, έτσι
ώστε να υπάρχει σύζευξη των προσόντων των πολιτών με τις προφερόμενες θέσεις εργασίας. Για
την επιτυχή εξέλιξη του θέματος Δια Βίου Μάθησης σε μια περιφέρεια, η αντίστοιχη
επιχειρηματική κοινότητα θα πρέπει να έχει συνδιαμορφωτικό και όχι απλά συμβουλευτικό
ρόλο.
Μετά τις παλινωδίες στη διαδικασία λειτουργίας και διαχείρισης των δημοσίων ΙΕΚ, που
υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, απαιτείται μια αναλυτική μελέτη
εφαρμογής για τη διαδικασία εφαρμογής της αποκέντρωσης της λειτουργίας και διαχείρισης των
δημοσίων ΙΕΚ και της μεταφοράς τους στην Περιφέρεια.

6.4.2. Δήμοι
Οι αρμοδιότητες του Δήμου στη Δια Βίου Μάθηση αφορούν κυρίως στη Γενική Εκπαίδευση
Ενηλίκων. Ο Δήμος καταρτίζει και εφαρμόζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού
προγράμματός του, το Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια
Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Οι
χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα δράσεις Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων δραστηριότητες σύνδεσης των Σχολικών Μονάδων με την κοινωνία,
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δραστηριότητες επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως σε τομείς της υγείας, του πολιτισμού, του
αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, επιμόρφωσης της
νέας γενιάς και της τρίτης ηλικίας, τη δημιουργία σχολών γονέων καθώς και δράσεις προώθησης
της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω της σύνδεσης με την τοπική οικονομία.
Επιπλέον στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται ιδίως η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), η λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και η εφαρμογή
προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.
Σήμερα αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ενεργοποίηση του ιδιαίτερα αναβαθμισμένου ρόλου των
Δήμων στη συγκρότηση του Εθνικού Δικτύου Φορέων Δια Βίου Μάθησης, όπως αυτός
περιγράφεται στις διατάξεις του ν. 3879/2010. Στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Φορέων Δια
Βίου Μάθησης οι φορείς άτυπης μάθησης εγγράφονται στο Δίκτυο μέσω του Δήμου στον οποίο
έχουν την έδρα τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μαζί με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και
την προγραμματιζόμενη δραστηριότητά τους. Η εγγραφή τους μέσω των Δήμων αποτελεί μια
επιλογή με στόχο το Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης να συγκροτείται κυρίως σε τοπικό
επίπεδο, ενώ η υποστήριξη και ο συντονισμός του να γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Στους φορείς
άτυπης μάθησης περιλαμβάνονται Σχολεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Κοινωνικοί, Επιμορφωτικοί
και Πολιτιστικοί Φορείς που υλοποιούν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες Δια Βίου Μάθησης,
όπως για παράδειγμα διεξαγωγή ημερίδων ή σεμιναρίων, η διοργάνωση εκπαιδευτικών
επισκέψεων, η παροχή συστηματικών πληροφοριών και γνώσεων και η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων του ατόμου που συμβάλλουν συνολικά στην εκπαίδευση ή την επιμόρφωση και στην
πνευματική τους ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό άλλωστε προβλέπεται η υποχρέωση του Δημοτικού
Συμβουλίου να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ανωτέρω φορέων κατά την εκπόνηση του τοπικού
αναπτυξιακού προγράμματος υποστήριξης της εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.

6.4.3. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
Στο πλαίσιο του Ν. 3879/2010 δόθηκε απόλυτη προτεραιότητα, που είναι βέβαια και
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διαδικασία της αναγνώρισης και πιστοποίησης των
προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Η διαδικασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει
μοχλό ανάπτυξης σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας.
Σημαντικό βήμα σ’ αυτή τη στρατηγική αποτελεί η θεσμοθέτηση και η ολοκλήρωση της
διαδικασίας ανάπτυξης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF) στη βάση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων, το οποίο θα είναι αντιστοιχισμένο και εναρμονισμένο με το αντίστοιχο
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) με στόχο την διευκόλυνση της
μετακίνησης και την αναγνώρισης των προσόντων των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σημαντικά διακυβεύματα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων αποτελούν η διευκόλυνση της
κοινωνικής κινητικότητας των εργαζομένων και ιδιαιτέρως των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
καθώς και η διασύνδεσή του με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
Για την ορθή, αποτελεσματική, δίκαιη εφαρμογή και λειτουργία του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων απαιτείται να τηρούνται ορισμένες γενικές αρχές:


Επιβάλλεται η δημιουργία ενός Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων, με
δημόσιο χαρακτήρα, για την πιστοποίηση των προσόντων ανεξάρτητα του τρόπου με τον
οποίο αποκτώνται, σε σύνδεση με τις ανάγκες των ατόμων και τους στόχους της εκπαίδευσης
καθώς και με τα δεδομένα των αγορών εργασίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στα
πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα. Η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη
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μιας συντεταγμένης παρέμβασης, ώστε να ορίσει το πλαίσιο των κανόνων εντός του οποίου
θα κινούνται οι διάφοροι φορείς, που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του συστήματος.
Η αρμοδιότητα και η ευθύνη συντονισμού, υλοποίησης και εφαρμογής του συστήματος
πρέπει συνεχίσει να βρίσκεται σε δημόσιο φορέα εθνικής εμβέλειας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στον
οποίο εκπροσωπούνται επαρκώς όλοι οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί, επαγγελματικοί,
επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς.
Πρέπει να διαφυλάσσονται και να διασφαλίζονται οι αρχές της αυτονομίας, της διαφάνειας,
της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθεί μέριμνα για
την καταπολέμηση του κινδύνου να αναπτυχθεί μία νέα κερδοσκοπική αγορά που θα
προκαλέσει (α) αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για υποβαθμισμένη («φροντιστηριακού»
τύπου) κατάρτιση και πιστοποίηση, (β) «πληθωρισμό» πιστοποιητικών και επακόλουθη
απαξίωση του χρηστικού και ουσιαστικού τους ρόλου στην ελληνική κοινωνία.
Το ζήτημα της ποιότητας πρέπει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος δια
βίου μάθησης, του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και όλων των επιμέρους υποσυστημάτων
τους. Για το λόγο αυτό απαιτείται να ενισχυθεί θεσμικά μέσα από τον καθορισμό μιας
ενιαίας εθνικής πολιτικής για την αξιολόγηση και τη διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση
και κατάρτιση συνολικά.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία σήμερα η υλοποίηση νέων πολιτικών στην κατεύθυνση
της επίτευξης των ακόλουθων στόχων:







Η ανάπτυξη και ενσωμάτωση στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων του συστήματος πιστοποίησης
προσόντων της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Κάτι τέτοιο αποτελεί προϋπόθεση ώστε το
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων να μετασχηματίσει τη Δια Βίου Μάθηση και να προσδώσει
προστιθέμενη αξία στη διαδικασία της επαγγελματική εξέλιξης.
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων πρέπει να προωθήσει τη χρήση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη και την αναθεώρηση των προτύπων προσόντων, των
προγραμμάτων σπουδών και της αξιολόγησης.
Η ανάδειξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων πιο ορατού για το ευρύ κοινό και η
προσπάθεια διεύρυνσης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων τόσο από τον τομέα της
εκπαίδευσης/ κατάρτισης όσο και από την αγορά εργασίας.
Η ενσωμάτωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στις επίσημες πολιτικές εκπαίδευσης,
κατάρτισης και απασχόλησης, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του.
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων πρέπει να συνδεθεί με πολιτικές και πρακτικές διασφάλισης
ποιότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Επίλογος
Η εφαρμογή μιας στρατηγικής και πολιτικών με τα παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά είναι
σίγουρο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, έντονες αντιδράσεις από αυτούς που θα θεωρήσουν ότι
θίγονται τα καλά κατοχυρωμένα συμφέροντά τους, μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και
ευρύτερα. Απέναντι σ' αυτές τις δυνάμεις θα πρέπει να συνταχθούν όλες οι δημιουργικές και
παραγωγικές δυνάμεις του χώρου της εκπαίδευσης και της έρευνας. Φυσικοί σύμμαχοι θα
πρέπει να καταστούν όλοι εκείνοι που καθημερινά βιώνουν τις αδυναμίες και τις δομικές πλέον
ατέλειες του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος. Όλες οι ζωντανές δυνάμεις που
προβληματίζονται και αγωνιούν μέσα στις σχολικές αίθουσες, στα αμφιθέατρα και τα
εργαστήρια, αλλά και έξω απ’ αυτά, για Σύγχρονα Σχολεία, για δυναμικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα.
Σημαντική προϋπόθεση όχι απλά για τη θέσπιση, αλλά κυρίως για την εδραίωση και εφαρμογή
σοβαρών και ρηξικέλευθων μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση, αποτελεί η δημιουργία ενός
μετώπου ευρέων κοινωνικών συμμαχιών διαμορφωμένο μέσα από συνεχή, ειλικρινή, έγκυρο
προβληματισμό, ενημέρωση και αναστοχασμό. Ενός μετώπου που θα περιλαμβάνει, πέραν από
το δημιουργικό και προοδευτικό κομμάτι των λειτουργών της Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων,
που εδώ και χρόνια μοχθούν καθημερινά και υλοποιούν πρωτοποριακές μεθόδους και δράσεις
στο χώρο δουλειάς τους:








Τη μεγάλη πλειοψηφία των δυναμικών και εργατικών νέων, των μαθητών, των σπουδαστών,
των φοιτητών που ψάχνουν εναγωνίως τη νέα γνώση στις επιστήμες, την τεχνολογία, τις
τέχνες και τον πολιτισμό.
Τη δεινοπαθούσα σήμερα ελληνική οικογένεια, που πάντα θέλει να δώσει στα παιδιά της
ό,τι το καλύτερο και σημαντικό αναπτύσσεται στο σύγχρονο κόσμο.
Τον εργαζόμενο, που παλεύει σταθερά για ένα καλύτερο αύριο.
Τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία, τον άνθρωπο της αγοράς που γνωρίζουν ότι η
ποιότητα στην Παιδεία είναι ο κυριότερος παράγοντας για μια σοβαρή, υψηλών αποδόσεων
και σύγχρονη ανάπτυξη.
Τον άνθρωπο της επιστήμης και της ρηξικέλευθης διανόησης, που έντονα βιώνει την ανάγκη
για μια Παιδεία στο ύψος των περιστάσεων.
Την ελληνική διασπορά, ειδικά αυτή που πρωτοπορεί και αριστεύει στην πολιτική, την
επιχειρηματικότητα, την ακαδημία και τον πολιτισμό ανά την υφήλιο, κομμάτι πάντα βαθιά
στην καρδιά της ελληνικής κοινωνίας με την ευρύτερη έννοια αυτής.
Τελευταίο, αλλά όχι έλασσον, μια ευρύτατη, στέρεη, με βάθος χρόνου, συμμαχία των
πολιτικών φορέων που ενστερνίζονται τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, την εξωστρέφεια και
την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, χτισμένη πάνω στους κεντρικούς άξονες της πολιτικής για
την Παιδεία.

Όλοι μαζί θα διαμορφώσουν ένα συμπαγές μέτωπο, που θα επωμισθεί το τεράστιο βάρος της
στήριξης και εφαρμογής ενός νέου θεσμικού πλαισίου απέναντι στις ακραία συντηρητικές
δυνάμεις, που σταθερά δρουν μέσα και έξω από το Σχολείο και το ΑΕΙ, με ισχυρά ανομολόγητα
οικονομικά και άλλα συμφέροντα, ατομικά και συντεχνιακά και ποικιλώνυμες αγκυλώσεις
ιδεολογικές, ‘’επιστημονικές’’, κλπ.
Με βάση όλα τα παραπάνω:
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Καλούμε ΟΛΑ τα πολιτικά κόμματα να συμβάλλουν με όσες δυνάμεις διαθέτουν, ώστε να
έχουμε Σχολεία, Εκπαιδευτήρια και ΑΕΙ χωρίς εντάσεις, βία και ακρότητες. Μια προϋπόθεση
για αυτά είναι η παύση της δραστηριοποίησης των κομματικών οργάνων στον ευρύτερο
χώρο της Εκπαίδευσης.
Απευθύνουμε γενικό προσκλητήριο προς όλες τις δημιουργικές δυνάμεις των Καθηγητών,
των φοιτητών, των μαθητών, των τεχνικών και των ανθρώπων της διοικητικής μηχανής των
εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για πλήρη ενεργοποίηση, συμμετοχή και δράση με μοναδικό
στόχο ένα σύγχρονο, αναβαθμισμένο Εκπαιδευτικό Σύστημα με πλήρη σεβασμό στην
αριστεία, την αξιοκρατία, την επιστημονικότητα και τη δημοκρατία.
Διαβεβαιώνουμε τους Έλληνες Πολίτες πως η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων, των
καθηγητών, των μαθητών και των φοιτητών επιτελούν το λειτούργημά τους με συνέπεια και
ευθύνη τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα αλλά και στη συνολική διαχείριση των
εκπαιδευτικών, επιστημονικών και ακαδημαϊκών θεμάτων.

Οφείλουμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ουσιαστική αναβάθμιση του Ελληνικού
Εκπαιδευτικού Συστήματος, ώστε κάποια μέρα να κάνουμε όλες τις μαθήτριες και όλους τους
μαθητές μας, όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές μας και τις οικογένειές τους
υπερήφανους για τις επιδόσεις τους. Επιδόσεις που θα τους επιτρέψουν να ακολουθήσουν με
επιτυχία τις όποιες επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές διαδρομές θελήσουν, όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και στον πολύ σκληρό επαγγελματικό, επιστημονικό και ακαδημαϊκό διεθνή χώρο.
Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας, το δε εκπαιδευτικό
σύστημα θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ειρηνική επανάσταση που τόσο πολύ έχει
ανάγκη σήμερα η χώρα μας.
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