
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Εκπαιδευτικοί δρόμοι 

μετά τη Λισσαβόνα… 



Ο λόγος για την εκπαίδευση έχει 

 ένα ενδογενές 

(πολιτική κρατών μελών)  

και ένα εξωγενές χαρακτηριστικό 

(Ευρωπαϊκή Ένωση- Παγκοσμιοποίηση) 

 

           Σ. Μπουζάκης 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 Τεχνολογίες πληροφορίας 

 Παγκοσμιοποίηση οικονομίας 

 Διάδοση επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογίας 

 

Μετατόπιση παραγωγής και υπηρεσιών σε κλάδους 

με υψηλή προστιθέμενη αξία(σχεδιασμού, έρευνας, 

marketing)               εργαζόμενοι με γνώση 

    ΜΕΤΑΒΑΣΗ σε 

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ   και άρα 

             ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     



Αναγνώριση νέων δεδομένων από 

διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς   
 «Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη ποιοτική 

μεταλλαγή, που προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση και τις 

προκλήσεις μιας νέας οικονομίας της γνώσης» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) 

 

  Οι οικονομίες είναι πιο έντονα εξαρτώμενες από την παραγωγή, 

διανομή και χρήση της γνώσης όσο ποτέ πριν…ανάπτυξη σε υψηλής 

τεχνολογίας επενδύσεις, υψηλής τεχνολογίας βιομηχανίες, περισσότερο 

υψηλά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και βελτίωση της 

παραγωγικότητας» (ΟΟΣΑ) 

 «η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι να 

εξασφαλιστεί ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια θετική δύναμη για όλους 

τους ανθρώπους του κόσμου. Γιατί, ενώ η παγκοσμιοποίηση προσφέρει 

μεγάλες ευκαιρίες, προς το παρόν τα οφέλη της μοιράζονται άνισα, ενώ 

το κόστος της είναι άνισα κατανεμημένο. (Γενική Συνέλευση ΟΗΕ ) 



Περίοδοι εξέλιξης της ΕΕΠ  

 1957-1976           πρωτοπαρουσιάζεται η ανάγκη 
ύπαρξης της  ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής 

  

 1976-1992          αναπτύσσεται η πολιτική υπό τη 
μορφή πολιτικών αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο  

 

 1992 έως σήμερα           εκπαιδευτική πολιτική 
επισημοποιείται στηριζόμενη σ’ ένα νομικό 
υπόβαθρο( Συνθήκη Μάαστριχτ)  

                                          (Σταμέλος- Βασιλόπουλος)  



Γ΄περίοδος: 1992-σήμερα 

 1992- 2000 : Συνθήκη Μάαστριχτ  

 

 2000-2010 :  Συνθήκη Λισσαβόνας  

                         (στόχοι για  τη νέα δεκαετία) 

 

 2010 έως σήμερα : νέο στρατηγικό πλαίσιο 

                  ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της 

             εκπαίδευσης και της κατάρτισης έως το 2020  



1992- 2000 : Συνθήκη Μάαστριχτ 
το επίσημο νομικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και κατάρτιση με το οποίο 
δίνεται η δυνατότητα διείσδυσης της κοινοτικής πολιτικής εντός των εθνικών 
συστημάτων εκπ/σης 

 
Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, 
υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους(αρχή επικουρικότητας) 

 
Θέτει μελλοντικούς στόχους ως προς τη γενική εκπαίδευση(άρθρο 126 ):  
την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας,   την κινητικότητα φοιτητών και 
εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων και μέσω της  ακαδημαϊκής αναγνώρισης 
διπλωμάτων και περιόδων σπουδών, τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινά 
προβλήματα των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών, την 
ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ 
αποστάσεως  

 
Και ως προς την επαγγελματική εκπαίδευση(άρθρο 127): την προσαρμογή 
στις μεταλλαγές της βιομηχανίας, ιδίως μέσω της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και του επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, την αρχική 
επαγγελματική εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, την ενίσχυση της 
κινητικότητας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, τη συνεργασία 
μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων   



Άλλα κείμενα ΕΕΠ  
 Συνθήκη του Άμστερνταμ(1997)  

 Διακήρυξη της Μπολόνια(1999)  

 Λευκά και Πράσινα Βιβλία (έγγραφα που 

περιλαμβάνουν προτάσεις κοινοτικής δράσης σε 

συγκεκριμένους τομείς  

   π.χ. το 1993 η Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή διάσταση 

της εκπαίδευσης, το 1995 η Λευκή Βίβλος  για τη 

«Διδασκαλία και εκμάθηση - Προς την Κοινωνία της 

Γνώσης», Πράσινη βίβλος για την καινοτομία κ.α 

 Παράλληλα δρομολογήθηκαν δράσεις σε τρία νέα 

προγράμματα, Σωκράτης, Leonardo Da Vinci   και 

Νεολαία για την Ευρώπη για την περίοδο 1995-1999  



2000-2010 :  Συνθήκη Λισσαβόνας 

                       (23-24 Μαρτίου 2000)  

Νέος στρατηγικός στόχος για την επόμενη 

δεκαετία 

 «Να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και 

δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο, 

ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και 

με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή»  



Πώς θα επιτευχθεί; 

Με την επένδυση στον άνθρωπο 

 Συγκεκριμένα, καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 
για την : 

 αύξηση των κατά κεφαλήν επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό  

 μείωση κατά το ήμισυ μέχρι το 2010 του αριθμού νέων με 
χαμηλότερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 σύνδεση με το Διαδίκτυο  

 θέσπιση συνεργασιών μεταξύ σχολείων, κέντρων κατάρτισης, 
επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων 

 Θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τις νέες βασικές 
δεξιότητες που θα παρέχονται μέσω της δια βίου μάθησης  

 προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, των διδασκόντων 
και την κατάρτιση  



 

Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού 
=μέσο διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και 

επίτευξης μεγαλύτερης σύγκλισης προς 

τους κύριους στόχους της ΕΕ  

  Περιλαμβάνει : 

 καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την Ένωση  

 συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα  

 καθορισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών 

  μεταφορά ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών 

στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές με τον 

καθορισμό ειδικών στόχων και τη θέσπιση μέτρων  



Μελλοντικοί στόχοι εκπαιδευτικών 

συστημάτων(Έκθεση Επιτροπής,2001)   
 Ανύψωση του επιπέδου μάθησης στην Ευρώπη (βελτίωση της κατάρτισης 

για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, αύξηση της γραφής και αριθμητικής)  

 Πρόσβαση σε μάθηση ευκολότερη και πιο διαδεδομένη σε όλα τα στάδια 
της ζωής (δια βίου μάθηση, ελκυστικότερη, συστήματα αρκετά ευέλικτα) 

  Αναβάθμιση του ορισμού των βασικών δεξιοτήτων για την κοινωνία 
τηςγνώσης (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για όλους, 
επαγγελματικές δεξιότητες και προσωπικές ικανότητες, ειδικές Δεξιότητες) 

 Άνοιγμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο τοπικό περιβάλλον, στην 
Ευρώπη και τον κόσμο (διδασκαλία ξένων γλωσσών, αύξηση της 
κινητικότητας και των ανταλλαγών, ενίσχυση των δεσμών με τις 
επιχειρήσεις)  

 Καλύτερη χρήση των πόρων(συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, 
αντιστοίχιση των πόρων στις ανάγκες) 

 Ανάπτυξη μιας νέας εταιρικής σχέσης με τα σχολεία(αποκέντρωση και 
μεγαλύτερη ελευθερία για καλύτερη δυνατή χρήση όλων των πόρων).  



Στόχοι ΕΕΠ έως 2010 (2002) 

1.Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 

των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ 

(βελτίωση κατάρτισης εκπαιδευτικών, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, 

πρόσβαση όλων στις ΤΠΕ, αύξηση της προσέλευσης στις επιστημονικές 

και τεχνολογικές σπουδές, βέλτιστη χρήση πόρων) 

2.Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(ανοικτό περιβάλλον μάθησης, ελκυστικότερη μάθηση, προώθηση 
ενεργοποίησης πολίτη, ισότητας ευκαιριών και κοινωνικής συνοχής 

3.Συστήματα  ανοιχτά στον ευρύτερο κόσμο  

(ενίσχυση δεσμών με κόσμο εργασίας, έρευνας και ευρύτερη κοινωνία, 

ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, βελτίωση εκμάθησης ξένων 

γλωσσών, αύξηση κινητικότητας και ανταλλαγών, ενίσχυση ευρωπαϊκής 
συνεργασίας) 



Άλλα κείμενα ΕΕΠ μετά τη 

Συνθήκη Λισσαβόνας 

 «Η Διακήρυξη της Κοπεγχάγης»(2002) αναφέρεται στην 
ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 Απόφαση (2003) για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος 
(2004-2006) για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (πρόγραμμα eLearning)  

 Ψήφισμα για την αναγνώριση της αξίας της μη-τυπικής και 
άτυπης μάθησης (2006 ) 

  «θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου 
μάθησης»  

 2007 Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη «Βελτίωση της 
ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών»  
 



Κάθε δύο χρόνια κοινή έκθεση με την 

επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στα 

πλαίσια ης ΕΕΠ  

Έκθεση του 2008 : 

    Στο τέλος σχεδόν της δεκαετίας, διαπιστώνεται ότι 

πολλές χώρες σημείωσαν πρόοδο στις στρατηγικές δια 

βίου μάθησης, ανέπτυξαν εθνικά πλαίσια 

επαγγελματικών προσόντων που συνδέονται με το νέο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο, καταρτίστηκαν συστήματα 

επικύρωσης της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης και 

γενικά σημειώθηκε σημαντική πρόοδος από το 2002. 



«ΕΚ 2020»= στρατηγικό πλαίσιο 

για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον 

τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης  

Στόχος της ευρωπαϊκής συνεργασίας μέχρι το 2020 

 «η στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης των κρατών μελών… στο πλαίσιο παγκόσμιας προοπτικής, 
γεγονός που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση -  μέσω της παροχής 
ευκαιριών για εξαιρετική και ελκυστική εκπαίδευση,  κατάρτιση και έρευνα - 
να εκπληρώσει το στόχο της και να καταστεί μια παγκοσμίως ηγετική 
οικονομία της γνώσης… θα καλύπτει τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στο σύνολό τους,  με βάση μια προοπτική ολοκληρωμένης διά 
βίου μάθησης.  Πράγματι,  η διά βίου μάθηση θα πρέπει να θεωρείται ως 
θεμελιώδης αρχή στην οποία θα βασίζεται ολόκληρο το πλαίσιο,  το οποίο 
έχει σχεδιασθεί ώστε να καλύπτει κάθε είδους μάθηση - τυπική, μη τυπική και 
άτυπη -  σε όλα τα επίπεδα:  από την προσχολική και την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση,  την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση και την εκπαίδευση των ενηλίκων.» (C 119/2, 28.5.2009)  



Στρατηγικοί στόχοι 2010 - 2020   

1.  Υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας  

     (δημιουργία ευέλικτων οδών μάθησης, άνοιγμα προς τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση, 
εκπαίδευση των ενηλίκων, νέων μορφών μάθησης και με τη χρήση νέων διδακτικών και 
μαθησιακών τεχνολογιών) 

2. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης 

   (αύξηση του επιπέδου βασικών δεξιοτήτων, βελτίωση της ελκυστικότητας των μαθηματικών,  
των άλλων θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, διδασκαλία υψηλής ποιότητας) 

3. Προαγωγή της ισοτιμίας,  της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού 
συμμετοχής στα κοινά  

    (να προάγει τις διαπολιτισμικές ικανότητες, τις δημοκρατικές αξίες, και το σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος καθώς και να καταπολεμά όλες τις 
μορφές διακρίσεων) 

4. Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του 
επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (απόκτηση, από όλους τους πολίτες, εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων, όπως 
η ψηφιακή ικανότητα, οι μεταγνωστικές ικανότητες,  το πνεύμα πρωτοβουλίας και το 
επιχειρηματικό πνεύμα,  και η πολιτιστική συνείδηση, σύμπραξη με τον επιχειρηματικό 

     κόσμο και με διάφορα επίπεδα και τομείς εκπαίδευσης,  κατάρτισης και έρευνας) 



Οι στρατηγικοί στόχοι 

συνοδεύονται … 

… από δείκτες και επίπεδα αναφοράς μέσων 

ευρωπαϊκών επιδόσεων («Ευρωπαϊκά κριτήρια 

αξιολόγησης»)…που θα επιτρέψουν τη 

μέτρηση,  σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  της 

επιτευχθείσας προόδου και την επίδειξη των 

επιτευγμάτων»  



ΕΕΠ και οικονομική κρίση 
Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για 

καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσμα(Στρασβούργο, 20.11.2012) 

1. Προώθηση της αριστείας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ) 

2. Βελτίωση της επίδοσης των μαθητικών ομάδων που διατρέχουν υψηλό 
κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και έχουν χαμηλές βασικές 
δεξιότητες. 

3. Ενίσχυση της παροχής εγκάρσιων δεξιοτήτων που ενισχύουν την 
απασχολησιμότητα όπως η επιχειρηματική πρωτοβουλία, οι ψηφιακές 
δεξιότητες και η εκμάθηση ξένων γλωσσών 

4. Μείωση του αριθμού των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση 

5. Αύξηση της χρησιμοποίησης μάθησης με χρήση ΤΠΕ και της πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας ΑΕΠ. 

6. Αναθεώρηση και ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ όλων των 
εκπαιδευτικών Επαγγελμάτων 

Η ανάπτυξη θα επιστρέψει στην Ευρώπη μόνο μέσω της υψηλότερης 

παραγωγικότητας και της προσφοράς εργαζομένων με υψηλή ειδίκευση, 

και για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 



 ΕΕΠ και οικονομική κρίση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2020(9.1.2013) 

1. Επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση για τη στήριξη 

της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 

 

2. Πρότυπα προς μίμηση και προσέγγιση ειδικών ομάδων π.χ. 

Καθιέρωση, στο πλαίσιο της «Εβδομάδας ΜΜΕ», μιας 

«Ημέρας Επιχειρηματικότητας της ΕΕ» σε ολόκληρη την 

Ευρώπη για μαθητές της τελευταίας τάξης της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Πρώτον, μέχρι το 1990 η εκπαίδευση δεν ήταν 

στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΚ και 

υπάγονταν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 

εθνικών κυβερνήσεων, ενώ μετά το 2000, τη 

Συνθήκη της Λισσαβόνας, η εκπαίδευση 

αποτελεί βασικό στοιχείο για την εκπλήρωση 

των στόχων της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί 

το άνοιγμα προς την «οικονομία της γνώσης»  



Δεύτερον, μετά το 2000 η ποιότητα στη  

Εκπαίδευση «αποτελεί τον “καταλύτη”  

για την ανάπτυξη μιας συνολικότερης ΕΕΠ… 

και συνδέεται με την έννοια της απόδοσης και συνεπώς 

με την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων» (Βαβουράκη, 
Ζουγανέλη, Σοφού, Κούτρα)  

 

Τρίτον, η ΕΕΠ διακρίνεται σε γενική (αναφέρεται στο εκπαιδευτικό έργο) και 

ειδική(αναφέρεται σε κατηγορίες πληθυσμού και σε ειδικά θέματα), σε τυπική 

και άτυπη και η «επιδίωξη με την ασκούμενη ειδική και άτυπη κοινοτική 

πολιτική θα ασκήσει προοδευτικά έντονες πιέσεις στο παραδοσιακό επίσημο 

και τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα των κρατών-μελών και με την ανάπτυξη της 

ανοικτής εκπαίδευσης και της τηλεκπαίδευσης  θα οδηγήσει στη σταδιακή 

ένταξη τμημάτων του άτυπου εκπαιδευτικού συστήματος στο επίσημο και 

τυπικό σύστημα και στη σταδιακή άρση των στεγανών που χωρίζουν σήμερα 

τις διάφορες μορφές και τα επίπεδα εκπαίδευσης» ( Δ. Γ. Τσαούση ) 



Τέταρτον, στα πλαίσια της ΕΕΠ μετά το 2000 η 
εκπαίδευση  μεταβάλλεται σε μάθηση, 
«προβάλλεται η ανάγκη να δει τη μάθηση ως 
προσωπική επιλογή και ανάγκη… επινόηση 
νέας ευρωπαϊκής ταυτότητας, υπεύθυνος 
“ατομισμός”, όπου η γραφειοκρατία των 
στατιστικών επιβάλλει ταξινομήσεις μέσα στις 
οποίες  οι άνθρωποι σκέφτονται τους εαυτούς 
τους και τις ενέργειες που έχουν στη διάθεση 
τους»(Lawn & Grek,2012)  



Τέλος, κάτω από την πίεση των τελευταίων 

 οικονομικών εξελίξεων, τα περισσότερα 

 ευρωπαϊκά κράτη αναγκάζονται να μειώσουν  

τις δαπάνες για την Παιδεία.. 

Όμως, «οι περικοπές του προϋπολογισμού για την παιδεία ενέχουν 
τον κίνδυνο υπονόμευσης του δυναμικού της οικονομικής 
ανάπτυξης, καθώς και της ανταγωνιστικότητας» . Γι’ αυτό, 

«Οι έξυπνες επενδύσεις συμβαδίζουν με την έξυπνη πολιτική  

μεταρρύθμισης που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Απαιτείται ένας ευρύς 

προβληματισμός στον οποίο να συμμετέχουν όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να εντοπιστούν οι αποτελεσματικές 

μέθοδοι για την κατανομή των αντίστοιχων οικονομικών 

επιβαρύνσεων και την εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης» 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,2012) 




