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Αντι-Editorial
Ως παιδί, θυµάµαι να µε ρωτούσαν
περί µάθησης σε δύο µόνο
περιπτώσεις. «Τί έµαθες στο
σχολείο σήµερα;», µια ρητορική
ερώτηση, όπως όταν µας ρωτούν
για τον καιρό. «Ελπίζω να έµαθες
κάτι από αυτό» ήταν η άλλη, πάντα
µετά από µια ακόµα αποτυχηµένη
προσπάθεια να εκτοξεύσω έναν
αληθινό πύραυλο κάπου µέσα ή
γύρω από το σπίτι. Μέχρι σήµερα
δεν θυµάµαι λεπτοµέρειες για το τί
έµαθα στο δηµοτικό αλλά θυµάµαι
µε βεβαιότητα ότι το καύσιµο ενός
αναπτήρα δεν αρκεί για µια σωστή
εξερεύνηση στο διάστηµα.
Η συγγραφική οµάδα του µεθοδολογικού εργαλείου
Training Essentials του Συµβουλίου της Ευρώπης
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Σηµειώσεις
περί (νέων) παιδευτικών ζητηµάτων
Σε µια εποχή πλήρους αβεβαιότητας για το µέλλον του ανθρώπου κατά την οποία
η εργασία χάνει πολλές από τις κεκτηµένες της ιδιότητες για τον εργαζόµενο, η εκπαιδευτική διαδικασία που προετοιµάζει τον νέο άνθρωπο για το υπόλοιπο της ζωής
του πρέπει να στηθεί σε νέες βάσεις.
Το ζητούµενο για µια αποτελεσµατική στροφή στην παιδεία είναι πέρα από τη γόνιµη και συνεχή σύγκριση µε άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα:

Κατά τη γνώµη µου, πρέπει να
ακολουθήσουµε πέντε κανόνες
για τη διαπαιδαγώγηση των νέων.
Ο πρώτος είναι να µάθουν καλά τη
µητρική τους γλώσσα. Ο δεύτερος
να µάθουν πολύ καλά τουλάχιστον
µία ξένη γλώσσα, για να συνειδητοποιήσουν ότι το κατόρθωµα της
δικής τους φυλής και του δικού
τους έθνους δεν είναι µοναδικό.
Ο τρίτος είναι να παρακολουθούν
τη γλώσσα της τεχνολογίας και
της επιστήµης. Ο τέταρτος είναι
η καλλιτεχνική έκφραση, ένα µεγάλο παράθυρο στον κόσµο, που
σε βγάζει από τον περιορισµένο
σου εαυτό και ο πέµπτος να αγαπήσουν το σώµα τους.
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

1.

Η κατανόηση της αλλαγής της παιδείας σε µέθοδο που
δεν θα χρησιµοποιεί την αποµνηµόνευση σε κανένα επίπεδο. Ο ανοιχτός χαρακτήρας που θα προσλάβει θα έχει το
στοιχείο της ανοχής και κυρίως αυτό της αποδοχής της κινητικότητας ως βασικής προϋπόθεσης επιβίωσης στην ανοιχτή
κοινωνία.
Η διάπλαση της εκφραστικότητας και η ανάπτυξη µέσων
και τρόπων έκφρασης µέσα από τα οποία θα µπορεί να
ανθεί η ιδιαιτερότητα του κάθε εκπαιδευόµενου ανάλογα µε τις
συγκεκριµένες ποιότητες που διαθέτει.
Η κατανόηση της ανάγκης να αποκτήσει ο εκπαιδευόµενος ένα ελάχιστο αλλά σύνθετο «λεξιλόγιο» στο τρίπτυχο: Η/Υ, ξένη γλώσσα, επαγγελµατικός προσανατολισµός.
Η αλλαγή της σχολικής µονάδας σε φορέα επιµόρφωσης
και διευκόλυνσης της µάθησης σε όλα τα επίπεδα και η
αντιµετώπισή της από την πολιτεία ως αυτόνοµου χώρου όπου
η εκπαιδευτική οργάνωση, η διαδικασία και ο σχεδιασµός δεν
θα κατατείνουν στη βιοµηχανοποίηση µιας εκπαιδευτικής παραγωγής αλλά στη δηµοκρατική οργάνωση µιας παιδευµένης
αυριανής κοινωνίας.
Η αποδοχή και πρακτική της δια βίου εκπαίδευσης και της
δυνατότητας παίδευσης σε όλες τις ηλικίες (εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτικών) που αποτελεί ένα νέο δικαίωµα.
Η πολιτική συνειδητοποίηση που οδηγεί σε ώριµους, συµµετέχοντες στα κοινά, πολίτες µε ικανότητες διαµόρφωσης απόψεων που θα µετουσιώνονται σε δυνατότητες µέσα
από όλων των ειδών τις συλλογικότητες αλλά και τις αναρίθµητες ευκαιρίες, που µας παρουσιάζονται καθηµερινά.

2.
3.
4.
5.
6.
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7.

Η συνεχής επιµόρφωση των διευκολυντών της µάθησης σε πνεύµα συνεργασίας και συνευθύνης προκειµένου
να επιτευχθεί ποιότητα στην εκπαιδευτική πράξη.
Ο εµπλουτισµός του σχολικού προγράµµατος µε προγράµµατα-µαθήµατα που αποτελούν την απάντηση σε
σύγχρονους προβληµατισµούς: πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράµµατα, διαπολιτισµική εκπαίδευση και εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα,
κυκλοφοριακή αγωγή και αγωγή υγείας
αλλά και οικονοµική ιστορία, αλληλεπίδραση των πολιτισµών και ιστορία των
θρησκειών.
Η ενθάρρυνση των µεθόδων της συνεργατικής µάθησης και της ενεργητικής µαθητείας στις σύγχρονες εκπαιδευτικές µονάδες.
Ο προσανατολισµός ως µέθοδος αντιµετώπισης της ψυχολογίας του εκπαιδευόµενου και ως συµβουλευτική διαδικασία σε όλες τις φάσεις της
εξέλιξής του µέχρι και την επαγγελµατική του αποκατάσταση.
Η ισόρροπη ανάπτυξη σώµατος
και πνεύµατος ιδιαίτερα σε µια
εποχή που η αλλαγή του τόπου και του
τρόπου ζωής έχουν καταστήσει την υποκινητικότητα έναν από τους βασικούς
υπεύθυνους σειράς προβληµάτων (σωµατικών, πνευµατικών, κοινωνικών και
ψυχολογικών).
Η αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης των εκπαιδευόµενων σε
όλες τις βαθµίδες.
Η χάραξη σοβαρής εκπαιδευτικής πολιτικής για τις µειονότητες και η στροφή στην αντιµετώπισή τους
ως πολιτών δεύτερης κατηγορίας.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
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14.

Η κατανόηση της έννοιας της
παγκοσµιοποίησης και η επιρροή της στην εκπαιδευτική πράξη µέσα
από κριτική ρεαλιστική ανάλυση.
Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που θα σέβεται τις δηµοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
την ιστορική, πολιτική, οικονοµική και
πολιτιστική ιδιαιτερότητα των διαπραγµατευόµενων θεµάτων.
Η αύξηση των δυ νατοτήτων
των διευκολυντών της µάθησης
ως προς τις διαδικασίες συµµετοχής και
δράσης σε εκπαιδευτικά προγράµµατα
ανταλλαγών και συνεργασίας µέσω των
µεγάλων οικονοµικών φορέων (ΕΕ).
Η βελτίωση της σχέσης εξωτερικού, εκπαιδευτικού, περιβάλλοντος του εκπαιδευόµενου και εσωτερικού, (οικογενειακού) παιδευτικού περιβάλλοντός του.
Η διαµόρφωση σχέσεως συνεργασίας και διάδρασης ανάµεσα
στην εκάστοτε εκπαιδευτική µονάδα και
τον περίγυρό της (γειτονιά, συνοικία, χωριό, πόλη).
Η µελέτη όλων των σύ γχρονων µοντέλων µάθησης αλλά
και διοίκησης των εκπαιδευτικών µονάδων προκειµένου να µπουν λειτουργία τα
πλέον θεµιτά.
Η στροφή στην εκπαίδευση του
εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε
να µπορεί να αναλάβει ο εκπαιδευτής τον
πολλαπλό ρόλο του διευκολυντή της µάθησης, του σύµβουλου και παράλληλα
του εµψυχωτή, η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών του, η διευκόλυνση στην
εξεύρεση εργασίας, η ασφάλεια της εργασίας του.
∆ιεύθυνση Σύνταξης

15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Εθνικό Συµβούλιο Νεολαίας
ΕΣΥΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας όχι µόνο δεν
ανταγωνίζεται τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, αλλά βαδίζει συνεχώς υποβαθµιζόµενο. Εκτός αυτού, ενώ επαγγέλλεται
«ισότητα ευκαιριών και δωρεάν παιδεία», είναι άνισο (συνεπώς δε άδικο) και υποχρεώνει τους γονείς να πληρώνουν
σχεδόν περισσότερα απ’ όσα ξοδεύει το κράτος για την εκπαίδευση των παιδιών τους µέσα από την παραπαιδεία.
Ειδικά η τριτοβάθµια εκπαίδευση ούτε τη ζήτηση καλύπτει, ούτε ποιοτική είναι. Ενώ θα έπρεπε να προετοιµάζει επιστήµονες για ευρωπαϊκές σταδιοδροµίες, καλύπτει
απλά τα βασικά προσόντα σε νέους που φιλοδοξούν να γίνουν, κυρίως, δηµόσιοι υπάλληλοι.
Ο εθνικός διάλογος για την παιδεία
Ο εθνικός διάλογος για την παιδεία συνιστά µείζονος
σηµασίας γεγονός. Είναι σαφές ότι στην εποχή της ταχύτητας, της γνώσης και των ραγδαίων κοινωνικών µεταβολών, η παιδεία αποτελεί κοινωνικό πλούτο και εχέγγυο για
προσωπική εξέλιξη.
∆υστυχώς στη χώρα µας τα προβλήµατα της παιδείας
είναι οξυµένα. Η ανεργία των πτυχιούχων, η υποχρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ, η παραπαιδεία, οι
προοπτικές της έρευνας και ειδικότερα θέµατα, όπως αυτά
της δηµόσιας δωρεάν παιδείας και της φοιτητικής στέγης
αποτελούν καυτά ζητήµατα για την ελληνική παιδεία. Τα
θέµατα αυτά δεν έχουν µόνο εκπαιδευτικές προεκτάσεις,
αλλά αντίθετα αφορούν την πορεία της εθνικής οικονοµίας, τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και τον κόσµο,
την ανεργία.

Ο εθνικός διάλογος για την παιδεία για να είναι αποτελεσµατικός πρέπει να θίξει µε γενναιότητα όλα αυτά τα
προβλήµατα και να απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις. Θα πρέπει να συµπεριλάβει τις ευρύτερες δυνάµεις
της ελληνικής κοινωνίας τόσο τα κόµµατα όσο και τις κοινωνικές ή άλλες οργανώσεις. Μπορεί να αποτελέσει µία
καλή ευκαιρία συνεννόησης στα πλαίσια ενός σχεδίου το
οποίο απολαµβάνοντας ευρύτερης συναίνεσης να εφαρµοστεί και να καθοδηγήσει τις εξελίξεις στο χώρο της παιδείας για µια περίοδο µεγαλύτερη της 4ετίας.
Ως ΕΣΥΝ θεωρούµε την παιδεία αδιαπραγµάτευτο κοινωνικό αγαθό, που πρέπει να παρέχεται δηµόσια και δωρεάν. Επιθυµούµε να εξυπηρετεί την ανάγκη τόσο για σφαιρική µόρφωση, όσο και για εξειδικευµένη γνώση ικανή να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επιδιώκουµε µια παιδεία ανταποδοτική προς τον πολίτη, που
θα οξύνει τα κοινωνικά αντανακλαστικά και την κριτική
σκέψη. Παιδεία ικανή να διαµορφώσει τους σύγχρονους
πολίτες του κόσµου, που θα συνδυάζει το τοπικό µε το διεθνές, την παράδοση µε το νεωτερισµό. Παιδεία που να βασίζεται στην ατοµική προσπάθεια, εντός ενός συλλογικού
σκοπού. Γνώση που να ενισχύει την ελευθερία του ατόµου
και να το προφυλάσσει από τον αυταρχισµό και τη χειραγώγηση.
Όλα αυτά προϋποθέτουν την πλήρη αξιολόγηση των
κρατικών Πανεπιστηµίων και σοβαρότατη µελέτη σκοπιµότητας και θεµάτων επί της αρχής στο ενδεχόµενο της
λειτουργίας µη κρατικών Πανεπιστηµίων. Επίσης, προϋποθέτει την πλήρη αυτονοµία της σχολικής µονάδας και την
ελευθερία των εκπαιδευτικών και των διευθυντικών στελεΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

ΕΣΥΝ
χών της εκπαίδευσης για να οργανώσουν ανταγωνιστικές
σχολικές µονάδες. Παράλληλα θα πρέπει να αναπτυχθούν
τοµείς σηµαντικοί για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, όπως είναι οι κοινωνικές-ανθρωπιστικές επιστήµες, η αισθητική καλλιέργεια, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας, η προετοιµασία συνολικά του σύγχρονου ενεργού πολίτη οι οποίοι δεν έχουν τη
θέση που τους αρµόζει στο σύγχρονο σχολείο.
Οι εξελίξεις στον παγκόσµιο χώρο γύρω από την εκπαίδευση επιβεβαιώνουν ότι η παραδοσιακή τάση να αναλύονται τα εκπαιδευτικά φαινόµενα αποκλειστικά στο εθνικό πλαίσιο οδηγεί σε ανεπαρκείς επεξεργασίες, που αδυνατούν να συλλάβουν τη σηµασία που έχουν οι µεταβολές που απορρέουν από την παγκοσµιοποίηση και, κυρίως,
το µεταβαλλόµενο ρόλο και πεδίο δράσης τόσο της εκπαίδευσης όσο και της εργασίας µας ως εκπαιδευτικών.
Σε µια πορεία σύµπλευσης µε αυτές τις διεθνείς τάσεις,
επικρατεί και στην Ελλάδα η αντίληψη ότι το κύριο ζήτηµα σήµερα είναι να προσαρµοστεί η εκπαίδευση στις απαιτήσεις της «αγοράς» και τις µεταβαλλόµενες ανάγκες των
επιχειρήσεων.
Στον εθνικό διάλογο για την παιδεία ο ρόλος του ΕΣΥΝ
είναι πολύ σηµαντικός αφού:
• Έχουµε τη δυνατότητα να συγκροτήσουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα για τους νέους που δεν µας επιτρέπει να
ανεχόµαστε µια παιδεία υποταγµένη σε σκοπιµότητες.
• Ως άµεσα εµπλεκόµενος φορέας, αλλά και ως νέοι άνθρωποι, δεν έχουµε το δικαίωµα να εγκλωβιζόµαστε σε
βραχυπρόθεσµους σχεδιασµούς, που δεσµεύουν το µέλλον της Ελλάδας.
• Ως εκπαιδευόµενοι και ως πολίτες, δεν επιθυµούµε να
προωθούνται πολιτικές που επιδιώκουν να υποβαθµίσουν το κύρος µας ως µελλοντικών επιστηµόνων.
Θα ήταν σκόπιµο εδώ, να παραθέσουµε κάποιους προβληµατισµούς, που µας απασχολούν και που χρίζουν κάποιων απαντήσεων.
• Πότε και πως θα αντιµετωπιστούν τα µεγάλα προβλήµατα της εκπαίδευσης, όπως είναι τα ποσοστά διαρροής
από την υποχρεωτική εκπαίδευση, οι αυξηµένοι δείκτες
αναλφαβητισµού, οι πολλαπλές µορφές σχολικής αποτυχίας, που πλήττουν επιλεκτικά τα πιο υποβαθµισµένα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας;
• Πότε θα καθιερωθεί η 12χρονη υποχρεωτική, δηµόσια
δωρεάν εκπαίδευση για όλους;
• Πότε θα αποσυνδεθεί το Λύκειο από το σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και θα αποκτήσει
έναν αυτοδύναµο µορφωτικό ρόλο;
• Πότε θα µειωθεί ουσιαστικά το ανώτατο όριο µαθητών
ανά τµήµα σύµφωνα µε τις προτάσεις του κλάδου;
• Πότε θα καθιερωθεί η εκπαίδευση όλων των εκπαιδευΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
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τικών της ∆ευτεροβάθµιας και της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στις παιδαγωγικές επιστήµες και η συστηµατική, µακράς διάρκειας επιµόρφωσή τους ανά τακτά χρονικά διαστήµατα;
Πιστεύουµε ότι πέρα από τις αναγκαίες αλλαγές που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή κάθε εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, πρέπει να έχουν από την πρώτη στιγµή εξασφαλιστεί τα αυτονόητα όπως η εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής για τα σχολεία και τα πανεπιστήµια, η αύξηση του αριθµού των εκπαιδευτικών και
ποιοτική αναβάθµιση µε τη δηµιουργία κινήτρων στους
υπηρετούντες, η αύξηση των θέσεων στα ΑΕΙ, σε Τµήµατα που έχουν υποδοµή και κατάλληλο προσωπικό και η
δηµιουργία νέων τµηµάτων, όπου αυτό είναι αναγκαίο,
µε βάση τα γνωστικά αντικείµενα και τις ανάγκες για νέα
γνωστικά αντικείµενα.
Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα χρειάζεται βαθιές τοµές
και άµεση ουσιαστική µεταρρύθµιση. Μεταρρύθµιση που
πρέπει να αγγίξει όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης δηµοτική, µέση και τριτοβάθµια. Στη δηµοτική εκπαίδευση πρέπει ο θεσµός του ολοήµερου σχολείου να προωθηθεί και να
επεκταθεί σ’ όλη την Ελλάδα. Στην µέση εκπαίδευση είναι
που θεωρούµε απαραίτητες τις πιο βαθιές τοµές. Η καθιέρωση του Ενιαίου Λυκείου µε το σωστό προγραµµατισµό
και την απαιτούµενη υποδοµή είναι βήµα προς την σωστή
κατεύθυνση. Επιπλέον η µάθηση και διδασκαλία πρέπει να
υπηρετεί την υποστήριξη του µαθητή για κριτική γνώση σε
αντίθεση µε την στείρα µάθηση στην οποία υποχρεώνεται
σήµερα. Τα Τ.Ε.Ε πρέπει να αναβαθµιστούν και να αποκτήσουν κύρος και αξιοπιστία. Η αποτυχία αυτού του θεσµού αντανακλάται σήµερα στο γεγονός ότι η ελληνική
αγορά εργασίας έχει στερέψει από νεοεισερχόµενους ειδικευµένους σε τεχνικά επαγγέλµατα. Για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση είναι πάρα πολλά που µπορούν και πρέπει να
γίνουν. Η ευκολότερη πρόσβαση µαθητών στα Ανώτερα
και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ίσως είναι µια θετική
προσέγγιση. Όχι όµως µε τη µείωση του επιπέδου γνώσης
και τη µείωση του βαθµού βάσης για εισαγωγή. Αυτό θα είναι αρνητική µακροχρόνια εξέλιξη σε βάρος του επιπέδου
των νέων επιστηµόνων µας.
Να συνδυάσουµε τον τεχνολογικό και τον πνευµατικό πολιτισµό, µε σωστές και πλήρεις υποδοµές., µε επαρκή χρηµατοδότηση και διαφάνεια. Γνωρίζουµε ότι τα προβλήµατα είναι πολλά. Μόνο όµως αυτό το σύστηµα που θα
συνδυάσει αντίρροπες τάσεις θα µπορέσει να αποκτήσει
συγκριτικό πλεονέκτηµα ως προς το παραγόµενο αποτέλεσµα. Για να γίνουν όµως όλα αυτά χρειάζεται ενδελεχής
έως εξουθενωτικός διάλογος, όλων των κοινωνικών φορέων. Εµείς είµαστε έτοιµοι να συµβάλουµε θετικά και δηµιουργικά. Κανείς δεν κατέχει τα σκήπτρα της αυθεντίας,
κανείς δε χρειάζεται τις δογµατικές βεβαιότητες. Αναζήτηση και ανοιχτό, καθαρό µυαλό. Αυτό χρειαζόµαστε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
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Τι γίνεται στην Ευρώπη
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (Τριτοβάθµια Εκπαίδευση)
όπως αυτά παρουσιάζονται σε διάφορους ιστοχώρους σχετικούς µε την εκπαίδευση
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οι φορείς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι οι
εξής:
* Πανεπιστήµια και ενιαία πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα (“Gesamthochschulen”)
* Πανεπιστηµιακές τεχνικές σχολές (“Fachhochschulen”)
* Παιδαγωγικές πανεπιστηµακές σχολές
* Πανεπιστηµακές σχολές µουσικής και καλών
τεχνών
Τα προγράµµατα σπουδών των πανεπιστηµίων είναι πολλά και ποικίλα. Τα πανεπιστήµια
έχουν δικαίωµα απονοµής διδακτορικών διπλωµάτων. Οι “ενιαίες” πανεπιστηµιακές σχολές συνδυάζουν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες κανονικά υπάγονται στην αρµοδιότητα των πανεπιστηµίων, των τεχνικών πανεπιστηµιακών σχολών και,
εν µέρει, των πανεπιστηµιακών σχολών µουσικής
και καλών τεχνών.
Οι πανεπιστηµιακές τεχνικές σχολές προσφέρουν προγράµµατα σπουδών κυρίως για µηχανικούς αλλά και στους τοµείς: οικονοµία, γεωργία,
κοινωνική εργασία, βιβλιοθηκονοµία και τεκµηρίωση, πληροφορική, εφαρµοσµένες τέχνες. Οι πανεπιστηµιακές τεχνικές σχολές παρέχουν εξαιρετικά εφαρµοσµένη εκπαίδευση η οποία είναι προσανατολισµένη στις απαιτήσεις των επιµέρους επαγγελµάτων.
Οι παιδαγωγικές πανεπιστηµιακές σχολές εκπαιδεύουν δασκάλους για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και ορισµένες κατηγορίες σχολείων του
πρώτου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
το λοιπό διδακτικό προσωπικό εκπαιδεύεται στα
πανεπιστήµια.
Γλώσσα διδασκαλίας είναι κατά κύριο λόγο η
γερµανική.

Οι µαθητές που έχουν φοιτήσει στην ανώτατη βαθµίδα εκπαιδευτικού ιδρύµατος γενικής ή επαγγελµατικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έχοντας γραφτεί στα
κατάλληλα µαθήµατα και έχοντας περάσει τις τελικές
εξετάσεις αποκτούν δικαίωµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Οι αιτήσεις εγγραφής πρέπει να υποβάλλονται κάθε
έτος πριν από τις 15 Ιουλίου για το επόµενο χειµερινό
εξάµηνο και πριν από τις 15 Ιανουαρίου για το επόµενο
θερινό εξάµηνο (µερικές φορές είναι δυνατή η έναρξη
σπουδών µόνο µε το χειµερινό εξάµηνο). Οι προθεσµίες
εγγραφής διαφέρουν µεταξύ των διαφόρων ιδρυµάτων.
Οι υποψήφιοι µπορούν να εγγραφούν µόνο εφόσον
έχουν λάβει επιστολή ότι έγιναν δεκτοί. Όλοι οι σπουδαστές πρέπει να εµφανίζονται αυτοπροσώπως για την
εγγραφή (Immatrikulation).
Πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ των διαφόρων
τύπων διπλωµάτων για την αποδοχή στην ανώτατη εκπαίδευση.
* Το γενικό δίπλωµα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση (Algemeine Hochschulreife ή Arbitur) παρέχει το δικαίωµα παρακολούθησης σπουδών σε όλα τα
ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς περιορισµό
όσον αφορά τα θέµατα ή του τοµείς θεµάτων.
* Το θεµατικά περιορισµένο δίπλωµα πρόσβασης
στην ανώτατη εκπαίδευση (Fachgebundene Hochschulreife) παρέχει το δικαίωµα εγγραφής σε ειδικά προγράµµατα σπουδών σε πανεπιστήµια ή τα αντίστοιχα
ιδρύµατα ή στις Fachhochschulen.
* Το δίπλωµα πρόσβασης στις Fachhochschulen είναι το Fachhochschulreife. Αυτό παρέχει επίσης δικαίωµα εγγραφής σε ειδικά προγράµµατα σπουδών στα πανεπιστήµια γενικών σπουδών (Universitδten - Gesamthochschulen).
Για την εγγραφή σε ορισµένες, τεχνικές κυρίως, πανεπιστηµιακές σχολές οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν
και ορισµένες άλλες προϋποθέσεις για να εισαχθούν σε
αυτές, π.χ. να έχουν ολοκληρώσει περίοδο πρακτικής
άσκησης σε σχετικό τοµέα.
* Περιορισµός των εισακτέων: ο αριθµός των εισακτέων σε ορισµένες σχολές καθορίζεται από την “Κεντρική υπηρεσία καθορισµού των εισακτέων” στο πλαίσιο συγκεντρωτικής διαδικασίας. Οι σχολές τις οποίες
αφορά η εν λόγω διαδικασία µπορεί να είναι διαφορετικές από το ένα εξάµηνο στο άλλο. Επιπλέον, σε οριΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
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σµένα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι δυνατόν να
προβλέπεται περιορισµός του αριθµού των εισακτέων (σε τοπικό επίπεδο ή για συγκεκριµένα τµήµατα), χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη της Κεντρικής υπηρεσίας καθορισµού
των εισακτέων. Τα σηµαντικότερα κριτήρια για τη διαδικασία
επιλογής των φοιτητών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο είναι ο µέσος όρος βαθµολογίας του απολυτηρίου (“Abitur”), ο
χρόνος αναµονής, ειδικές εξετάσεις και κοινωνικοί παράγοντες. Εξάλλου, στις ιατρικές σχολές προβλέπεται επίσης ειδικό τεστ και συνέντευξη του υποψήφιου.
* Numerus Clausus: τη στιγµή αυτή ο αριθµός των εισακτέων είναι περιορισµένος, σε ολόκληρη τη Γερµανία στους
ακόλουθους κλάδους: αρχιτεκτονική, οικονοµία των επιχειρήσεων, βιολογία, δασοπονία, οικιακή οικονοµία και επιστήµες ειδών διατροφής, χηµεία τροφίµων, ιατρική, φαρµακευτική, ψυχολογία, νοµική, κτηνιατρική, οδοντιατρική και οικονοµικές επιστήµες.
* Γλώσσες: οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει
να επιτύχουν σε εξετάσεις επάρκειας στη γερµανική γλώσσα οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από τις πανεπιστηµιακές σχολές.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Οι γερµανοί και αλλοδαποί φοιτητές των πανεπιστηµίων της Γερµανίας δεν καταβάλλουν δίδακτρα ούτε για την
εγγραφή, ούτε για τη φοίτηση, ούτε για τις εξετάσεις (εξαιρούνται ορισµένα ιδιωτικά ιδρύµατα). Οι σπουδαστές καταβάλλουν κάποια ποσά µόνο για την κάλυψη της κοινωνικής
ασφάλισης και υπέρ της φοιτητικής εστίας.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή: Στη
Γερµανία αναγνωρίζονται οι τίτλοι για την εισαγωγή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση που έχουν χορηγηθεί από ορισµένες
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βάσει διµερών συµφωνιών ή βάσει
συµβάσεων που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το
Συµβούλιο της Ευρώπης και η Unesco σχετικά µε την αξιολόγηση των τίτλων πρόσβασης στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αναγνωρίζονται επίσης το ευρωπαϊκό απολυτήριο και, υπό ορισµένους όρους, το διεθνές απολυτήριο.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυµούν να
σπουδάσουν στη Γερµανία οφείλουν να προσκοµίσουν απολυτήριο ισότιµο µε το γερµανικό “Abitur”. Την απόφαση σχετικά µε την ισοτιµία των αλλοδαπών απολυτηρίων λαµβάνει
η ίδια η ενδιαφερόµενη πανεπιστηµιακή σχολή. Εάν δεν αναγνωριστεί η ισοτιµία του αλλοδαπού απολυτηρίου µε το γερµανικό, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να περάσουν ειδικές εξετάσεις (“Feststellungsprόfung”). Στις εξετάσεις αυτές ο ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβληθεί δύο
µόνο φορές.
* Αναγνώριση των πτυχίων: Πληροφορίες για την αναγνώριση των γερµανικών πτυχίων σε άλλα κράτη της ΕυρωΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
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παϊκής Ένωσης δίδουν τα κέντρα NARIC (κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σε εθνικό
επίπεδο).
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα προγράµµατα σπουδών περιλαµβάνουν κατά κανόνα ένα βασικό κύκλο (“Grundstudium”), ο οποίος στα πανεπιστήµια διαρκεί συνήθως 4 εξάµηνα και ολοκληρώνεται µε
ενδιάµεση εξέταση, και έναν κύριο κύκλο σπουδών (συνολικά και κατά κανόνα 8 έως 10 εξάµηνα στα πανεπιστήµια), ο
οποίος οδηγεί στην απόκτηση του πανεπιστηµιακού τίτλου.
Επιπλέον, οι πανεπιστηµιακές σχολές διοργανώνουν ειδικές εξετάσεις για την απόκτηση συγκεκριµένων τίτλων: “Diplomprόfung”, π.χ. για την απόκτηση πτυχίου πολιτικού µηχανικού σε πανεπιστήµια ή πανεπιστηµιακές τεχνικές σχολές
j “Magisterprόfung”, για την απόκτηση του πανεπιστηµιακού πτυχίου που φέρει τον τίτλο “Magister”
j υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, για την απόκτηση
διδακτορικού διπλώµατος, π.χ. “Doctor philosophiae”.
Σε ορισµένους κλάδους, η επιτυχής φοίτηση στους
οποίους επιτρέπει την άσκηση επαγγελµάτων που άπτονται
του δηµοσίου συµφέροντος, απαιτείται κρατική εξέταση για
τη χορήγηση του πανεπιστηµιακού διπλώµατος. Τούτο ισχύει,
µεταξύ άλλων, στην ιατρική, την κτηνιατρική, την οδοντιατρική, τη φαρµακευτική, τη νοµική καθώς και στις σχολές οι
απόφοιτοι των οποίων µπορούν να γίνουν καθηγητές. Στις
δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτούνται δύο κρατικές εξετάσεις για την απόκτηση του πανεπιστηµιακού πτυχίου.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Υποτροφίες: Οι φοιτητές που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους χρηµατοδοτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του σχετικού νόµου (“Bundesausbildungsfφrderungsgesetz”).
Η οικονοµική βοήθεια συνίσταται σε 50 % υποτροφία και
50 % άτοκο δάνειο. Οι αλλοδαποί σπουδαστές δικαιούνται
υποτροφία αν έχουν διαµείνει 5 έτη στη Γερµανία ή αν ένας
από τους γονείς τους απασχολήθηκε για 3 τουλάχιστον έτη
στη Γερµανία, πριν από την αίτηση υποτροφίας.
Επιλεξιµότητα: Για τους γερµανούς φοιτητές η επιλεξιµότητα καθορίζεται µε βάση το οικογενειακό εισόδηµα. Οι
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν δύνανται να
επικαλεστούν τις κοινοτικές διατάξεις που αναφέρονται στο
τµήµα Ι.1 µπορούν να λάβουν υποτροφίες από ορισµένους
φορείς, όπως το DAAD. Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται
κατά κανόνα µε κριτήριο την απόδοση του φοιτητή και όχι
την κοινωνική του κατάσταση.
Η DΑΑD (Γερµανική Υπηρεσία Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών) προσφέρει στους αλλοδαπούς σπουδαστές υποτροφίες
για βασικές ή προχωρηµένες σπουδές, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση από αυτούς 2 τουλάχιστον ετών σπουδών στη χώρα
καταγωγής τους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
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ΒΕΛΓΙΟ

http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/be/10794.htm
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Γαλλική και φλαµανδική κοινότητα: υπάρχουν
τρία είδη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: τριτοβάθµια
εκπαίδευση σύντοµης διάρκειας, τριτοβάθµια εκπαίδευση µακράς διαρκείας και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση.Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση παρέχεται
στα πανεπιστηµιακά εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή σε
ιδρύµατα ισοδύναµου καθεστώτος και περιλαµβάνει τουλάχιστον τέσσερα έτη σπουδών που χωρίζονται σε δύο κύκλους. Κάθε περίοδος ή κύκλος καταλήγει στη χορήγηση ενός πιστοποιητικού που καθορίζει την πρόσβαση στον επόµενο κύκλο σπουδών.
Η διάρκεια κάθε κύκλου είναι δύο ή τρία έτη.
Η µη πανεπιστηµιακή τριτοβάθµια εκπαίδευση
καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσµα αντικειµένων
και είναι οργανωµένη σε δύο διαφορετικές µορφές:
* τριτοβάθµια εκπαίδευση σύντοµης διάρκειας,
που είναι ένας ενιαίος κύκλος σπουδών διάρκειας
3 ή 4 ετών· Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τέτοιων σπουδών. για παράδειγµα, στον κύκλο αυτό προετοιµάζονται νοσοκόµες, κοινωνικοί λειτουργοί, βιβλιοθηκάριοι-τεκµηριωτές, βοηθοί µηχανικοί, δάσκαλοι
για την πρωτοβάθµια και για τα πρώτα 3 χρόνια της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές, κτλ.
* τριτοβάθµια εκπαίδευση µακράς διαρκείας, παρόµοιου χαρακτήρα και επιπέδου µε την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, περιλαµβάνει δύο κύκλους σπουδών και διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα έτη. Σ’ αυτόν τον τύπο εκπαίδευσης απονέµονται διπλώµατα
όπως του αρχιτέκτονα, του µηχανικού βιοµηχανίας,
του εµπορικού µηχανικού, του δασκάλου της εµπορικής επιστήµης σε δευτεροβάθµια σχολεία, του licentiate σε εµπορικές ή διοικητικές επιστήµες, του
κατόχου άδειας εξάσκησης επαγγέλµατος σε διερµηνεία-µετάφραση, κτλ.
Εκτός από τα 6 “πλήρη” πανεπιστήµια, ορισµένες αυτόνοµες σχολές προσφέρουν, σε λιγότερο
εκτεταµένο αριθµό κλάδων, σπουδές οι οποίες µπο-

ρεί να είναι πλήρεις (Licence/Licentiaat) ή να περιορίζονται στον πρώτο κύκλο (Candidature/Kandidaatschap).
Γερµανόφωνη κοινότητα: υπάρχει µόνο ένα είδος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (µη πανεπιστηµιακή
τριτοβάθµια εκπαίδευση σύντοµης διάρκειας). Οι
σπουδαστές που επιθυµούν να παρακολουθήσουν
ανώτατες σπουδές µακράς διαρκείας ή πανεπιστηµιακές σπουδές πρέπει να εγγραφούν σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα µιας από τις δύο άλλες κοινότητες.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
* Τίτλοι σπουδών: για την εισαγωγή και στα τρία
είδη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης απαιτείται το
Απολυτήριο ανώτατης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (CESS, Abschlubzeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts ou Abitur, Diploma van secondair onderwijs). Oι ευρωπαίοι πολίτες που έχουν λάβει απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ξένης
χώρας πρέπει να αναγνωρίσουν επίσηµα την ισοδυναµία του απολυτηρίου τους µε τα βελγικά για να
έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
* Εισαγωγή: για ορισµένους κλάδους οργανώνονται εισιτήριες εξετάσεις επιπλέον, τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν ελεύθερα να επιβάλουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής βάσει ρυθµιστικών όρων που ισχύουν για ορισµένους τοµείς σπουδών. Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να περάσουν µε
επιτυχία τις ίδιες εισιτήριες εξετάσεις µε τους βέλγους σπουδαστές.
Για πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του
“εκτεταµένου τύπου” (πανεπιστηµιακό επίπεδο) και
για ακαδηµαϊκή εκπαίδευση απαιτούνται πτυχίο της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και δίπλωµα
ικανότητας για τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο
εκδίδεται από δευτεροβάθµιο σχολείο.
Για την πρόσβαση σε τριτοβάθµια εκπαίδευση
“βραχέος τύπου”, ο φοιτητής χρειάζεται γενικά µόνο
το πτυχίο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Για ορισµένες σπουδές απαιτείται επίσης και δίπλωµα ικανότητας για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
* Νumerus clausus: το Βέλγιο δεν εφαρµόζει
αριθµητικό όριο εισακτέων σπουδαστών ούτε σύστηµα ποσοστών.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
* Γλώσσες: στο Βέλγιο, δεν υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά µε τη γνώση της επίσηµης γλώσσας διδασκαλίας· οι αλλοδαποί σπουδαστές οφείλουν,
ωστόσο, να έχουν επαρκή γνώση αυτής της γλώσσας για να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα. Σε γενικές γραµµές, οι σπουδαστές που δεν έχουν ως µητρική γλώσσα τα γαλλικά ή τα ολλανδικά υποβάλλονται σε µία προκαταρκτική γλωσσική εξέταση πριν
γίνουν δεκτοί στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
∆ίδακτρα (στη γαλλική κοινότητα ονοµάζονται
minerval) επιβάλλονται σε όλα τα είδη τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης. Το ποσό ορίζεται από τα πανεπιστήµια
και τα µη πανεπιστηµιακά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταβάλλουν το ίδιο ποσό µε τους βέλγους σπουδαστές.
Οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν πριν από την
1η Μαΐου στη “Service des inscriptions/Inschrijvingdienst”. Η οριστική εγγραφή γίνεται στις αρχές Σεπτεµβρίου. Οι φοιτητές απαιτείται να εµφανιστούν
οι ίδιοι µε ταυτότητα και φωτογραφία διαβατηρίου
καθώς και µε τα απαραίτητα πτυχία. Η εγγραφή περιλαµβάνει και την καταβολή των διδάκτρων.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση: Το Βέλγιο αναγνωρίζει τους τίτλους σπουδών που έχουν χορηγηθεί από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δυνάµει διαφόρων διµερών συµφωνιών σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Εντούτοις, οι συµφωνίες αυτές δεν εφαρµόζονται πλέον αυστηρά και
οι κάτοχοι των τίτλων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση
αναγνώρισης στο αρµόδιο υπουργείο. Στην πράξη,
η αναγνώριση αυτή χορηγείται σε γενικές γραµµές.
Αναγνωρίζονται επίσης το ευρωπαϊκό και το διεθνές
απολυτήριο.
Αναγνώριση των πτυχίων:
Πληροφορίες για την αναγνώριση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πτυχίων που έχουν
αποκτηθεί βάσει του βελγικού συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να ληφθούν από
τα κέντρα NARIC (κέντρα πληροφόρησης για την
αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο). ∆εν µπορείτε να επισκεφτείτε ή να τηλεφωνήσετε στο NARIC, αλλά πρέπει να απευθυνθείτε σε
αυτό γραπτά.
Το σχετικό γαλλόφωνο NARIC είναι το Ministθre de l’Education nationale, Service de l’enseignement supιrieur - Direction gιnιrale de l’enseignemeΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

nt supιrieur et de la recherche scientiﬁque/lθre direction - CAE.
Το αντίστοιχο ολλανδόφωνο NARIC είναι το Ministerie van Onderwijs, Bestuur van het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek - Dienst gelijkwaardigheid.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γαλλική κοινότητα:
Οι χορηγούµενοι πανεπιστηµιακοί τίτλοι είναι οι
ακόλουθοι:
* τίτλος υποψηφίου (candidat) που χορηγείται
ύστερα από τα δύο ή τρία έτη σπουδών·
* τίτλος πτυχιούχου (licenciι) που χορηγείται
ύστερα από δύο ή τρία έτη συµπληρωµατικών σπουδών·
* διδακτορικός τίτλος (docteur).
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση σύντοµης διάρκειας
οδηγεί στον τίτλο του διπλωµατούχου (graduι).
Γερµανόφωνη κοινότητα:
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση που παρέχεται στον
παραϊατρικό και παιδαγωγικό τοµέα οδηγεί στο
πτυχίο διπλωµατούχου (Graduierte - graduι).
Φλαµανδική κοινότητα:
Ο πρώτος κύκλος της βασικής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης οδηγεί στη λήψη του ενδιάµεσου
πιστοποιητικού υποψηφίου (candidaat). Ο δεύτερος
κύκλος οδηγεί στον τίτλο του πτυχιούχου (licentiaat). O τρίτος κύκλος ισοδυναµεί µε διδακτορικό πτυχίο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
* Υποτροφίες: οι µαθητές που έχουν φοιτήσει επιτυχώς στο σχολείο και οι γονείς των οποίων δεν διαθέτουν επαρκές εισόδηµα που να επιτρέπει στα παιδιά τους να παρακολουθήσουν κανονική εκπαίδευση µπορούν να τύχουν οικονοµικής και πρακτικής
ενίσχυσης από τις δηµόσιες αρχές. Η εν λόγω ενίσχυση συνίσταται σε υποτροφίες και δάνεια σπουδών που χορηγούνται σύµφωνα µε τους ίδιους
όρους. Η εν λόγω οικονοµική ενίσχυση χορηγείται
από κάθε κοινότητα.
* Επιλεξιµότητα: η οικονοµική ενίσχυση χορηγείται βάσει του οικογενειακού εισοδήµατος, της ηλικίας του σπουδαστή που εγγράφεται στο πρώτο
έτος και των επιδόσεών του. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν επίσης να λάβουν τέτοιου
είδους ενίσχυση σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες που αναφέρονται στο τµήµα Ι.1. του παρόντος
εγγράφου.
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ΓΑΛΛΙΑ

http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/fr/10794.htm
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Η οργάνωσή τους
καθώς και οι προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά ποικίλλουν
ανάλογα µε το είδος του ιδρύµατος και το παρεχόµενο αντικείµενο σπουδών.
Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα:
* τα πανεπιστήµια, τα οποία προσφέρουν µικρό (bac+2
(έτη), πρώτος κύκλος) ή µεγάλο (bac+3 (έτη) ή περισσότερα, δεύτερος και τρίτος κύκλος) κύκλο σπουδών·
* οι δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή τα δηµόσια ή ιδιωτικά
ινστιτούτα που είναι υπό την αιγίδα διαφόρων υπουργείων
παρέχουν τριτοβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αυτή συνίσταται σε σύντοµη επιµόρφωση (στον
τεχνολογικό, εµπορικό, παραϊατρικό κλπ. τοµέα) η µεγαλύτερη, δηλαδή διάρκειας 3 τουλάχιστον ετών µετά το απολυτήριο (πολιτικές επιστήµες, µηχανολογία, εµπόριο και διοίκηση επιχειρήσεων, κτηνιατρική, νοµικά επαγγέλµατα, αρχιτεκτονική, τηλεπικοινωνία και τέχνες).
* Μαθήµατα επιπέδου ανώτερου του baccalaureat (postbaccalaureat) pαρέχονται στα γενικά και τεχνολογικά λύκεια: προπαρασκευαστικές τάξεις για τις ανώτατες σχολές (grandes ecoles) (CPGE)· tµήµατα ανώτερων τεχνικών
(STS) που προετοιµάζουν σε δύο έτη το δίπλωµα ανώτερου
τεχνικού (BTS).
* Εκτεταµένη εκπαίδευση παρέχεται στις ανώτατες σχολές (grandes ιcoles), ιδιωτικές ή δηµόσιες. Οι περισσότεροι
ανώτεροι δηµόσιοι υπάλληλοι και µηχανικοί της Γαλλίας
έχουν περάσει από αυτόν τον τύπο του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Ο περιορισµένος αριθµός θέσεων σε συνδυασµό µε
το γεγονός ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι µιας ειδικής Grande Ιcole ασκούν στη συνέχεια το ίδιο επάγγελµα, δηµιουργεί σηµαντικά δίκτυα. Οι κύκλοι των µαθηµάτων διαρκούν
3 χρόνια.
Τα περισσότερα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα έχουν
αναγνωριστεί µε διάταγµα του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και έχουν το δικαίωµα να χορηγούν επίσηµα πιστοποιητικά σπουδών.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
* Τίτλοι σπουδών: προϋπόθεση για την εγγραφή στο πανεπιστήµιο είναι η κατοχή του απολυτηρίου, ενός ισοδύνα-

µου πιστοποιητικού ή του εθνικού πτυχίου πρόσβασης σε πανεπιστηµιακές σπουδές (DAEU). Οι µαθητές που επιθυµούν να
γίνουν δεκτοί σε µια ανώτατη σχολή πρέπει, µετά τη λήψη του
απολυτηρίου, να προετοιµαστούν σε µια CPGE προπαρασκευαστική τάξη για τις ανώτατες σχολές για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Οι ευρωπαίοι πολίτες οφείλουν να έχουν λάβει στη χώρα
καταγωγής τους ένα πτυχίο που να τους επιτρέπει την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα τους.
* Εισαγωγή: τα πανεπιστήµια υποχρεούνται να κάνουν δεκτούς στο πρώτο έτος όλους τους κατόχους του γαλλικού απολυτηρίου της ίδιας χρονιάς. Οι υποψήφιοι για τις ανώτατες σχολές πρέπει να περάσουν εισιτήριες εξετάσεις, για τις οποίες προετοιµάζονται σε µια προπαρασκευαστική τάξη για ανώτατες
σχολές (CPGE)· η εισαγωγή τους γίνεται βάσει του σχολικού φακέλου τους που εξετάζεται από επιτροπή που αποτελείται από
τους διδάσκοντες καθηγητές. Οι εισιτήριες εξετάσεις στις ανώτατες σχολές οργανώνονται από τις ίδιες τις σχολές. Η επιλογή
είναι πολύ αυστηρή.
Οι άλλες τριτοβάθµιες σχολές ορίζουν δικά τους κριτήρια
και µεθόδους επιλογής (εξετάσεις, εξέταση του φακέλου, συνέντευξη, κτλ.). Εκτός από τις εισιτήριες εξετάσεις, η κάθε σχολή
µπορεί να ορίσει δικά της κριτήρια και µεθόδους επιλογής. Για
τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι ίδιοι κανόνες
που ισχύουν και για τους γάλλους σπουδαστές, αλλά η διαδικασία εγγραφής είναι διαφορετική. Οι ευρωπαίοι πολίτες που επιθυµούν να εγγραφούν σε κάποιο πανεπιστήµιο πρέπει να υποβάλουν αίτηση µέσω του πολιτιστικού τµήµατος της γαλλικής
πρεσβείας στη χώρα τους και να υποβληθούν σε µια διαδικασία
προεγγραφής, εκτός αν ανήκουν σε ειδική κατηγορία.
Ορισµένες από τις κατηγορίες αυτές αναφέρονται στο κεφάλαιο για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση· από αυτές εξαιρούνται οι
φοιτητές που φθάνουν στη Γαλλία στο πλαίσιο διαπανεπιστηµιακών συµφωνιών, οι φοιτητές που έχουν υποτροφία από τις
γαλλικές αρχές ή υποτροφία από διεθνή οργανισµό και τη διαχειρίζεται γαλλικό ίδρυµα, οι πολιτικοί πρόσφυγες, κλπ. Όσοι
επιθυµούν να φοιτήσουν σε εκπαιδευτικό ίδρυµα το οποίο επιβάλλει εισιτήριες εξετάσεις πρέπει να εγγραφούν κατευθείαν
στο ίδρυµα της επιλογής τους, το οποίο θα αποφασίσει σχετικά
µε την εισαγωγή τους.
* Numerus clausus: τα πανεπιστήµια δεν εφαρµόζουν αριθµητικό περιορισµό, εκτός από τις ιατρικές σχολές. Όσον αφορά
τα άλλα γνωστικά αντικείµενα, οι φοιτητές γίνονται δεκτοί ανάλογα µε τις δυνατότητες υποδοχής κάθε ιδρύµατος. Η εισαγωγή
των φοιτητών στο ανώτερο επίπεδο εξαρτάται από την επιτυχία
τους στον κύκλο των δύο ετών (DEUG ή DEUST). Στις ανώτατες
σχολές ισχύει πάντοτε αριθµητικό όριο.
* Γλώσσες: για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήµιο, οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να αποδείξουν, µέσω µιας εξέτασης,
τις γραπτές και προφορικές τους γνώσεις στη γαλλική γλώσσα. Ορισµένες κατηγορίες πολιτών δεν υπόκεινται στην υποχρέωση αυτή. Είναι οι ακόλουθες: οι πολίτες χωρών µε επίσηµη γλώσσα τη γαλλική, οι γερµανοί φοιτητές που είναι κάτοχοι
του πτυχίου Allgemeine Hochschulreife (γενικό πτυχίο ικανότηΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
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τας για την παρακολούθηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης),
οι σπουδαστές που κατέχουν το γαλλογερµανικό απολυτήριο
και οι σπουδαστές που κατέχουν το DALF-diplome approfondi de langue franηaise (εµπεριστατωµένο δίπλωµα της γαλλικής γλώσσας). Οι σπουδαστές που επιθυµούν να εγγραφούν
σε ανώτατη σχολή πρέπει να επιτύχουν στις εισιτήριες εξετάσεις· η γνώση της γαλλικής γλώσσας είναι, εποµένως, απαραίτητη προϋπόθεση.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Τα δίδακτρα στα πανεπιστήµια για την προετοιµασία
των εθνικών πτυχίων ορίζονται κάθε χρόνο µε απόφαση του
υπουργού που είναι αρµόδιος για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι ξένοι φοιτητές που είναι υπήκοοι κράτους µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε εξαίρεση του φοιτητές ERASMUS, πρέπει να καταβάλουν αυτά τα δίδακτρα, εκτός εάν λαµβάνουν υποτροφία του αρµόδιου για την τριτοβάθµια εκπαίδευση υπουργείου. Το ίδιο ισχύει για όλα τα δηµόσια ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.Τα δίδακτρα στις δηµόσιες και
στις ιδιωτικές ανώτατες σχολές εµφανίζουν διαφορές και είναι υψηλότερα.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση: οι κάτοχοι τίτλου σπουδών δευτεροβάθµιας ή ανώτερης εκπαίδευσης ξένης χώρας, οι οποίοι επιθυµούν να σπουδάσουν στη Γαλλία πρέπει να απευθυνθούν
στο εκπαιδευτικό ίδρυµα της επιλογής τους: την απόφαση
σχετικά µε την αναγνώριση των διπλωµάτων λαµβάνει ο πρόεδρος ή ο διευθυντής του ιδρύµατος στο οποίο επιθυµεί να εγγραφεί ο ενδιαφερόµενος. Υπάρχει το ενδεχόµενο χορήγησης
µερικής ή πλήρους απαλλαγής σπουδών, κατόπιν προτάσεως
παιδαγωγικής επιτροπής η οποία αποφαίνεται βάσει του φακέλου του αιτούντος. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί κλάδοι έχουν
θεσπίσει, ωστόσο, διαφορετική διαδικασία εισαγωγής (ιατρική, φαρµακευτική, παραϊατρική εκπαίδευση, αρχιτεκτονική,
αγρονοµία, µουσική, χορός, εικαστικές τέχνες κλπ...).
Αναγνώριση των πτυχίων: Πληροφορίες σχετικά µε την
αναγνώριση πτυχίων που έχουν χορηγηθεί από άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να ληφθούν από τα κέντρα
NARIC (κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο).
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, χορηγούνται τα ακόλουθα πιστοποιητικά και πτυχία:
- πρώτος κύκλος: DEUG (diplome d’etudes universitaires
generales) pτυχίο γενικών πανεπιστηµιακών σπουδών ή DEUST (diplτme d’etudes universitaires scientiﬁques et technologiques) πτυχίο επιστηµονικών και τεχνολογικών πανεπιστηµιακών σπουδών, διάρκειας δύο ετών (απολυτήριο +2 έτη)·
- δεύτερος κύκλος: πτυχίο τριετούς φοίτησης (licence DEUG+1έτος) και πτυχίο τετραετούς φοίτησης (maξtrise - liΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
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cence + 1 έτος) στο πλαίσιο βασικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης επαγγελµατικού χαρακτήρα· τεχνικό πτυχίο τετραετούς φοίτησης (maξtrise) (DEUG + 2έτη) ύστερα από εκπαίδευση µε επαγγελµατική κατεύθυνση· πτυχίο µηχανικού (maξtrise + 1 έτος) ύστερα από τρία χρόνια· πτυχία που χορηγούν
τα IUP (instituts universitaires d’enseignement professionnel)
επαγγελµατικά ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
τα IUFM (instituts universitaires de formation des maitres)
pανεπιστηµιακά ινστιτούτα εκπαίδευσης διδασκάλων.
- τρίτος κύκλος: diplome d’etudes superieures specialisees (pτυχίο ανώτατων ειδικευµένων σπουδών) - DESS ( maξtrise+1), στο πλαίσιο εκπαίδευσης µε επαγγελµατική κατεύθυνση, και diplτme d’etudes approfondies (pτυχίο εµπεριστατωµένων σπουδών) - DEA, ύστερα από εκπαίδευση στον τοµέα της
έρευνας. Μετά το DEA οι φοιτητές µπορούν να συνεχίσουν
για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου (Doctorat).
Όλα τα δηµόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα και οι
ανώτατες σχολές (grandes ιcoles) χορηγούν πτυχίο στον τοµέα της ειδικότητάς τους.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Υποτροφίες: οι γάλλοι και ευρωπαίοι πολίτες µπορούν να
λάβουν δύο είδη υποτροφιών: εκείνες που χορηγούνται βάσει κοινωνικών κριτηρίων και εκείνες που χορηγούνται στους
σπουδαστές του τρίτου κύκλου, βάσει των επιδόσεών τους και
κοινωνικών κριτηρίων.
Οι υποτροφίες βάσει κοινωνικών κριτηρίων χορηγούνται
ανάλογα µε τα οικογενειακά εισοδήµατα και βάρη και σε ορισµένες περιπτώσεις ανάλογα µε τα εισοδήµατα του φοιτητή.
Χορηγούνται στους φοιτητές που είναι ηλικίας κάτω των 26
ετών όταν υποβάλλουν την πρώτη αίτηση και οι οποίοι επιθυµούν να προετοιµάσουν εθνικό ή εγκεκριµένο πτυχίο παρακολουθώντας σπουδές πλήρους χρόνου. Σε περίπτωση επανάληψης ενός έτους, οι δικαιούχοι εγγεγραµµένοι στον πρώτο
ή δεύτερο κύκλο, ή προετοιµάζουν πτυχίο µηχανικού, ιατρού
ή φαρµακοποιού ή διαγωνισµό πρόσβασης στην εκπαίδευση,
χάνουν το δικαίωµα υποτροφίας.
Προϋποθέσεις χορήγησης: οι υποτροφίες χορηγούνται
είτε βάσει του οικογενειακού εισοδήµατος και της τακτικής
φοίτησης καθόλη τη διάρκεια των σπουδών, είτε βάσει των
επιδόσεων του φοιτητή. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στον πρώτο ή το δεύτερο κύκλο, στα τµήµατα ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης ή στις προπαρασκευαστικές τάξεις για τις ανώτατες σχολές. ∆εν πρέπει να έχουν υπερβεί το
26ο έτος της ηλικίας τους αν ξεκινούν τις σπουδές τους, ενώ
αν είναι ήδη υπότροφοι πρέπει να έχουν προαχθεί στο επόµενο έτος. Οι πανεπιστηµιακές υποτροφίες χορηγούνται από
τα πανεπιστήµια µε προοπτική παρακολούθησης ενός τρίτου
κύκλου (DESS, DEA και διδακτορικό). Οι ευρωπαίοι πολίτες
µπορούν να λάβουν βοηθήµατα αυτού του είδους σύµφωνα
µε τους κοινοτικούς κανόνες που αναφέρονται στο σηµείο Ι.1
ανωτέρω.
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ΙΤΑΛΙΑ

http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/it/10794.htm
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται στα πανεπιστήµια, τα πολυτεχνεία και σε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δηµόσια ή ιδιωτικά.
Η ανώτατη εκπαίδευση διαιρείται σε τρεις κύκλους, µετά την ολοκλήρωση των οποίων ο φοιτητής λαµβάνει:
* πανεπιστηµιακό δίπλωµα (diploma universitario), µετά από διετείς ή τριετείς σπουδές,
* πανεπιστηµιακό πτυχίο (diploma di laurea),
µετά από τετραετείς ή εξαετείς σπουδές (π.χ. ιατρικής),
* δίπλωµα ειδίκευσης (diploma de specializzazione), µετά από τουλάχιστον διετείς σπουδές, και διδακτορικό ερευνητικό δίπλωµα (diploma di dottorato di ricerca) µετά από τουλάχιστον τριετείς σπουδές.
Τα πτυχία “laurea” και “dottorato di ricerca” παρέχουν δυνατότητα στον κάτοχο να χρησιµοποιεί
τον τίτλο Dr (dottore). Μετά την απόκτηση του “laurea”, ο φοιτητής µπορεί να συνεχίσει περαιτέρω αναλυτικές και εντατικές σπουδές στα “scuole di perfezionamento” ή στα “scuole di spezializzazione”.
Οι φοιτητές µπορούν να πραγµατοποιήσουν
σπουδές που οδηγούν στο πανεπιστηµιακό δίπλωµα (diploma universitario) σε πανεπιστήµιο όσο και
σε σχολές ειδικού στόχου (scuole dirette a ﬁni speciali).
Τα πανεπιστηµιακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται µόνο στην ιταλική γλώσσα.
Η ανώτερη εκπαίδευση, µη πανεπιστηµιακού
επιπέδου, παρέχεται από διάφορα είδη ανώτερων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αφορά δε ιδίως τον τεχνικό τοµέα, όπως ακαδηµίες, ανώτερα ιδρύµατα καλών τεχνών και ωδεία.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Για την πρόσβαση στους κύκλους σπουδών που
οδηγούν στη λήψη διπλώµατος (diploma universitario) ή πτυχίου (diploma di laurea), οι µαθητές πρέπει
να είναι κάτοχοι απολυτηρίου (diploma di maturitΰ).
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι µη κοινοτικοί υπήκοοι πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπου-

δών που να έχει εκδοθεί µετά από συνολική φοίτηση
τουλάχιστον 12 ετών. Αν η διάρκεια είναι µικρότερη, οι διατάξεις που θεσπίζει κάθε χρόνο το Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπουν ειδικές ρυθµίσεις για
τη συµπλήρωσή της.
Εάν η χώρα προέλευσης του µαθητή επιβάλλει άλλους όρους εισαγωγής σε συγκεκριµένη σχολή, ο µαθητής πρέπει να πληροί τους όρους αυτούς.
Για όλους τους κύκλους σπουδών που οδηγούν στη
λήψη διπλώµατος (diploma universitario) ή πτυχίου
(diploma di laurea), προβλέπεται ένας περιορισµένος αριθµός θέσεων για µη κοινοτικούς φοιτητές,
κατόπιν απόφασης του κάθε πανεπιστηµίου. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισµούς.
Εισαγωγικές εξετάσεις
Η εγγραφή στο πανεπιστήµιο είναι ελεύθερη,
εκτός από τους κύκλους σπουδών περιορισµένης
πρόσβασης, που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, για τους οποίους προβλέπονται εισαγωγικές εξετάσεις. Εάν στη χώρα προέλευσης του µαθητή υπάρχει περιορισµένος αριθµός θέσεων (numerus
clausus) στην αντίστοιχη πανεπιστηµιακή σχολή, ο
µαθητής πρέπει να υποστεί επιπλέον δοκιµασία σχετική µε το πρόγραµµα σπουδών που επιλέγει.
Περιορισµένη πρόσβαση:
Η πρόσβαση είναι περιορισµένη για τους ακόλουθους κύκλους πανεπιστηµιακών σπουδών:
Α) κύκλοι σπουδών επιπέδου διπλώµατος (diploma) και πτυχίου (laurea) στις σχολές ιατρικής και
κτηνιατρικής, έως το ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002·
Β) κύκλοι σπουδών επιπέδου διπλώµατος (diploma) και πτυχίου (laurea) στις αρχιτεκτονικές σχολές,
έως το ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000·
Γ) κύκλοι σπουδών επιπέδου διπλώµατος (diploma), η διδακτική διάρθρωση των οποίων προβλέπει
υποχρεωτική πρακτική άσκηση·
∆) κύκλοι σπουδών ειδίκευσης.
Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τους κύκλους
σπουδών για τους οποίους γίνεται λόγος στα σηµεία
Β), Γ), ∆) διεξάγονται µε κριτήρια και όρους που καθορίζονται από τα Πανεπιστήµια και δηµοσιεύονται
στις σχετικές προκηρύξεις διαγωνισµών.
Ξένες γλώσσες: οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποστούν εξέταση ιταλικής γλώσσας.
Η γλωσσική εξέταση διεξάγεται την ίδια ηµεροµηνία
για όλους τους κύκλους σπουδών.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Με το προεδρικό διάταγµα αριθ. 306 της 25ης
Ιουλίου 1997 σχετικά µε τον κανονισµό περί πανεπιστηµιακών εισφορών ορίζεται ότι οι φοιτητές συµΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
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βάλλουν στην κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών που
προσφέρονται από τα πανεπιστήµια µέσω της πληρωµής πανεπιστηµιακών εισφορών και τέλους εγγραφής.
Από το ακαδηµαϊκό έτος 1995/96, το ποσό αυτό επανακαθορίζεται µε ετήσια αναπροσαρµογή βάσει του προβλεπόµενου ποσοστού πληθωρισµού.
Τα πανεπιστήµια κλιµακώνουν το ύψος των πανεπιστηµιακών εισφορών για τους κύκλους σπουδών επιπέδου διπλώµατος (diploma) και πτυχίου (laurea) µε κριτήρια δικαιοσύνης και αλληλεγγύης και µε βάση την
οικονοµική κατάσταση του κάθε φοιτητή, ώστε να βοηθούνται οι φοιτητές που βρίσκονται στην πιο δύσκολη
οικονοµική κατάσταση. Η αξιολόγηση της οικονοµικής
κατάστασης γίνεται µε βάση τη φύση και το ύψος των
εισοδηµάτων και της περιουσίας, ενώ λαµβάνεται υπόψη και το µέγεθος ης οικογένειας.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
α. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή. Για την πρόσβαση στους κύκλους σπουδών επιπέδου διπλώµατος (diploma) και πτυχίου (laurea), τα
ιταλικά πανεπιστήµια αναγνωρίζουν τους αλλοδαπούς
τίτλους σπουδών που επιτρέπουν την εισαγωγή στα
πανεπιστήµια της χώρας στην οποία εκδόθηκαν οι εν
λόγω τίτλοι και οι οποίοι εκδόθηκαν οπωσδήποτε µετά
από σχολική φοίτηση τουλάχιστον δώδεκα ετών.
β. Αναγνώριση τελικών πτυχίων και διπλωµάτων
Τα ιταλικά πανεπιστήµια είναι αρµόδια για την
αξιολόγηση και την αναγνώριση των πτυχίων και διπλωµάτων που έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες.
Εξάλλου, τα κέντρα NARIC παρέχουν πληροφορίες
σχετικά µε την αναγνώριση των τίτλων των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Ιταλίας από µέρους των
άλλων κρατών µελών.
ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι τελικοί τίτλοι σπουδών είναι οι ακόλουθοι:
* πανεπιστηµιακό δίπλωµα (diploma universitario),
* πανεπιστηµιακό πτυχίο (diploma di laurea),
* δίπλωµα ειδίκευσης (diploma di specializzazione),
* διδακτορικό ερευνητικό δίπλωµα (diploma di dottorato di ricerca).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Ο νόµος αριθ. 390 της 2ας ∆εκεµβρίου 1991 “περί
των κανόνων που διέπουν τα δικαιώµατα πανεπιστηµιακών σπουδών” θεσπίζει κανόνες, προς εφαρµογή
των άρθρων 3 και 34 του Συντάγµατος, “για την άρση
των οικονοµικών και κοινωνικών εµποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση των πολιτών στην εκπαίδευση
και, κυρίως, για να δίνεται η δυνατότητα στους ικανούς
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και τους άξιους, έστω και αν στερούνται οικονοµικών
µέσων, να φθάνουν έως τα πλέον υψηλά επίπεδα σπουδών”. Το κράτος είναι υπεύθυνο για τον προσανατολισµό, το συντονισµό και τον προγραµµατισµό των παρεµβάσεων στα θέµατα που αφορούν το δικαίωµα για
πανεπιστηµιακές σπουδές.
Οι περιφέρειες πραγµατοποιούν τις παρεµβάσεις
που χρειάζονται για την άρση των οικονοµικών και κοινωνικών εµποδίων, µε στόχο την έµπρακτη υλοποίηση
του δικαιώµατος για πανεπιστηµιακές σπουδές. Οι περιφέρειες καθορίζουν το ποσοστό των κεφαλαίων που
προορίζονται για παρεµβάσεις για την υλοποίηση του
δικαιώµατος πανεπιστηµιακών σπουδών. Το ποσό αυτό
διατίθεται ετησίως για τη χορήγηση υποτροφιών σε
φοιτητές εγγεγραµµένους σε κύκλους σπουδών επιπέδου διπλώµατος (diploma) και πτυχίου (laurea) µε βάση
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε τρία χρόνια
µε διάταγµα του προέδρου του υπουργικού συµβουλίου. Παράλληλα µε τα οικονοµικά µέσα που διαθέτουν οι περιφέρειες, ο υπουργός προβλέπει, µε το “Ταµείο ολοκληρωµένης παρέµβασης”, τη χορήγηση χρηµατοδοτήσεων για την αύξηση του αριθµού των φοιτητικών υποτροφιών.
∆ίδακτρα:Τα δίδακτρα καταβάλλονται µε την εγγραφή και µπορούν να πληρωθούν µε δόσεις ή εφάπαξ.
Η πληρωµή γίνεται µέσω ειδικών εντύπων ταχυδροµικού λογαριασµού, τα οποία µπορείτε να ζητήσετε από
τη γραµµατεία της σχολής.
- Απαιτήσεις εισαγωγής στο πανεπιστήµιο:
Η βασική απαίτηση εισαγωγής στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για όλους τους υποψηφίους είναι
να κατέχουν απολυτήριο ανώτερου δευτεροβάθµιου
σχολείου ισοδύναµο µε το “diploma de maturitα”. Οι ξένοι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα ιταλικά και
η εξέταση στη γλώσσα είναι υποχρεωτική.
- Συγκρισιµότητα πτυχίων:
Άµεση σύγκριση µεταξύ οποιωνδήποτε πτυχίων και
αυτών που αναγνωρίζονται στην Ιταλία µπορεί να γίνει
από το ιταλικό σκέλος του “Εθνικού κέντρου πληροφόρησης για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση” (NARIC).
Απευθυνθείτε γραπτά στο ιταλικό γραφείο του NARIC, CIMEA (Centro d’Informazione sulla Mobilitα e le
Equivalenze Accademiche), στη Ρώµη.
Το CIMEA δεν έχει δικαίωµα να αναγνωρίζει και να
επικυρώνει πτυχία. παρέχει απλώς πληροφορίες για τη
συγκρισιµότητα των πτυχίων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµη να διαβιβάσουν την αίτησή τους στα ιταλικά προξενεία ή πρεσβείες της χώρας καταγωγής τους.
Αυτά θα διαβιβάσουν άµεσα την αίτηση στο πανεπιστήµιο στο οποίο ζητείται εισαγωγή ή από το οποίο ζητείται ακαδηµαϊκή αναγνώριση του πτυχίου.
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http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/uk/10794.htm
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στη Βόρεια Ιρλανδία
είναι ίδια µε εκείνη της Αγγλίας και της Ουαλίας. Συνεπώς αναφέρονται µόνο οι σηµαντικές ιδιοµορφίες
της Βόρειας Ιρλανδίας.
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Από το 1992, σχεδόν όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στο Ηνωµένο Βασίλειο ανήκουν σε
µία και µόνο κατηγορία. Ωστόσο, λόγω της διαφορετικής ιστορίας τους και των άλλοτε διαφορετικών
µεθόδων χρηµατοδότησης, εξακολουθούν να υπάρχουν διαρθρωτικές διαφορές µεταξύ των ιδρυµάτων
που είναι κοινώς γνωστά ως “παλαιά” πανεπιστήµια
και τα πρώην “polytechnics” και “colleges” που είναι
γνωστά ως “νέα” πανεπιστήµια. Κάθε πανεπιστήµιο
είναι αυτόνοµο και αποφασίζει ποια διπλώµατα και
άλλους τίτλους θα χορηγήσει, καθώς και τους σχετικούς όρους. Τα περισσότερα πανεπιστήµια παρέχουν τη δυνατότητα έρευνας, καθώς και ευρύ φάσµα µαθηµάτων προπτυχιακού και µεταπτυχιακού
επιπέδου. Κατά κανόνα, τα παλαιά πανεπιστήµια
δεν παρέχουν επαγγελµατική κατάρτιση, ενώ πολλά από τα νέα πανεπιστήµια - ιδίως τα πρώην πολυτεχνεία παρέχουν περισσότερες δυνατότητες πρακτικών εφαρµογών.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Προϋποθέσεις εισαγωγής
Αγγλία, Ουαλία:
Τίτλοι σπουδών: κάθε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εφαρµόζει δική του πολιτική στο θέµα της
αποδοχής. Γενικά, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιτύχει και να έχουν λάβει βαθµούς ίσους ή µεγαλύτερους
από C σε τρία τουλάχιστον µαθήµατα των εξετάσεων
GSCE και να έχουν επιτύχει σε δύο διαφορετικά µαθήµατα στο General Certiﬁcate of Education A Level (ή
τα αντίστοιχα AS) ή να έχουν λάβει GNVQ ανώτερου
επιπέδου. Στην πράξη, λόγω του συναγωνισµού για τις
θέσεις, τα περισσότερα πανεπιστήµια απαιτούν βαθµολογία σαφώς µεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούµενη. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυµούν να παρακολουθήσουν πλήρες πρόγραµµα σπουδών πρέπει να αποδείξουν ότι το επίπεδο εκπαίδευσής

τους τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραµµα που οδηγεί σε πτυχίο (degree) και ότι οµιλούν και
κατανοούν την αγγλική. Ωστόσο, τα προσόντα αυτά
δεν τους παρέχουν αυτόµατα το δικαίωµα εγγραφής σε
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Υπάρχει συναγωνισµός
για την εγγραφή και την τελική απόφαση λαµβάνει το
σχετικό ίδρυµα.
Από τους υποψηφίους για την τριτοβάθµια εκπαίδευση απαιτείται κατά κανόνα να έχουν λάβει βαθµούς
ίσους ή µεγαλύτερους από C σε τρία τουλάχιστον µαθήµατα των εξετάσεων GSCE και να έχουν επιτύχει σε
δύο διαφορετικά µαθήµατα του General Certiﬁcate of
Education A Level (GCE A-level) ή να έχουν λάβει ισοδύναµο πιστοποιητικό (συµπεριλαµβανοµένου του Highers στη Σκωτία). Όλα τα ιδρύµατα θεωρούν σήµερα
ότι δύο µαθήµατα του GCE-AS και δύο µαθήµατα επιπέδου Α ισοδυναµούν µε τρία µαθήµατα επιπέδου Α.
Ορισµένα ιδρύµατα δέχονται υποψηφίους µε τέσσερα
µαθήµατα AS, χωρίς να απαιτούν µαθήµατα επιπέδου
Α. Στην πράξη, εξαιτίας του συναγωνισµού για τις θέσεις, τα περισσότερα ιδρύµατα απαιτούν πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα ελάχιστα. Εναλλακτικά προσόντα,
συµπεριλαµβανοµένων των προσόντων στην επαγγελµατική εκπαίδευση, γίνονται ολοένα και πιο αποδεκτά.
Εκτός από αυτές τις απαιτήσεις, τα ιδρύµατα ορίζουν
τους δικούς όρους εισαγωγής, και µάλιστα διαφορετικούς ανάλογα µε το µάθηµα που θέλει να παρακολουθήσει ο σπουδαστής. Ορισµένα µαθήµατα απαιτούν
από το σπουδαστή να έχει προηγουµένως παρακολουθήσει ορισµένα συγκεκριµένα µαθήµατα.
Όσον αφορά την κατάρτιση στην παιδαγωγική, τα
ιδρύµατα µπορούν να µη δεχθούν έναν υποψήφιο που
δεν έχει επιτύχει τον καθιερωµένο απαιτούµενο βαθµό
C στο GSCE για τα αγγλικά, τα µαθηµατικά και ένα µάθηµα θετικών επιστηµών.
Από τους σπουδαστές αναµένεται να µπορούν να
παρακολουθήσουν τις παραδόσεις στα αγγλικά και
στις εργασίες τους και στις εξετάσεις να χρησιµοποιούν
σωστά αγγλικά. Το Πανεπιστήµιο της Ουαλίας (University of Wales) και ορισµένα άλλα ιδρύµατα στην Ουαλία προβλέπουν την παρακολούθηση από το σπουδαστή ορισµένων µαθηµάτων στην ουαλική γλώσσα και
απαιτούν να χρησιµοποιείται η γλώσσα αυτή στις εργασίες και στις εξετάσεις.
Τα περισσότερα ιδρύµατα δέχονται επίσης αιτήσεις
από υποψηφίους άνω των 21 ετών και συχνά εφαρµόζουν πιο χαλαρές προϋποθέσεις εισαγωγής εάν ο υποψήφιος αποδείξεις ότι τον απαιτούµενο ζήλο και καταλληλότητα για τον τοµέα σπουδών. Ολοένα και περισσότερα πανεπιστήµια παρέχουν µαθήµατα βάσει ενοτήτων ή µε µερικό ωράριο, και πολλά επίσης αναγνωρίζουν ακαδηµαϊκές µονάδες βάσει προηγούµενων σπουΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
δών ή και γνώσεων που έχουν αποκτηθεί άτυπα µέσω
της εργασίας ή άλλων εµπειριών (Accreditation of Prior Learning - APL ή Accreditation of Prior Exepriental
Learning - APEL). Τα προπαρασκευαστικά µαθήµατα
µπορούν επίσης να εξασφαλίσουν την είσοδο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα µαθήµατα αυτά παρέχονται
από κολέγια που αποσκοπούν στο να προετοιµάσουν
σπουδαστές χωρίς ακαδηµαϊκά προσόντα για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα µαθήµατα απευθύνονται κυρίως στους σπουδαστές άνω των 21 ετών και σχεδιάζονται και παραδίδονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες τους.
Εισαγωγή: η αίτηση εισαγωγής στα περισσότερα
από τα πλήρη πτυχιακά προγράµµατα υποβάλλεται
µέσω του Universities and Colleges Admissions Service
(Υπηρεσία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση) που
λειτουργεί ως γραφείο διαλογής. Εάν ένας φοιτητής
δεν γίνει δεκτός σε κάποιο ίδρυµα στον πρώτο γύρο,
αυτόµατα µπαίνει στο δεύτερο γύρο. Οι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ακολουθήσουν επίσης
την ίδια διαδικασία, αλλά πρέπει και να αποδείξουν ότι
µπορούν να καταβάλουν τα δίδακτρα (βλ. κατωτέρω).
Συνήθως πραγµατοποιούνται προσωπικές συνεντεύξεις εισαγωγής.
Νumerus Clausus: δεν υπάρχει επίσηµη πολιτική
για το numerus clausus. Κάθε πανεπιστήµιο αποφασίζει σχετικά µε τον αριθµό φοιτητών που θα δεχθεί σε
κάθε τµήµα, µε εξαίρεση τις σχολές ιατρικής, οδοντιατρικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, για τις οποίες η
κυβέρνηση καθορίζει τον αριθµό.
Γλώσσες: το Ηνωµένο Βασίλειο δεν επιβάλλει καµία υποχρέωση όσον αφορά την επίσηµη γλώσσα σε
εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω,
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα συνήθως ζητούν
από τους φοιτητές να δώσουν εξετάσεις ή να αποδείξουν τις γλωσσικές τους γνώσεις µε άλλο τρόπο.
Σκωτία: η εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση
προϋποθέτει συνήθως επιτυχία σε ορισµένα µαθήµατα
στις εξετάσεις του Standard Grade ή του Higher Grade που διοργανώνει το Scottish Examination Board για
την απονοµή ενός Scottish Certiﬁcate of Education. Oι
αιτήσεις που υποβάλλουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εξετάζονται ξεχωριστά προκειµένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των τίτλων σπουδών τους.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Αγγλία, Ουαλία: σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα καταβάλλονται δίδακτρα, τα οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα µειωµένα δίδακτρα
(home fees) και τα πλήρη δίδακτρα για τους ξένους
φοιτητές (full cost overseas fees). Οι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί
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να καταβάλλουν µειωµένα δίδακτρα, ενώ οι υπόλοιποι ξένοι φοιτητές γενικά καταβάλλουν τα δίδακτρα
που ισχύουν για τους ξένους. Τα δίδακτρα των φοιτητών της Αγγλίας και της Ουαλίας καθώς και άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιλέξιµα µαθήµατα καταβάλλονται σήµερα από τα LEA (τοπικές εκπαιδευτικές αρχές). Ωστόσο, για να µπορούν τα δίδακτρα
να καταβληθούν από το σύστηµα του Ηνωµένου Βασιλείου, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να
πληρούν τα ίδια κριτήρια επιλογής µε εκείνα που πρέπει να πληρούν οι Βρετανοί φοιτητές. Οι όροι αυτοί είναι: να έχουν την ιθαγένεια, ή να έχουν γονέα µε την
ιθαγένεια ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν συνήθη τόπο διαµονής στον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο (ο οποίος περιλαµβάνει τα 15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) τα τελευταία τρία
έτη πριν από την έναρξη των σπουδών, να µην έχουν
λάβει οποιαδήποτε οικονοµική βοήθεια από το υπουργείο παιδείας της Σκωτίας ή της Βόρειας Ιρλανδίας, να
µην έχουν ήδη παρακολουθήσει µαθήµατα ανωτάτης
εκπαίδευσης µε κρατική οικονοµική βοήθεια, και να
µην έχουν εγγραφεί σε πρόγραµµα µαθηµάτων για το
οποίο προβλέπονται τέτοιου είδους ενισχύσεις.
Βόρεια Ιρλανδία: τα Education and Library Boards
(εκπαιδευτικά συµβούλια και συµβούλια βιβλιοθηκών)
έχουν την ίδια αρµοδιότητα µε τα LEA.
Σκωτία: τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα χρεώνουν δίδακτρα τα οποία καταβάλλονται από τους οργανισµούς αυτοδιοίκησης.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή
∆εν υπάρχουν ειδικές συµφωνίες µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και άλλων κρατών µελών, αλλά το
Ηνωµένο Βασίλειο κανονικά αναγνωρίζει τους τίτλους
σπουδών για την εισαγωγή σύµφωνα µε τους όρους της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Ισοτιµία των ∆ιπλωµάτων που οδηγούν στην εισαγωγή σε πανεπιστήµια. Η
αναγνώριση και ισοτιµία αποτελούν θέµατα που υπάγονται στην αρµοδιότητα των ιδρυµάτων, τα οποία κανονικά έχουν ένα µακρύ κατάλογο ισοτιµιών που εφαρµόζονται στους υποψηφίους για την εισαγωγή. Λόγω
των διαφορών µεταξύ του εκπαιδευτικού συστήµατος
του Ηνωµένου Βασιλείου και των συστηµάτων των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προβλήµατα
αναγνώρισης είναι µερικές φορές πολύπλοκα.
Αναγνώριση των πτυχίων. Πληροφορίες για την
αναγνώριση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πτυχίων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Αγγλίας και της Σκωτίας µπορούν να ληφθούν από τα κέντρα NARIC (κέντρα πληροφόρησης
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για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο). Το NARIC δεν ασχολείται άµεσα µε άτοµα. Απευθυνθείτε στο τοπικό κέντρο θέσεων εργασίας ή διαβιβάστε τις ερωτήσεις σας µαζί µε αντίγραφα πτυχίων και τις
µεταφράσεις τους στα αγγλικά στο NARIC, στο “British
Council” του Λονδίνου.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αγγλία, Ουαλία: τα προπτυχιακά µαθήµατα οδηγούν σε τίτλο σπουδών που ονοµάζεται Bachelor και διακρίνεται σε Bachelor of Arts (BA) και Bachelor of Sciences (BSc). Οι σπουδές διαρκούν γενικά τρία έτη, αλλά σε
ορισµένους τοµείς µπορεί να διαρκέσουν περισσότερο.
* Τα µεταπτυχιακά διπλώµατα (Higher degrees) λαµβάνονται µετά από επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων ή προσωπική έρευνα ή συνδυασµό των δύο. Η
απονοµή τους πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα:
* Τα Master’s Degrees συνήθως απαιτούν τουλάχιστον ένα έτος πλήρων σπουδών (συνήθως δύο έτη)·
* Τα διδακτορικά απονέµονται µετά από την υποβολή διατριβής (thesis)
Σκωτία: τα πτυχία (degrees) απονέµονται µετά την
επιτυχή ολοκλήρωση 3ετών πλήρων σπουδών (Ordinary Degree) ή 4ετών σπουδών, οι οποίες γενικά είναι πιο
ειδικευµένες και απαιτητικές (Honours Degree). Το πρώτο πανεπιστηµιακό δίπλωµα της Σκωτίας στους τοµείς
των ελευθερίων τεχνών, των ανθρωπιστικών σπουδών
και των γλωσσών είναι γνωστό ως Master of Arts (MA),
αντίστοιχο προς το Bachelor’s degree της Αγγλίας. Ολοένα και περισσότερα ιδρύµατα απονέµουν διπλώµατα Bachelor, όπως π.χ. στη µηχανολογία (engineering) και στα
παιδαγωγικά. Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα λήγουν µε µεταπτυχιακά διπλώµατα µετά από ένα έτος ή µε Masters
degree µετά από ένα ή δύο έτη µαθηµάτων. Τα διπλώµατα έρευνας (MPhil, PhD) απονέµονται σχεδόν σε όλα τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Αγγλία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία: Η οικονοµική
υποστήριξη των φοιτητών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης βρίσκεται υπό επανεξέταση. Οι παρακάτω παράγραφοι περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί σήµερα.
Υποτροφίες: Εκτός από τα δίδακτρα (βλ. ανωτέρω)
οι υποτροφίες που καταβάλλονται αυτοδικαίως στους
φοιτητές (mandory awards) περιλαµβάνουν και υποτροφία επιβίωσης. Σκοπός αυτής της υποτροφίας είναι
να συµβάλλει στα έξοδα επιβίωσης του φοιτητή. Οι υποτροφίες αυτές εξετάζονται από τα LEA (Education and
Library Boards στη Β.Ι.) σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, ενώ οι γονείς ή σύντροφοι συνεισφέρουν στις περισσότερες περιπτώσεις. Τα τελευταία έτη το ποσό τους έχει
µειωθεί, διότι το ποσό που διατίθεται υπό µορφή φοιτη-

τικών δανείων (βλ. κατωτέρω) έχει αυξηθεί σταδιακά.
Ανάλογα µε την περίπτωση χορηγείται υποτροφία (descretionary awards) εάν ο φοιτητής δεν δικαιούται αυτοδικαίως υποτροφίας (mandatory award) ή εάν τα µαθήµατα που παρακολουθεί δεν προβλέπουν τέτοιου είδους υποτροφία.
Σκωτία: Υποτροφίες: Ο οργανισµός Student Awards Agency for Scotland προβλέπει ενίσχυση για τους φοιτητές που παρακολουθούν πλήρες πρόγραµµα ανώτατης εκπαίδευσης παρόµοια γενικά µε εκείνη που προβλέπουν οι εκπαιδευτικές αρχές στο υπόλοιπο Ηνωµένο Βασίλειο. Κατά περίπτωση υποτροφίες (discretionary awards) µπορούν επίσης να χορηγηθούν από τις περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές για τους φοιτητές που παρακολουθούν άλλα µαθήµατα µε πλήρες ή µερικό πρόγραµµα.
Αγγλία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία: Επιλεξιµότητα για mandatory award: οι φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να τύχουν οικονοµικής ενίσχυσης
εάν πληρούν ορισµένα κριτήρια επιλεξιµότητας. Ο πρώτος όρος είναι να έχουν διαµείνει επί τρία έτη στο Ηνωµένο Βασίλειο, ούτως ώστε να έχουν δικαίωµα για την καταβολή των διδάκτρων για εγκεκριµένα µαθήµατα.
Αγγλία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία: Φοιτητικά δάνεια: Σκοπός των φοιτητικών δανείων είναι
να συµπληρώνουν τις υποτροφίες σπουδών. Για να λάβουν οι φοιτητές φοιτητικό δάνειο πρέπει να παρακολουθούν µαθήµατα που παρέχουν δικαίωµα υποτροφίας
και να πληρούν οι ίδιοι τα κριτήρια επιλεξιµότητας. Γενικά, οι φοιτητές πρέπει να πληρούν τους όρους διαµονής,
να παρακολουθούν πλήρες πρόγραµµα µαθηµάτων της
ανώτατης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό επίπεδο ή αντίστοιχο σε ίδρυµα που χρηµατοδοτείται από το δηµόσιο
στο Η.Β. και να είναι ηλικίας κάτω των 50 ετών κατά την
έναρξη των µαθηµάτων. Οι φοιτητές που πληρούν αυτά
τα κριτήρια επιλογής οι οποίοι παρακολουθούν µαθήµατα για το Postgraduate Certiﬁcate in Education (PGCE)
µπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση.
Αγγλία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία: Ποσά
εισόδου (Αccess Funds): Τα ποσά αυτά χορηγούνται από
την κεντρική κυβέρνηση, αλλά η διαχείρισή τους γίνεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της µη υποχρεωτικής και ανώτατης εκπαίδευσης. Τα ποσά αυτά χορηγούνται στις περιπτώσεις στις οποίες η πρόσβαση στην εκπαίδευση µπορεί να εµποδιστεί για οικονοµικούς λόγους,
ή εφόσον οι φοιτητές, για οποιοδήποτε λόγο, αντιµετωπίζουν πραγµατικές οικονοµικές δυσχέρειες. Οι υπήκοοι του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που εργάζονται
στο Η.Β., οι σύζυγοί τους και τα τέκνα τους, που δεν πληρούν τον όρο της συνήθους τριετούς διαµονής, µπορούν
να λάβουν αυτά τα ποσά (Αccess Funds), εφόσον πληρούν ορισµένους όρους.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Πανεπιστήµια
Στα πανεπιστήµια διδάσκονται οι παραδοσιακές
επιστήµες όπως η ιατρική, τα νοµικά, οι κοινωνικές
και οικονοµικές επιστήµες όπως και η θεολογία και
η φιλοσοφία η οποία από το 1975 χωρίστηκε σε µια
θετική και µια θεωρητική σχολή.
Τεχνικά πανεπιστήµια
Οι επιστήµες για τους µηχανικούς διδάσκονται
στα τεχνικά πανεπιστήµια και τις τεχνικές σχολές.
Σ’ αυτές τις σχολές, παράλληλα προς την θετική εκπαίδευση, που οµοιάζει µε αυτή του παραδοσιακού πανεπιστηµίου, αλλά περιέχει περισσότερες
τεχνικές εφαρµογές, προσφέρονται ως κέντρα βάρους κυρίως η ηλεκτρολογία, η µηχανολογία, οι επιστήµες πολιτικού µηχανικού και η αρχιτεκτονική.
Ειδικές σχολές περιλαµβάνουν το πανεπιστήµιο για
εδαφοκαλλιέργεια της Βιέννης και η σχολή µεταλλειολόγων του Πανεπιστηµίου της Leoben.
Ανώτατες θεολογικές σχολές
Αυτές αντιστοιχούν στις καθολικές θεολογικές
σχολές των πανεπιστηµίων, αλλά φορέας τους είναι
η εκκλησία.
Ανώτατες σχολές καλών τεχνών
Κοινό χαρακτηριστικό των ανώτατων σχολών
καλών τεχνών είναι η υποβολή σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Υπάρχουν δύο τύποι τέτοιων ανώτατων σχολών: οι σχολές εικαστικών και εφαρµοσµένων τεχνών και οι σχολές µουσικών και θεατρικών
τεχνών.
Ανώτατες σχολές ειδίκευσης
Πρόκειται για σχολές 3-4ετούς φοίτησης, µετά
την µέση εκπαίδευση, µε επιστηµονικοεπαγγελµατικό χαρακτήρα που είναι αναγνωρισµένες από το
κράτος ως σπουδές ανώτατης ειδίκευσης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
* Τίτλοι σπουδών: Μοναδική προϋπόθεση για
την εισαγωγή στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι το απολυτήριο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι απολυτηρίου µπορούν να εγγραφούν σε ένα ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

της επιλογής τους. Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να διαθέτουν ένα ισοδύναµο απολυτήριο δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
* Εισαγωγή: Για ορισµένους κύκλους σπουδών,
και σε περίπτωση που στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση η διδασκαλία ορισµένων συναφών µε τις εν λόγω
σπουδές µαθηµάτων ήταν ανεπαρκής ή ανύπαρκτη,
πρέπει οι υποψήφιοι να δώσουν συµπληρωµατικές
εξετάσεις. Καθοριστικό ρόλο γι αυτό παίζουν οι εκάστοτε διατάξεις του κράτους στο οποίο εκδίδεται το
απολυτήριο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Για
την εισαγωγή σε πανεπιστήµια καλλιτεχνικών κατευθύνσεων, οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να διαθέτουν καλλιτεχνικό ταλέντο, πρακτικές εµπειρίες ή
τις απαραίτητες σωµατικές ικανότητες.
* Numerus Clausus: Γενικά δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των εισακτέων. Παρ? όλα αυτά,
σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να περιοριστεί ο
αριθµός των φοιτητών λόγω περιορισµένης δυναµικότητας των πανεπιστηµίων.
* Γλώσσες: Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή γνώση των γερµανικών.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Οι αυστριακοί φοιτητές καθώς και φοιτητές από
τα κράτη του ΕΟΧ δεν χρειάζεται να καταβάλουν δίδακτρα.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή:
Εφαρµόζεται η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Ισοτιµία των ∆ιπλωµάτων.
* Αναγνώριση των πτυχίων: Πληροφορίες σχετικά µε την αναγνώριση από άλλα κράτη µέλη της
ΕΕ των πτυχίων που έχουν αποκτηθεί στην Αυστρία
διατίθενται από τα κέντρα NARIC (κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων
σε εθνικό επίπεδο).
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Με την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση διπλώµατος απονέµεται ο τίτλος “Magister”.
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Για την απονοµή ενός ακαδηµαϊκού τίτλου (Sponsion) ή ενός διδακτορικού τίτλου (Promotion)
το πανεπιστήµιο εκδίδει ένα πιστοποιητικό στο
οποίο αναφέρονται το είδος των σπουδών και το
αντίστοιχο δίπλωµα. Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους µπορούν να ζητήσουν την έκδοση ενός πτυχίου (Absolutorium).
Η απόκτηση ενός ακαδηµαϊκού τίτλου δεν αντιστοιχεί κατ? ανάγκη σε δικαίωµα άσκησης επαγγέλµατος.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
* Επιδοτήσεις σπουδών: Ο δηµόσιος τοµέας
και, εν µέρει, ο ιδιωτικός τοµέας παρέχουν στους
φοιτητές µια άµεση ή έµµεση ενίσχυση υπό διάφορες µορφές. Η έµµεση ενίσχυση χορηγείται
ανεξάρτητα από την ανάγκη που έχει ο φοιτητής και αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος των κρατικών επιδοτήσεων. Στις έµµεσες ενισχύσεις συγκαταλέγονται οικογενειακά επιδόµατα (δίδεται στους γονείς) και ασφαλιστικές και φορολογικές απαλλαγές για παιδιά που φοιτούν σε
πανεπιστήµιο. Οι άµεσες ενισχύσεις αποτελούν
ένα µικρό µόνο µέρος των κρατικών παροχών.
Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών προϋποθέτει την ύπαρξη ανάγκης και έχει τη µορφή συµβολής στις δαπάνες των γονέων για τις σπουδές
των παιδιών τους.
* Επιλεξιµότητα: Οι σπουδαστές που αιτούνται επιδότηση σπουδών ελέγχονται όσον αφορά την οικονοµική τους κατάσταση και τις επιδόσεις τους. Το εκάστοτε χορηγούµενο ποσόν
εξαρτάται από τις οικονοµικές δυνατότητες των
γονέων και την οικογενειακή κατάσταση. Ένα
σηµαντικό κριτήριο αποτελεί το κατά πόσον οι
σπουδαστές µπορούν να διαµένουν µε τους γονείς τους ή αν πρέπει να διαµένουν στον τόπο
που σπουδάζουν. Έγγαµοι σπουδαστές δικαιούνται υψηλότερο επίδοµα. Πολίτες της ΕΕ µπορούν να λαµβάνουν παρόµοια ενίσχυση βάσει
των κοινοτικών κανόνων που αναφέρονται στο
τµήµα Ι.1 του παρόντος εγγράφου.
* ∆υνατότητα µεταβίβασης: Εκτός από τις
επιδοτήσεις σπουδών, οι σπουδαστές δικαιούνται και µια υποτροφία εκπατρισµού για δύο
εξάµηνα. Αυτός ο χρόνος σπουδών πρέπει να
συνυπολογίζεται και µπορεί να εκτελεστεί µετά
την πρώτη διπλωµατική εξέταση. Το επίδοµα
που χορηγείται για σπουδές στο εσωτερικό συνεχίζει να καταβάλλεται και για σπουδές στο
εξωτερικό.

ΔΑΝΙΑ
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διακρίνονται
σε πανεπιστήµια, πανεπιστηµιακά κέντρα, άλλα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης και ιδρύµατα µη ακαδηµαϊκής
ανώτερης εκπαίδευσης στο πεδίο της επαγγελµατικής
(τεχνικής και εµπορικής) εκπαίδευσης.
Οι πανεπιστηµιακές σπουδές παρέχουν κανονική, µακροπρόθεσµη και µεταπτυχιακή εκπαίδευση σε παραδοσιακά πανεπιστηµιακά θέµατα. Η ∆ανία υιοθέτησε πρόσφατα µια αγγλοαµερικανική δοµή µε την εισαγωγή των
διπλωµάτων Bachelor και Ph.D. Οι συνήθεις πανεπιστηµιακές σπουδές σήµερα συνίστανται σε σπουδές που καταλήγουν στο Bachelor’s degree και ακολουθούνται από
διετή φοίτηση που καταλήγει στο Candidatus degree (επίπεδο Master). Τρία έτη επιβλεπόµενων µεταπτυχιακών
σπουδών µετά το Master καταλήγουν στο Ph.D.
Τα άλλα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης στον πανεπιστηµιακό τοµέα παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση σε τοµείς όπως η µηχανική, η κτηνιατρική, η ιατρική,
η φαρµακευτική, η αρχιτεκτονική, η µουσική, οι καλές τέχνες και οι εµπορικές σπουδές.
Τα ιδρύµατα µη ακαδηµαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρέχουν σύντοµους και µεσαίας διάρκειας κύκλους
σπουδών, ιδιαίτερα στους τοµείς των εµπορικών και τεχνικών σπουδών, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής εργασίας και της υγείας. Ειδικά κολλέγια καταρτίζουν δασκάλους για το Folkeskole.Υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός πανεπιστηµιακών κύκλων σπουδών που διδάσκονται
σε γλώσσα άλλη από τα δανικά (κυρίως στα αγγλικά).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
* Τίτλοι σπουδών: Για την εισαγωγή στα ιδρύµατα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης απαιτούνται τίτλοι ανώτερης
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι τίτλοι αυτοί είναι: το πιστοποιητικό απολυτήριων εξετάσεων ανώτερου δευτεροβάθµιου σχολείου (Studentereksamen), το πιστοποιητικό
ανώτερων προπαρασκευαστικών εξετάσεων (HØjere Forberedelseseksamen), το πιστοποιητικό ανώτερων εµπορικών εξετάσεων (HØjere Handelseksamen) και το πιστοποιητικό ανώτερων τεχνικών εξετάσεων (HØjere Teknisk Eksamen). Για τα µη ακαδηµαϊκά ιδρύµατα είναι δυναΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
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τόν, εντούτοις, να γίνουν δεκτοί σπουδαστές που δεν
διαθέτουν αυτούς τους τίτλους εναλλακτικές απαιτήσεις µπορεί να είναι η παρακολούθηση των 9-10 ετών
στο σχολείο, η εµπειρία σε εργασία ή µια εξέταση εισαγωγής.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να
διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
αναγνωρισµένο ως ισοδύναµο του δανικού.
* Εισαγωγή: Το σύστηµα εισαγωγής για όλες τις
σχολές µε numerus clausus λειτουργεί βάσει του λεγόµενου συστήµατος δύο ποσοστώσεων (Two Quota
System), πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι υπάρχουν δύο
οµάδες εισαγωγής µε διαφορετικά κριτήρια και µεθόδους επιλογής. Η πρώτη οµάδα εισαγωγής επιλέγει
σπουδαστές που έχουν επιτύχει υψηλό µέσο όρο στις
απολυτήριες εξετάσεις. Η δεύτερη οµάδα εισαγωγής
επιλέγει εκείνους τους σπουδαστές που έχουν χαµηλό µέσο όρο στις απολυτήριες εξετάσεις ή διαθέτουν
εναλλακτικούς τίτλους ή ισοδύναµο αλλοδαπό τίτλο
δευτεροβάθµιων σπουδών. Οι πολίτες της ΕΕ επιλέγονται στα πλαίσια της δεύτερης οµάδας. Κρίνονται
βάσει του βαθµού τους, εφόσον το απολυτήριό τους
δευτεροβάθµιου σχολείου αναγνωρισθεί ως ισοδύναµο προς το δανικό. Αν στη χώρα καταγωγής τους
απαιτείται µια επιπλέον εισαγωγική εξέταση ή προπαρασκευαστική εξέταση, οι υποψήφιοι πρέπει να
έχουν περάσει και αυτήν.
* Numerus Clausus: Προβλέπεται numerus clausus για όλες σχεδόν τις πανεπιστηµιακές καθώς και
µη πανεπιστηµιακές σχολές.
* Γλώσσες: Τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης
καθορίζουν τις δικές τους γλωσσικές απαιτήσεις. Οι
πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν καλή γνώση τόσο των
δανικών όσο και των αγγλικών. Πρέπει να περάσουν
το διαγώνισµα γλώσσας “Danish Test II”, το οποίο
λαµβάνει χώρα σε εθνικά γλωσσικά κέντρα.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Στη ∆ανία δεν προβλέπονται δίδακτρα για την
ανώτατη εκπαίδευση, ούτε και για τους πολίτες της
ΕΕ.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή:
Η ∆ανία αναγνωρίζει τους τίτλους σπουδών για
την εισαγωγή όλων των ευρωπαϊκών χωρών σύµφωνα µε τους όρους της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του 1953
για την ισοτιµία των διπλωµάτων που οδηγούν στην
εισαγωγή σε πανεπιστήµια αναγνωρίζει επίσης το ευρωπαϊκό και διεθνές Baccalaureat. Για ορισµένους τίτλους, εντούτοις, οι πολίτες της ΕΕ απαιτείται να περάΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

σουν επιπλέον διαγωνίσµατα (π.χ. για την ιατρική, τις
επιστήµες, τη θεολογία και τη νοµική). Η αναγνώριση
είναι αρµοδιότητα των επιµέρους ιδρυµάτων.
* Αναγνώριση των τελικών τίτλων:
Πληροφορίες για την αναγνώριση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τίτλων ανώτατων
σπουδών που έχουν αποκτηθεί βάσει του δανικού συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να ληφθούν από τα κέντρα NARIC (κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο).
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών:
* Bachelor’s degree σε όλους τους κύριους τοµείς
σπουδών ύστερα από τριετή φοίτηση (ΒΑ)
* Master’s degree ύστερα από δύο περαιτέρω
έτη σπουδών (νοµική, επιστήµες, θεολογία, ιατρική
κ.λπ.).
Στις ανθρωπιστικές επιστήµες, προβλέπονται επίσης τετραετείς σπουδές και ειδικές εξαετείς σπουδές
για Master’s degree.
Οι µη ακαδηµαϊκές σπουδές ανώτερης εκπαίδευσης καταλήγουν συνήθως σε δίπλωµα, όπως το ανώτερο τεχνικό ή εµπορικό δίπλωµα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
* Υποτροφίες: Οι υποτροφίες σπουδαστών χορηγούνται µέσω ενός συστήµατος δελτίου. Όλοι οι
σπουδαστές που είναι εγγεγραµµένοι στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διαθέτουν 70 δελτία, ένα δελτίο ισοδυναµεί µε ένα µήνα σπουδών. Οι σπουδαστές µπορούν να επιλέξουν να χρησιµοποιήσουν το δελτίο σε
ένα πρόγραµµα κύκλου µακράς διάρκειας ή σε διάφορα σύντοµης διάρκειας προγράµµατα. Όταν ένας
σπουδαστής εγγράφεται σε ένα πρόγραµµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, λαµβάνει δελτία που αντιστοιχούν στον επίσηµα καθορισµένο χρόνο σπουδών συν
12 µήνες (όµως δεν παρέχονται περισσότερα από 70
δελτία). Αυτή η διαίρεση σε µηνιαία δελτία παρέχει
τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποφασίζουν οι
ίδιοι ως προς το πότε θέλουν να χρησιµοποιήσουν τα
δελτία.
* Επιλεξιµότητα: Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν καλύπτονται από τους κοινοτικούς κανόνες που εξηγούνται στο µέρος Ι.1 παραπάνω µπορούν να καλύπτονται από το κρατικό σύστηµα εφόσον έχουν µόνιµη κατοικία στη ∆ανία επί 24 συναπτούς µήνες ή επί 12 µήνες εφόσον είναι παντρεµένοι
µε άτοµο δανικής ιθαγένειας. Ορισµένα ιδρύµατα παρέχουν υποτροφίες για αλλοδαπούς.
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Η Φινλανδία διαθέτει ένα από τα πυκνότερα
δίκτυα φορέων ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης
στην Ευρώπη Όλα τα πανεπιστήµια και οι περισσότερες πολυτεχνικές σχολές συµµετέχουν στα
διεθνή προγράµµατα ανταλλαγών. Πολλά από
αυτά εκτελούν τα µαθήµατα στα αγγλικά.
Ο πανεπιστηµιακός τοµέας αποτελείται από 20
ιδρύµατα, εκ των οποίων 10 διαθέτουν διάφορες
σχολές (Yliopisto/Universitet) και 10 είναι εξειδικευµένα (Korkeakoulu/Hφgskola), όπως οι σχολές
οικονοµικών σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων
κ.τ.λ. Η διάρθρωση του πανεπιστηµιακού πτυχίου
αναθεωρήθηκε πρόσφατα, σε όλους σχεδόν τους
τοµείς, και πρόκειται να καλύψει όλα τα τµήµατα
µέχρι το φθινόπωρο του 1997. Σύµφωνα µε το νέο
σύστηµα, εισάγεται µια κατώτερη βαθµίδα σπουδών (Bachelor) σε όλους σχεδόν τους τοµείς.
Η µη πανεπιστηµιακή τριτοβάθµια εκπαίδευση
παρέχεται από το ammattikorkeakoulu, που λειτουργεί παράλληλα µε τα πανεπιστήµια και παρέχει νέα είδη πτυχίων. Τα πτυχία αυτά έχουν αναγνωριστεί νοµοθετικά ως πτυχία τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά έχουν εντονότερο επαγγελµατικό χαρακτήρα απ’ ό,τι τα ακαδηµαϊκά πτυχία.

σης, το ίδιο δικαίωµα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που προέρχονται από άλλες χώρες µπορούν να εισαχθούν σε περίπτωση που το απολυτήριό τους ή άλλο σχετικό πιστοποιητικό παρέχει
τη δυνατότητα εισαγωγής στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αντίστοιχης χώρας.
Εισαγωγή: Τα πανεπιστήµια επιλέγουν τους φοιτητές τους σύµφωνα µε τα δικά τους κριτήρια επιλογής. Οι εισαγωγικές εξετάσεις αποσκοπούν
στην αξιολόγηση του ενδιαφέροντος που δείχνει
ο υποψήφιος για τον συγκεκριµένο τοµέα, καθώς
και στην εκτίµηση της καταλληλότητάς του και
των ικανοτήτων του. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται
σύµφωνα µε τα εξής κριτήρια: βαθµοί του πιστοποιητικού επιτυχίας στις γενικές εξετάσεις και στο
απολυτήριο του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και αποτελέσµατα κατά
τη δοκιµασία επιλογής (πρόκειται για το πιο συνηθισµένο σύστηµα) αποτελέσµατα της δοκιµασίας
εισαγωγής και µόνο βαθµολογία του πιστοποιητικού γενικών εξετάσεων και απολυτήριο δεύτερης
βαθµίδας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:

Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα: Κάθε φορέας είναι υπεύθυνος για την επιλογή των σπουδαστών
του. Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στον εν λόγω φορέα. Επίσης αυτά παρέχουν
περαιτέρω πληροφορίες για τις πρακτικές διαδικασίες (επισκεφθείτε, π.χ. το πανεπιστήµιο “Joensuu
University/∆ιεθνείς υποθέσεις).

Τίτλοι σπουδών: Οι µαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µπορούν να
ζητήσουν την εισαγωγή στο ammattikorkeakoulu,
υπό τις εξής προϋποθέσεις: επαγγελµατική εκπαίδευση (µόνο για τον ίδιο τοµέα) γενικές εξετάσεις
και απολυτήριο δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γενικού χαρακτήρα (για όλους
τους τοµείς ammattikorkeakoulu) ή αντίστοιχες
σπουδές στην αλλοδαπή.

Τίτλοι σπουδών: Οι µαθητές που επιτυγχάνουν
στις γενικές εξετάσεις στη Φινλανδία έχουν δικαίωµα εισαγωγής στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Από το 1991, το ίδιο δικαίωµα έχουν
και οι µαθητές που διαθέτουν πτυχία κολεγίων και
επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγούνται
από τα ιδρύµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Το
διεθνές απολυτήριο (Baccalaureate) παρέχει, επί-

∆ίδακτρα: Η τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι δωρεάν, µολονότι συζητείται, τα τελευταία έτη, το ενδεχόµενο καταβολής διδάκτρων. Καταβάλλεται υποχρεωτικά µόνο το (ονοµαστικό) ετήσιο τέλος εγγραφής στη φοιτητική ένωση, µε το οποίο παρέχεται σειρά δωρεάν υπηρεσιών. Οι φοιτητές αγοράζουν το εκπαιδευτικό υλικό, καταβάλλουν τις δαπάνες σίτισης και ταξιδιού, αλλά µπορούν να ζη-
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τήσουν οικονοµική βοήθεια από δηµόσια ταµεία (βλ.
παρακάτω).
Ακαδηµαϊκή αναγνώριση: Αναγνώριση των τίτλων
σπουδών για την εισαγωγή:
Η Φινλανδία αναγνωρίζει τους τίτλους σπουδών
για την εισαγωγή που έχουν χορηγήσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σύµφωνα µε τους όρους της Ευρωπαϊκής Γενικής Συµφωνίας και το Συµπληρωµατικό
Πρωτόκολλο για την ισοτιµία των διπλωµάτων που
επιτρέπουν την εισαγωγή σε πανεπιστήµια.
Αντιστοιχία πτυχίων: Η αντιστοιχία µεταξύ οποιουδήποτε αλλοδαπού πτυχίου και των αναγνωρισµένων στην Φινλανδία πραγµατοποιείται µέσω του
Υπουργείου Παιδείας. Αυτό παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σε αρµόδιους φορείς για ορισµένους ειδικούς κλάδους, όπως επαγγέλµατα υγειονοµικής περίθαλψης και νοµικών. Πληροφορίες και έντυπα διατίθενται επίσης και στα αγγλικά.
Πληροφορίες για την αναγνώριση, από άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πτυχίων που
έχουν αποκτηθεί βάσει του φινλανδικού συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να ληφθούν
από τα κέντρα NARIC (εθνικά κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων).
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα:
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές που
απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου µπορούν να
υποβάλουν αίτηση για τη χορήγησή του. Πανεπιστηµιακά πτυχία θεωρούνται τα εξής:
- κατώτερα ακαδηµαϊκά πτυχία (επίπεδο Bachelor), που προϋποθέτουν τουλάχιστον τριετή πλήρη εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τη νέα δοµή πτυχίων,
που θα εφαρµοστεί πλήρως µέχρι το φθινόπωρο του
1997, η κατώτερη βαθµίδα αφορά όλα σχεδόν τα
τµήµατα.
- ανώτερα ακαδηµαϊκά πτυχία (επίπεδο Masters)
που διαρκούν πέντε έτη ή, επίσης, δύο έτη µετά την
απόκτηση του κατώτερου ακαδηµαϊκού πτυχίου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

- διδακτορικό δίπλωµα που προϋποθέτει τέσσερα έτη πλήρων σπουδών µετά το ανώτερο ακαδηµαϊκό πτυχίο.
Μη πανεπιστηµιακά ιδρύµατα:
Τα διπλώµατα χορηγούνται από το ίδρυµα ammattikorkeakoulu µετά τη συµπλήρωση του συνόλου των σπουδών που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου. Ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται καθορίζεται ξεχωριστά από κάθε ίδρυµα.
Οικονοµική συνδροµή
Η οικονοµική βοήθεια από το φινλανδικό κράτος διακρίνεται σε επιχορηγήσεις για τους φοιτητές,
στεγαστικά επιδόµατα και εγγυήσεις φοιτητικών
δανείων. Οι επιχορηγήσεις και τα στεγαστικά επιδόµατα καταβάλλονται στους φοιτητές ως αντιστάθµιση των δαπανών διαβίωσης και δεν απαιτείται να
επιστραφούν. Τα φοιτητικά δάνεια χορηγούνται από
τράπεζες µε την εγγύηση του κράτους_ µετά την
ολοκλήρωση των σπουδών πρέπει να εξοφληθούν
κατά τη διάρκεια περιόδου διάρκειας διπλάσιας από
τη διάρκεια των σπουδών. Με την πάροδο του χρόνου, παρατηρείται ότι το ποσοστό των επιχορηγήσεων και των στεγαστικών επιδοµάτων αυξάνεται σε
σχέση µε τα δάνεια που πρέπει να επιστραφούν.
Η οικονοµική βοήθεια χορηγείται για ένα ακαδηµαϊκό έτος κάθε φορά. Οι φοιτητές µπορούν να λάβουν οικονοµική βοήθεια για 70 µήνες κατ’ ανώτατο
όριο εκ των οποίων οι 55 πρέπει να αντιστοιχούν σε
σπουδές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Άλλες πηγές επιχορηγήσεων, δανείων και ενισχύσεων: Χορηγούνται, επίσης, ξεχωριστές υποτροφίες και επιχορηγήσεις, εφόσον ζητηθούν και εγκριθούν, από διάφορα ταµεία και οργανισµούς.
Επιλεξιµότητα: Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που δεν µπορούν να επωφεληθούν από τους κοινοτικούς κανόνες που εξηγούνται στο τµήµα Ι.1 του παρόντος εγγράφου µπορούν να λάβουν χρηµατοδότηση σε περίπτωση που έχουν διαµείνει στη Φινλανδία (υπό ιδιότητα άλλη από εκείνη των φοιτητών)
τουλάχιστον δύο έτη πριν την έναρξη των σπουδών
τους και εφόσον κριθούν µόνιµοι κάτοικοι.
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∆εν υπάρχουν δίδακτρα για τους φοιτητές που παρακολουθούν πλήρες πρόγραµµα µαθηµάτων στα εγκεκριµένα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή: Η
Ιρλανδία δεν έχει συνάψει καµία ειδική διµερή συµφωνία σχετικά µε την ακαδηµαϊκή αναγνώριση των διπλωµάτων και των
περιόδων σπουδών. Τα ξένα διπλώµατα που παρέχουν πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας καταγωγής θεωρούνται ισότιµα για τα ιρλανδικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το ευρωπαϊκό Baccalaureat αναγνωρίζεται
επίσης για το σκοπό αυτό.
* Αναγνώριση των πτυχίων: Πληροφορίες για την αναγνώριση των ιρλανδικών πτυχίων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να ληφθούν από τα κέντρα NARIC.

Παραδοσιακά, το σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
στην Ιρλανδία περιλαµβάνει τον πανεπιστηµιακό τοµέα, τα
τεχνικά/τεχνολογικά κολέγια και τα παιδαγωγικά κολέγια,
τα οποία χρηµατοδοτούνται ουσιαστικά από το κράτος και
είναι αυτόνοµα.
Τα πανεπιστήµια και πανεπιστηµιακά κολέγια παρέχουν
προγράµµατα για Bachelor (3-4 έτη µε εξαίρεση ορισµένους
κλάδους), Master (από 1 έως 3 έτη) και διδακτορικό.
Η τεχνική εκπαίδευση παρέχεται κυρίως από τα Regional Technical Colleges (RTCs), που καλύπτουν τους τοµείς
των εµπορικών σπουδών, της µηχανολογίας, της τεχνολο- ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
γίας των θετικών επιστηµών και των παραϊατρικών σπουΣτα πανεπιστήµια, οι τίτλοι σπουδών είναι:
δών. Οι σπουδές διαρκούν από 2 έως τέσσερα έτη.
* Το δίπλωµα Bachelor στους κυριότερους τοµείς σπουδών
µετά από τρία ή τέσσερα έτη σπουδών (η αρχιτεκτονική και η
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
κτηνιατρική διαρκούν πέντε έτη ενώ η οδοντιατρική και η ια* Τίτλοι σπουδών: µε ελάχιστες εξαιρέσεις, η εισαγωγή τρική έξι έτη)·
στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ιρλανδία εί* Το δίπλωµα Μaster µετά από ένα έως τρία έτη επιπλέναι δυνατή µόνο µετά από επιτυχή συµµετοχή στις εξετά- ον σπουδών.
σεις για το Leaving Certiﬁcate ή σε αντίστοιχες εξετάσεις. Οι
Επίσης υπάρχει µία σειρά από άλλα προπτυχιακά πανεπιπολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τίτλους σπου- στηµικά διπλώµατα.
δών που θα τους επέτρεπαν να εγγραφούν σε ίδρυµα της
Τα περιφερειακά τεχνικά κολέγια χορηγούν µία σειρά από
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε άλλο κράτος µέλος γίνονται διπλώµατα µετά από διετείς σπουδές (Certiﬁcate), τριετείς
δεκτοί διότι θεωρούνται ότι πληρούν τις βασικές προϋποθέ- σπουδές (Diploma) και σε ορισµένους τοµείς τετραετείς σπουσεις για την εισαγωγή σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην δές (Degree).
Ιρλανδία.
* Εισαγωγή: οι αιτήσεις για την εισαγωγή σε όλα τα ιδρύ- XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
µατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης υποβάλλονται στο Ce* Υποτροφίες: οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης διαntral Applications Oﬃce (CAO), το οποίο διαθέτει τις θέσεις χειρίζονται ένα πρόγραµµα υποτροφιών σπουδών για την τριµε βάση τους βαθµούς που έχουν λάβει οι υποψήφιοι στο Le- τοβάθµια εκπαίδευση, οι οποίες χορηγούνται µεταξύ άλλων
aving Certiﬁcate. Ο συναγωνισµός για τις θέσεις, ιδίως στα βάσει των εισοδηµάτων των γονέων. Σκοπός των υποτροφιών
πανεπιστήµια είναι πολύ µεγάλος, γι΄αυτό οι υποψήφιοι που είναι να καλύψουν τα έξοδα σπουδών σε ιδρύµατα της τριτοθα υποβάλλουν αίτηση στο CAO πρέπει να απαριθµήσουν βάθµιας εκπαίδευσης καθώς και ένα µέρος των εξόδων επιβίωτις σπουδές που τους ενδιαφέρουν µε σειρά προτίµησης. Η σης.
τελική κατανοµή των θέσεων είναι ανάλογη µε τον αριθµό
* Επιλεξιµότητα: οι όροι που πρέπει να πληρούνται για τη
των διαθέσιµων θέσεων σε κάθε ίδρυµα, τον αριθµό των αι- χορήγηση αυτών των υποτροφιών καθορίζονται από το Υπουρτήσεων και τους βαθµούς των υποψηφίων. Η απόδοση µιας γείο Παιδείας. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι
θέσης σε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλάδο για τον δεν µπορούν να τύχουν της εφαρµογής των κοινοτικών κανόοποίο υπάρχει µεγάλος συναγωνισµός καθορίζεται από το νων που παρατίθενται στο σηµείο Ι.1 του παρόντος δελτίου,
σχετικό ίδρυµα.
µπορούν ωστόσο να πληρούν τους όρους για το πρόγραµµα
* Γλώσσες: οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να Middle Level Technician Grants, που είναι ένα ειδικό πρόγραµέχουν επιτύχει στις εξετάσεις της αγγλικής κατά τη λήψη του µα υποτροφιών για τα περιφερειακά τεχνικά κολέγια και για τα
διπλώµατος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή να έχουν αντί- τεχνολογικά κολέγια. Η ιρλανδική κυβέρνηση χορηγεί επίσης
στοιχο δίπλωµα αγγλικής. Σε ορισµένα ιδρύµατα γίνονται ορισµένες υποτροφίες που ενδιαφέρουν κυρίως τους σπουδαεξετάσεις για να εκτιµηθεί η γνώση της γλώσσας.
στές από τα άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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των ευρωπαϊκών χωρών δυνάµει πολλών διµερών συµφωνιών και σύµφωνα µε τους όρους της Ευρωπαϊκής
σύµβασης το 1953 για την ισοτιµία των διπλωµάτων που
οδηγούν στην εισαγωγή σε πανεπιστήµια. Αναγνωρίζει
επίσης το ευρωπαϊκό απολυτήριο. Η αναγνώριση χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας, κατά κανόνα, µόνο αν
η χώρα καταγωγής του αλλοδαπού σπουδαστή είναι µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης και έχει υπογράψει τη
σύµβαση των Παρισίων του 1953.
* Αναγνώριση των πτυχίων: Τα ξένα πτυχία αναγνωρίζονται συστηµατικά στο Λουξεµβούργο, δεδοµένου ότι στο Πανεπιστηµιακό κέντρο µπορεί να ολοκληρωθεί µόνο το πρώτο έτος πανεπιστηµιακών σπουδών. Συµπληρωµατικές πληροφορίες για την αναγνώριση των πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να ληφθούν από τα κέντρα NARIC (Kέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σε
εθνικό επίπεδο).

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στο Λουξεµβούργο παρουσιάζει αρκετές ιδιορρυθµίες, εφόσον, στην πραγµατικότητα, αφορά µόνο ορισµένους τοµείς και εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Στο πανεπιστηµιακό κέντρο του Λουξεµβούργου
(Centre universitaire de Luxembourg) παρέχεται µόνο το
πρώτο έτος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης σε διάφορα
αντικείµενα σπουδών. Οι σπουδαστές που επιθυµούν να
ακολουθήσουν ανώτατες σπουδές πρέπει να εγγραφούν
σε ένα ξένο εκπαιδευτικό ίδρυµα είτε µετά το εν λόγω
πρώτο έτος, είτε από την αρχή των σπουδών για τα µαθήµατα που δεν διδάσκονται στη χώρα τους.
Εντούτοις, οι περισσότεροι πολίτες του Λουξεµβούρ- ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
γου που επιθυµούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους
Οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το
µεταβαίνουν για το λόγο αυτό στη Γαλλία ή το Βέλγιο.
πρώτο
έτος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης λαµβάνουν
Ένας µεγάλος αριθµός λουξεµβούργιων σπουδάζουν επίένα
πιστοποιητικό
σε έναν από τους ακόλουθους τοµείς:
σης στη Γερµανία, την Αυστρία και την Ελβετία.
*
νοµικά
και
οικονοµία
Η µη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση παρέχεται από
* λογοτεχνία και ανθρωπιστικές επιστήµες
διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα· αφορά την τεχνολογία,
* θετικές επιστήµες.
τη διδασκαλία, τη διοίκηση επιχειρήσεων και τους τεχνιΟι µαθητές που έχουν παρακολουθήσει ένα από τα
κούς κλάδους.
διάφορα είδη µη πανεπιστηµιακής τριτοβάθµιας εκπαίΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
δευσης λαµβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο (πτυχίο µηχα* Τίτλοι σπουδών: τα απολυτήρια γενικής και τεχνι- νικού, πτυχίο ανώτατων σπουδών διοίκησης επιχειρήσεκής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιτρέπουν την εισα- ων, πιστοποιητικό παιδαγωγικών σπουδών για διδασκάγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Το δίπλωµα τεχνικού λους, πτυχίο παιδαγωγού, δίπλωµα ανώτερου τεχνικού).
επιτρέπει την εισαγωγή στην ανώτερη τεχνική εκπαίδευΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ση. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν
* Υποτροφίες: υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης οιλάβει στη χώρα καταγωγής τους δίπλωµα ικανότητας για
την ανώτατη εκπαίδευση ισοδύναµο µε το απολυτήριο κονοµικής ενίσχυσης για σπουδές στο εξωτερικό· η ενίσχυση αυτή συνίσταται σε υποτροφίες και δάνεια µε τότου Λουξεµβούργου.
* Εισαγωγή: δεν διενεργούνται εισιτήριες εξετάσεις. κους. Χορηγείται για την επίσηµη διάρκεια των σπουδών
* Numerus clausus: αριθµητικό όριο προβλέπεται συν ένα έτος· επίσης είναι δυνατό να χορηγηθεί βοήθηµα
για την κάλυψη των διδάκτρων.
µόνο για τους µελλοντικούς διδασκάλους.
* Επιλεξιµότητα: το ποσό κάθε υποτροφίας εξαρτά* Γλώσσες: οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
υπόκεινται σε καµία προϋπόθεση όσον αφορά την επίση- ται από το εισόδηµα των γονέων και τα παιδιά που αριθµη γλώσσα· µολονότι οι γλωσσικές γνώσεις δεν ελέγχο- µεί η οικογένεια. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που δεν µπορούν να τύχουν εφαρµογής των κοινοτικών
νται, απαιτείται επαρκής γνώση των γαλλικών.
κανόνων που αναφέρονται στο σηµείο Ι.1. ανωτέρω, οι
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
οποίοι διαµένουν στο Λουξεµβούργο και κατέχουν αποΟι σπουδαστές δεν καταβάλλουν δίδακτρα.
λυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας αυτής,
λαµβάνουν την ίδια οικονοµική ενίσχυση µε τους λουΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ξεµβούργιους σπουδαστές. ∆ιεξάγονται συζητήσεις σχε* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισα- τικά µε τη χορήγηση µιας ενίσχυσης γενικά προς τους
γωγή: Το Λουξεµβούργο αναγνωρίζει τους τίτλους όλων πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η τριτοβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνει την
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση (Wetenschappelijke
onderwijs - WO), την ανώτερη (µη πανεπιστηµιακή) επαγγελµατική εκπαίδευση (Hoger beroepsonderwijs - HBO) και το Ανοικτό Πανεπιστήµιο (OU,
εξ αποστάσεως τριτοβάθµια εκπαίδευση).
* Η ανώτερη επαγγελµατική εκπαίδευση (HBO)
παρέχει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση για επαγγέλµατα τα οποία απαιτούν ανώτερο
επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων. Οι σπουδές
στην HBO συνδέονται σχεδόν πάντοτε µε ένα συγκεκριµένο τοµέα απασχόλησης.
* Η τριτοβάθµια εκπαίδευση απευθύνεται σε
σπουδαστές που είναι από 18 ετών περίπου και άνω.
Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν τουλάχιστον
4 χρόνια, µε εξαίρεση την ιατρική, την κτηνιατρική (έξι χρόνια), την οδοντιατρική και τη φιλοσοφία
κάποιου συγκεκριµένου πεδίου µελέτης (5 χρόνια).
Υπάρχουν πανεπιστηµιακές σπουδές και σπουδές
HBO, τόσο µε πλήρες όσο και µε µερικό ωράριο.
Σε ορισµένες πανεπιστηµιακές σχολές τα µαθήµατα παραδίδονται σε γλώσσα άλλη από τα ολλανδικά, κυρίως στα αγγλικά.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
* Πανεπιστήµιο:
Τίτλοι σπουδών: τα άτοµα που επιθυµούν να εισαχθούν στο πανεπιστήµιο πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό VWO, να περάσουν εξετάσεις σε προπαρασκευαστικά µαθήµατα HBO για να λάβουν το
πιστοποιητικό προπαίδευσης ή να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις (colloquium doctum). Οι πολίτες χωρών της ΕΕ πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ολλανδικού σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµου τίτλου. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις, ωστόσο, ενδέχεται να απαιτείται αποδεδειγµένη γνώση για ορισµένα θέµατα. Αν οι γνώσεις αυτές δεν αποδεικνύονται µε βάση το απαιτούµενο πιστοποιητικό VWO, το πανεπιστήµιο θα διενεργήσει
προκριµατικές εξετάσεις για τα εν λόγω θέµατα. Για

τους πολίτες της ΕΕ οι προκριµατικές αυτές εξετάσεις είναι πάντοτε υποχρεωτικές.
Εισαγωγή: υπάρχει ένα κεντρικό σύστηµα κατανοµής των θέσεων στα διάφορα πανεπιστήµια. Αν
υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των σπουδαστών
(Numerus Clausus), τότε αυτοί επιλέγονται µε κλήρο.
Numerus Clausus: κάθε χρόνο τα ιδρύµατα ή το
υπουργείο παιδείας, πολιτισµού και επιστηµών λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε τις σχολές στις οποίες
εφαρµόζεται περιορισµός του αριθµού των εισακτέων. Για το ακαδηµαϊκό έτος 1996/1997, ίσχυσε numerus clausus σε 23 θεµατικούς τοµείς στην HBO και
σε έξι στην WO. Εφόσον υπάρχει, ο numerus clausus εφαρµόζεται και στους κοινοτικούς πολίτες που
επιθυµούν να ξεκινήσουν µε το πρώτο έτος κάποιας
σχολής.
Γλώσσες: Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να περάσουν
εξετάσεις ολλανδικής γλώσσας προκειµένου να γίνουν δεκτοί για σπουδές στα ολλανδικά πανεπιστήµια· πληροφορίες για τις απαιτήσεις και τις ηµεροµηνίες των εξετάσεων παρέχονται από τα ίδια τα πανεπιστήµια.
* HBO: Οι σπουδαστές που επιθυµούν να εγγραφούν πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό HAVO,
VWO ή MBO. Ενδέχεται, ωστόσο, να απαιτείται επιπλέον να έχουν διδαχθεί δύο το πολύ συγκεκριµένα
µαθήµατα σε αυτό το επίπεδο. Εκτός από τις απαιτήσεις που αφορούν την προηγούµενη εκπαίδευση, τα ιδρύµατα ενδέχεται να επιβάλλουν και άλλες
απαιτήσεις σχετικές µε την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος. Και για την εγγραφή στην HBO
χρησιµοποιούνται πια ένα κεντρικό σύστηµα εισαγωγής και κλήρωση: στις περιπτώσεις που το ενδιαφέρον για κάποια κατεύθυνση υπερβαίνει τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων, γίνεται κλήρωση.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Οι σπουδαστές των ολλανδικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων των
πολιτών της ΕΕ, καταβάλλουν δίδακτρα. Οι ετήσιες
αυξήσεις ορίζονται νοµοθετικά.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή Οι Κάτω Χώρες αναγνωρίζουν τους σχετικούς µε την εισαγωγή τίτλους των άλλων ευρωπαϊκών χωρών σύµφωνα µε τους όρους διαφόρων διµερών συµφωνιών και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για
την Ισοτιµία των ∆ιπλωµάτων που οδηγούν στην εισαγωγή σε πανεπιστήµια· επίσης αναγνωρίζει το
ευρωπαϊκό και το διεθνές baccalaureaat (απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης). Αρµόδια για την
αναγνώριση των αλλοδαπών τίτλων σπουδών είναι
τα ίδια τα ιδρύµατα, µε την επιπλέον βοήθεια του
NUFFIC, του ολλανδικού κέντρου για την αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. Ωστόσο, το
ίδρυµα είναι ελεύθερο να ακολουθήσει ή να αγνοήσει την υπόδειξη του NUFFIC.
* Αναγνώριση των πτυχίων Πληροφορίες για
την αναγνώριση των πτυχίων της ολλανδικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από άλλες χώρες ΕΕ παρέχονται στα κέντρα NARIC και στο NUFFIC.

Υποτροφίες και δάνεια: οι σπουδαστές µέχρι
27 ετών υπάγονται στο Νόµο για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης στους σπουδαστές (WSF). Όλοι
οι σπουδαστές που είναι εγγεγραµµένοι στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε πλήρες ωράριο δικαιούνται βασική υποτροφία, το ποσό της οποίας εξαρτάται από το είδος της εκπαίδευσης και από το εάν
ο σπουδαστής διαµένει µακριά από το σπίτι του ή
όχι. Οι σπουδαστές µπορούν να ζητήσουν και συµπληρωµατική οικονοµική ενίσχυση. Μέρος αυτής
παρέχεται ως έντοκο δάνειο το οποίο πρέπει να εξοφληθεί µετά την ολοκλήρωση των σπουδών και το
υπόλοιπο ως συµπληρωµατική υποτροφία. Ορισµένοι σπουδαστές επίσης είναι δυνατόν να δικαιούνται επίδοµα µόνου γονέα ή επίδοµα για το σύντροφό τους· τα χρήµατα αυτά συµπληρώνουν τη βασική υποτροφία και εποµένως δεν πρέπει να επιστραφούν.
Επίσης όλοι οι σπουδαστές δικαιούνται φοιτητικό δελτίο για τα µέσα µαζικής µεταφοράς (κάρτα
OV) το οποίο τους επιτρέπει να ταξιδεύουν ελεύθερα σε ολόκληρη τη χώρα· πρέπει να επιλέξουν µεταξύ δελτίου εργάσιµων ηµερών και δελτίου σαββατοκύριακου.
Μετά την ηλικία των 27 ετών, η ενίσχυση χορηγείται εξ ολοκλήρου ως έντοκο δάνειο. Η µέγιστη
περίοδος για τη λήψη ενίσχυσης µε τη µορφή υποτροφίας είναι σήµερα πέντε χρόνια (επίσηµη διάρκεια σπουδών συν ένα επιπλέον έτος). Από την πενταετία και πέρα ο σπουδαστής δικαιούται ενίσχυση για δύο χρόνια το πολύ ακόµη µε τη µορφή έντοκου δανείου. Το µέρος που χορηγείται ως υποτροφία
δεν επιστρέφεται µόνον εφόσον ο σπουδαστής πληροί ορισµένα κριτήρια ετήσιας απόδοσης. Για τους
σπουδαστές που ξεκίνησαν τις σπουδές τους στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση την 1η Σεπτεµβρίου 1996 ή
µεταγενέστερα, ισχύει ένα νέο καθεστώς. Στην αρχή
χορηγείται οικονοµική ενίσχυση µε τη µορφή έντοκου δανείου. Ανάλογα µε τις επιδόσεις του σπουδαστή, το δάνειο µετατρέπεται στη συνέχεια σε υποτροφία και παραγράφονται οι τόκοι. Το δικαίωµα
σε υποτροφία διαρκεί συνήθως τέσσερα χρόνια. Στη
συνέχεια ο σπουδαστής µπορεί να συνάψει έντοκο
δάνειο τριετούς το πολύ διαρκείας.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο τέλος του πρώτου έτους, διεξάγονται “προπαιδευτικές εξετάσεις”, τις οποίες πρέπει να περάσουν οι σπουδαστές µέσα σε δύο χρόνια. Οι πτυχιακές εξετάσεις διεξάγονται µετά το τέταρτο έτος.
Υπάρχουν ενδιάµεσες εξετάσεις (tentamens) σε όλα
τα µαθήµατα, συνήθως κάθε δύο ή τρεις µήνες. Οι
σπουδαστές που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους
πριν από τις πτυχιακές εξετάσεις λαµβάνουν επίσηµη δήλωση που αναφέρει µέχρι ποιο σηµείο έφθασαν και ποιες ενδιάµεσες εξετάσεις έδωσαν. Στο πανεπιστήµιο όταν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια περάσεις
τις πτυχιακές εξετάσεις (doctoraal), λαµβάνει ένα
πιστοποιητικό (πτυχίο) που αναφέρει το βαθµό που
έλαβε ενώ του χορηγείται και ο τίτλος του doctorandus, του meester ή του ingenieur. Ο τελευταίος τίτλος χρησιµοποιείται από τους αποφοίτους των πολυτεχνείων και στη γεωπονική σχολή του Wageningen.
Στα ιδρύµατα της HBO, οι σπουδαστές που περνούν τις πτυχιακές εξετάσεις λαµβάνουν πτυχίο (getuigschrift van HBO) και είναι δυνατό να τους χορηγηθεί και κάποιος τίτλος, όπως ingenieur για τους
αποφοίτους του τεχνολογικού και του γεωργικού τοµέα, ή baccalaureus για τους αποφοίτους άλλων κατευθύνσεων σπουδών.
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Η δηµόσια αvώτατη εκπαίδευση περιλαµβάvει
τηv αvώτατη εκπαίδευση σε παvεπιστήµια και πoλυτεχvεία. Η εκπαίδευση στα παvεπιστήµια είvαι περισσότερo θεωρητικής κατεύθυvσης εvώ στα πoλυτεχvεία θετικής. Η αvώτατη εκπαίδευση στα παvεπιστήµια παρέχει πρoγράµµατα σπoυδώv σε όλoυς τoυς τoµείς, η δε διάρκεια σπoυδώv κυµαίvεται
µεταξύ τεσσάρωv και έξι ετώv. Η διάρκεια σπoυδώv
στα αvώτατα τεχvoλoγικά ιvστιτoύτα (πoλυτεχvεία)
κυµαίvεται µεταξύ τριώv και τεσσάρωv ετώv.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Τίτλoι σπoυδώv:
* Για τηv εισαγωγή στα αvώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα oι υπoψήφιoι πρέπει vα είvαι κάτoχoι τωv
ακόλoυθωv τίτλωv σπoυδώv: Να έχoυv oλoκληρώσει
τo 12o έτoς σχoλικής φoίτησης (diploma de estudos
secundarios) και vα έχoυv επιτύχει στις γεvικές εισαγωγικές εξετάσεις (prova de afericao) κάθε έτoυς. Οι
µαθητές πρέπει επιπλέov vα έχoυv επιτύχει στις ειδικές εξετάσεις σε oρισµέvα µαθήµατα (provas especificas) και vα πληρoύv τις πρoϋπoθέσεις βαθµoλoγίας
πoυ απαιτoύvται για τηv εισαγωγή τoυς. Οι πoλίτες
της ΕΕ τυγχάvoυv διαφoρετικής αvτιµετώπισης. Για
vα γίvoυv δεκτoί απαιτείται η πρoηγoύµεvη αvαγvώριση της ισoτιµίας τoυ τίτλoυ σπoυδώv τoυς.
* Εισαγωγή: Iσχύει έvα κεvτρικό σύστηµα εισαγωγής πoυ δεv περιλαµβάvει τoυς πoλίτες της ΕΕ.
Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα πρoβλέπει έvαv πoλύ µικρό αριθµό κεvώv θέσεωv για τις περιπτώσεις αυτές, αvάλoγα µε τις δυvατότητές τoυ και τov αριθµό πoρτoγάλωv υπoψηφίωv. Η εισαγωγή επαφίεται
στηv κρίση τoυ κάθε ιδρύµατoς.
* Περιoρισµέvoς αριθµός εισακτέωv (numerus
clausus): Για τoυς υπoψηφίoυς της ΕΕ ισχύoυv περιoρισµoί εισαγωγής σε όλα τα παvεπιστήµια καθώς
και ειδικές ρυθµίσεις.
* Γλώσσες: ∆εv πρoβλέπovται επίσηµα όρoι σχετικά µε τη γvώση της πoρτoγαλικής γλώσσας oύτε
γλωσσικές εξετάσεις για τoυς υπoψηφίoυς της ΕΕ
πoυ επιθυµoύv vα σπoυδάσoυv στηv Πoρτoγαλία.
Αvαµέvεται ωστόσo, ότι o αλλoδαπός πoυ επιθυµεί
vα σπoυδάσει στηv Πoρτoγαλία γvωρίζει επαρκώς
τηv πoρτoγαλική γλώσσα.

∆ιοικητικά θέµατα: Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει
να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα διάφορα γραφεία του GCIES (Gabinete Coordenador do Ingresso no Ensino Superior) τον Ιούλιο και Αύγουστο.
Το GCIES τις διαβιβάζει στα αρµόδια ιδρύµατα, τα
οποία στη συνέχεια καθορίζουν τη σειρά των υποψηφίων. Χρεώνονται κάποια ελάχιστα τέλη για τη
γενική εγγραφή και την εγγραφή στα επιµέρους
τµήµατα.
∆ίδακτρα Οι φoιτητές της αvώτατης δηµόσιας
εκπαίδευσης υπoχρεoύvται στηv καταβoλή διδάκτρωv πoυ κυµαίvovται από τo έvα εκπαιδευτικό
ίδρυµα στo άλλo. Οι πoλίτες της ΕΕ υπoχρεoύvται
στηv καταβoλή τoυ ιδίoυ πoσoύ. Τo πoσό καθoρίζεται από τo εκπαιδευτικό ίδρυµα σε συvάρτηση µε τo
µέσo κόστoς τoυ κάθε φoιτητή τoυ.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡIΣΗ
* Αvαγvώριση τίτλωv σπoυδώv για τηv εισαγωγή: Η Πoρτoγαλία αvαγvωρίζει τoυς τίτλoυς σπoυδώv τωv άλλωv ευρωπαϊκώv χωρώv µε σκoπό τηv
εισαγωγή, βάσει τωv όρωv της ευρωπαϊκής σύµβασης τoυ 1953 για τηv ισoτιµία τωv τίτλωv σπoυδώv
πoυ επιτρέπoυv τηv εισαγωγή στα αvώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Η απόφαση για τηv αvαγvώριση
τωv τίτλωv σπoυδώv και τoυ επιπέδoυ τωv αλλoδαπώv εκπαιδευτικώv ιδρυµάτωv επαφίεται στη κρίση
τoυ κάθε εκπαιδευτικoύ ιδρύµατoς. Για τoυς πoλίτες
της ΕΕ απαιτείται αvαγvώριση τoυ απoλυτηρίoυ δευτερoβάθµιας εκπαίδευσης από τηv Γεvική ∆ιεύθυvση
βασικής και δευτερoβάθµιας εκπαίδευσης (Direccao-Geral do Ensino Basico e Secundario).
* Αvαγvώριση τωv τελικώv τίτλωv σπoυδώv:
Στα εθvικά κέvτρα εvηµέρωσης περί ακαδηµαϊκής
αvαγvώρισης (Centros Nacionais de Informacao sobre o Reconhecimento Academico (NARIC)) παρέχovται πληρoφoρίες σχετικά µε τηv αvαγvώριση τoυ
επιπέδoυ τωv αvώτατωv πoρτoγαλικώv σπoυδώv
στις άλλες χώρες τις ΕΕ.
Τίτλοι σπουδώνΜετά τηv oλoκλήρωση τωv
σπoυδώv στα αvώτατα παvεπιστηµιακά ιδρύµατα
oι φoιτητές λαµβάvoυv πτυχίo (grau de licenciado),
εvώ µετά από σπoυδές στα αvώτατα τεχvoλoγικά ιvστιτoύτα (πoλυτεχvεία) λαµβάvoυv δίπλωµα (grau
de bacharel) (3ετoύς φoιτήσεως) και δίπλωµα (grau
de licenciado) (4ετoύς φoιτήσεως).
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Οικονοµική συνδροµή
* Υπoτρoφίες: Οι φoιτητές αvάλoγα µε τo oικoγεvειακό τoυς εισόδηµα, µπoρoύv vα απαλλαγoύv
από τηv καταβoλή τµήµατoς ή τoυ συvόλoυ τωv διδάκτρωv καθώς και vα λάβoυv υπoτρoφία για τηv
κάλυψη εξόδωv διαβίωσης, µεταφoράς και σπoυδώv.
Οι υπότρoφoι φoιτητές απαλλάσσovται από τηv καταβoλή διδάκτρωv. Ωστόσo, o αριθµός υπoτρoφιώv
είvαι πoλύ περιoρισµέvoς. Πρoβλέπεται επίσης έvα
σύστηµα δαvείωv, τα oπoία όµως σπάvια παρέχovται. Οι πoλίτες της ΕΕ µπoρoύv vα υπoβάλoυv αίτη-

ση υπoτρoφίας και αλλαγής διδάκτρωv µε τoυς ίδιoυς όρoυς µε τoυς πoρτoγάλoυς φoιτητές.
* Επιλoγή: Τo oικoγεvειακό εισόδηµα είvαι τo
βασικό κριτήριo όσov αφoρά τoυς πoρτoγάλoυς φoιτητές. Όσov αφoρά τoυς φoιτητές της ΕΕ πoυ δεv
µπoρoύv vα τύχoυv της εφαρµoγής τωv κoιvoτικώv
καvόvωv πoυ πρoβλέπovται στo τµήµα I.1 τoυ παρόvτoς εγγράφoυ, πρoβλέπovται δύo επιπλέov όρoι:
Ο φoιτητής πρέπει vα πρoέρχεται από χώρα µε τηv
oπoία η Πoρτoγαλία έχει υπoγράψει συµφωvία διµερoύς συvεργασίας και vα τηρείται και η ρήτρα αµoιβαιότητας.

ΣΟΥΗΔΙΑ
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στη Σουηδία διαιρείται σε προπτυχιακές σπουδές, µεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα. Το παρόν σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης άρχισε να ισχύει το 1993 µε το νόµο για
την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο βασικός στόχος
της µεταρρύθµισης ήταν να αποκτήσουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µεγαλύτερη ελευθερία
στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε µαθήµατα σπουδών και σχετικά µε την τοπική πολιτική εισαγωγής
σπουδαστών.
Στη Σουηδία, η τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχεται στα πανεπιστήµια και στα πανεπιστηµιακά κολέγια. Υπάρχουν επί του παρόντος 33 κρατικά πανεπιστήµια και πανεπιστηµιακά κολέγια σε ολόκληρη
τη χώρα συν 26 πανεπιστηµιακά κολέγια επιστηµών
στον τοµέα της υγείας. Οι πανεπιστηµιακές σπουδές
διαρκούν 2 έτη για το δίπλωµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 3 έτη για το πτυχίο και 4 έτη για µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Οι επαγγελµατικές σπουδές σε
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διαρκούν από
2 έως 51/2 έτη. ∆ιάφορα προγράµµατα περιλαµβάνουν πρακτική εξάσκηση σε συναφή βιοµηχανικό ή
δηµόσιο κλάδο.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι συνήθως τα σουηδικά, σε ορισµένους τοµείς µεγάλο µέρος της υποχρεωτικής βιβλιογραφίας µπορεί να είναι στα αγγλικά.

Η µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
του 1993 άλλαξε επίσης τους κανόνες σχετικά µε τις
προϋποθέσεις εισαγωγής, που καθορίζονται τώρα
σε τοπικό επίπεδο για κάθε πανεπιστήµιο και πανεπιστηµιακό κολέγιο. Για την εισαγωγή στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ένας σπουδαστής
πρέπει κατ? αρχή να πληροί τις γενικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας που είναι κοινές για όλα τα προγράµµατα ή µαθήµατα και στη συνέχεια να πληροί
τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας που απαιτεί από τους υποψήφιους το συγκεκριµένο πανεπιστήµιο ή πανεπιστηµιακό κολέγιο. Οι ειδικές αυτές
προϋποθέσεις ποικίλλουν ανάλογα µε τον εκπαιδευτικό τοµέα. Όλες οι ειδικές γνώσεις που θα απαιτούνται από τα πανεπιστήµια και τις ανώτατες σχολές πρέπει να είναι σχετικές µε το πρόγραµµα σπουδών τους. Όµως, η κυβέρνηση πρότεινε να ισχύσουν
από το φθινόπωρο 1997 σαφέστεροι και πιο ενιαίοι
κανόνες που θα διέπουν την επιλογή και την εισαγωγή των σπουδαστών στα πανεπιστήµια και στις
ανώτατες σχολές.
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Προϋποθέσεις:
* Οι υποψήφιοι είναι επιλέξιµοι για εισαγωγή εάν
έχουν ολοκληρώσει ένα τριετές εθνικό πρόγραµµα
σε σχολείο δεύτερου κύκλου δευτεροβάθµιας εκ-
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παίδευσης ή ισοδύναµη σουηδική ή αλλοδαπή εκπαίδευση, ή εάν έχουν αποκτήσει ισοδύναµες γνώσεις µέσω άλλων δραστηριοτήτων. Επίσης, οι υποψήφιοι από τη ∆ανία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία ή
τη Νορβηγία που είναι επιλέξιµοι για την εισαγωγή
στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των χωρών
τους, είναι επιλέξιµοι και για την εισαγωγή στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Σουηδίας.
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή
γνώση των αγγλικών.
Οι ειδικές γνώσεις που ενδέχεται να απαιτούν τα
πανεπιστήµια ή τα πανεπιστηµιακά κολέγια πρέπει
να είναι συναφείς µε το πρόγραµµα σπουδών.
Εξέταση της εισαγωγής:
* Η ευθύνη για την εισαγωγή και την επιλογή των
σπουδαστών ανήκει στα ίδια τα ιδρύµατα. Μέσα σε
ένα γενικά διαµορφωµένο πλαίσιο µπορούν να αποφασίζουν ποια κριτήρια επιλογής θα χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή στις σχολές τους και το κατά
πόσον η διαδικασία επιλογής θα διεξάγεται σε τοπικό επίπεδο ή µέσω της κεντρικής υπηρεσίας που
παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Για την επιλογή των σπουδαστών
πρέπει να χρησιµοποιούνται ένα ή περισσότερα από
τα ακόλουθα κριτήρια: βαθµολογία, έλεγχος πανεπιστηµιακής ικανότητας, άλλες ειδικές εξετάσεις,
προηγούµενη εκπαιδευτική και επαγγελµατική πείρα. Ο έλεγχος πανεπιστηµιακής ικανότητας (µια γενική, µη υποχρεωτική εξέταση η οποία είναι κοινή
για όλα τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης)
δεν µπορεί, ωστόσο, να είναι το µοναδικό κριτήριο
επιλογής για ολόκληρη την εκπαίδευση.
Το Εθνικό Κέντρο για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση έχει τη συνολική ευθύνη για την εξέταση και
τα περισσότερα ιδρύµατα οργανώνουν αυτή την
εξέταση δύο φορές το χρόνο.
* Γλώσσες: Οι υποψήφιοι των οποίων η µητρική
γλώσσα δεν είναι µία από τις σκανδιναβικές γλώσσες πρέπει να έχουν την απαιτούµενη γνώση σουηδικών, η οποία έχει αποκτηθεί, π.χ., µέσω ενός ετήσιου κύκλου προπαρασκευαστικών µαθηµάτων.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Όλη η δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση στη
Σουηδία είναι δωρεάν.
∆εν υπάρχουν δίδακτρα σε σουηδικά πανεπιστήµια και κολλέγια, παρά µόνο ένα τέλος εγγραφής.
Ο σπουδαστής αγοράζει ο ίδιος τα βιβλία σπουδών
του και καταβάλλει ο ίδιος τις δαπάνες συντήρησής

του. ∆εν χορηγούνται υποτροφίες ή δάνεια από το
σουηδικό κράτος.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή:
* Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής που είναι
ισότιµοι µε αυτούς που έχουν αποκτηθεί σε σχολείο δεύτερου κύκλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
αναγνωρίζονται ως τίτλοι σπουδών για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Αναγνώριση των πτυχίων:
* Πληροφορίες για την αναγνώριση από άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πτυχίων που
έχουν αποκτηθεί βάσει του σουηδικού συστήµατος
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να ληφθούν
από τα κέντρα NARIC (κέντρα πληροφόρησης για
την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο).
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υπάρχουν δύο είδη διπλωµάτων: γενικά και
επαγγελµατικά. Τα 52 επαγγελµατικά διπλώµατα
(Yrkesexamen) χορηγούνται εφόσον έχουν ολοκληρωθεί προγράµµατα σπουδών ποικίλης διάρκειας
(από 2 έως 51/2 χρόνια) και αφορούν κυρίως επαγγέλµατα που απαιτούν επίσηµη έγκριση και εγγραφή σε µητρώο, π.χ. ιατρική.
Τα τρία γενικά διπλώµατα είναι:
* ∆ίπλωµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Hφgskoleexamen) µε ειδίκευση που αποφασίζεται από το πανεπιστήµιο ή το πανεπιστηµιακό κολέγιο (2 έτη
σπουδών)·
* πτυχίο (Kandidatexamen, 3 έτη σπουδών)·
* µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Magisterexamen,
4 έτη σπουδών).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Οικονοµική συνδροµή χορηγείται σε σπουδαστές που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα εγκεκριµένα από το κράτος· συνίσταται σε
δύο µέρη, µια υποτροφία και ένα δεύτερο µέρος που
είναι ένα ανταποδόσιµο δάνειο. Οι σπουδαστές δικαιούνται οικονοµικής συνδροµής είτε φοιτούν κανονικά και µε πλήρες πρόγραµµα είτε µε µειωµένο
πρόγραµµα, αλλά το µειωµένο πρόγραµµα πρέπει
να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ήµισυ του πλήρους
προγράµµατος.
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Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα
Γενικά
Στο εκπαιδευτικό σύστηµα της
Ελλάδας, ως υποχρεωτική εκπαίδευση, ορίζονται τα εννέα πρώτα χρόνια της. Στη συνέχεια ο µαθητής µπορεί να προχωρήσει στην
επόµενη βαθµίδα της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το Ενιαίο Λύκειο
ή τα ΤΕΕ.
Εκτός αυτού έχει τη δυνατότητα
να φοιτήσει:
• σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (ΙΕΚ)
• σε σχολές µαθητείας του ΟΑΕ∆
• σε Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια άλλων Υπουργείων
• σε Σχολές, Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης άλλων φορέων.
Ο δρόµος του Ενιαίου Λυκείου
µπορεί να οδηγήσει τους µαθητές στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα -ΑΕΙ, Τεχνολογικά Εκπαιδευ-

τικά Ιδρύµατα -ΤΕΙ) σε Συµβατικά Προγράµµατα ή Προγράµµατα
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ή και στο
Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), που
βασίζεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν να φοιτήσουν σε ορισµένες ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (µεταγυµνασιακά ΙΕΚ) ή αν επιθυµούν να εγγραφούν στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), τα οποία
παρέχουν τεχνική και επαγγελµατική γνώση, ώστε οι απόφοιτοι να
µπορεί να ασκήσει ορισµένο τεχνικό επάγγελµα.
Παράλληλα, υπάρχει πάντα η
δυνατότητα να ασκήσει κάποιος
ένα επάγγελµα µε το απολυτήριο
του Ενιαίου Λυκείου.
Ο δρόµος των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων ΤΕΕ,

παρέχει επαγγελµατική εκπαίδευση και συνδέει τους απόφοιτους µε
τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Ο απόφοιτος µπορεί µετά τον
1ο Κύκλο σπουδών, που διαρκεί 2
έτη, να πάρει πτυχίο Επιπέδου 2 και
άδεια άσκησης επαγγέλµατος της
ειδικότητάς του. Υπάρχει επίσης η
δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο 2ο Κύκλο σπουδών των
ΤΕΕ ή να γραφτεί στη Β΄ τάξη του
Ενιαίου Λυκείου.
Μετά το πέρας των σπουδών
στο Β΄ Κύκλο, που διαρκεί 1 χρόνο,
ο απόφοιτος µπορεί να ασκήσει το
επάγγελµα της ειδικότητάς του, ή
να γραφτεί σε ΙΕΚ της ειδικότητάς
του ή σε αντίστοιχο ΤΕΙ, µετά από
ειδικές εξετάσεις και αφού αποκτήσει επαγγελµατική εµπειρία ορισµένης διάρκειας.

ΕΛΛΑΔΑ

http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/el/10794.htm
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχεται στα πανεπιστήµια (ΑΕΙ) και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (ΤΕΙ).
Τα πανεπιστήµια αποτελούνται από σχολές οι
οποίες χωρίζονται σε τµήµατα. Το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος οδηγεί σε ένα ενιαίο Πτυχίο.
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ)
περιλαµβάνουν τµήµατα που συγκροτούν σχολές
οι οποίες καλύπτουν τους βασικούς τοµείς σπουδών (γραφικές τέχνες και καλλιτεχνικές σπουδές,
διοίκηση επιχειρήσεων και οικονοµικά, επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας, τεχνολογία και γεωπονία, εφαρµοσµένη τεχνολογία και τεχνολογία τροφίµων και ειδών διατροφής).Κάθε ΤΕΙ έχει τουλάχιστον δύο σχολές και κάθε σχολή τουλάχιστον δύο
τµήµατα. Το πρόγραµµα σπουδών έχει περισσότερο
πρακτική κατεύθυνση.

Το ακαδηµαϊκό έτος για τις δραστηριότητες διδασκαλίας διαρκεί από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι 31
Αυγούστου και χωρίζεται σε δύο εξάµηνα. Το πρώτο
εξάµηνο αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου, το δεύτερο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου.
Η φοίτηση στο πανεπιστήµιο είναι τουλάχιστον
4ετής, ενώ στα τεχνολογικά ιδρύµατα τουλάχιστον
3ετής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
* Τίτλοι σπουδών: Για την εισαγωγή στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης απαιτείται το απολυτήριο Λυκείου. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να αναγνωρίσουν την ισοδυναµία των πτυχίων τους µε τα ελληνικά.
* Εισαγωγή: η εισαγωγή των υποψηφίων ρυθ-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

32

µίζεται από ένα σύστηµα γενικών εξετάσεων που
πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο κατά το δεύτερο
δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται σε τέσσερα µαθήµατα της επιλογής του (της)
που διδάχθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας τάξης του Λυκείου. Τα µαθήµατα αυτά προσδιορίζονται από την οικεία δέσµη και οδηγούν σε αντίστοιχα τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Κάθε
υποψήφιος έχει δικαίωµα να επαναλάβει τις εξετάσεις όσες φορές θέλει στα τέσσερα αυτά µαθήµατα.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης δεν υποχρεούνται να λάβουν µέρος σε εισαγωγικές εξετάσεις ή σε
κάποιου είδους συνέντευξη, µολονότι η διαδικασία
όσον αφορά την αίτηση εισαγωγής τους είναι αρκετά πολύπλοκη.
* Numerus Clausus: ο αριθµός των εισακτέων
είναι περιορισµένος σε όλο το φάσµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο αριθµός των θέσεων που είναι διαθέσιµες κάθε χρόνο προσδιορίζεται από το
Υπουργείο µετά από διαβουλεύσεις µε τα σχετικά
ιδρύµατα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης δεν
καλύπτονται από την ρήτρα αυτή περιορισµού των
εισακτέων.
* Γλώσσες: οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
δεν πρέπει να υποβληθούν σε δοκιµασία επάρκειας.
Πρέπει απλώς να αποδείξουν ότι έχουν επαρκή γνώση των ελληνικών µέσω ενός πιστοποιητικού γλώσσας που εκδίδεται από κέντρα ελληνικής γλώσσας.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι
δωρεάν και στα Ιδρύµατα ΤΕΙ είναι επίσης δωρεάν
και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στα
πανεπιστήµια, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
πρέπει να καταβάλουν το ήµισυ των διδάκτρων που
επιβαρύνει τους αλλοδαπούς σπουδαστές ή απαλλάσσονται εφόσον υπάρχει ρήτρα αµοιβαιότητας
για τους έλληνες σπουδαστές οι οποίοι φοιτούν στη
χώρα προέλευσης του σπουδαστή της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή: Η Ελλάδα αναγνωρίζει τους τίτλους για
την εισαγωγή όλων των ευρωπαϊκών χωρών σύµφωνα µε τους όρους της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για
την Ισοτιµία των ∆ιπλωµάτων που οδηγούν στην εισαγωγή σε πανεπιστήµια, πλην όµως δεν έχει συνάψει επίσηµες συµφωνίες ισοτιµίας µε άλλα µέλη
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Υπάρχουν δύο ιδρύµατα
τα οποία είναι αρµόδια γιατην αναγνώριση των τίτ-

λων αντίστοιχα για το πανεπιστήµιο (το ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
της Αλλοδαπής - ∆ΙΚΑΤΣΑ) και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα (το ΄Ιδρυµα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - ΙΤΕ).
Το ∆ΙΚΑΤΣΑ είναι ένα εθνικό κέντρο µή υπαγόµενο στο υπουργείο Παιδείας, το οποίο παρέχει
πληροφορίες και λαµβάνει αποφάσεις για µεµονωµένες περιπτώσεις. Οι αποφάσεις λαµβάνονται
ύστερα από διαδικασία γνωµοδότησης, η οποία κινείται από τη στιγµή που ζητείται γραπτά έντυπο αίτησης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ.
* Αναγνώριση των πτυχίων: Πληροφορίες για
την αναγνώριση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης των πτυχίων που έχουν αποκτηθεί βάσει του ελληνικού συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να ληφθούν από τα κέντρα NARIC
(Κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο).
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι φοιτητές τελειώνουν τις σπουδές τους και
λαµβάνουν το πτυχίο τους εφόσον έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούµενο αριθµό µαθηµάτων και έχουν
λάβει τον απαιτούµενο αριθµό διδακτικών µονάδων
επιτυχώς. . Οι φοιτητές οι οποίοι αποτυγχάνουν σε
ένα υποχρεωτικό µάθηµα υποχρεούνται να επαναλάβουν το µάθηµα αυτό σε επόµενο εξάµηνο. Οι τίτλοι σπουδών χορηγούνται από τα τµήµατα και αποτελούν τα Πτυχία των αντίστοιχων τµηµάτων.
Στη συνέχεια οι πτυχιούχοι µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για διδακτορικό δίπλωµα, µε
προϋπόθεση να συντάξουν τη διδακτορική διατριβή
στα ελληνικά και να επιτύχουν σε δηµόσια προφορική παρουσίαση µε ακροατήριο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Τα συγγράµµατα χορηγούνται δωρεάν από το
κράτος στους φοιτητές· επιπλέον παρέχεται δωρεάν σίτιση, συµµετοχή στο κόστος µεταφοράς και
στη στέγαση µέσω του κρατικού προϋπολογισµού
σε φοιτητές που πληρούν ορισµένα κριτήρια.
Χρηµατοδότηση: το κράτος χορηγεί υποτροφίες.
Επιλεξιµότητα: η επίδοση του φοιτητή και η οικογενειακή οικονοµική κατάσταση αποτελούν τα
κριτήρια που καθορίζουν την επιλεξιµότητα του
φοιτητή για κρατική ενίσχυση (υποτροφίες).
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης µπορούν
επίσης να λάβουν τέτοιου είδους ενίσχυση.
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Η διαπολιτισµική εκπαίδευση

υπό το πρίσµα του αιτήµατος της επικοινωνίας των πολιτισµών
Από τη Γιώτα Κατσίκη
Κοινωνική Λειτουργό, Κοινωνική Ανθρωπολόγο,
ΜΑ Επικοινωνίας & Υπ. διδάκτωρ τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστηµίου Αθηνών

1. Η διαπολιτισµική επικοινωνία
σε αναζήτηση
Στην εποχή της µετανεωτερικότητας η διαπολιτιστική επικοινωνία
καλείται να ενισχύσει τον ουσιαστικό διάλογο ανάµεσα σε λαούς πολύ
ανόµοιους µεταξύ τους και συνδέεται µε το ζήτηµα που προκύπτει
σχετικά µε το πώς θα µπορέσουν οι
σύγχρονες κοινωνίες να «εµπεριέχουν» τις πολυεθνικές, πολυγλωσσικές, πολυπολιτισµικές ταυτότητες
µε τρόπο ώστε η ετερότητα1 να µη
γίνεται προβληµατική. Κατά πόσο,
λ.χ., µπορεί η «αναγνώριση» της
ταυτότητας που προτείνει ο Taylor2
να εξασφαλίσει την προστασία της;
Αν ο σεβασµός της πολυπολιτισµικής πραγµατικότητας εκδηλώνεται
µόνο ως σεβασµός του δικαιώµατος των ατόµων να ανήκουν σε µια
ιδιωτικά προσβάσιµη πολιτισµική
ταυτότητα - στο όνοµα της ουδετερότητας του κράτους (πολιτική των
ταυτοτήτων) - η προστασία της δεν
φαίνεται να εξασφαλίζεται.
Το θέµα της «αναγνώρισης»
συνδέεται στενά µε την κανονιστική σκοπιά του ζητήµατος της πολυπολιτισµικότητας. Η κοινή ζωή σε
µια κοινωνία πρέπει να εδράζεται
στη συνένωση πολιτικής δηµοκρατίας και πολιτισµικής διαφορετικότητας, στο συνδυασµό ισότητας και
διαφοράς, όπου µπορεί να θεµελιω-

θεί η ελευθερία του υποκειµένου. Η
πραγµατικότητα όµως των παγκοσµιοποιηµένων κοινωνιών µε τα ελλείµµατα και στους δύο τοµείς, δεν
επιτρέπει να είµαστε αισιόδοξοι: Σε
αντίθεση µε τον κλασικό ευρωαµερικανικό ρατσισµό που είχε ως κεντρικό σηµείο αναφοράς τη φυλετική ανισότητα, σήµερα ο νεορατσισµός διαφοροποιείται και δηµιουργεί «πολιτισµικό ρατσισµό». Εγγράφεται σε σχέση µε την πολιτισµική
ταυτότητα στις πολιτισµικές διαφορές και στο δικαίωµα στη διαφορά3.
Σηµειώνεται τόσο η µετάβαση από
τον όρο «φυλή» στον όρο «πολιτισµός» και από τον όρο «ανισότητα» στον όρο «διαφορά», όσο και η
υποχώρηση των «κλασικών» ρατσιστικών στερεοτύπων. Αυτές οι µετατοπίσεις δηλώνουν όχι µόνο την
ύπαρξη ξενοφοβίας, αλλά και την
άρνηση επικοινωνίας στο όνοµα
του δικαιώµατος στη διαφορά και
της αγωνίας για «αυθεντικότητα»
και αποφυγή της επιµειξίας των πολιτισµών4. Η ιδεολογία αυτή οδηγεί
στον αποκλεισµό και στην περιθωριοποίηση µεγάλου αριθµού µειονοτήτων, προσφύγων και µεταναστών. Βασικό στοιχείο αυτών των
αντιλήψεων θεωρείται ο χωρισµός
των πολιτισµών µε άξονα τη θρησκεία, ο οποίος και επιτρέπει τη συγκρότηση της ταυτότητας στη βάση
µοντέλων εχθρού-φίλου. Επιπλέον,

* Το κείµενο βασίζεται σε τµήµα του θεωρητικού πλαισίου διπλωµατικής εργασίας
µε θέµα: «Εκπαιδευτική Ταυτότητα και ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: Η περίπτωση
ενός δασκάλου». Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία, Τµήµα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2003, Επιβλέπων: καθ. Κλ.
Ναυρίδης.
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η διαµόρφωση της έννοιας της πολυπολιτισµικότητας επηρεάζεται
από το πλαίσιο της µονοπολιτισµικής δυτικής παράδοσης του νεότερου εθνικού κράτους. Αυτό συµβαίνει όταν η χρήση ορισµένων πολιτισµικών στοιχείων, όπως η γλώσσα,
η θρησκεία, η καταγωγή, τα οποία
συνδέονται µε την εθνική ταυτότητα, στοχεύουν όχι απλώς σε ένα είδος συνοχής των πολιτών, αλλά κυρίως στη νοµιµοποίηση της εξουσίας στο πλαίσιο της εθνικιστικής
ιδεολογίας.
2. Η διαµόρφωση και η διαχείριση
της σχέσης µε την ετερότητα
Είναι προφανές πως ό,τι αποκλίνει από τις κυρίαρχες και κατεστηµένες αντιλήψεις, δηµιουργεί δυσκολίες, η αντιµετώπιση των
οποίων εξαρτάται και από τον τρόπο πρόσληψης κάθε πολιτισµικής
ετερότητας. Άλλωστε, η συναλλαγή
που αναπτύσσουµε µε τη διαφορά
σηµατοδοτεί τη διαπραγµάτευση
και τη διαχείριση των σχέσεών µας
µε το άλλο, το ξένο. Ο Goﬀman διαπιστώνει ότι τα µέλη µιας κοινωνίας,
ή µιας κοινωνικής οµάδας έχουν την
τάση να κατατάσσουν άλλα άτοµα
σε κατηγορίες και να κάνουν διακρίσεις απέναντί τους ανάλογα µε
τη θέση που τους έχουν αποδώσει
στην κοινωνική κλίµακα5. Η κατάταξη και οι κατηγοριοποιήσεις που
προκύπτουν, σχετίζονται αφενός
µε συγκεκριµένες κοινωνικές σχέσεις και αφετέρου, µε προκαταλήψεις και στερεότυπα που αποδίδουν
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αξιολογικού τύπου σηµαντικότητα,
αναδεικνύουν τη διαφορά, και βεβαίως στερούν τον «άλλον» από το
δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού6. Για
παράδειγµα, τα άτοµα που ανήκουν
σε λιγότερο ευνοηµένες οµάδες
(π.χ. µειονότητες), αντιµετωπίζονται συνήθως από τους άλλους ως
µέλη µιας οµάδας µάλλον, παρά ως
µοναδικά, εξατοµικευµένα και αυτόνοµα υποκείµενα7. Η διαφορά µε
τον «άλλον» στηρίζεται στο αίσθηµα παντοδυναµίας και αυτάρκειας
και εγείρει θέµατα εξουσίας και πολιτικής. Ο Λίποβατς αναφέρει ότι οι
µάζες σε αντίθεση µε την «κοινωνία των πολιτών» έχουν στόχο την
ικανοποίηση της επιθυµίας παντοδυναµίας τους και την απόλαυση,
αλλά πάντα σε βάρος κάποιου άλλου, πάντα µέσω της θυσίας και του
αποκλεισµού του παράξενου, του
ξένου, του εχθρού8.
Στην περίπτωση του εθνικισµού, το έθνος µέσα από την αντίθεση «έσω-οµάδα» - «έξω οµάδα»,
διαµορφώνει διαδικασίες σχηµατισµού κοινωνικής ταυτότητας που
είναι δεδοµένες, αποτελούν ανθρωπολογική σταθερά και συµβαίνουν
σε κάθε σχηµατισµό9. Για τον Καστοριάδη, το έθνος αποτελεί µια
οµάδα, ένα «εµείς», που συγκροτείται στη βάση συµβόλων που επενδύονται µε κοινωνικές φαντασιακές σηµασίες 10 . Εκπληροί δε τη
λειτουργία της ταύτισης των µέλων
της οµάδας και εποµένως την απόκτηση συγκεκριµένης και σταθερής
ταυτότητας.
Στην περίπτωση της αναγνώρισης της ταυτότητας και της πολιτικής των ταυτοτήτων που βασίζονται
στο (ατοµικό ή µιας αναγνωρισµένης µειονότητας) δικαίωµα στη διαφορά, το σύγχρονο κράτος µε το να
«ανέχεται» ή ακόµα και να προβάλλει το φολκλόρ των πολιτισµικών
ετεροτήτων, στην ουσία, πρώτον
συστηµατοποιεί και τονίζει τις διαφορετικές ταυτότητες, και δεύτερον
παραµελεί τις ταξικές και πολιτικές
διακρίσεις που διαφοροποιούν τους

πολιτισµούς11. Οι στρατηγικές που
εφαρµόζονται συνθέτουν το τοπίο
του πολιτισµού του εκάστοτε κοινωνικού µορφώµατος ως προς την
αλληλεπίδρασή του µε την ετερότητα και σηµατοδοτούν την πολιτική
λειτουργία του πολιτισµού.
Τέλος, ίσως αξίζει εδώ να αναφερθεί η άποψη του Said στο έργο
του Οριενταλισµός * για τον «άλλον»: “∆εν υπάρχει ουσιαστικά κανένας «άλλος» πίσω από την επινόηση και τη µετέπειτα αναπαράσταση της γνώσης για τον συγκεκριµένο «άλλο». Οι κατηγοριοποιήσεις, οι γενικεύσεις, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα ενορχηστρώνουν, θα λέγαµε τη δηµιουργία
του «άλλου», ο οποίος ραφινάρεται
και αντικειµενοποιείται ως αναλλοίωτος, αµετάλλαχτος, µέρος της
ανθρώπινης φυσικής νοµοτέλειας
και ως τέτοιος καθολικός, παγκόσµιος και αναπόφευκτος”12.
2.1. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί σε σχέση την ετερότητα
Tο σχολείο, ως θεσµός και ιδεολογικός µηχανισµός του κράτους,
διαµορφώνει και επιδιώκει να διαµορφώνει την εθνική διάσταση της
ανθρώπινης ταυτότητας13. Άλλωστε, εδώ και περισσότερο από έναν
αιώνα, η πρωτοβάθµια κυρίως εκπαίδευση εντάχθηκε στις προτεραιότητες των κρατών και είχε στόχο αφενός την εξασφάλιση µιας
στοιχειώδους εγγραµµατοσύνης,
και αφετέρου τη σφυρηλάτηση της
εθνικής ταυτότητας14 . Επιπλέον,
το σχολείο αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες µε την επικράτηση του «πολιτισµικού κεφαλαίου»
των µαθητών της κυρίαρχης οµάδας15. Αν η γνώση είναι σχέση, κατά
πόσο το σύγχρονο σχολείο διευκολύνει τη γνωριµία µε τον «άλλον»
που ανήκει σε διαφορετική εθνότητα; Και αν η εκπαίδευση θεωρείται
ως καταστολή της επιθυµίας χάρη
στην απορρέουσα εξουσία16, κατά
πόσο µπορούµε να µιλάµε για επιθυµία για γνώση και «επιθυµία για

τον «άλλον»17 όταν ο «άλλος» θεωρείται τόσο µακρινός; Κατά πόσο
διευκολύνεται όχι απλά η ανοχή/
ανεκτικότητα18, αλλά η επικοινωνία ανάµεσα σε ανθρώπους-φορείς
πολιτισµών στο σχολικό πλαίσιο;
Στην πράξη, και σύµφωνα µε
ερευνητικά δεδοµένα, οι εκπαιδευτικοί κατηγορούνται για ρατσισµό
ο οποίος µε τη σειρά του συµβάλλει
στην αναπαραγωγή φυλετικών ανισοτήτων και στη σχολική αποτυχία19. Υιοθετώντας µια αντιρατσιστική
προσέγγιση, θα λέγαµε ότι το σχολείο καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο για την εξάλειψή του
ρατσισµού, σαν να εξαντλούνται
στην εκπαίδευση οι κοινωνικές και
πολιτικές ρίζες του ρατσισµού20 .
Η έµφαση σε αυτές τις διαπιστώσεις δίνει την εντύπωση ότι οι φυλετικές ανισότητες µπορούν να µειωθούν µε την αλλαγή της στάσης
και των πρακτικών των εκπαιδευτικών_ πράγµα εξαιρετικά απίθανο
αφού οι πηγές αυτών των ανισοτήτων βρίσκονται έξω από την πόρτα
του σχολείου21.
Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, όπως και σε άλλες της «αναπτυγµένης δύσης» παρατηρείται
έντονος προβληµατισµός σχετικά
µε την παιδευτική αξία του σχολείου
και το ρόλο των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, ζητήµατα εθνοπολιτισµικών
διαφορών που εµφανίζονται στα
εθνικά κράτη και στους υπερεθνικούς οργανισµούς επιβάλλουν τρόπους διαχείρισής τους και στο πλαίσιο νέων µορφών συναίνεσης των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Σε
επίπεδο πολιτικών «διαπολιτισµικής εκπαίδευσης»22, και σύµφωνα
µε στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
το σχολικό έτος 2002-2003, το σύνολο των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών ήταν: 11.083
στο νηπιαγωγείο, 67.149 στο δηµοτικό, 33.385 στο γυµνάσιο και 18.497 στο λύκειο-ΤΕΕ23. Στην Ελλάδα λειτουργούν 24 διαπολιτισµικά
σχολεία, 500 τάξεις υποδοχής και
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
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700 φροντιστηριακά µαθήµατα για
την εντατική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας24.
Ερευνητικά δεδοµένα για τη
στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε θέµατα σχετικά µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση δεν υπάρχουν
πολλά. Σε έρευνα µε θέµα τη διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και την αξιολόγησή τους
σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και διδακτικής που πραγµατοποιήθηκε µε δείγµα 210 δασκάλων, διαπιστώθηκε ότι το 93,5%
των εκπαιδευτικών δυσκολεύεται
να προσεγγίσει ερµηνευτικά το περιεχόµενο της έννοιας της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Η δυσκολία
αυτή οφείλεται: α) στην παντελή
έλλειψη σχετικών µαθηµάτων στο
περιεχόµενο προγράµµατος σπουδών των προπτυχιακών σπουδών
και β) στην έλλειψη παρόµοιας παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης στους θεσµούς συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης25.
Επίσης, παρατηρούνται στους
εκπαιδευτικούς στάσεις εθνοκεντρισµού, δηλαδή εύνοια προς τους µαθητές της «δικής µας» οµάδας 26 .
Η µονοπολιτισµική και εποµένως,
εθνοκεντρική εκπαίδευση που οι εκπαιδευτικοί έχουν δεχτεί ως µαθητές και ως φοιτητές, συµβάλλει σηµαντικά στη διαµόρφωση αυτών των
στάσεων. Σε πρακτικό επίπεδο, αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, ενώ
η εκτίµηση της µητρικής γλώσσας
των δίγλωσσων µαθητών και η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον βαθµό χρησιµότητάς της στον χώρο της
εκπαίδευσης και της εργασίας27. Με
δεδοµένη την ελλιπή θεωρητική και
πρακτική κατάρτισή τους σε θέµατα
εκπαίδευσης µαθητών που ανήκουν
σε διαφορετικές εθνότητες ή πολιτισµικές οµάδες, «επιµένουν να αναθέτουν την ευθύνη για την εκµάθηση της ελληνικής στο οικογενειακό
περιβάλλον των µαθητών και αποποιούνται την ευθύνη για τη σχοΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

λική αποτυχία των µαθητών τους»28. Επιπλέον, το θεσµικό πλαίσιο µε
τις αντιφάσεις που παρατηρούνται
τόσο στον σχεδιασµό εκπαιδευτικών πολιτικών, όσο και στην εφαρµογή τους29, επιβάλλει συνθήκες
αβεβαιότητας ως προς την υιοθέτηση συγκεκριµένων θέσεων, (ή τουλάχιστον προβληµατισµών), και
µείωση της κριτικής διάθεσης.
2.2. Περιγράφοντας την έννοια
της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης
Ο όρος «διαπολιτισµική εκπαίδευση» εµφανίζεται για πρώτη φορά
στην ελληνική βιβλιογραφία στη δεκαετία του ’80 και συνδέεται µε την
επανένταξη των παλιννοστούντων
µαθητών στο ελληνικό σχολείο και
τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο
30 . Στις µέρες µας ακούγεται συχνά ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευση αποτελεί λύση σε ζητήµατα διαχείρισης εκπαιδευτικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν µαθητές
από διαφορετικές χώρες ή εθνοτικές οµάδες σε µια Ελλάδα που γίνεται πολυπολιτισµική. Όµως, η ελληνική κοινωνία δεν γίνεται τώρα
πολυπολιτισµική. Αν απαλλαγούµε από την ιδέα της µονοπολιτισµικότητας που διέτρεξε το σχεδιασµό
και την εφαρµογή και εκπαιδευτικών πολιτικών στο πλαίσιο της συγκρότησης και ισχυροποίησης του
έθνους-κράτους, θα δούµε ότι στην
Ελλάδα πάντοτε υπήρχαν εθνοτικές µειονότητες ή πληθυσµοί µε καταγωγή από περιοχές γύρω από τα
όρια είτε του υπό σύσταση, είτε του
σύγχρονου ελληνικού κράτους και
µε γλωσσικά ιδιώµατα διαφορετικά
από την ελληνική γλώσσα. Είθισται
επίσης να χρησιµοποιείται ο όρος
«πολυπολιτισµικότητα» για να περιγράψει µια συγκεκριµένη κοινωνική πραγµατικότητα και τη διαδικασία εξέλιξής της, και ο όρος «διαπολιτισµικότητα» για να περιγράψει µια διαλεκτική σχέση, µια δυναµική διαδικασία αλληλεπίδρασης
και αµοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάµεσα σε άτοµα διά-
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φορων εθνικών/µεταναστευτικών
οµάδων31. Η πρόθεση «δια» καλείται να προωθήσει την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία. Η ασάφεια
των εννοιών πολυπολιτισµικότητα, διαπολιτισµικότητα, πολυεθνική εκπαίδευση, πολιτιστικός πλουραλισµός - που βασίζεται σε αδυναµία υιοθέτησης ενός σύγχρονου
ορισµού για τον πολιτισµό32, χαρακτηρίζει µια προσέγγιση που συχνά
θεωρείται σαν µια νέα µεταρρύθµιση και λειτουργεί ως πανάκεια για
την αντιµετώπιση των αδυναµιών
των εκπαιδευτικών συστηµάτων33.
Η διαπολιτισµική προσέγγιση αποτελεί µαζί µε την αφοµοιωτική, την
ενσωµατωτική, την πολυπολιτισµική, την αντιρατσιστική προσέγγιση, τρόπους διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας34. Εφαρµόζοντας
τη διαπολιτισµική προσέγγιση στην
εκπαίδευση, διαµορφώνονται προτάσεις για την «αντιµετώπιση» της
ετερότητας που κατά βάθος, εξαντλούνται σε γενικότητες κι ευχολόγια: «Το να κοιτάξουµε τον άλλον
µέσα στη διαφορετικότητά του δεν
σηµαίνει απαραίτητα να προσκολληθούµε στις αξίες του. Σηµαίνει να
τον καταλάβουµε καλύτερα για να
επικοινωνούµε καλύτερα. Κανείς
δεν έχασε τη ψυχή του θέλοντας να
καταλάβει τον άλλον. Όµως, χρειάζεται αυτή η συµπεριφορά να είναι
αµφίδροµη»35.
Ουσιαστικά, η διαπολιτισµική
προσέγγιση αναπτύσσεται µέσα
από την κριτική των άλλων µοντέλων διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας και χαρακτηρίζεται από
πολυσηµία που συχνά προκαλεί
σύγχυση αναφορικά µε την εφαρµογή της σε επίπεδο εκπαιδευτικών
πρακτικών. Βασίζεται σε ένα διαπολιτισµικό λόγο που δεν είναι αθώος, αλλά εκφράζει συγκεκριµένες
επιλογές οι οποίες µε τη σειρά τους
στηρίζονται σε συγκεκριµένες ιδεολογίες36. ∆εν είναι τυχαίο νοµίζω
ότι ο διαπολιτισµικός λόγος παραµένει θεωρητικός και αφηρηµένος,
εγκλωβισµένος να παράγεται και
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να καταναλώνεται κυρίως από θεωρητικούς, χωρίς αντίκρυσµα στο
κοινωνικό πεδίο. Και αυτό συµβαίνει γιατί αυτός ο λόγος επιλέγει να
µην αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση, όπως και ο πολιτισµός, δεν είναι απαλλαγµένη από την πολιτική διάσταση µε την οποία βρίσκεται
σε αλληλεπίδραση. Στην πραγµατικότητα είναι ένας λόγος που συναρθρώνεται µε την (αν-)ικανότητα των µη-προνοµοιούχων οµάδων
να διεκδικήσουν δικαιώµατα και
οφέλη στον χώρο της εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση αποτελεί πεδίο διαπραγµάτευσης εθνοτικών και πολιτισµικών ταυτοτήτων. Ο τρόπος
που γίνεται αυτή η διαπραγµάτευση επηρεάζεται, όπως είναι αναµενόµενο, από τις αντιλήψεις για τον
πολιτισµό που επικρατούν στην ευρύτερη κοινωνία. Για τον Cummins
οι σχέσεις εξουσίας που χαρακτηρίζουν τόσο την εκπαιδευτική σχέση,
όσο και τον σχεδιασµό συγκεκριµένων πολιτικών και αναλυτικών προγραµµάτων στη διαπολιτισµική εκπαίδευση, χρειάζεται να µεταστραφούν σε συνεργατικές αν στόχος
θεωρείται η ενδυνάµωση των ταυτοτήτων των µαθητών 37 . Αυτή η
πρόταση προϋποθέτει βεβαίως την
υιοθέτηση από την πλευρά των δασκάλων, µιας κριτικής αντίληψης
σχετικά µε την «µονοπολιτισµικότητα» του εκπαιδευτικού συστήµατος, απόσταση από τον ρόλο τους
ως εφαρµοστών πολιτικών και εµπιστοσύνη στον εαυτό τους για τη δυνατότητα επιλογών στον τρόπο µε
τον οποίο δοµούν τις µικρο-αλληλεπιδράσεις µέσα στην τάξη. Επειδή όµως κατά τη διαπολιτισµική
συνάντηση η ταύτιση µε την οµάδα
στην οποία ανήκει ο εαυτός και η
τάση για προστασία της υπό απειλή
(εθνικής κυρίως) ταυτότητας εντείνονται38, το ερώτηµα που προκύπτει είναι κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί της πρώτης γραµµής, αλλά και
οι σχεδιαστές πολιτικών έχουν τη
δυνατότητα αναστοχαστικής στάσης απέναντι σε θέµατα της δικής

τους ταυτότητας.
Ένας ορισµός της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης που θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι συµβάλλει στη
διαπολιτισµική επικοινωνία είναι ο
εξής: «Η διαπολιτισµκή διάσταση
στην εκπαιδευτική πρακτική είναι
αφενός η συνειδητή παραδοχή από
τους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δασκάλους, µαθητές) ότι η πολιτισµική ποικιλία – µε
την έννοια της πολλαπλότητας των
αναφορών, των πρακτικών, των καταβολών – είναι δοµικό χαρακτηριστικό του σχολικού και κοινωνικού χώρου, και στη συνέχεια ότι οι
καινοτόµες παιδαγωγικές τεχνικές µπορούν όχι µόνο να τη λάβουν
υπόψη τους, αλλά και να τη χρησιµοποιήσουν σαν εµπλουτιστικό, δυναµικό στοιχείο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας»39. Η περιγραφή αυτή
επιτρέπει στο σχολείο να λειτουργεί
σα νησίδα αποδοχής όλων, αποδεχόµενο και το ίδιο διαδικασίες αλλαγών αναφορικά µε τους στόχους
και τις πρακτικές του.
Συµπεράσµατα
Καθώς η διαπολιτισµική εκπαίδευση συρρικνώνεται στη διαχείριση της ετερότητας, το αίτηµα της
επικοινωνίας των πολιτισµών παραµένει χωρίς απόκριση. Κι αντίστροφα, και ίσως ψυχραιµότερα, η διαπολιτισµική επικοινωνία καθώς µεταφράζεται, ή εξαντλείται σε διαχείριση της ετερότητας από τα σύγχρονα κράτη, οι πολιτισµοί (που ζουν
χάρη στην αλληλεπίδραση και την
ανταλλαγή) σιωπούν κι αφοµοιώνονται. Το ίδιο κι άνθρωποι, αρνούµενοι να επικοινωνούν ως ετερότητες υπό διαχείριση. Μοιάζει να «νικάει» η διαφορά κι όχι η ισότητα.
Αν παραδεχτούµε ότι η ελληνική κοινωνία στέκει από αµήχανα
έως εχθρικά µπροστά στην εθνοπολιτισµική ετερότητα, µη µπορώντας να επιλέξει ανάµεσα σε µια
αφοµοιωτική ή µια πολυπολιτισµική πρόταση όχι για την ετερότητα,

αλλά για την ίδια που είναι και ετερότητα, θα δούµε ότι στο ελληνικό
σχολείο αντικατοπτρίζεται το µεγάλο ερώτηµα του επιθυµητού της σύµπτωσης των εθνικών µε τα εθνοτικά κριτήρια στη συγκρότηση και
την οριοθέτηση ενός διαρκώς συρρικνούµενου εθνικού κράτους40.
Από την ανάλυση που προηγήθηκε, ελπίζω να είναι σαφές ότι η
διαπολιτισµική προσέγγιση αφήνει πολλά περιθώρια ερµηνείας και
στην εφαρµογή της προσβλέπει στη
δηµιουργία συνθηκών διαπολιτισµικής επικοινωνίας µε την έννοια
της δυνατότητας διαπραγµάτευσης των ταυτοτήτων. Όµως, εκ προοιµίου, εναλλάσσεται ανάµεσα στη
θέση που αναγνωρίζει τη διαφορά καθώς αυτή η αναγνώριση δικαιολογεί την ύπαρξή της - και συγχρόνως τη στιγµατίζει, για να χρησιµοποιήσουµε την ορολογία του Goﬀman, αφού οι προτεραιότητες της
κινούνται σε επιλογές αφοµοίωσης περισσότερο παρά ένταξης των
µαθητών. Εντασσόµενη στο σχολικό σύστηµα, θεσµό που κατεξοχήν
στιγµατίζει, έρχεται αντιµέτωπη µε
το αναπόφευκτο αυτού του στιγµατισµού και ουσιαστικά, αναζητεί τη
δική της ταυτότητα που τελεί υπό
διαµόρφωση.
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40 Για το ρόλο του ελληνικού σχολείου στη
περίπτωση των µεταναστών, βλ. ∆. Λαφαζάνη,
«Το κύµα των ξένων ξάφνιασε την ελληνική κοινωνία», εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ (Νέες Εποχές), 19/12/1999.
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Ξεκίνησε ο εθνικός διάλογος

για την παιδεία
Από τα πρακτικά της Βουλής
Συνεδρίαση ΝΣΤ, ∆ευτέρα, 8 Νοεµβρίου 2004.
Θέµα: Η πορεία της Παιδείας και οι επιβαλλόµενες προσαρµογές στα ευρωπαϊκά δεδοµένα,
ώστε να επιτύχει η αναβάθµισή της σε όλα τα επίπεδα
Κωνσταντίνος Καραµανλής: Είµαστε σήµερα εδώ προκειµένου να συζητήσουµε ένα θέµα εθνικής σπουδαιότητας,
ένα θέµα που αφορά άµεσα κάθε ελληνική οικογένεια, ολόκληρη την κοινωνία,
το µέλλον µας, το µέλλον των παιδιών
µας, να συζητήσουµε για την κατάσταση στο χώρο της παιδείας και να δροµολογήσουµε έναν εθνικό διάλογο για τη
σύνθεση των απόψεων.
Είναι βαθιά πεποίθησή µου ότι όπως
στα εθνικά θέµατα, στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής, έτσι και στην παιδεία
χρειάζεται εθνική συνεννόηση. ..
…ζούµε σε εποχή ραγδαίων εξελίξεων. Ζούµε στην εποχή της ταχύτητας, της γνώσης, της τεχνολογικής εξέλιξης, της κοινωνίας της πληροφορίας,
της νέας οικονοµίας, των λεωφόρων του
κυβερνοχώρου. Οι εξελίξεις στο πεδίο
των επικοινωνιών και της πληροφορικής επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις
οικονοµικές και τις κοινωνικές δοµές. Η
ταχύτητα στην παραγωγή νέων δεδοµένων επηρεάζει και σε µεγάλο βαθµό κινεί
τα εκπαιδευτικά συστήµατα σε ολόκληρο τον κόσµο.
Η επανάσταση της τεχνολογίας, οι
αναδιαρθρώσεις που συντελούνται στην
οικονοµία, στην αγορά εργασίας µεταµορφώνουν µε καταλυτικό τρόπο τις
απαιτήσεις για κατάρτιση, για εκπαίδευση, για παιδεία.
Η επένδυση στις νέες τεχνολογίες είναι πια βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων, σταθερών, καλύτερα αµειβόµενων θέσεων εργασίας. Είναι πρωταρχικός όρος για την
αντιµετώπιση του πιο µεγάλου κοινωνικού προβλήµατος στον τόπο µας, δηλαδή της ανεργίας.
Ζούµε σε µια εποχή, στην οποία καλούµαστε να απαντήσουµε σε βασικά

ζητήµατα που µας παρέδωσε η περίοδος που έκλεισε, αλλά και σε νέες αυξηµένες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής,
µια εποχή που αφενός διψά για πολιτισµό, για αξίες, για αρχές και αφετέρου
απαιτεί να κατακτήσουµε τις νέες τεχνολογίες, µια εποχή στην οποία η παιδεία
και ο πολιτισµός αποτελούν την πιο δυναµική ατµοµηχανή για την ανάπτυξη,
τον πιο αποτελεσµατικό µοχλό για δίκαιη αναδιανοµή του εισοδήµατος, τον
πιο ισχυρό φόβο για κάθε πολίτη, κυρίως
για κάθε νέα και για κάθε νέο, µια εποχή την οποία θα κερδίσουν οι λαοί που
επενδύουν πρωτίστως στο ανθρώπινο
κεφάλαιο, στις νέες τεχνολογίες και την
πληροφορική, στην παιδεία και τον πολιτισµό.
…ως προς αυτές τις γενικές διαπιστώσεις πιστεύω ότι λίγο πολύ συµφωνούµε όλοι µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα.
Πέρα απ’ αυτά, όµως, έχω την πεποίθηση ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε σε
πολύ περισσότερα. Άκουσα πολλές φορές τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να διατυπώνει, για θέµατα
παιδεία, θέσεις που βρίσκονται δίπλα
ή ταυτίζονται, καµιά φορά, και µε δικές
µας θέσεις, όπως επίσης άκουσα τις ηγεσίες του ΚΚΕ και του Συν να προβάλλουν στους αγώνες τους για την παιδεία
και προτάσεις ευρείας αποδοχής.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι οι πολιτικές δυνάµεις µπορούµε σήµερα να συµφωνήσουµε σε βασικές αρχές, σε κοινούς άξονες, σε νέες πολιτικές, αλλά και σε συγκεκριµένες αποφάσεις άµεσης εφαρµογής.
…Όλες οι πολιτικές δυνάµεις καλούµαστε σήµερα να κάνουµε µία επιλογή.
Από τη µία πλευρά, έχουµε την πρακτική
της απουσίας διαλόγου, της δυσπιστίας,
της στείρας κοµµατικής αντιπαράθεσης

και από την άλλη έχουµε το δρόµο του
εθνικού διαλόγου, το δρόµο της πλατιάς
και ουσιαστικής συστράτευσης που µπορεί να δώσει στη χώρα µας ένα σύγχρονο
εκπαιδευτικό σύστηµα µακράς πνοής. …
πιστεύω ότι αυτό οφείλουµε στα παιδιά
µας και στις νεότερες γενιές.
…η εκπαιδευτική πολιτική αποδίδει
µόνο σε βάθος χρόνου. Αποδίδει, όταν
υπάρχει σύστηµα σταθερό στο χρόνο, ανοιχτό στο µέλλον, αποδεκτό από
όλους. Αυτό είναι σήµερα το ζητούµενο, αυτό απαιτεί η κοινωνία από όλους
µας, από το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων. ∆ηλαδή, θα πρέπει να χαράξουµε
µία πολιτική παιδείας που θα χαρακτηρίζεται από συνέχεια, από συνέπεια, από
όραµα, να διαµορφώσουµε ένα σύστηµα
εκπαίδευσης που θα έχει διάρκεια, σταθερότητα, αλλά και ευελιξία προσαρµογής στην ταχύτατα αναπτυσσόµενη
γνώση. Πρέπει να χτίσουµε σήµερα το
σχολείο του µέλλοντος και να µετατρέψουµε την πατρίδα µας σε κέντρο παιδείας και πολιτισµού για όλη την ευρύτερη περιοχή µας.
…αυτός είναι ο σκοπός…θέλουµε να
υπάρξει µία δηµιουργική σύνθεση απόψεων όλων των πολιτικών δυνάµεων για
την παιδεία και τα παιδιά µας, για το µέλλον της πατρίδας µας, για την κοινωνία
που όλοι οραµατιζόµαστε, δηλαδή την
κοινωνία της συνοχής, της συµµετοχής,
της δικαιοσύνης, των ευκαιριών.
…εκείνο που προέχει τώρα, είναι να
εντοπίσουµε τις αδυναµίες, τα προβλήµατα, τις παθογένειες που εξακολουθούν να καθηλώνουν το εκπαιδευτικό
σύστηµα της χώρας µας, να αξιολογήσουµε τις ανάγκες του σήµερα και του
αύριο, να δούµε καθαρά από πού ξεκινάµε και πού θέλουµε να πάµε.
Σίγουρα το εκπαιδευτικό σύστηΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
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µα για την Ελλάδα του 2010 δεν µπορεί να είναι ένα σύστηµα στατικό, ξεπερασµένο από τη διαρκή παραγωγή
νέων γνωστικών δεδοµένων, δεν µπορεί να είναι ένα σύστηµα αποµονωµένο
από όσα συµβαίνουν στο διεθνή χώρο
και κυρίως στην ΕΕ, δεν µπορεί να παραµένει αδιάφορο στην κοινή διαπίστωση ότι παράγει άνεργους πτυχιούχους. Το σχολείο του µέλλοντος πρέπει να είναι µία ανοιχτή διαδροµή µόρφωσης του ανθρώπου, µία διαρκής πορεία στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον γνώσεων και πληροφοριών, µία
διαδικασία που παρέχει τα εφόδια για
την πρόοδο και την εξέλιξη και σε ατοµικό και σε συλλογικό επίπεδο.
Αν δεν το κάνουµε αυτό, αν µείνουµε πίσω, είναι βέβαιο πως θα βρεθούµε σ’ έναν ιδιότυπο γνωστικό δεύτερο
και τρίτο κόσµο χωρών, νεόπτωχων στη
γνώση και την τεχνολογία και αυτό δεν
έχουµε το δικαίωµα να το αφήσουµε να
συµβεί.
Κατ’ αρχήν, λοιπόν, ξεκινούµε από
τα θετικά του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, κρατούµε ό,τι θετικό έχει δηµιουργηθεί στα χρόνια που πέρασαν, το
αναγνωρίζουµε, το συµπληρώνουµε και
το βελτιώνουµε.
Ταυτόχρονα εντοπίζουµε τις ενότητες των βασικών προβληµάτων και προωθούµε τις λύσεις που απαιτούνται. Οι
αλήθειες είναι σε όλους λίγο πολύ γνωστές και επισηµαίνω τις πιο βασικές.
Πρώτον, η δήθεν δωρεάν παιδεία
σήµερα κατάντησε το πιο βαρύ οικονοµικό φορτίο για κάθε ελληνική οικογένεια και ακόµα περισσότερο για τις οικονοµικά ασθενέστερες. Κοστίζει σχεδόν 4500 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί στο λύκειο. Είµαστε στις τελευταίες
θέσεις των παλαιότερων µελών της ΕΕ,
αλλά και των χωρών του ΟΟΣΑ σε ό,τι
αφορά τις δηµόσιες δαπάνες για την
παιδεία και την έρευνα.
∆εύτερον, έχουµε ένα από τα υψηλότερα µορφωτικά επίπεδα στην ΕΕ.
Τουλάχιστον αυτά λένε τα στατιστικά
στοιχεία, αφού το 82% των νέων ηλικίας
20-24 ετών είναι απόφοιτοι λυκείου,
έναντι του κοινοτικού µέσου όρου που
είναι περίπου 74%. Ταυτόχρονα, όµως,
έχουµε ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης 58% έναντι 68,5%
του κοινοτικού µέσου όρου. Και αυτό
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

❝

Η επανάσταση
της τεχνολογίας,
οι αναδιαρθρώσεις
που συντελούνται
στην οικονοµία, στην
αγορά εργασίας
µεταµορφώνουν µε
καταλυτικό τρόπο
τις απαιτήσεις για
κατάρτιση, για
εκπαίδευση, για παιδεία.
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είναι αντιφατικό. Επισηµαίνει πέρα από
τα προβλήµατα της οικονοµίας σηµαντικές αδυναµίες και στο χώρο της παιδείας.
Το παραγόµενο έργο στα σχολεία
µας αξιολογούµενο στο διεθνές επίπεδο από τον ΟΟΣΑ, χαρακτηρίζεται ελλειµµατικό. Είµαστε ουραγοί τόσο στο
ποσοστό χρηστών του διαδικτύου όσο
και στην ευρεσιτεχνία. Επενδύουµε ελάχιστα στην έρευνα. Ενώ ο στόχος της
Λισαβόνας θέλει το 3% του ΑΕΠ, δηµοσίων και ιδιωτικών δαπανών να κατευθύνεται στην έρευνα, εµείς παραµένουµε σταθερά στην τελευταία θέση των
δεκαπέντε µε 0,6%.
∆εν έχουµε την αναγκαία σύνδεση
της εκπαίδευσης µε την παραγωγική
διαδικασία και την αγορά εργασίας. ∆εν
έχουµε την εκπαίδευση που απαιτούν οι
παγκόσµιες ανταγωνιστικές συνθήκες,
η οικονοµία της γνώσης, η κοινωνία της
πληροφορίας. Παραµένουµε µακριά
από το σχολείο του µέλλοντος. ∆ηλαδή
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από το σχολείο που υιοθετεί τη σύγχρονη παιδαγωγική και διδάσκει στα παιδιά όχι τι να αποστηθίζουν, αλλά πώς
να µαθαίνουν, πώς να δηµιουργούν.
Είµαστε µακριά από το σχολείο που
αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες υποκαθιστώντας το µαυροπίνακα και την κιµωλία µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το
cd, τη δισκέτα, το διαδίκτυο. Με αποτέλεσµα να εξακολουθούµε να παράγουµε, δυστυχώς µάλιστα, µαζικά άνεργους
πτυχιούχους. Εξακολουθούµε να υποθάλπουµε τη δοµική ανεργία.
…Ως τα 15 χρόνια τους, δηλαδή µέχρι το τέλος του γυµνασίου, τα παιδιά
µας παρακολουθούν κατά µέσο όρο
1034 ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας
έναντι 873 ωρών µέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ. Αυτό εξηγεί και το συγκριτικά µεγάλο αριθµό δασκάλων και
καθηγητών. Παράλληλα υπολογίζεται
ότι ένας καθηγητής γυµνασίου και λυκείου στην Ελλάδα διδάσκει κατά µέσο
όρο 629 ώρες έναντι 674 του µέσου
όρου των χωρών του ΟΟΣΑ.
Συνοπτικά τα παιδιά µας παρακολουθούν περισσότερες ώρες διδασκαλίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν
λιγότερες. Οι µαθητές φορτώνονται
καθηµερινά µε ύλη που δεν µπορούν να
αφοµοιώσουν. Αληθές είναι όµως και το
γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί µας έχουν
µισθού ουσιαστικά χαµηλότερους σε
σχέση µε τους συναδέλφους τους στις
άλλες χώρες της ΕΕ.
Τέταρτον, το ελληνικό σχολείο λειτουργεί υπερσυγκεντρωτικά, αφού
µόνο το 13% των αποφάσεων λαµβάνονται από αυτό και µόνο το 7% από την
αυτοδιοίκηση. Είναι προφανώς αυτό
που έκανε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης –παρ’ ότι δεν µου αρέσει ο όρος- να υποστηρίζει ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα στην πατρίδα µας, µε
τον τρόπο που λειτουργεί, πολλές φορές θυµίζει το σοβιετικό σύστηµα.
Πέµπτον, το σύστηµα εισαγωγής
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, παρά την αξιοπιστία
που απέκτησε, εγείρει σηµαντικά ζητήµατα. Αναφέροµαι στο γεγονός ότι
η πίεση του εξεταστικού συστήµατος
αφαίρεσε από το λύκειο κάθε εκπαιδευτική αυτονοµία και το έχει µετατρέψει σ’
ένα είδος εξεταστικού φροντιστηρίου,
που αυξάνει το άγχος των µαθητών και
αποθεώνει την παραπαιδεία. Αναφέρο-
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µαι στην επισήµανση ότι οι καλοί µαθητές, ακόµα και οι αριστούχοι, µπορεί να
αποτυγχάνουν στον κλάδο που προτιµούν και να καταφεύγουν στο εξωτερικό. αναφέροµαι στη διαπίστωση, ότι οι
απόφοιτοι λυκείου µε βαθµούς κάτω από
τη βάση βαθµοί που δεν θα επέτρεπαν
την προαγωγή τους, εισάγονται τελικά
στα πανεπιστήµια της χώρας. Όλα αυτά
δεν µπορεί να συνεχίζονται. Και δεν πρέπει να συνεχίσουν.
Έκτον, αυτός ο τόπος, ο τόπος που
γέννησε και διέδωσε σε ολόκληρο τον
κόσµο την έννοια της παιδείας και του
πολιτισµού στέλνει σήµερα αλλού τα
παιδιά του για σπουδές. Περηφανευόµαστε για τον πολιτισµό µας –σωστάαλλά κατέχουµε κατ’ αναλογία πληθυσµού το παγκόσµιο ρεκόρ στην εξαγωγή
φοιτητών περίπου 63000 φοιτητές στα
πανεπιστήµια του εξωτερικού. Μας πνίγει η ανεργία, αλλά χρηµατοδοτούµε µε
το φοιτητικό µας συνάλλαγµα, περίπου
880.000.000 ευρώ το χρόνο, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στο εξωτερικό!
αναγνωρίζουµε µη κρατικά πανεπιστήµια που λειτουργούν ακόµα και στα Βαλκάνια αλλά δεν επιτρέπουµε την ίδρυσή
τους στη χώρα µας!
Έβδοµον, η Ελλάδα υπογράφοντας
το 1999 και επαναβεβαιώνοντας το 2001
και το 2003 τη διακήρυξη της Μπολόνια, έχει αναλάβει απέναντι στην ΕΕ σηµαντικές δεσµεύσεις σε πέντε θεµατικές
ενότητες µε χρονικό όριο τον ερχόµενο
Μάιο.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη ενότητα, τη
διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, οι υποχρεώσεις αφορούν κυρίως θέµατα αξιολόγησης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πιστοποίηση των πανεπιστηµιακών προγραµµάτων, συµµετοχή των
ιδρυµάτων σε δίκτυα διευρωπαϊκών προσεγγίσεων. Επείγει η θεσµοθέτηση εθνικού φορέα αξιολόγησης ης τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης.
∆εύτερον, σε ό,τι αφορά στη δεύτερη θεµατική ενότητα, η ευρωπαϊκή δέσµευση συνίσταται στην εφαρµογή από
το 2005 δύο κύκλων σπουδών από τους
οποίους ο πρώτος να είναι προπτυχιακός µε τουλάχιστον τριετή διάρκεια και
ο δεύτερος µεταπτυχιακός µε διετή διάρκεια. Προϋπόθεση για την εφαρµογή αυτής της δέσµευσης είναι η νοµοθετική
ρύθµιση και αναδιάρθρωση των σπουδών.

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Α Τ Η Σ Β ΟΥΛ Η Σ
Σε ό,τι αφορά την τρίτη θεµατική
ενότητα η Ελλάδα δεσµεύτηκε αφενός
για την εφαρµογή από το 2005 του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων και αφετέρου για την
έκδοση από τα ιδρύµατα συµπληρώµατος του διπλώµατος DIPLOMA SUPPLEMENT.
Η τέταρτη θεµατική ενότητα αφορά την κινητικότητα και την αναγνώριση των πτυχίων και η πέµπτη τα κοινά
διευρωπαϊκά, διαπανεπιστηµιακά προγράµµατα σπουδών για τα οποία έχει γίνει πρόσφατα νοµοθετική ρύθµιση.
…αυτές είναι µόνο µερικές από τις
αλήθειες που καλούµαστε να δούµε και
να αντιµετωπίσουµε. Οι εκκρεµότητες,
οι ανάγκες, τα αιτήµατα της εποχής και
της κοινωνίας σχετικά µε την παιδεία είναι πολλά. Ως Κυβέρνηση έχουµε πλήρη ευθύνη για όλα και δεν ζητούµε, δεν
δικαιούµαστε και δεν θέλουµε να µεταθέσουµε πουθενά αλλού τις υποχρεώσεις µας.
Ξεκινήσαµε, όπως ακριβώς είχαµε δεσµευθεί, από την κατάργηση των εξετάσεων στη Β λυκείου και τον περιορισµό
των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ λυκείου από τα εννιά στα έξι.
Προχωρήσαµε στην επίλυση σοβαρών εκκρεµοτήτων. Προετοιµάσαµε τα
νοµοσχέδια για τα αµέσως επόµενα µέτρα. Προγραµµατίσαµε σηµαντικές αυξήσεις πόρων για την παιδεία και τις
υποδοµές που έχει ανάγκη.
… στο νέο προϋπολογισµό µεγαλύτερες, απόλυτες αυξήσεις κρατικών δαπανών δίνονται στην απασχόληση και την
παιδεία. Και επιπλέον δαπάνες που ξεπερνούν το 10% του συνολικού προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων αφορούν και
αυτές στην παιδεία. Η παιδεία ενισχύεται µε δεσµεύσεις δαπανών σχεδόν 65.000.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Κοινωνία της πληροφορίας» για
προηγµένες τηλεµατικές υπηρεσίες, επιµόρφωση εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, εξοπλισµό και δικτύωση νέων σχολικών εργαστηρίων υπολογιστών.
…έχει προγραµµατιστεί και ξεκινά
στις αµέσως επόµενες µέρες, ο εξοπλισµός νηπιαγωγείων, δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Ενισχύουµε τις επενδύσεις στις νέες
τεχνολογίες και στην έρευνα, ενθαρρύνουµε τη συνεργασία των ΑΕΙ µε τα

ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις
και ιδρύουµε Εθνική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας για τη χάραξη ολοκληρωµένης πολιτικής στη λεωφόρο της
γνώσης.
Για το συγκεκριµένο αντικείµενο τα
Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας είναι
σε στενή συνεργασία. Και βεβαίως θέλω
να επαναλάβω τη δέσµευση σταδιακής
αύξησης των κρατικών δαπανών για την
παιδεία στο 5% µέσα στην τετραετία.
…όµως, πρωταρχικής σηµασίας για
την παιδεία είναι τα ζητήµατα που αφορούν σε διαδικασίες, λειτουργίες, δοµές,
που δεν µπορεί επιτέλους να αλλάζουν
ούτε από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, αλλά
ούτε και από Υπουργό σε Υπουργό.
Γνώµονας της πολιτικής µας είναι η
ανταπόκριση του συστήµατος στις εκπαιδευτικές ανάγκες της χώρας και του
πολίτη µε ορίζοντα εικοσαετίας. Στρατηγικές κατευθύνσεις, εναρµονισµένες µε
τις ευρωπαϊκές αρχές, συνοψίζονται στο
τρίπτυχο: Ποιοτική εκπαίδευση, προσβάσιµη σε όλους, ανοικτή στην κοινωνία.
Ειδικότερα, για τη σχολική εκπαίδευση
επιδιώκουµε αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών που ενσωµατώνουν νέες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, αλλά και
αξίες, ως απάντηση στο ερώτηµα για την
κοινωνία που επιδιώκουµε. Εκπαιδευτικό υλικό που δίνει έµφαση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και βιβλία ελκυστικά και χρηστικά. Παιδαγωγικές πρακτικές µε έµφαση στην άµεση εµπειρία. Σύνδεση εκπαιδευτικών µονάδων µε τον κόσµο της εργασίας. Λειτουργική διασύνδεση όλων των τοµέων και βαθµίδων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επαγγελµατική καταξίωση των εκπαιδευτικών και νέα
κουλτούρα, µε υπέρβαση της δηµοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας. Βασικός στόχος
για τη σχολική εκπαίδευση είναι η µείωση της διαρροής µαθητών, που µπορεί να
επιτευχθεί όταν το σχολείο γίνεται ελκυστικότερο. Βασική παράµετρος αυτής
της προσπάθειας είναι η ποιότητα του
εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις πτυχές
και τις διαδικασίες του.
Σε ό,τι αφορά στην επαγγελµατική
κατάρτιση, πιστεύω ότι ο τοµέας αυτός
αποκτά πια όλα τα χαρακτηριστικά της
δια βίου κατάρτισης και απαιτεί ευέλικτα προγράµµατα. ∆ίνουµε άµεση προτεραιότητα στον εκσυγχρονισµό των δοµών και των προγραµµάτων σπουδών,
ώστε να αντανακλούν τις ανάγκες της
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παραγωγικής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας, όχι µόνο στο σήµερα
αλλά και στο µέλλον. ∆ίνουµε ιδιαίτερη
έµφαση στην αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη µάθηση. Στη δηµιουργία όρων και προϋποθέσεων που
να ευνοούν τη µάθηση σε χώρους εργασίας. Μαθητεία, εξειδίκευση. ∆ίαυλοι
ανάµεσα σε επιχειρήσεις και φορείς κατάρτισης. Στη δηµιουργία νέων δοµών
ανάµεσα στην επαγγελµατική κατάρτιση, τη γενική εκπαίδευση και την ανώτατη εκπαίδευση. Σε στοχευµένες πολιτικές κατάρτισης για τις µειονεκτούσες
οµάδες του πληθυσµού, µε σκοπό την
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. Στη µέτρηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων µονάδων και συστηµάτων κατάρτισης σε όλες τις πτυχές τους.
Σε ό,τι αφορά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πρώτο στην ατζέντα…τίθεται το ζήτηµα της ποιότητας. Κατευθυντήριες γραµµές είναι η συνάρτηση των
σπουδών µε τις ανάγκες των ευρωπαϊκών κοινωνιών και οικονοµιών, η αναγνώριση σπουδών και προσόντων σε
πλαίσια διαφάνειας και εµπιστοσύνης,
η διασύνδεση µε κέντρα έρευνας και
δυναµικές επιχειρήσεις, η ουσιαστικότερη παρουσία στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, συνεργασία ιδρυµάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα (κινητικότητα, ανταλλαγές
φοιτητών, καθηγητών, ερευνητών).
Η έµφαση, όχι µόνο στη διδασκαλία αλλά και στην έρευνα και στην παραγωγή καινοτόµων γνώσεων που είναι
βασικοί παράγοντες οικονοµικού δυναµισµού.
Σε ό,τι αφορά τη δια βίου εκπαίδευση, βασικοί στόχοι είναι η ενεργός συµµετοχή όλων των πολιτών στη µάθηση. Προσωπική ολοκλήρωση. Η κοινωνική ένταξη και η επαγγελµατική ανέλιξη. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί
σε νέες κατηγορίες ικανοτήτων, ιδίως
µάλιστα στην τεχνολογία, την ψηφιακή παιδεία, την επιχειρηµατικότητα, τις
ξένες γλώσσες, τις κοινωνικές δεξιότητες, στη θέσπιση καινοτόµων παιδαγωγικών µεθόδων και τη µετατόπιση της
έµφασης από τις γνώσεις στις ικανότητες, από τη διδασκαλία στη µάθηση.
…αντιλαµβάνοµαι ότι ίσως να µη
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συµφωνούµε όλοι σε όλα. Πιστεύω,
όµως, ότι µπορούµε σήµερα να ξεκινήσουµε ένα … νέο εθνικό διάλογο για την
παιδεία. Μπορούµε να συνθέσουµε γόνιµα τις όποιες διαφορετικές απόψεις
και να καταλήξουµε, ελπίζω, σε κοινές
θέσεις για τα πιο πολλά και πάντως για
τα πιο σοβαρά από αυτά.
Η παιδεία απαιτεί διαρκή δηµόσιο
διάλογο, όπως αρµόζει σε µια χώρα που
θέλει να είναι στην πρώτη γραµµή της
Ευρώπης. σε κάθε περίπτωση, ο διάλογος αποτελεί θετικό στοιχείο στον πολιτικό πολιτισµό και την αναβάθµιση της
ποιότητας της δηµοκρατίας µας. Σίγουρα, όµως, αυτήν τη φορά –και αυτός είναι ο σκοπός µας –οφείλουµε να επιδιώξουµε κάτι παραπάνω: ∆ιάλογος για
ουσιαστικές παρεµβάσεις, αναµόρφωση, ανασχεδιασµό, µεταρρυθµίσεις σε
όλα τα επίπεδα και όλη την έκταση της
ελληνικής παιδείας. ∆ιάλογο µε χρονοδιαγράµµατα και αποτελεσµατικές
διαδικασίες. ∆ιάλογο αποτελεσµάτων.
∆ιάλογο µε πρόθεση συνεννόησης, συνένωσης δυνάµεων.
Κανένας δεν έχει λόγο για δογµατικές εµµονές. Γι’ αυτό θέλω να υπογραµµίσω ότι είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε κάθε συµπληρωµατική, βελτιωτική όποια άλλη πρόταση, τόσο από
τα πολιτικά κόµµατα όσο και από τους
φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας
τόσο για το περιεχόµενο των σπουδών
όσο και για τα ζητήµατα των εκπαιδευτικών, που ασφαλώς είναι και πολλά και
σοβαρά. Θέλουµε…µία πολιτική για την
παιδεία να είναι όχι απλά κυβερνητική
πολιτική, αλλά εθνική πολιτική για την
παιδεία. Παιδεία και πολιτισµός είναι
εθνικό κεφάλαιο.
Ξεκινούµε από τη θέση ότι στο διάλογο αυτό θέλουµε τη συµµετοχή όλων
των πολιτικών δυνάµεων και εκπροσώπων από ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Για το σκοπό αυτόν είχαµε καταθέσει δύο φορές στο παρελθόν πρόταση νόµου για τη σύσταση
διακοµµατικής επιτροπής και ειδικής
εθνικής επιτροπής παιδείας. Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα και τις διατυπωµένες θέσεις της Αντιπολιτεύσεως ως πρώτο δείγµα σύνθεσης απόψεων προτείνουµε να αξιοποιήσουµε την
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής, το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας,
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το οποίο θα χρησιµοποιήσουµε ως συµβουλευτικό όργανο, αλλά και βέβαια
ειδικούς εµπειρογνώµονες και συνεργάτες που θα ορίζονται από το Εθνικό
Συµβούλιο για να διεκπεραιώσουν συγκεκριµένο έργο σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Αναλυτικότερα, θέλουµε όπως είχαµε δεσµευτεί τη συµµετοχή εκπροσώπων ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θεωρούµε επιβεβληµένη την
έµπρακτη αναβάθµιση του ρόλου αλλά
και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της αποτελεσµατικότητας του
Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας, όπως
επίσης και τη διαµόρφωση µίας ουσιαστικής διασύνδεσής του µε τη Βουλή.
Θέλουµε…να συµµετέχουν στο διάλογο
αυτόν όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Για το
σκοπό αυτό προτείνουµε στενή συνεργασία του Εθνικού Συµβουλίου µε την
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής. Η συµµετοχή, η σύµπραξη των
πολιτικών δυνάµεων µπορεί να υλοποιείται µε τον πιο επίσηµο τρόπο στο
πλαίσιο του Κοινοβουλίου. Έτσι άλλωστε αναβαθµίζουµε και στην πράξη το
ρόλο του Βουλευτή.
Σε ό,τι αφορά στις προτεραιότητες
και τα χρονοδιαγράµµατα, σ’ ένα µεγάλο βαθµό υπαγορεύονται εκ των πραγµάτων. Πριν από όλα είναι τα θέµατα
για τα οποία έχουµε αναλάβει δεσµεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για όλα αυτά η πρώτη φάση του διαλόγου είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί έως
τους πρώτους µήνες του 2005, ούτως
ώστε µέχρι το Μάιο που θα γίνει η συνάντηση των Υπουργών Παιδείας των
χωρών που υπέγραψαν την ∆ιακήρυξη
της Μπολόνια να έχουµε κάνει συγκεκριµένα βήµατα σε ό,τι έχει δεσµευτεί η
χώρα. Η πρώτη, λοιπόν, ενότητα αφορά
την προσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος στα δεδοµένα και τις τάσεις
που αναπτύσσονται διεθνώς και ειδικότερα στις δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει απέναντι στην ΕΕ.
Η δεύτερη ενότητα αφορά τα πολλά, τα µεγάλα ζητήµατα που όλοι αναγνωρίζουν. Έχουµε αναπτύξει τις θέσεις
µας µε υπευθυνότητα. Προτείνουµε να
θέσουµε σε εθνική συζήτηση τους εξής
οκτώ άξονες:
Πρώτον, τη θέσπιση γενικών αρχών
λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστή-
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µατος, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα αλλά και η ευελιξία του, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αυτενέργειας,
η παιδευτική αυτονοµία κάθε βαθµίδας
της εκπαίδευσης.
∆εύτερον, τις αλλαγές στον προσανατολισµό των δυο πρώτων βαθµίδων
στη σχολική εκπαίδευση και ιδίως σε ότι
αφορά την έµφαση που πρέπει να δώσουµε στην ανθρωπιστική παιδεία, τη
δηµιουργική µάθηση, την εισαγωγή της
πληροφορικής και των δικτύων.
Τρίτον, τον τρόπο µε τον οποίο θα
προχωρήσουµε στην επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης από τα εννέα στα
δώδεκα χρόνια.
Τέταρτον, την ουσιαστική ενίσχυση
της αυτοτέλειας των πανεπιστηµίων, την
απαλλαγή τους από την γραφειοκρατία
και την αναβάθµιση των σπουδών. Σηµειώνω ότι η οικονοµική αυτοτέλεια των
ιδρυµάτων δεν µπορεί παρά να έχει άµεση σχέση µε την ικανοποίηση των στόχων που θα έχουν τεθεί ως βάση σε µία
… προγραµµατική συµφωνία ανάµεσα
στο κράτος και τα ιδρύµατα.
Πέµπτον, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθµίδες, την
αξιολόγηση µαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, σχολικών µονάδων.
Έκτον, τα ζητήµατα που αφορούν τη
δια βίου εκπαίδευση αλλά και την αξιοποίηση της ανοικτής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Έβδοµον, τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε κορυφαίες επιλογές στη σύγχρονη κοινωνία και τη νέα οικονοµία, µε την
προώθηση της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την αγορά εργασίας, την
εξασφάλιση καλύτερων δυνατοτήτων
για όλους.
Όγδοον, τον τρόπο µε τον οποίο θα
κάνουµε την πατρίδα µας κέντρο παιδείας και πολιτισµού για ολόκληρη τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.
…έχουµε ήδη προετοιµάσει νοµοσχέδιο για την ίδρυση δηµόσιου διεθνούς πανεπιστηµίου µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, που θα δέχεται φοιτητές κυρίως
από βαλκανικές και µεσογειακές χώρες,
αλλά και από κοινοτικές χώρες….
Το πανεπιστήµιο αυτό σχεδιάζεται
µε βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα,
ώστε να αναγνωρίζεται για την ποιότητά του σε όλο τον κόσµο.
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Επιδίωξή µας είναι να δοθεί η ευκαιρία σε νέες και νέους άλλων χωρών αλλά
ιδίως των γειτονικών χωρών, να επωφεληθούν από υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες και στενότερους επιστηµονικούς δεσµούς αλλά και ευρύτερη συνεργασία στην περιοχή.
…είναι προφανές ότι παραµένει σε
εκκρεµότητα και η προοπτική ίδρυσης
µη κρατικών, µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων στη χώρα µας, προοπτική που συνδέεται πρώτον µε την ανάγκη συγκράτησης της φοιτητικής µετανάστευσης, δεύτερον µε το στόχο να γίνει η Ελλάδα κέντρο παιδείας για την ευρύτερη περιοχή, τρίτον µε τις τάσεις που
ήδη αναπτύσσονται στην ΕΕ.
Βεβαίως –θέλω να το υπογραµµίσωη εκπαιδευτική πολιτική είναι συµπληρωµατική αρµοδιότητα της ΕΕ και οι
Υπουργοί Παιδείας των 25 χωρών µπορούν να διαµορφώνουν κοινές πολιτικές
µόνο µε οµοφωνία.
Το ερώτηµα είναι: Στη χώρα µας τι
θέλουµε να κάνουµε; Θα διαµορφώσουµε και εµείς νοµικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία στο πλαίσιο του Συντάγµατος και υπό την εποπτεία του
κράτους µη κρατικών, µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων ή θα αφήσουµε να επικρατήσουν καταστάσεις που
δηµιουργούν τον κίνδυνο ενός ακόµα
άναρχου πεδίου, όπως έγινε µε το ραδιοτηλεοπτικό;
Έχουµε δεσµευθεί, ιδίως στο σηµείο
αυτό, να κάνουµε µία νέα αρχή. Και η
αρχή αυτή πρέπει να γίνει από όλους
µαζί; Ας διαµορφώσουµε µε οδηγό και
βάση το Σύνταγµα ένα καθαρό νοµικό
πλαίσιο που θα ορίζει σήµερα εκείνα που
έρχονται αύριο, αντί να αναζητούµε αύριο πώς να τακτοποιήσουµε εκκρεµότητες που θα έχουµε αφήσεις σήµερα.
…η εκπαίδευση σε κάθε επίπεδο,
από όποιον φορέα και αν παρέχεται, δεν
µπορεί παρά να υπόκειται στο σύστηµα πιστοποίησης ελέγχου και αξιολόγησης που ισχύει για τη δηµόσια εκπαίδευση. Για λόγους αποτελεσµατικότητας και
συστηµατοποίησης των εργασιών θεωρώ ότι κατ’ αρχήν το χρονοδιάγραµµα
αυτού του διαλόγου θα πρέπει να εκτείνεται µέχρι το καλοκαίρι του 2005.
…πολλές φορές έχω πει ότι βασικός
άξονας της στρατηγικής µας για την Ελλάδα του 2010, ότι πρώτη επιλογή µας

είναι η επένδυση στην παιδεία και τον
πολιτισµό στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
∆εν έχουµε περιθώρια χαµένων ευκαιριών, δεν έχουµε καιρό για χάσιµο. Είναι η ώρα να αποφασίσουµε αν θέλουµε τα παιδιά µας να παίρνουν πτυχία και
να τα κρεµάνε στο ράφι ή να αποκτούν
τα εφόδια που χρειάζονται για να πετύχουν στη ζωή τους. Είναι η ώρα να αποφασίσουµε αν θέλουµε πολίτες παθητικούς και αφοπλισµένους ή πολίτες εφοδιασµένους µε δεξιότητες, κοινωνικά
ενεργούς και ισχυρούς. Είναι η ώρα να
αποφασίσουµε αν θέλουµε να αφήσουµε την Ελλάδα αιχµάλωτη στο συντηρητισµό και τους δογµατισµούς του παρελθόντος ή να κάνουµε την πατρίδα µας
κέντρο εκπαίδευσης για ολόκληρη την
ευρύτερη περιοχή, κέντρο παιδείας πολιτισµού, κέντρο προσφοράς υπηρεσιών
στον άνθρωπο.
Βεβαίως η παιδεία δεν παρέχει λύσεις
για όλα τα προβλήµατα. Χωρίς, όµως,
σύγχρονη παιδεία, χωρίς εκπαιδευτικό σύστηµα µακράς πνοής δεν µπορεί
να υπάρξει λύση σε κανένα πρόβληµα.
Εάν δεν πετύχουµε, εάν δεν επιταχύνουµε, εάν δεν υπερνικήσουµε τα στασιµότητα, ένα δεν στηρίξουµε µία εκπαιδευτική πολιτική µε διάρκεια, εάν δεν οδηγήσουµε την παιδεία µας στο µέλλον θα
είµαστε υπόλογοι στις επόµενες γενιές,
στα παιδιά µας και στα παιδιά των παιδιών µας.
Η διαπίστωση είναι, πιστεύω, κοινή.
Είτε θα επενδύσουµε στην παιδεία και
τον πολιτισµό είτε θα χάσουµε τον προσανατολισµό µας και τη δυνατότητα να
κερδίσουµε τη νέα εποχή.
Και αυτό… δεν είναι δικαίωµά µας.
Είναι υποχρέωσή µας να κοιτάξουµε
όλοι µαζί µπροστά, να κινηθούµε πιο
γρήγορα και πιο τολµηρά, να κινηθούµε µε την αυτοπεποίθηση και τη δύναµη που δίνουν οι δεξιότητες και η γνώση, η παιδεία και ο πολιτισµός. Να βγούµε δυνατά στη νέα εποχή, µε εµπιστοσύνη στους νέους ανθρώπους, στις νέες
και τους νέους µας , µε σιγουριά και αισιοδοξία για το αύριο, µε την απόφαση
εµείς να δηµιουργήσουµε παιδεία, εµείς
να δηµιουργήσουµε πολιτισµό σ’ αυτόν
τον τόπο…
(Η αναφορά των πρακτικών της Βουλής θα συνεχιστεί και στο επόµενο
τεύχος 56)
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Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2007 – 2013:
Η «νέα γενιά» Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
Μαρία Παναγιάρη

Η

Εθνική Μονάδα Συντονισµού του Προγράµµατος Leonardo da Vinci

ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θεµελιώνει τη
δράση της Κοινότητας στους τοµείς της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Βάσει του άρθρου 149 «Η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και,
αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών
για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και
την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία».
Επιπλέον, το άρθρο 150 αναφέρει ότι «Η Κοινότητα εφαρµόζει πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών µελών, σεβόµενη ταυτόχρονα
πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για
το περιεχόµενο και την οργάνωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης».
Στα πλαίσια των επιταγών αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την συνεργασία στους
τοµείς της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης µέσω δύο κινητήριων µοχλών: Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci για την επαγγελµατική κατάρτιση και τη δια βίου µάθηση και το
πρόγραµµα Σωκράτης για την εκπαίδευση.
Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα Leonardo
da Vinci προωθεί τις διασυνοριακές ανταλλαγές
φοιτητών, σπουδαστών και νέων εργαζοµένων
και τα διακρατικά σχέδια στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. Αποσκοπεί επίσης, στην
προαγωγή της καινοτοµίας και του επιχειρηµατικού πνεύµατος, στη βελτίωση της ποιότητας
της παρεχόµενης κατάρτισης και έχει ως στόχο να διευκολύνει την αναγνώριση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων µεταξύ των χωρών της
Ευρωπαϊκής ένωσης. Το πρόγραµµα συµπληρώνεται µε τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου
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για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στη Θεσσαλονίκη. Από τα επί
µέρους προγράµµατα που απαρτίζουν το πρόγραµµα Σωκράτης, το παλαιότερο και γνωστότερο είναι το Erasmus, που ενθαρρύνει την κινητικότητα σπουδαστών και διδασκόντων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών χωρών. Άλλα επιµέρους προγράµµατα που ανήκουν στο πρόγραµµα Σωκράτης είναι το Grundtvig για εκπαιδευόµενους ενηλίκους, το Comenius για τα σχολεία και τους διδάσκοντες και το
Lingua για την προώθηση της εκµάθησης γλωσσών, ιδίως των λιγότερο διαδεδοµένων.
Σε όλα τα παραπάνω προγράµµατα έρχεται
να προστεθεί και το πρόγραµµα Tempus III, µε
στόχο την προώθηση της ανάπτυξης των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα αυτό, ενώ αρχικά σχεδιάστηκε για τις χώρες
που εγκατέλειπαν τον κοµµουνισµό, επεκτάθηκε στη συνέχεια προκειµένου να συµπεριλάβει τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τις
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και των Μεσογειακών ακτών. Σήµερα λειτουργεί σε 27 χώρες
που εκτείνονται από τη Μογγολία µέχρι το Μαρόκο. Η δράση του Tempus συµπληρώνεται από
ειδικές συµφωνίες για ανταλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση µε τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, καθώς και από τη θέσπιση ειδικών προγραµµάτων
µε τη Λατινική Αµερική (ALFA και AlBan) και την
Ασία (Asia-link) καθώς και δοκιµαστικά προγράµµατα µε την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη
Νέα Ζηλανδία.
Τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράµµατα στον
τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης λήγουν το 20061. Η Επιτροπή, υπό το φως των
εντολών για χάραξη πολιτικής που απορρέουν από τη Συνθήκη και τα διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συµβούλια καθώς και της εµπειρίας από τα
προαναφερθέντα κοινοτικά προγράµµατα, έχει
προτείνει τη δηµιουργία µιας νέας γενιάς προ-

γραµµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης.
Το άρθρο αυτό φιλοδοξεί να παρουσιάσει
συνοπτικά τις διεργασίες που οδήγησαν στην
δηµιουργία της νέας γενιάς προγραµµάτων καθώς και τη βασική δοµή τους. Η πρώτη ενότητα θα παρουσιάσει τις κύριες πολιτικές εξελίξεις στον τοµέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η δεύτερη ενότητα θα εστιάσει στις προκλήσεις
της σύγχρονης κοινωνίας που υπαγορεύουν την
ανάγκη κοινοτικής δράσης στους τοµείς αυτούς.
Η τρίτη ενότητα θα περιγράψει τις προτάσεις
της Επιτροπής για τη δοµή της νέας γενιάς Ευρωπαϊκών προγραµµάτων που θα συνδυάζουν
δράσεις για την εκπαίδευση και επαγγελµατική
κατάρτιση. Τέλος, η τέταρτη ενότητα θα συνοψίσει τα παραπάνω καταλήγοντας σε βασικά συµπεράσµατα.
Ι. Το πολιτικό πλαίσιο
Οι προκλήσεις της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: Η διαδικασία της Μπολόνια
Η δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς και η
ελεύθερη διακίνηση ανθρώπινου δυναµικού
που αυτή προϋποθέτει, αποδυναµώνεται από
τη δυσχέρεια σύγκρισης εκπαιδευτικών συστηµάτων και την επακόλουθη δυσκολία αναγνώρισης ακαδηµαϊκών τίτλων που αποκτούνται σε
διάφορα κράτη της ΕΕ. Επιπλέον, η ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας είναι ανάλογη της θελκτικότητας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσής της
και της ερευνητικής κοινότητας που αυτή διαθέτει. Η διακήρυξη της Μπολόνια της 19ης Ιουνίου
1999 αποτελεί σηµείο - κλειδί στην ανάπτυξη
της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Υπογράφτηκε από 29 χώρες που ανέλαβαν ελεύθερα
να φτάσουν τους στόχους της διακήρυξης µέσω
της αναδιοργάνωσης των συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης που διαθέτουν και το συντονισµό των εκπαιδευτικών πολιτικών τους, στοχεύ-
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οντας σε µια Ευρωπαϊκή σύγκλιση των συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης έως το 2010. Η
διαδικασία της Μπολόνια δεν αποτελεί µέσο για
την ισοπέδωση και οµογενοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης της Ε.Ε., αλλά αντίθετα, σέβεται απόλυτα τις θεµελιώδεις αρχές της αυτονοµίας και διαφορετικότητας των εθνικών συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
Η διακήρυξη της Μπολόνια, είναι ουσιαστικά η αναζήτηση µιας κοινής Ευρωπαϊκής
απάντησης σε κοινά Ευρωπαϊκά προβλήµατα.
Αντανακλά δε, την παραδοχή ότι, παρά τις διαφοροποιήσεις τους, τα Ευρωπαϊκά συστήµατα
ανώτατης εκπαίδευσης αντιµετωπίζουν κοινές
εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις σχετιζόµενες µε την ανάπτυξη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, την απασχολησιµότητα των αποφοίτων, την ανεπάρκεια δεξιοτήτων σε βασικούς τοµείς, την επέκταση της ιδιωτικής και
διακρατικής εκπαίδευσης κτλ.2
Η διακήρυξη της Μπολόνια θέτει τους
εξής στόχους για την ανώτατη εκπαίδευση:
• την θέσπιση συστήµατος ακαδηµαϊκής βαθµολογίας που επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση και αναγνώρισή του στην Ε.Ε.
• την εισαγωγή 2 κύκλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
• την εισαγωγή ενός συστήµατος µεταφοράς
ακαδηµαϊκών µονάδων (τύπου ECTS που
χρησιµοποιείται µε επιτυχία στο Σωκράτης)
• την προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών, ακαδηµαϊκών και ερευνητών
• τη συνεργασία για τη διασφάλιση της ποιότητας
• την ευρωπαϊκή διάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης
Η διαδικασία της Λισσαβόνας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιµετωπίσει προκλήσεις που πηγάζουν από µια παγκοσµιοποιηµένη, πλέον, κοινωνία. Η παγκοσµιοποίηση και οι δηµογραφικές αλλαγές αυξάνουν
τον παγκόσµιο ανταγωνισµό και αφήνουν τους
λαούς ευάλωτους στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Στην παραπάνω πρόκληση,
τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης παρουσιάζονται ως απαραίτητη προϋπόθεση για
της δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής κοινω-

νίας βασισµένης στη γνώση. Αναγνωρίζοντας
το θεµελιώδη ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (23-24 Μαρτίου 2000) χαρακτήρισε
τον εκσυγχρονισµό τους κεντρικό µέρος της
κοινοτικής στρατηγικής στους τοµείς αυτούς.
Στο εξής, η κοινοτική πολιτική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση πρέπει να συµβάλλει
στην επίτευξη του στόχου της Λισσαβόνας, δηλαδή να καταστεί η Ευρώπη «η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».
Η Σύνοδος κορυφής της Λισσαβόνας στάθηκε εφαλτήριο για σηµαντικές εξελίξεις στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά άρχισε µια
ουσιαστική πολιτική συνεργασία στους τοµείς
αυτούς καθώς και η προσπάθεια να ενσωµατωθούν όλες οι πρωτοβουλίες σε συνεκτικές
πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο3, ώστε να συγκλίνουν στους κύριους στόχους της Ε.Ε. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών
αυτών το Συµβούλιο υπέβαλλε το 2001 έκθεση σχετικά µε τους συγκεκριµένους στόχους
των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
προσδιορίζοντας τρεις κύριους στόχους έως το
2010: Τη βελτίωση της ποιότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη διευκόλυνση πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και
την κατάρτιση και το άνοιγµα της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης στον κόσµο.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας
συνέστησε τη χρήση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού για την επίτευξη του νέου στρατηγικού στόχου η οποία συνίσταται σε µία συντονισµένη στρατηγική για την οποία τα κράτη
µέλη θέτουν κοινούς στόχους και µέσα. Οι κοινοί στόχοι καθορίστηκαν στην έκθεση για τους
µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης4, τα δε µέσα θα είναι
ο ορισµός δεικτών και ποσοτικών στόχων, καθώς και η ανταλλαγή εµπειριών και η αξιολόγηση από οµότιµους καθηγητές.

Η διαδικασία της Κοπεγχάγης
Σε συνέχεια των παραπάνω πολιτικών
εξελίξεων, οι υπουργοί 31 χωρών, η Επιτροπή και οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι υιοθέτησαν, στις 30 Νοεµβρίου 2002, τη «Διακήρυξη της Κοπεγχάγης», µιας συµφωνίας για την
ανάπτυξη µεγαλύτερης Ευρωπαϊκής συνεργασίας σε πολλούς τοµείς της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι τοµείς αυτοί περιλαµβάνουν τη διαφάνεια των προσόντων και δεξιοτήτων, τη διασφάλιση της ποιότητας µέσα από τη θέσπιση κοινών κριτηρίων
και αρχών, τη µεταφορά µονάδων στα συστήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης (εµπνευσµένο από την επιτυχία του συστήµατος µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων που εφαρµόζεται
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση), τις κοινές αρχές για την επικύρωση της άτυπης και ανεπίσηµης µάθησης και τον δια βίου προσανατολισµό ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη
δια βίου µάθηση5.
Έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την εφαρµογή
της διακήρυξης της Κοπεγχάγης6. Η Επιτροπή ενέκρινε ένα ενιαίο πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass), και αναπτύχθηκε ένα κοινό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας. Επιπλέον, τέθηκαν τα θεµέλια για ένα σύστηµα µεταφοράς µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση7.
Η νέα γειτονιά της Ένωσης
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση δεν λειτουργούν µόνο
στο πλαίσιο της επίλυσης κοινών ευρωπαϊκών
προβληµάτων, αλλά διαδραµατίζουν ρόλο και
στην ανάπτυξη δεσµών µε τους γείτονές µας.
Στην ανακοίνωσή της σχετικά µε τη διευρυµένη Ευρώπη, η Επιτροπή δηλώνει: «Η Ε.Ε.
έχει καθήκον όχι µόνο απέναντι στους πολίτες της και στους πολίτες των νέων κρατών µελών, αλλά και απέναντι στους σηµερινούς και
µελλοντικούς της γείτονες, για την εξασφάλιση της συνέχισης της κοινωνικής συνοχής και
του δυναµισµού της οικονοµίας. Η Ε.Ε πρέπει
να δράσει µε στόχο την προώθηση της περιφεΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
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ρειακής και υποπεριφερειακής συνεργασίας
και ολοκλήρωσης που αποτελούν προϋποθέσεις για την πολιτική σταθερότητα, την οικονοµική ανάπτυξη και τη µείωση της φτώχειας
και των κοινωνικών διαχωρισµών, στο κοινό µας περιβάλλον»8. Στο πνεύµα αυτό, «πολιτιστική διπλωµατία» που επιφέρει η συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στην υπηρεσία
της ενίσχυσης των σχέσεων µε τις τρίτες χώρες
και της επίτευξης αµοιβαίας κατανόησης ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε και ιδιαίτερα αυτές της
«νέας γειτονιάς» της διευρυµένης Ένωσης.9
ΙΙ. Κοινωνικές αλλαγές – η ανάγκη νέων κοινοτικών προγραµµάτων
Πέρα από τις προαναφερθείσες πολιτικές
εξελίξεις που υπαγορεύουν την ανάγκη συνέχισης των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι προκλήσεις που απορρέουν από
κοινωνικές αλλαγές καθιστούν απαραίτητη
την ανάγκη αναδιαµόρφωσης των κοινοτικών
προγραµµάτων στους τοµείς αυτούς.
Ένα βασικό πρόβληµα των σύγχρονων
κοινωνιών είναι η αύξηση του µέσου όρου
ζωής. Η δηµογραφική πυραµίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαραίνει όλο και περισσότερο στην κορυφή της, αυξάνοντας το βάρος συνταξιοδότησης και υγειονοµικής περίθαλψης.
Το θέµα αυτό εξετάστηκε στις κατευθυντήριες
γραµµές για την ενεργό απασχόληση του 200310, που καλούν τα κράτη-µέλη να αναπτύξουν πολιτικές για την ενεργό γήρανση και να
θέσουν στόχο για το ποσοστό απασχόλησης
των ηλικιωµένων εργαζοµένων.
Επιπλέον, η παγκοσµιοποίηση και η οικονοµία που στηρίζεται σε νέες δεξιότητες έχουν
επιφέρει ραγδαίες εξελίξεις στην αγορά εργασίας της Ε.Ε. Τα ευρωπαϊκά προγράµµατα µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην απόκτηση δεξιοτήτων και την επικαιροποίησή τους
µέσω περιόδων µελέτης και κατάρτισης στο
εξωτερικό. Ακόµα, µπορούν να προωθήσουν
την ποιότητα και της προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µέσω της
συνεργασίας και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.
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Πέρα από τα παραπάνω, η µετανάστευση
και η χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας καθώς και η αυξανόµενη κινητικότητα των εργαζοµένων ως επακόλουθο της
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, θέτει το στόχο
της ανάπτυξης της διαπολιτισµικής κατανόησης και του σεβασµού της διαφορετικότητας
του συνανθρώπου. Τα κοινοτικά προγράµµατα
στους τοµείς της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης µπορούν και εδώ να διαδραµατίσουν πρωτεύοντα ρόλο στην αντιµετώπιση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας καθώς
και στην κατανόηση της φύσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολιτών της Ε.Ε.
III. Οι προτάσεις της Επιτροπής
για τη Νέα Γενιά Προγραµµάτων
Το «ολοκληρωµένο πρόγραµµα»
Οι παραναφερθείσες εξελίξεις σε συνδυασµό µε τις εντολές για χάραξη πολιτικής
που απορρέουν από την ιδρυτική Συνθήκη και
τα διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συµβούλια, και τις
εµπειρίες από τα τρέχοντα και τα προηγούµενα προγράµµατα, οδήγησαν την Επιτροπή να
προτείνει τη συνέχιση των υφιστάµενων προγραµµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής
κατάρτισης κάτω από την οµπρέλα ενός νέου
«ολοκληρωµένου προγράµµατος» .
Στην ανακοίνωσή της την Άνοιξη του 2004
η επιτροπή δηλώνει: «Υπό το φως της όλο και
αυξανόµενης ενοποίησης µεταξύ των δράσεων και των ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ, και της εµφάνισης του υποδείγµατος της δια βίου µάθησης,
υπάρχουν σηµαντικά οφέλη τα οποία µπορούν
να προκύψουν από την ενοποίηση των τοµέων τους οποίους καλύπτουν τα προγράµµατα
Σωκράτης και Leonardo Da Vinci σε µια ενιαία
δοµή. Ένα τέτοιο συνδυασµένο πρόγραµµα θα
µπορούσε να υποστηρίξει καλύτερα τις εξελίξεις πολιτικής στις συµµετέχουσες χώρες, να
ανταποκριθεί αποτελεσµατικότερα στις ανάγκες των χρηστών του και να οδηγήσει σε µεγαλύτερη απλούστευση και αποτελεσµατικότητα σε επίπεδο εφαρµογής του προγράµµατος, ιδίως δε σε τοµείς οι οποίοι υπερβαίνουν
τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ εκπαίδευσης
και κατάρτισης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα
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προτείνει ένα “ολοκληρωµένο πρόγραµµα”, το
οποίο θα καλύπτει τόσο την εκπαίδευση όσο
και την κατάρτιση στην ΕΕ»11.
Στην επόµενη περίοδο προγραµµατισµού
(2007-2013), ο ετήσιος προϋπολογισµός για
το προτεινόµενο ολοκληρωµένο πρόγραµµα
ενδέχεται να αυξηθεί κατά τέσσερις φορές σε
σύγκριση µε το σηµερινό επίπεδο. Η χρηµατοδότηση σ’ αυτό το επίπεδο θα επιτρέψει την
επίτευξη ενός συνόλου φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών στόχων, οι οποίοι συνάδουν µε την πολιτική σηµασία του νέου προγράµµατος.
Πέρα από τον προϋπολογισµό, το νέο «ολοκληρωµένο πρόγραµµα» θα διαφοροποιείται
από τα τρέχοντα προγράµµατα και ως προς τη
δοµή του. Αυτό σηµαίνει στην ουσία ότι θα πρέπει επίσης να υπάρχουν κατά το δυνατόν κοινά
σηµεία µεταξύ των επιµέρους προγραµµάτων.
Κάθε πρόγραµµα εντός του ολοκληρωµένου
πλαισίου θα χαρακτηρίζεται από το ίδιο σύνολο γενικών δράσεων (κινητικότητα, σχέδια,
δίκτυα κ.λπ.), πράγµα που θα επιτρέψει µεγαλύτερη συνοχή. Στη θέση του σηµερινού περίπλοκου συστήµατος επιτροπών και υποεπιτροπών προγραµµάτων, θα υπάρχει µια ενιαία επιτροπή προγράµµατος, η οποία θα συνεδριάζει
µε διαφορετικές συνθέσεις (π.χ. σχολεία, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση) κατά περίπτωση. Κάθε σύνθεση θα έχει όλες τις σχετικές αρµοδιότητες ώστε να εξαλειφθούν οι καθυστερήσεις που οφείλονται στην υποχρέωση
να παραπέµπονται ορισµένα θέµατα σε διάφορες επιτροπές διαδοχικά12.
Το ολοκληρωµένο πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τέσσερα χωριστά τοµεακά προγράµµατα: για τη σχολική εκπαίδευση (Comenius),
για την τριτοβάθµια εκπαίδευση (Erasmus),
για την αρχική και τη συνεχή επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση (Leonardo Da Vinci)
και για την εκπαίδευση ενηλίκων (Grundtvig).
Η κάλυψή τους θα βασίζεται στα υπάρχοντα
προγράµµατα, αλλά, µε ορισµένες προσαρµογές. Εκτός από τα τέσσερα τοµεακά προγράµµατα, θα υπάρχουν και δύο οριζόντια προγράµµατα. Το “εγκάρσιο πρόγραµµα” θα καλύπτει τα διατοµεακά θέµατα: στήριξη της ανάπτυξης πολιτικής, εκµάθηση γλωσσών, νέες
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοι-
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νωνίας και διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων. Το πρόγραµµα Jean Monnet θα
υποστηρίξει ένα ευρύ φάσµα ιδρυµάτων και
δραστηριοτήτων επικεντρωµένων στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: δράση Jean Monnet, παροχή λειτουργικών επιχορηγήσεων για ένα σύνολο βασικών ιδρυµάτων και παροχή λειτουργικών επιχορηγήσεων για τις ευρωπαϊκές ενώσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Σχηµατικά, το νέο πρόγραµµα θα έχει την
εξής µορφή13:
Η νέα αυτή δοµή των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης παρουσιάζει µεγάλες καινοτοµίες και διαφέρει ριζικά σε επίπεδο διαχείρισης. Το σηµαντικότερο γεγονός είναι ότι τα νέα προγράµµατα –και ιδίως το ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τη δια βίου µάθηση- θα είναι απλούστερα για το χρήστη καθότι η διαχείριση µεγαλύτερου ποσοστού των
δράσεων θα γίνεται µε αποκεντρωµένο τρόπο
µέσω των εθνικών φορέων- άνω του 80% του
προϋπολογισµού του προγράµµατος. Η δηµό-

σια διαβούλευση στην οποία προέβη η Επιτροπή µεταξύ Νοεµβρίου 2002 και Μαρτίου 2003
µε όλους τους ενδιαφεροµένους στον τοµέα
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των προγραµµάτων για τους νέους, έδειξε ότι οι χρήστες θεωρούν αυτή τη µέθοδο διαχείρισης πιο
φιλική προς το χρήστη από ό,τι η άµεση διαχείριση σε κοινοτικό επίπεδο, δεδοµένου ότι
οι φορείς είναι εξοικειωµένοι µε τις συνθήκες
που επικρατούν στη χώρα τους και µπορούν
να ανταποκρίνονται αµέσως µε την κατάλληλη
γνώση και στην εθνική τους γλώσσα. Επιπλέον,
οι νοµοθετικές αποφάσεις θα συντάσσονται µε
πολύ λιγότερο λεπτοµερή τρόπο, γεγονός που
θα καθιστά ευκολότερη τόσο την κατανόηση
του περιεχοµένου τους όσο και την προσαρµογή τους στις µελλοντικές εξελίξεις του τοµέα. Τέλος, η Επιτροπή θα συµπεριλάβει στο
σχέδιο νοµοθεσίας µια διάταξη που θα προβλέπει ότι οι χρηµατοοικονοµικές και διοικητικές υποχρεώσεις των δικαιούχων πρέπει να
είναι ανάλογες προς το µέγεθος της επιχορήγησης, π.χ. µέσω της αυξηµένης χρήσης κατ’

conclusions
Summarising the above, one might reach the conclusion that the new
frame of EU programmes in the ﬁelds of education and training need to
respond to a wide range of political, social, economical and cultural factors. This frame subsequently falls within political developments as much
as developments in policy in European level and nonthelesss comes as an
answer to the social changes stemming both from globalisation and the
rise in life expectancy. It also constitutes a form of cultural diplomacy in
the external relations of the EU.
It is worth mentioning that education and training stand as basic developmental factors to our closest neighbours. From such an approach it
is not only the EU that can beneﬁt but also the countries lying outside,
especially when these programmes are seen as supplemental to the developmental aid of the EU. Within the EU boundaries, the interpersonal
contacts do also contribute to the intercultural dialogue, which broadens
the understanding of the particularities of national cultures. Additionally, the contacts with the other educational and training systems in the EU
through such programmes are able to develop synergies and convegence
dynamics and therefore promote the mobility of human resources within these boundaries.
All the above have been taken under serious consideration at the
process of formulating the new generation of EU programmes, so that it
becomes, as Lisbon claimed, the most competitive and eﬃcacious economy of knowledge in the entire world capable of economic growth along with
more and better jobs as well as wider social cohesion.

αποκοπήν επιχορηγήσεων, µε σκοπό να επιτευχθεί σηµαντική απλούστευση των διαδικασιών. Ο στόχος εν προκειµένω είναι να ικανοποιηθεί το αίτηµα της δηµόσιας διαβούλευσης
για µείωση της περιπλοκότητας, που θεωρείται ευρέως η αρνητικότερη πτυχή των εν λόγω
προγραµµάτων.
Εξωτερική Πολιτική: Tempus Plus
Η έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο
αναφορικά µε την αξιολόγηση του Tempus14
αναφέρει ότι το πρόγραµµα Tempus πέτυχε τα
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα όσον αφορά τον
αντίκτυπο στις µεταρρυθµίσεις της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στα αποτελέσµατα αυτά περιλαµβάνονται οι νοµοθετικές και κανονιστικές αλλαγές στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η συµβολή στην κατάρτιση διδακτικών προγραµµάτων, στην κατάρτιση ατόµων αρµόδιων για τη λήψη αποφάσεων κ.α.
Αναγνωρίζοντας τη συµβολή του Tempus στις µεταρρυθµίσεις των χωρών που καλύπτει, η Επιτροπή προωθεί για τις χώρες αυτές
ένα πρόγραµµα µε κάλυψη παράλληλη µε αυτή
του ολοκληρωµένου προγράµµατος για τη δια
βίου µάθηση. Πρότασή της αποτελεί όχι απλά
η ανανέωση του Tempus αλλά η δηµιουργία
του Tempus Plus, ενός προγράµµατος ικανού
να αντιµετωπίζει ευρύτερες ανάγκες σε ένα
διαρθρωτικό πλαίσιο καινούριο. Ως εκ τούτου
θα καλύψει, εκτός από τον παραδοσιακό τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του Tempus, και τους τοµείς των σχολείων, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης
ενηλίκων.15
IV. Συµπεράσµατα
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, µπορεί
κάποιος να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το
νέο πλαίσιο κοινοτικών προγραµµάτων στους
τοµείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει
να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσµα πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών παραγόντων. Είναι συνακόλουθο των πολιτικών εξελίξεων και εξελίξεων πολιτικής σε
ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και ένα είδος απάντησης στις κοινωνικές αλλαγές που προέρχονται από την παγκοσµιοποίηση αλλά και από
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την άνοδο του ορίου ζωής των σύγχρονων ανθρώπων. Αποτελεί επίσης ένα είδος «πολιτιστικής
διπλωµατίας» στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικά ως προς το τελευταίο σηµείο, αξίζει να
σηµειωθεί ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση είναι
βασικοί αναπτυξιακοί παράγοντες για τους κοντινούς µας γείτονες. Από µια τέτοια προσέγγιση
έχουν να επωφεληθούν όχι µόνο η Ε.Ε., αλλά και
τα κράτη εκτός της Ένωσης, καθώς τα προγράµµατα στους τοµείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης µπορούν να θεωρηθούν συµπληρωµατικά
στην αναπτυξιακή βοήθεια της Ένωσης. Αλλά και
εντός των ορίων της Ε.Ε., οι διαπροσωπικές επαφές συµβάλλουν στον διαπολιτιστικό διάλογο, ο
οποίος διευρύνει την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των εθνικών πολιτισµών. Επιπλέον, οι επαφές
µε συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης της
Ε.Ε. µέσω των προγραµµάτων, αναπτύσσουν συνέργειες και δυναµικές σύγκλησης και εποµένως
προωθούν την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναµικού εντός των ορίων της Ένωσης.
Όλα τα παραπάνω έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη στη διαµόρφωση της νέας γενιάς κοινοτικών
προγραµµάτων, προκειµένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διακήρυξη της Λισσαβόνας, «η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο ικανή
για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».
1 Leonardo da Vinci: Απόφαση αριθ. 328/1999/ΕΚ του Συµβουλίου
(ΕΕ L 146 της 11.6.1999)
Σωκράτης: Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του κοινοβουλίου και Συµβουλίου (ΕΕ L 28 της 3.2.2000)
Tempus: Απόφαση αριθ. 1999/311/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 120 της
8.5.1999)
2 http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/
bologna_en.html
3 COM (2004) 156 τελικό
4 COM (2001) 59 τελικό
5 http://europa.eu.int/com/education/copenhagen/index_en.html
6 COM (2004) 156 τελικό
7 Ibid.
8 COM (2003) 104 τελικό
9 COM (2004) 156 τελικό
10 COM (2003) 170 τελικό
11 COM (2004) 156 τελικό
12 ibid.
13 Το διάγραµµα έχει υιοθετηθεί από την παραπάνω ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
14 COM (2004) 157
15 COM (2004) 156 τελικό
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Σεµινάριο

Η

Ευρωπαϊκή Έκφραση διοργανώνει
πιλοτικό σεµινάριο µε τίτλο: Διαπραγµάτευση και Διαχείριση
Κρίσεων βασισµένο στο Harvard Negotiation Project. Το σεµινάριο θα λάβει
χώρα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Έκφρασης 26 και 27 Φεβρουαρίου 2005. Σκοπός
του σεµιναρίου: είναι να διδάξει κάποιες
πρακτικές διαπραγµατευτικές δεξιότητες
που βασίζονται στο ότι όλοι µας µπορούµε και όντως επηρεάζουµε το αποτέλεσµα
των διαπραγµατεύσεων σε θέµατα που µας
αφορούν. Οι διεθνείς εξελίξεις δεν πρέπει
να αντιµετωπίζονται απλώς ως ζήτηµα
που αφορά ή είναι αποτέλεσµα µόνο των
σχέσεων ανάµεσα σε κυβερνήσεις, κόµµατα και επιχειρήσεις. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο τη θέση του έχει και ο κάθε ένας από
µας ως «διαπραγµατευτής», που µπορεί να
συµβάλει στη διαχείριση µιας κρίσης, στην
εξεύρεση βιώσιµων λύσεων γι’ αυτήν αλλά
και στην τελική επίλυσή της.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε ενεργούς πολίτες, όσους ενδιαφέρονται για τα
κοινά, συµµετέχουν στην κοινωνία πολιτών αλλά και κάθε άλλον ενδιαφερόµενο.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά
την υποβολή αιτήσεων βάσει βιογραφικού σηµειώµατος που πρέπει να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση edemiri@pspa.uoa.gr µέχρι τις 18 Φεβρουαρίου,
ηµέρα Παρασκευή.

EKFRASSI-EUROLETTER

«Ή

ρθε η ώρα, το γνωστό σας
EUROLETTER (www.euroletter.gr), το ευρωπαϊκό portal
που µετρά ήδη τρία χρόνια συνεχούς ενηµέρωσης και παρέµβασης στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, µπαίνει σε µια νέα φάση. Η
νέα, ολοκαίνουρια µορφή του EUROLETTER (www.euroletter.gr) αποτελεί προϊόν
ενός προγράµµατος που υπέβαλε και κέρδισε η µεγαλύτερη ευρωπαϊκού προσανα-
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τολισµού µη κυβερνητική οργάνωση της
χώρας µας, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ.
Το ΝΕΟ EUROLETTER (www.euroletter.gr) είναι ΔΙΓΛΩΣΣΟ (Ελληνικά και Αγγλικά) και εκτός από τα νέα όλων των χωρών της Ευρώπης, έχει πολύ ενδιαφέροντα sections για την Ευρωπαϊκή Οικονοµία,
την Τεχνολογία, την Ιστορία και τον Πολιτισµό, τους Λαούς της Ευρώπης, την ανεξιθρησκεία κλπ. Παράλληλα το ολοκαίνουριο EUROLETTER (www.euroletter.gr)
προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες για εκδηλώσεις, ευρωπαϊκά προγράµµατα νέων,
χρήσιµες πληροφορίες για νέους ενεργούς
πολίτες, για Διαγωνισµούς και υποτροφίες,
για αναζήτηση εργασίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, µε δυο λέξεις, οτιδήποτε ενδιαφέρει έναν σύγχρονο Ευρωπαίο πολίτη.
Το νέο EUROLETTER (www.euroletter.
gr) παρέχει όλες τις διευκολύνσεις τηου
Διαδικτύου, όπως επιλεκτική εγγραφή στο
newsletter, δυνατότητα παρέµβασης και
σηµείωσης σχολίων σε κάθε είδηση ή ανάλυση που δηµοσιεύεται, αποστολές σε φίλους κλπ.
Τέλος, οι εµπνευστές και δηµιουργοί του EUROLETTER (www.euroletter.
gr) θέλουµε να σας ευχαριστήσουµε που
όλο αυτό τον καιρό αντλούσατε την ενηµέρωσή σας από εµάς, λαµβάνοντας το newsletter στη σηµερινή του µορφή. Επρόκειτο
για ένα newsletter που θα µπορούσε να θεωρηθεί spam (ενώ δεν ήταν). Αυτή η µορφή του newsletter καταργείται µε αυτή την
ειδοποίηση. Όσοι επιθυµούν να λαµβάνουν
πληροφορίες για το περιεχόµενο του ΕUROLETTER (www.euroletter.gr) πρέπει να
κάνουν εγγραφή και να επιλέξουν ποιες ειδήσεις τους ενδιαφέρουν. Με τη νέα µορφή του EUROLETTER (www.euroletter.gr)
η ενηµέρωση για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις
µπαίνει σε µια νέα φάση. Πιο σύγχρονη, πιο
άµεση, πιο... ευρωπαϊκή.
Αυτό είναι το νέο, ολοκαίνουριο ΕUROLETTER (www.euroletter.gr).
Χαρείτε το!».
The EUROLETTER team
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Σκοπός της έκδοσης είναι η παρουσίαση
διαφορετικών από ψεων –αρκ εί να µην
εκφέρονται αυθαίρετα– και η δηµιουργία
κατάλληλου πλαισίου διαλόγου και
ανταλλαγής ιδεών µε επίκεντρο την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση και την ελληνική συµµετοχή σ’ αυτήν. Οι
απόψεις που εκφράζονται δεν δεσµεύουν αποκλειστικά
την ιδιοκτησία, τον εκδότη ή την σύνταξη.

1

Τα άρθρα τα οποία δηµοσιεύον ται στην
Ευρωπαϊκή Έκφραση, επιλέγονται από τη
σ ύ ν ταξη µε κριτήρια την επισ τηµονικ ή
εγκυρότητα, την ποιότητα, τη θεµατική κάθε
τεύχους, την πρωτοτυπία και επικαιρότητα. Μπορεί να
δηµοσιευθεί κείµενο και σε ξένη γλώσσα (κυρίως αγγλικά
ή γαλλικά) κατόπιν συνεννόησης. Η έκταση του κειµένου
δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 900 λέξεις.

2

Όσον αφορά τις επιστηµονικές
δηµοσιεύσεις, υποβάλλονται οποτεδήποτε,
σε τρία αντίτυπα, υπακούουν στις διεθνείς
προδιαγραφές επιστηµονικής µεθοδολογίας,
δεν έχουν δηµοσιευθεί ούτε µε παραπλήσια µορφή ή
περιεχόµενο σε άλλα έντυπα, κρίνονται από µέλη της
Επιστηµονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Έκφρασης, µε
πλήρη διασφάλιση της αντικειµενικής κρίσης (ανωνυµία

3

✂

του κρινοµένου και των κρινόν των, ο κρινόµενος
πληροφορείται βέβαια ολόκληρη την κρίση) και η έκτασή
τους κυµαίνεται µεταξύ 2000 - 3000 λέξεων. Ο υποψήφιος
αποστέλλει σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα.
Σε όλες τις περιπτώσεις µαζί µε κάθε υποβολή
κειµένου συµπεριλαµβάνεται και περίληψη
στα γαλλικά ή στα αγγλικά (100-200 λέξεις).
Το κείµενο θα πρέπει να αποστέλλεται και
σε δισκέτα PC ώστε να αποφεύγονται οι αδυναµίες της
δακτυλογράφησης και γενικά να επιτυγχάνεται η έκδοση.
Καλό είναι επίσης να αποστέλλεται φωτογραφία του
συγγραφέα. Χειρόγραφα, δισκέτες και άλλα πρωτότυπα
δεν επιστρέφονται.

4

Απαγορεύεται αυστηρά η µερική ή ολική
αναδηµοσίευση ή αναδιανοµή µε οποιονδήποτε
τρόπο, εκτός αν υπάρχει έγγραφη άδεια του
εκδότη. Οι συγγραφείς, µετά την ανακοίνωση
σ’ αυτούς της θετικής κρίσης για µελλοντική δηµοσίευση
του άρθρου στην Ευρωπαϊκή Έκφραση, δεσµεύονται αυτό
να µην δηµοσιευθεί οπουδήποτε αλλού. Οι συγγραφείς
λαµβάνουν δωρεάν δύο αντίτυπα του οικείου τεύχους. Η
ιδιοκτησία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα να διανέµει
µε οποιουσδήποτε όρους, άρθρα, περιλήψεις και ολοκληρη
την Ευρωπαϊκή Έκφραση διαµέσου του δικτύου Ίντερνετ.
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