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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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1. Η κατανόηση της αλλαγής της παιδείας σε µέθοδο που 
δεν θα χρησιµοποιεί την αποµνηµόνευση σε κανένα επί-

πεδο. Ο ανοιχτός χαρακτήρας που θα προσλάβει θα έχει το 
στοιχείο της ανοχής και κυρίως αυτό της αποδοχής της κινη-
τικότητας ως βασικής προϋπόθεσης επιβίωσης στην ανοιχτή 
κοινωνία.

2. 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.

3. Η κατανόηση της ανάγκης να αποκτήσει ο εκπαιδευόµε-
νος ένα ελάχιστο αλλά σύνθετο «λεξιλόγιο» στο τρίπτυ-

χο: Η/Υ, ξένη γλώσσα, επαγγελµατικός προσανατολισµός.

4. 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 πα-
ραγωγής αλλά στη δηµοκρατική οργάνωση µιας παιδευµένης 
αυριανής κοινωνίας.

5. Η αποδοχή και πρακτική της δια βίου εκπαίδευσης και της 
δυνατότητας παίδευσης σε όλες τις ηλικίες (εκπαιδευόµε-

νων και εκπαιδευτικών) που αποτελεί ένα νέο δικαίωµα.

6. Η πολιτική συνειδητοποίηση που οδηγεί σε ώριµους, συµ-
µετέχοντες στα κοινά, πολίτες µε ικανότητες διαµόρφω-

σης απόψεων που θα µετουσιώνονται σε δυνατότητες µέσα 
από όλων των ειδών τις συλλογικότητες αλλά και τις αναρίθ-
µητες ευκαιρίες, που µας παρουσιάζονται καθηµερινά.

Σηµειώσεις
περί (νέων) παιδευτικών ζητηµάτων

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 συνειδη-
τοποιήσουν 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 µε-
γάλο παράθυρο στον κόσµο, που 
σε βγάζει από τον περιορισµένο 
σου εαυτό και ο πέµπτος να αγα-
πήσουν το σώµα τους.

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

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 εκ-
παιδευτική 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 γό-
νιµη και συνεχή σύγκριση µε άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα:
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7. Η συνεχής επιµόρφωση των διευκο-
λυντών της µάθησης σε πνεύµα συ-

νεργασίας και συνευθύνης προκειµένου 
να επιτευχθεί ποιότητα στην εκπαιδευτι-
κή πράξη.

8. Ο εµπλουτισµός του σχολικού προ-
γράµµατος µε προγράµµατα-µαθή-

µατα που αποτελούν την απάντηση σε 
σύγχρονους προβληµατισµούς: πολιτι-
στικά και περιβαλλοντικά προγράµµα-
τα, διαπολιτισµική εκπαίδευση και εκ-
παίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
κυκλοφοριακή αγωγή και αγωγή υγείας 
αλλά και οικονοµική ιστορία, αλληλεπί-
δραση των πολιτισµών και ιστορία των 
θρησκειών.

9. Η ενθάρρυνση των µεθόδων της συ-
νεργατικής µάθησης και της ενεργη-

τικής µαθητείας στις σύγχρονες εκπαι-
δευτικές µονάδες.

10. Ο προσανατολισµός ως µέθο-
δος αντιµετώπισης της ψυχολο-

γίας του εκπαιδευόµενου και ως συµβου-
λευτική διαδικασία σε όλες τις φάσεις της 
εξέλιξής του µέχρι και την επαγγελµατι-
κή του αποκατάσταση.

11. Η ισόρροπη ανάπτυξη σώµατος 
και πνεύµατος ιδιαίτερα σε µια 

εποχή που η αλλαγή του τόπου και του 
τρόπου ζωής έχουν καταστήσει την υπο-
κινητικότητα έναν από τους βασικούς 
υπεύθυνους σειράς προβληµάτων (σω-
µατικών, πνευµατικών, κοινωνικών και 
ψυχολογικών).

12. Η αναθεώρηση του τρόπου αξιο-
λόγησης των εκπαιδευόµενων σε 

όλες τις βαθµίδες.

13. Η χάραξη σοβαρής εκπαιδευτι-
κής πολιτικής για τις µειονότη-

τες και η στροφή στην αντιµετώπισή τους 
ως πολιτών δεύτερης κατηγορίας.

14. Η κατανόηση της έννοιας της 
παγκοσµιοποίησης και η επιρ-

ροή της στην εκπαιδευτική πράξη µέσα 
από κριτική ρεαλιστική ανάλυση.

15. Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλι-
κού που θα σέβεται τις δηµοκρα-

τικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
την ιστορική, πολιτική, οικονοµική και 
πολιτιστική ιδιαιτερότητα των διαπραγ-
µατευόµενων θεµάτων.

16. Η αύξηση των δυνατοτήτων 
των διευκολυντών της µάθησης 

ως προς τις διαδικασίες συµµετοχής και 
δράσης σε εκπαιδευτικά προγράµµατα 
ανταλλαγών και συνεργασίας µέσω των 
µεγάλων οικονοµικών φορέων (ΕΕ).

17. Η βελτίωση της σχέσης εξωτε-
ρικού, εκπαιδευτικού, περιβάλ-

λοντος του εκπαιδευόµενου και εσωτε-
ρικού, (οικογενειακού) παιδευτικού περι-
βάλλοντός του.

18. Η διαµόρφωση σχέσεως συνερ-
γασίας και διάδρασης ανάµεσα 

στην εκάστοτε εκπαιδευτική µονάδα και 
τον περίγυρό της (γειτονιά, συνοικία, χω-
ριό, πόλη).

19. Η µελέτη όλων των σύγχρο-
νων µοντέλων µάθησης αλλά 

και διοίκησης των εκπαιδευτικών µονά-
δων προκειµένου να µπουν λειτουργία τα 
πλέον θεµιτά.

20. Η στροφή στην εκπαίδευση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε 

να µπορεί να αναλάβει ο εκπαιδευτής τον 
πολλαπλό ρόλο του διευκολυντή της µά-
θησης, του σύµβουλου και παράλληλα 
του εµψυχωτή, η βελτίωση των εργασια-
κών συνθηκών του, η διευκόλυνση στην 
εξεύρεση εργασίας, η ασφάλεια της εργα-
σίας του.

∆ιεύθυνση Σύνταξης
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6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας όχι µόνο δεν 
ανταγωνίζεται τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, αλλά βαδίζει συ-
νεχώς υποβαθµιζόµενο. Εκτός αυτού, ενώ επαγγέλλεται 
«ισότητα ευκαιριών και δωρεάν παιδεία», είναι άνισο (συ-
νεπώς δε άδικο) και υποχρεώνει τους γονείς να πληρώνουν 
σχεδόν περισσότερα απ’ όσα ξοδεύει το κράτος για την εκ-
παίδευση των παιδιών τους µέσα από την παραπαιδεία.

Ειδικά η τριτοβάθµια εκπαίδευση ούτε τη ζήτηση κα-
λύπτει, ούτε ποιοτική είναι. Ενώ θα έπρεπε να προετοιµά-
ζει επιστήµονες για ευρωπαϊκές σταδιοδροµίες, καλύπτει 
απλά τα βασικά προσόντα σε νέους που φιλοδοξούν να γί-
νουν, 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 ταχύ-
τητας, της γνώσης και των ραγδαίων κοινωνικών µεταβο-
λών, 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 υποχρηµατο-
δότηση 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 οικονο-
µίας, τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και τον κόσµο, 
την ανεργία.

Ο εθνικός διάλογος για την παιδεία για να είναι απο-
τελεσµατικός πρέπει να θίξει µε γενναιότητα όλα αυτά τα 
προβλήµατα και να απαντήσει στις σύγχρονες προκλή-
σεις. Θα πρέπει να συµπεριλάβει τις ευρύτερες δυνάµεις 
της ελληνικής κοινωνίας τόσο τα κόµµατα όσο και τις κοι-
νωνικές ή άλλες οργανώσεις. Μπορεί να αποτελέσει µία 
καλή ευκαιρία συνεννόησης στα πλαίσια ενός σχεδίου το 
οποίο απολαµβάνοντας ευρύτερης συναίνεσης να εφαρ-
µοστεί και να καθοδηγήσει τις εξελίξεις στο χώρο της παι-
δείας για µια περίοδο µεγαλύτερη της 4ετίας.

Ως ΕΣΥΝ θεωρούµε την παιδεία αδιαπραγµάτευτο κοι-
νωνικό αγαθό, που πρέπει να παρέχεται δηµόσια και δωρε-
άν. Επιθυµούµε να εξυπηρετεί την ανάγκη τόσο για σφαι-
ρική µόρφωση, όσο και για εξειδικευµένη γνώση ικανή να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επι-
διώκουµε 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 διε-
θνές, την παράδοση µε το νεωτερισµό. Παιδεία που να βα-
σίζεται στην ατοµική προσπάθεια, εντός ενός συλλογικού 
σκοπού. Γνώση που να ενισχύει την ελευθερία του ατόµου 
και να το προφυλάσσει από τον αυταρχισµό και τη χειρα-
γώγηση. 

Όλα αυτά προϋποθέτουν την πλήρη αξιολόγηση των 
κρατικών Πανεπιστηµίων και σοβαρότατη µελέτη σκοπι-
µότητας και θεµάτων επί της αρχής στο ενδεχόµενο της 
λειτουργίας µη κρατικών Πανεπιστηµίων. Επίσης, προϋπο-
θέτει την πλήρη αυτονοµία της σχολικής µονάδας και την 
ελευθερία των εκπαιδευτικών και των διευθυντικών στελε-

Εθνικό Συµβούλιο Νεολαίας
ΕΣΥΝ

Ε Σ Υ Ν
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χών της εκπαίδευσης για να οργανώσουν ανταγωνιστικές 
σχολικές µονάδες. Παράλληλα θα πρέπει να αναπτυχθούν 
τοµείς σηµαντικοί για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας των νέων, όπως είναι οι κοινωνικές-ανθρωπι-
στικές επιστήµες, η αισθητική καλλιέργεια, η περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας, η προετοιµασία συνο-
λικά του σύγχρονου ενεργού πολίτη οι οποίοι δεν έχουν τη 
θέση που τους αρµόζει στο σύγχρονο σχολείο. 

Οι εξελίξεις στον παγκόσµιο χώρο γύρω από την εκπαί-
δευση επιβεβαιώνουν ότι η παραδοσιακή τάση να αναλύο-
νται τα εκπαιδευτικά φαινόµενα αποκλειστικά στο εθνι-
κό πλαίσιο οδηγεί σε ανεπαρκείς επεξεργασίες, που αδυ-
νατούν να συλλάβουν τη σηµασία που έχουν οι µεταβο-
λές που απορρέουν από την παγκοσµιοποίηση και, κυρίως, 
το µεταβαλλόµενο ρόλο και πεδίο δράσης τόσο της εκπαί-
δευσης 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 ζήτη-
µα σήµερα είναι να προσαρµοστεί η εκπαίδευση στις απαι-
τήσεις 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 ολοκλη-

ρωµένη εικόνα για τους νέους που δεν µας επιτρέπει να 
ανεχόµαστε µια παιδεία υποταγµένη σε σκοπιµότητες. 

 • Ως άµεσα εµπλεκόµενος φορέας, αλλά και ως νέοι άν-
θρωποι, δεν έχουµε το δικαίωµα να εγκλωβιζόµαστε σε 
βραχυπρόθεσµους σχεδιασµούς, που δεσµεύουν το µέλ-
λον της Ελλάδας.

 • Ως εκπαιδευόµενοι και ως πολίτες, δεν επιθυµούµε να 
προωθούνται πολιτικές που επιδιώκουν να υποβαθµί-
σουν το κύρος µας ως µελλοντικών επιστηµόνων.

Θα ήταν σκόπιµο εδώ, να παραθέσουµε κάποιους προ-
βληµατισµούς, που µας απασχολούν και που χρίζουν κά-
ποιων απαντήσεων. 
 • Πότε και πως θα αντιµετωπιστούν τα µεγάλα προβλή-

µατα της εκπαίδευσης, όπως είναι τα ποσοστά διαρροής 
από την υποχρεωτική εκπαίδευση, οι αυξηµένοι δείκτες 
αναλφαβητισµού, οι πολλαπλές µορφές σχολικής απο-
τυχίας, που πλήττουν επιλεκτικά τα πιο υποβαθµισµέ-
να στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας;

 • Πότε θα καθιερωθεί η 12χρονη υποχρεωτική, δηµόσια 
δωρεάν εκπαίδευση για όλους;

 • Πότε θα αποσυνδεθεί το Λύκειο από το σύστηµα πρόσ-
βασης 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 εκπαιδευ-

τικών της ∆ευτεροβάθµιας και της Τριτοβάθµιας Εκπαί-
δευσης στις παιδαγωγικές επιστήµες και η συστηµατι-
κή, µακράς διάρκειας επιµόρφωσή τους ανά τακτά χρο-
νικά διαστήµατα;
Πιστεύουµε ότι πέρα από τις αναγκαίες αλλαγές που εί-

ναι απαραίτητες για την εφαρµογή κάθε εκπαιδευτικής µε-
ταρρύθµισης, πρέπει να έχουν από την πρώτη στιγµή εξα-
σφαλιστεί τα αυτονόητα όπως η   εξασφάλιση της απαραί-
τητης υλικοτεχνικής υποδοµής για τα σχολεία και τα πα-
νεπιστήµια, η αύξηση του αριθµού των εκπαιδευτικών και 
ποιοτική αναβάθµιση µε τη δηµιουργία κινήτρων στους 
υπηρετούντες, η αύξηση των θέσεων στα ΑΕΙ, σε Τµήµα-
τα 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 δηµοτι-
κή, µέση και τριτοβάθµια. Στη δηµοτική εκπαίδευση πρέ-
πει 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 καθιέ-
ρωση 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 απο-
κτήσουν κύρος και αξιοπιστία. Η αποτυχία αυτού του θε-
σµού αντανακλάται σήµερα στο γεγονός ότι η ελληνική 
αγορά εργασίας έχει στερέψει από νεοεισερχόµενους ειδι-
κευµένους 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 εί-
ναι αρνητική µακροχρόνια εξέλιξη σε βάρος του επιπέδου 
των νέων επιστηµόνων µας. 

Να συνδυάσουµε τον τεχνολογικό και τον πνευµατι-
κό πολιτισµό, µε σωστές και πλήρεις υποδοµές., µε επαρ-
κή χρηµατοδότηση και διαφάνεια. Γνωρίζουµε ότι τα προ-
βλήµατα είναι πολλά. Μόνο όµως αυτό το σύστηµα που θα 
συνδυάσει αντίρροπες τάσεις θα µπορέσει να αποκτήσει 
συγκριτικό πλεονέκτηµα ως προς το παραγόµενο αποτέ-
λεσµα. Για να γίνουν όµως όλα αυτά χρειάζεται ενδελεχής 
έως εξουθενωτικός διάλογος, όλων των κοινωνικών φορέ-
ων. Εµείς είµαστε έτοιµοι να συµβάλουµε θετικά και δη-
µιουργικά. Κανείς δεν κατέχει τα σκήπτρα της αυθεντίας, 
κανείς δε χρειάζεται τις δογµατικές βεβαιότητες. Αναζήτη-
ση και ανοιχτό, καθαρό µυαλό. Αυτό χρειαζόµαστε.

Ε Σ Υ Ν
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι φορείς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι οι 
εξής:

* Πανεπιστήµια και ενιαία πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα (“Gesamthochschulen”) 

* Πανεπιστηµιακές τεχνικές σχολές (“Fachho-
chschulen”) 

* Παιδαγωγικές πανεπιστηµακές σχολές 
* Πανεπιστηµακές σχολές µουσικής και καλών 

τεχνών 
Τα προγράµµατα σπουδών των πανεπιστη-

µίων είναι πολλά και ποικίλα. Τα πανεπιστήµια 
έχουν δικαίωµα απονοµής διδακτορικών διπλωµά-
των. Οι “ενιαίες” πανεπιστηµιακές σχολές συνδυά-
ζουν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες κανονι-
κά υπάγονται στην αρµοδιότητα των πανεπιστη-
µίων, των τεχνικών πανεπιστηµιακών σχολών και, 
εν µέρει, των πανεπιστηµιακών σχολών µουσικής 
και καλών τεχνών.

Οι πανεπιστηµιακές τεχνικές σχολές προσφέ-
ρουν προγράµµατα σπουδών κυρίως για µηχανι-
κούς αλλά και στους τοµείς: οικονοµία, γεωργία, 
κοινωνική εργασία, βιβλιοθηκονοµία και τεκµη-
ρίωση, πληροφορική, εφαρµοσµένες τέχνες. Οι πα-
νεπιστηµιακές τεχνικές σχολές παρέχουν εξαιρετι-
κά εφαρµοσµένη εκπαίδευση η οποία είναι προσα-
νατολισµένη στις απαιτήσεις των επιµέρους επαγ-
γελµάτων.

Οι παιδαγωγικές πανεπιστηµιακές σχολές εκ-
παιδεύουν δασκάλους για την πρωτοβάθµια εκ-
παίδευση 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.

Τι γίνεται στην Ευρώπη
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (Τριτοβάθµια Εκπαίδευση)

όπως αυτά παρουσιάζονται σε διάφορους ιστοχώρους σχετικούς µε την εκπαίδευση

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι µαθητές που έχουν φοιτήσει στην ανώτατη βαθ-
µίδα εκπαιδευτικού ιδρύµατος γενικής ή επαγγελµατι-
κής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έχοντας γραφτεί στα 
κατάλληλα µαθήµατα και έχοντας περάσει τις τελικές 
εξετάσεις αποκτούν δικαίωµα εισαγωγής στην τριτο-
βάθµια 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 σπου-
δαστές πρέπει να εµφανίζονται αυτοπροσώπως για την 
εγγραφή (Immatrikulation).

Πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ των διαφόρων 
τύπων διπλωµάτων για την αποδοχή στην ανώτατη εκ-
παίδευση.

* Το γενικό δίπλωµα πρόσβασης στην ανώτατη εκ-
παίδευση (Algemeine Hochschulreife ή Arbitur) παρέ-
χει 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 Hochsch-
ulreife) παρέχει το δικαίωµα εγγραφής σε ειδικά προ-
γράµµατα σπουδών σε πανεπιστήµια ή τα αντίστοιχα 
ιδρύµατα ή στις Fachhochschulen. 

* Το δίπλωµα πρόσβασης στις Fachhochschulen εί-
ναι το Fachhochschulreife. Αυτό παρέχει επίσης δικαίω-
µα εγγραφής σε ειδικά προγράµµατα σπουδών στα πα-
νεπιστήµια γενικών σπουδών (Universitδten - Gesamt-
hochschulen). 

Για την εγγραφή σε ορισµένες, τεχνικές κυρίως, πα-
νεπιστηµιακές 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 ει-
σακτέων σε ορισµένες σχολές καθορίζεται από την “Κε-
ντρική υπηρεσία καθορισµού των εισακτέων” στο πλαί-
σιο συγκεντρωτικής διαδικασίας. Οι σχολές τις οποίες 
αφορά η εν λόγω διαδικασία µπορεί να είναι διαφορε-
τικές από το ένα εξάµηνο στο άλλο. Επιπλέον, σε ορι-

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Π Α Ι ∆ Ε Ι Α
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σµένα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι δυνατόν να 
προβλέπεται περιορισµός του αριθµού των εισακτέων (σε το-
πικό επίπεδο ή για συγκεκριµένα τµήµατα), χωρίς να υπάρ-
χει σχετική πρόβλεψη της Κεντρικής υπηρεσίας καθορισµού 
των εισακτέων. Τα σηµαντικότερα κριτήρια για τη διαδικασία 
επιλογής των φοιτητών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο εί-
ναι ο µέσος όρος βαθµολογίας του απολυτηρίου (“Abitur”), ο 
χρόνος αναµονής, ειδικές εξετάσεις και κοινωνικοί παράγο-
ντες. Εξάλλου, στις ιατρικές σχολές προβλέπεται επίσης ειδι-
κό τεστ και συνέντευξη του υποψήφιου. 

* Numerus Clausus: τη στιγµή αυτή ο αριθµός των εισα-
κτέων είναι περιορισµένος, σε ολόκληρη τη Γερµανία στους 
ακόλουθους κλάδους: αρχιτεκτονική, οικονοµία των επιχει-
ρήσεων, βιολογία, δασοπονία, οικιακή οικονοµία και επιστή-
µες ειδών διατροφής, χηµεία τροφίµων, ιατρική, φαρµακευτι-
κή, ψυχολογία, νοµική, κτηνιατρική, οδοντιατρική και οικο-
νοµικές επιστήµες. 

* Γλώσσες: οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει 
να επιτύχουν σε εξετάσεις επάρκειας στη γερµανική γλώσ-
σα οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από τις πανεπιστηµια-
κές σχολές. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι γερµανοί και αλλοδαποί φοιτητές των πανεπιστη-
µίων της Γερµανίας δεν καταβάλλουν δίδακτρα ούτε για την 
εγγραφή, ούτε για τη φοίτηση, ούτε για τις εξετάσεις (εξαι-
ρούνται ορισµένα ιδιωτικά ιδρύµατα). Οι σπουδαστές κατα-
βάλλουν 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 αξιολό-
γηση των τίτλων πρόσβασης στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης. Αναγνωρίζονται επίσης το ευρωπαϊκό απολυτή-
ριο και, υπό ορισµένους όρους, το διεθνές απολυτήριο. 

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυµούν να 
σπουδάσουν στη Γερµανία οφείλουν να προσκοµίσουν απο-
λυτήριο ισότιµο µε το γερµανικό “Abitur”. Την απόφαση σχε-
τικά µε την ισοτιµία των αλλοδαπών απολυτηρίων λαµβάνει 
η ίδια η ενδιαφερόµενη πανεπιστηµιακή σχολή. Εάν δεν ανα-
γνωριστεί η ισοτιµία του αλλοδαπού απολυτηρίου µε το γερ-
µανικό, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να πε-
ράσουν ειδικές εξετάσεις (“Feststellungsprόfung”). Στις εξε-
τάσεις αυτές ο ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβληθεί δύο 
µόνο φορές.

* Αναγνώριση των πτυχίων: Πληροφορίες για την ανα-
γνώριση των γερµανικών πτυχίων σε άλλα κράτη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης δίδουν τα κέντρα NARIC (κέντρα πληροφό-
ρησης για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σε εθνικό 
επίπεδο). 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα προγράµµατα σπουδών περιλαµβάνουν κατά κανό-
να ένα βασικό κύκλο (“Grundstudium”), ο οποίος στα πανε-
πιστήµια διαρκεί συνήθως 4 εξάµηνα και ολοκληρώνεται µε 
ενδιάµεση εξέταση, και έναν κύριο κύκλο σπουδών (συνολι-
κά και κατά κανόνα 8 έως 10 εξάµηνα στα πανεπιστήµια), ο 
οποίος οδηγεί στην απόκτηση του πανεπιστηµιακού τίτλου.

Επιπλέον, οι πανεπιστηµιακές σχολές διοργανώνουν ειδι-
κές εξετάσεις για την απόκτηση συγκεκριµένων τίτλων: “Dip-
lomprόfung”, π.χ. για την απόκτηση πτυχίου πολιτικού µηχα-
νικού σε πανεπιστήµια ή πανεπιστηµιακές τεχνικές σχολές 

j “Magisterprόfung”, για την απόκτηση του πανεπιστη-
µιακού 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 οδοντια-
τρική, τη φαρµακευτική, τη νοµική καθώς και στις σχολές οι 
απόφοιτοι των οποίων µπορούν να γίνουν καθηγητές. Στις 
δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτούνται δύο κρατικές εξετά-
σεις για την απόκτηση του πανεπιστηµιακού πτυχίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Υποτροφίες: Οι φοιτητές που δεν διαθέτουν επαρκείς πό-
ρους χρηµατοδοτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του σχετι-
κού 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 επιλεξι-
µότητα 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 Ανταλλα-
γών) προσφέρει στους αλλοδαπούς σπουδαστές υποτροφίες 
για βασικές ή προχωρηµένες σπουδές, µετά την επιτυχή ολο-
κλήρωση από αυτούς 2 τουλάχιστον ετών σπουδών στη χώρα 
καταγωγής τους.

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Π Α Ι ∆ Ε Ι Α
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ΒΕΛΓΙΟ
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/be/10-

794.htm

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Γαλλική και φλαµανδική κοινότητα: υπάρχουν 
τρία είδη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: τριτοβάθµια 
εκπαίδευση σύντοµης διάρκειας, τριτοβάθµια εκ-
παίδευση µακράς διαρκείας και πανεπιστηµιακή εκ-
παίδευση.Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση παρέχεται 
στα πανεπιστηµιακά εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή σε 
ιδρύµατα ισοδύναµου καθεστώτος και περιλαµβά-
νει τουλάχιστον τέσσερα έτη σπουδών που χωρίζο-
νται σε δύο κύκλους. Κάθε περίοδος ή κύκλος κατα-
λήγει στη χορήγηση ενός πιστοποιητικού που καθο-
ρίζει 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 σπου-
δών. για παράδειγµα, στον κύκλο αυτό προετοιµά-
ζονται νοσοκόµες, κοινωνικοί λειτουργοί, βιβλιο-
θηκάριοι-τεκµηριωτές, βοηθοί µηχανικοί, δάσκαλοι 
για την πρωτοβάθµια και για τα πρώτα 3 χρόνια της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές, κτλ. 

* τριτοβάθµια εκπαίδευση µακράς διαρκείας, πα-
ρόµοιου χαρακτήρα και επιπέδου µε την πανεπιστη-
µιακή εκπαίδευση, περιλαµβάνει δύο κύκλους σπου-
δών και διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα έτη. Σ’ αυ-
τόν τον τύπο εκπαίδευσης απονέµονται διπλώµατα 
όπως του αρχιτέκτονα, του µηχανικού βιοµηχανίας, 
του εµπορικού µηχανικού, του δασκάλου της εµπο-
ρικής επιστήµης σε δευτεροβάθµια σχολεία, του li-
centiate σε εµπορικές ή διοικητικές επιστήµες, του 
κατόχου άδειας εξάσκησης επαγγέλµατος σε διερ-
µηνεία-µετάφραση, κτλ. 

Εκτός από τα 6 “πλήρη” πανεπιστήµια, ορισµέ-
νες αυτόνοµες σχολές προσφέρουν, σε λιγότερο 
εκτεταµένο αριθµό κλάδων, σπουδές οι οποίες µπο-

ρεί να είναι πλήρεις (Licence/Licentiaat) ή να περιο-
ρίζονται στον πρώτο κύκλο (Candidature/Kandida-
atschap).

Γερµανόφωνη κοινότητα: υπάρχει µόνο ένα εί-
δος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (µη πανεπιστηµιακή 
τριτοβάθµια εκπαίδευση σύντοµης διάρκειας). Οι 
σπουδαστές που επιθυµούν να παρακολουθήσουν 
ανώτατες σπουδές µακράς διαρκείας ή πανεπιστη-
µιακές σπουδές πρέπει να εγγραφούν σε ένα εκπαι-
δευτικό 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 εκπαίδευ-
σης (CESS, Abschlubzeugnis der Oberstufe des Se-
kundarunterrichts ou Abitur, Diploma van second-
air onderwijs). Oι ευρωπαίοι πολίτες που έχουν λά-
βει απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ξένης 
χώρας πρέπει να αναγνωρίσουν επίσηµα την ισοδυ-
ναµία του απολυτηρίου τους µε τα βελγικά για να 
έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

* Εισαγωγή: για ορισµένους κλάδους οργανώνο-
νται εισιτήριες εξετάσεις επιπλέον, τα ιδρύµατα τρι-
τοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν ελεύθερα να επι-
βάλουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής βάσει ρυθµιστι-
κών όρων που ισχύουν για ορισµένους τοµείς σπου-
δών. Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να περάσουν µε 
επιτυχία τις ίδιες εισιτήριες εξετάσεις µε τους βέλ-
γους 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 ορι-
σµένες σπουδές απαιτείται επίσης και δίπλωµα ικα-
νότητας για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.

* Νumerus clausus: το Βέλγιο δεν εφαρµόζει 
αριθµητικό όριο εισακτέων σπουδαστών ούτε σύ-
στηµα ποσοστών. 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Π Α Ι ∆ Ε Ι Α
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* Γλώσσες: στο Βέλγιο, δεν υπάρχουν απαιτή-
σεις σχετικά µε τη γνώση της επίσηµης γλώσσας δι-
δασκαλίας· οι αλλοδαποί σπουδαστές οφείλουν, 
ωστόσο, να έχουν επαρκή γνώση αυτής της γλώσ-
σας για να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα. Σε γενι-
κές γραµµές, οι σπουδαστές που δεν έχουν ως µητρι-
κή γλώσσα τα γαλλικά ή τα ολλανδικά υποβάλλο-
νται 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 κατα-
βάλλουν το ίδιο ποσό µε τους βέλγους σπουδαστές. 

Οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν πριν από την 
1η Μαΐου στη “Service des inscriptions/Inschrijvin-
gdienst”. Η οριστική εγγραφή γίνεται στις αρχές Σε-
πτεµβρίου. Οι φοιτητές απαιτείται να εµφανιστούν 
οι ίδιοι µε ταυτότητα και φωτογραφία διαβατηρίου 
καθώς και µε τα απαραίτητα πτυχία. Η εγγραφή πε-
ριλαµβάνει και την καταβολή των διδάκτρων.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισα-
γωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση: Το Βέλγιο ανα-
γνωρίζει τους τίτλους σπουδών που έχουν χορηγη-
θεί από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δυνάµει δια-
φόρων διµερών συµφωνιών σχετικά µε την αµοι-
βαία αναγνώριση τίτλων σπουδών για την εισαγω-
γή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Εντούτοις, οι συµ-
φωνίες 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 χώ-

ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πτυχίων που έχουν 
αποκτηθεί βάσει του βελγικού συστήµατος τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να ληφθούν από 
τα κέντρα NARIC (κέντρα πληροφόρησης για την 
αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπε-
δο). ∆εν µπορείτε να επισκεφτείτε ή να τηλεφωνή-
σετε στο NARIC, αλλά πρέπει να απευθυνθείτε σε 
αυτό γραπτά. 

Το σχετικό γαλλόφωνο NARIC είναι το Minist-
θre de l’Education nationale, Service de l’enseigne-
ment supιrieur - Direction gιnιrale de l’enseigneme-

nt supιrieur et de la recherche scientifique/lθre dir-
ection - CAE.

Το αντίστοιχο ολλανδόφωνο NARIC είναι το Mi-
nisterie van Onderwijs, Bestuur van het Hoger Ond-
erwijs en Wetenschappelijk Onderzoek - Dienst ge-
lijkwaardigheid.

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 σπου-
δών· 

* 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 πανεπιστηµια-

κής εκπαίδευσης οδηγεί στη λήψη του ενδιάµεσου 
πιστοποιητικού υποψηφίου (candidaat). Ο δεύτερος 
κύκλος οδηγεί στον τίτλο του πτυχιούχου (licentia-
at). O τρίτος κύκλος ισοδυναµεί µε διδακτορικό πτυ-
χίο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

* Υποτροφίες: οι µαθητές που έχουν φοιτήσει επι-
τυχώς στο σχολείο και οι γονείς των οποίων δεν δια-
θέτουν επαρκές εισόδηµα που να επιτρέπει στα παι-
διά τους να παρακολουθήσουν κανονική εκπαίδευ-
ση µπορούν να τύχουν οικονοµικής και πρακτικής 
ενίσχυσης από τις δηµόσιες αρχές. Η εν λόγω ενί-
σχυση συνίσταται σε υποτροφίες και δάνεια σπου-
δών που χορηγούνται σύµφωνα µε τους ίδιους 
όρους. Η εν λόγω οικονοµική ενίσχυση χορηγείται 
από κάθε κοινότητα. 

* Επιλεξιµότητα: η οικονοµική ενίσχυση χορηγεί-
ται βάσει του οικογενειακού εισοδήµατος, της ηλι-
κίας του σπουδαστή που εγγράφεται στο πρώτο 
έτος και των επιδόσεών του. Οι πολίτες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης µπορούν επίσης να λάβουν τέτοιου 
είδους ενίσχυση σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κα-
νόνες που αναφέρονται στο τµήµα Ι.1. του παρόντος 
εγγράφου. 
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από µεγά-
λη ποικιλία εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Η οργάνωσή τους 
καθώς και οι προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά ποικίλλουν 
ανάλογα µε το είδος του ιδρύµατος και το παρεχόµενο αντι-
κείµενο σπουδών.

Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι τα ακό-
λουθα:

* τα πανεπιστήµια, τα οποία προσφέρουν µικρό (bac+2 
(έτη), πρώτος κύκλος) ή µεγάλο (bac+3 (έτη) ή περισσότε-
ρα, 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 εκ-
παίδευση αυτή συνίσταται σε σύντοµη επιµόρφωση (στον 
τεχνολογικό, εµπορικό, παραϊατρικό κλπ. τοµέα) η µεγαλύ-
τερη, δηλαδή διάρκειας 3 τουλάχιστον ετών µετά το απολυ-
τήριο (πολιτικές επιστήµες, µηχανολογία, εµπόριο και διοί-
κηση επιχειρήσεων, κτηνιατρική, νοµικά επαγγέλµατα, αρ-
χιτεκτονική, τηλεπικοινωνία και τέχνες). 

* Μαθήµατα επιπέδου ανώτερου του baccalaureat (post-
baccalaureat) pαρέχονται στα γενικά και τεχνολογικά λύ-
κεια: προπαρασκευαστικές τάξεις για τις ανώτατες σχο-
λές (grandes ecoles) (CPGE)· tµήµατα ανώτερων τεχνικών 
(STS) που προετοιµάζουν σε δύο έτη το δίπλωµα ανώτερου 
τεχνικού (BTS). 

* Εκτεταµένη εκπαίδευση παρέχεται στις ανώτατες σχο-
λές (grandes ιcoles), ιδιωτικές ή δηµόσιες. Οι περισσότεροι 
ανώτεροι δηµόσιοι υπάλληλοι και µηχανικοί της Γαλλίας 
έχουν περάσει από αυτόν τον τύπο του εκπαιδευτικού ιδρύ-
µατος. Ο περιορισµένος αριθµός θέσεων σε συνδυασµό µε 
το γεγονός ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι µιας ειδικής Gra-
nde Ιcole ασκούν στη συνέχεια το ίδιο επάγγελµα, δηµιουρ-
γεί σηµαντικά δίκτυα. Οι κύκλοι των µαθηµάτων διαρκούν 
3 χρόνια. 

Τα περισσότερα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα έχουν 
αναγνωριστεί µε διάταγµα του Υπουργείου Ανώτατης Εκ-
παίδευσης και έχουν το δικαίωµα να χορηγούν επίσηµα πι-
στοποιητικά σπουδών. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

* Τίτλοι σπουδών: προϋπόθεση για την εγγραφή στο πα-
νεπιστήµιο είναι η κατοχή του απολυτηρίου, ενός ισοδύνα-

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

µου πιστοποιητικού ή του εθνικού πτυχίου πρόσβασης σε πα-
νεπιστηµιακές σπουδές (DAEU). Οι µαθητές που επιθυµούν να 
γίνουν δεκτοί σε µια ανώτατη σχολή πρέπει, µετά τη λήψη του 
απολυτηρίου, να προετοιµαστούν σε µια CPGE προπαρασκευ-
αστική τάξη για τις ανώτατες σχολές για τις εισαγωγικές εξετά-
σεις. Οι ευρωπαίοι πολίτες οφείλουν να έχουν λάβει στη χώρα 
καταγωγής τους ένα πτυχίο που να τους επιτρέπει την πρόσβα-
ση στην ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα τους. 

* Εισαγωγή: τα πανεπιστήµια υποχρεούνται να κάνουν δε-
κτούς στο πρώτο έτος όλους τους κατόχους του γαλλικού απο-
λυτηρίου της ίδιας χρονιάς. Οι υποψήφιοι για τις ανώτατες σχο-
λές πρέπει να περάσουν εισιτήριες εξετάσεις, για τις οποίες προ-
ετοιµάζονται σε µια προπαρασκευαστική τάξη για ανώτατες 
σχολές (CPGE)· η εισαγωγή τους γίνεται βάσει του σχολικού φα-
κέλου τους που εξετάζεται από επιτροπή που αποτελείται από 
τους διδάσκοντες καθηγητές. Οι εισιτήριες εξετάσεις στις ανώ-
τατες 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, συνέ-
ντευξη, 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 διαδικα-
σία εγγραφής είναι διαφορετική. Οι ευρωπαίοι πολίτες που επι-
θυµούν να εγγραφούν σε κάποιο πανεπιστήµιο πρέπει να υπο-
βάλουν 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 κεφά-
λαιο για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση· από αυτές εξαιρούνται οι 
φοιτητές που φθάνουν στη Γαλλία στο πλαίσιο διαπανεπιστη-
µιακών συµφωνιών, οι φοιτητές που έχουν υποτροφία από τις 
γαλλικές αρχές ή υποτροφία από διεθνή οργανισµό και τη δια-
χειρίζεται γαλλικό ίδρυµα, οι πολιτικοί πρόσφυγες, κλπ. Όσοι 
επιθυµούν να φοιτήσουν σε εκπαιδευτικό ίδρυµα το οποίο επι-
βάλλει 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 αριθ-
µητικό περιορισµό, εκτός από τις ιατρικές σχολές. Όσον αφορά 
τα άλλα γνωστικά αντικείµενα, οι φοιτητές γίνονται δεκτοί ανά-
λογα 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 Ευ-
ρωπαίοι πολίτες πρέπει να αποδείξουν, µέσω µιας εξέτασης, 
τις γραπτές και προφορικές τους γνώσεις στη γαλλική γλώσ-
σα. Ορισµένες κατηγορίες πολιτών δεν υπόκεινται στην υπο-
χρέωση αυτή. Είναι οι ακόλουθες: οι πολίτες χωρών µε επίση-
µη γλώσσα τη γαλλική, οι γερµανοί φοιτητές που είναι κάτοχοι 
του πτυχίου Allgemeine Hochschulreife (γενικό πτυχίο ικανότη-
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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 approfon-
di de langue franηaise (εµπεριστατωµένο δίπλωµα της γαλλι-
κής γλώσσας). Οι σπουδαστές που επιθυµούν να εγγραφούν 
σε ανώτατη σχολή πρέπει να επιτύχουν στις εισιτήριες εξετά-
σεις· η γνώση της γαλλικής γλώσσας είναι, εποµένως, απαραί-
τητη 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 εκπαί-
δευση. Οι ξένοι φοιτητές που είναι υπήκοοι κράτους µέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε εξαίρεση του φοιτητές ERASM-
US, πρέπει να καταβάλουν αυτά τα δίδακτρα, εκτός εάν λαµ-
βάνουν υποτροφία του αρµόδιου για την τριτοβάθµια εκπαί-
δευση υπουργείου. Το ίδιο ισχύει για όλα τα δηµόσια ιδρύµα-
τα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.Τα δίδακτρα στις δηµόσιες και 
στις ιδιωτικές ανώτατες σχολές εµφανίζουν διαφορές και εί-
ναι υψηλότερα.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση: οι κάτοχοι τίτλου σπουδών δευτερο-
βάθµιας ή ανώτερης εκπαίδευσης ξένης χώρας, οι οποίοι επι-
θυµούν να σπουδάσουν στη Γαλλία πρέπει να απευθυνθούν 
στο εκπαιδευτικό ίδρυµα της επιλογής τους: την απόφαση 
σχετικά µε την αναγνώριση των διπλωµάτων λαµβάνει ο πρό-
εδρος ή ο διευθυντής του ιδρύµατος στο οποίο επιθυµεί να εγ-
γραφεί ο ενδιαφερόµενος. Υπάρχει το ενδεχόµενο χορήγησης 
µερικής ή πλήρους απαλλαγής σπουδών, κατόπιν προτάσεως 
παιδαγωγικής επιτροπής η οποία αποφαίνεται βάσει του φα-
κέλου του αιτούντος. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί κλάδοι έχουν 
θεσπίσει, ωστόσο, διαφορετική διαδικασία εισαγωγής (ιατρι-
κή, 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 ακαδη-
µαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο).

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, χορηγούνται τα ακόλουθα πι-
στοποιητικά και πτυχία:

- πρώτος κύκλος: DEUG (diplome d’etudes universitaires 
generales) pτυχίο γενικών πανεπιστηµιακών σπουδών ή DEU-
ST (diplτme d’etudes universitaires scientifiques et technologi-
ques) πτυχίο επιστηµονικών και τεχνολογικών πανεπιστηµια-
κών σπουδών, διάρκειας δύο ετών (απολυτήριο +2 έτη)· 

- δεύτερος κύκλος: πτυχίο τριετούς φοίτησης (licence - 
DEUG+1έτος) και πτυχίο τετραετούς φοίτησης (maξtrise - li-

cence + 1 έτος) στο πλαίσιο βασικής εκπαίδευσης και εκπαί-
δευσης επαγγελµατικού χαρακτήρα· τεχνικό πτυχίο τετραε-
τούς φοίτησης (maξtrise) (DEUG + 2έτη) ύστερα από εκπαί-
δευση µε επαγγελµατική κατεύθυνση· πτυχίο µηχανικού (ma-
ξtrise + 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 specialise-
es (pτυχίο ανώτατων ειδικευµένων σπουδών) - DESS ( maξtri-
se+1), στο πλαίσιο εκπαίδευσης µε επαγγελµατική κατεύθυν-
ση, και diplτme d’etudes approfondies (pτυχίο εµπεριστατωµέ-
νων 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 το-
µέα της ειδικότητάς τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Υποτροφίες: οι γάλλοι και ευρωπαίοι πολίτες µπορούν να 
λάβουν δύο είδη υποτροφιών: εκείνες που χορηγούνται βά-
σει 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 ορι-
σµένες 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 επιθυ-
µούν να προετοιµάσουν εθνικό ή εγκεκριµένο πτυχίο παρα-
κολουθώντας σπουδές πλήρους χρόνου. Σε περίπτωση επα-
νάληψης 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 εγγε-
γραµµένοι στον πρώτο ή το δεύτερο κύκλο, στα τµήµατα ανώ-
τερης τεχνικής εκπαίδευσης ή στις προπαρασκευαστικές τά-
ξεις 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 επό-
µενο 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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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται στα πανεπι-
στήµια, τα πολυτεχνεία και σε άλλα ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα, δηµόσια ή ιδιωτικά.

Η ανώτατη εκπαίδευση διαιρείται σε τρεις κύ-
κλους, µετά την ολοκλήρωση των οποίων ο φοιτη-
τής λαµβάνει:

* πανεπιστηµιακό δίπλωµα (diploma universitar-
io), µετά από διετείς ή τριετείς σπουδές, 

* πανεπιστηµιακό πτυχίο (diploma di laurea), 
µετά από τετραετείς ή εξαετείς σπουδές (π.χ. ιατρι-
κής), 

* δίπλωµα ειδίκευσης (diploma de specializzazi-
one), µετά από τουλάχιστον διετείς σπουδές, και δι-
δακτορικό ερευνητικό δίπλωµα (diploma di dottor-
ato di ricerca) µετά από τουλάχιστον τριετείς σπου-
δές. 

Τα πτυχία “laurea” και “dottorato di ricerca” πα-
ρέχουν δυνατότητα στον κάτοχο να χρησιµοποιεί 
τον τίτλο Dr (dottore). Μετά την απόκτηση του “lau-
rea”, ο φοιτητής µπορεί να συνεχίσει περαιτέρω ανα-
λυτικές και εντατικές σπουδές στα “scuole di perfez-
ionamento” ή στα “scuole di spezializzazione”.

Οι φοιτητές µπορούν να πραγµατοποιήσουν 
σπουδές που οδηγούν στο πανεπιστηµιακό δίπλω-
µα (diploma universitario) σε πανεπιστήµιο όσο και 
σε σχολές ειδικού στόχου (scuole dirette a fini spe-
ciali).

Τα πανεπιστηµιακά µαθήµατα πραγµατοποιού-
νται µόνο στην ιταλική γλώσσα.

Η ανώτερη εκπαίδευση, µη πανεπιστηµιακού 
επιπέδου, παρέχεται από διάφορα είδη ανώτερων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αφορά δε ιδίως τον τεχνι-
κό τοµέα, όπως ακαδηµίες, ανώτερα ιδρύµατα κα-
λών τεχνών και ωδεία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για την πρόσβαση στους κύκλους σπουδών που 
οδηγούν στη λήψη διπλώµατος (diploma universita-
rio) ή πτυχίου (diploma di laurea), οι µαθητές πρέπει 
να είναι κάτοχοι απολυτηρίου (diploma di maturitΰ). 
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι µη κοινο-
τικοί υπήκοοι πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπου-

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

δών που να έχει εκδοθεί µετά από συνολική φοίτηση 
τουλάχιστον 12 ετών. Αν η διάρκεια είναι µικρότε-
ρη, οι διατάξεις που θεσπίζει κάθε χρόνο το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών προβλέπουν ειδικές ρυθµίσεις για 
τη συµπλήρωσή της.

Εάν η χώρα προέλευσης του µαθητή επιβάλ-
λει άλλους όρους εισαγωγής σε συγκεκριµένη σχο-
λή, 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 περιορισµέ-
νος αριθµός θέσεων για µη κοινοτικούς φοιτητές, 
κατόπιν απόφασης του κάθε πανεπιστηµίου. Οι πο-
λίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπόκεινται σε πο-
σοτικούς περιορισµούς.

Εισαγωγικές εξετάσεις
Η εγγραφή στο πανεπιστήµιο είναι ελεύθερη, 

εκτός από τους κύκλους σπουδών περιορισµένης 
πρόσβασης, που καθορίζονται από την ισχύουσα νο-
µοθεσία, για τους οποίους προβλέπονται εισαγωγι-
κές εξετάσεις. Εάν στη χώρα προέλευσης του µαθη-
τή υπάρχει περιορισµένος αριθµός θέσεων (numerus 
clausus) στην αντίστοιχη πανεπιστηµιακή σχολή, ο 
µαθητής πρέπει να υποστεί επιπλέον δοκιµασία σχε-
τική µε το πρόγραµµα σπουδών που επιλέγει.

Περιορισµένη πρόσβαση:
Η πρόσβαση είναι περιορισµένη για τους ακό-

λουθους κύκλους πανεπιστηµιακών σπουδών: 
Α) κύκλοι σπουδών επιπέδου διπλώµατος (dip-

loma) και πτυχίου (laurea) στις σχολές ιατρικής και 
κτηνιατρικής, έως το ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002·

Β) κύκλοι σπουδών επιπέδου διπλώµατος (diplo-
ma) και πτυχίου (laurea) στις αρχιτεκτονικές σχολές, 
έως το ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000·

Γ) κύκλοι σπουδών επιπέδου διπλώµατος (diplo-
ma), 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 κα-
θορίζονται από τα Πανεπιστήµια και δηµοσιεύονται 
στις σχετικές προκηρύξεις διαγωνισµών.

Ξένες γλώσσες: οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης 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 πανε-
πιστηµιακών εισφορών ορίζεται ότι οι φοιτητές συµ-
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βάλλουν στην κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών που 
προσφέρονται από τα πανεπιστήµια µέσω της πληρω-
µής πανεπιστηµιακών εισφορών και τέλους εγγραφής. 
Από το ακαδηµαϊκό έτος 1995/96, το ποσό αυτό επανα-
καθορίζεται µε ετήσια αναπροσαρµογή βάσει του προ-
βλεπόµενου ποσοστού πληθωρισµού.

Τα πανεπιστήµια κλιµακώνουν το ύψος των πανεπι-
στηµιακών εισφορών για τους κύκλους σπουδών επιπέ-
δου διπλώµατος (diploma) και πτυχίου (laurea) µε κρι-
τήρια δικαιοσύνης και αλληλεγγύης και µε βάση την 
οικονοµική κατάσταση του κάθε φοιτητή, ώστε να βοη-
θούνται 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 υπό-
ψη και το µέγεθος ης οικογένειας.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

α. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισα-
γωγή. Για την πρόσβαση στους κύκλους σπουδών επι-
πέδου 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 δι-
πλωµάτων 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 specializzazio-

ne), 
* διδακτορικό ερευνητικό δίπλωµα (diploma di do-

ttorato di ricerca). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Ο νόµος αριθ. 390 της 2ας ∆εκεµβρίου 1991 “περί 
των κανόνων που διέπουν τα δικαιώµατα πανεπιστη-
µιακών σπουδών” θεσπίζει κανόνες, προς εφαρµογή 
των άρθρων 3 και 34 του Συντάγµατος, “για την άρση 
των οικονοµικών και κοινωνικών εµποδίων που περιο-
ρίζουν την πρόσβαση των πολιτών στην εκπαίδευση 
και, κυρίως, για να δίνεται η δυνατότητα στους ικανούς 

και τους άξιους, έστω και αν στερούνται οικονοµικών 
µέσων, να φθάνουν έως τα πλέον υψηλά επίπεδα σπου-
δών”. Το κράτος είναι υπεύθυνο για τον προσανατολι-
σµό, το συντονισµό και τον προγραµµατισµό των πα-
ρεµβάσεων στα θέµατα που αφορούν το δικαίωµα για 
πανεπιστηµιακές σπουδές. 

Οι περιφέρειες πραγµατοποιούν τις παρεµβάσεις 
που χρειάζονται για την άρση των οικονοµικών και κοι-
νωνικών εµποδίων, µε στόχο την έµπρακτη υλοποίηση 
του δικαιώµατος για πανεπιστηµιακές σπουδές. Οι πε-
ριφέρειες 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 επιπέ-
δου διπλώµατος (diploma) και πτυχίου (laurea) µε βάση 
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε τρία χρόνια 
µε διάταγµα του προέδρου του υπουργικού συµβου-
λίου. Παράλληλα µε τα οικονοµικά µέσα που διαθέ-
τουν οι περιφέρειες, ο υπουργός προβλέπει, µε το “Τα-
µείο ολοκληρωµένης παρέµβασης”, τη χορήγηση χρη-
µατοδοτήσεων για την αύξηση του αριθµού των φοιτη-
τικών υποτροφιών.

∆ίδακτρα:Τα δίδακτρα καταβάλλονται µε την εγ-
γραφή και µπορούν να πληρωθούν µε δόσεις ή εφάπαξ. 
Η πληρωµή γίνεται µέσω ειδικών εντύπων ταχυδροµι-
κού λογαριασµού, τα οποία µπορείτε να ζητήσετε από 
τη γραµµατεία της σχολής.

- Απαιτήσεις εισαγωγής στο πανεπιστήµιο:
Η βασική απαίτηση εισαγωγής στα ιδρύµατα τριτο-

βάθµιας εκπαίδευσης για όλους τους υποψηφίους είναι 
να κατέχουν απολυτήριο ανώτερου δευτεροβάθµιου 
σχολείου ισοδύναµο µε το “diploma de maturitα”. Οι ξέ-
νοι 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 πληρο-
φόρησης για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση” (NARIC). 
Απευθυνθείτε γραπτά στο ιταλικό γραφείο του NAR-
IC, 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 µπο-
ρούν ακόµη να διαβιβάσουν την αίτησή τους στα ιταλι-
κά προξενεία ή πρεσβείες της χώρας καταγωγής τους. 
Αυτά θα διαβιβάσουν άµεσα την αίτηση στο πανεπι-
στήµιο στο οποίο ζητείται εισαγωγή ή από το οποίο ζη-
τείται ακαδηµαϊκή αναγνώριση του πτυχίου.
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Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στη Βόρεια Ιρλανδία 
είναι ίδια µε εκείνη της Αγγλίας και της Ουαλίας. Συ-
νεπώς αναφέρονται µόνο οι σηµαντικές ιδιοµορφίες 
της Βόρειας Ιρλανδίας.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Από το 1992, σχεδόν όλα τα ανώτατα εκπαιδευ-
τικά ιδρύµατα στο Ηνωµένο Βασίλειο ανήκουν σε 
µία και µόνο κατηγορία. Ωστόσο, λόγω της διαφο-
ρετικής ιστορίας τους και των άλλοτε διαφορετικών 
µεθόδων χρηµατοδότησης, εξακολουθούν να υπάρ-
χουν 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 σχε-
τικούς όρους. Τα περισσότερα πανεπιστήµια παρέ-
χουν τη δυνατότητα έρευνας, καθώς και ευρύ φά-
σµα µαθηµάτων προπτυχιακού και µεταπτυχιακού 
επιπέδου. Κατά κανόνα, τα παλαιά πανεπιστήµια 
δεν παρέχουν επαγγελµατική κατάρτιση, ενώ πολ-
λά από τα νέα πανεπιστήµια - ιδίως τα πρώην πολυ-
τεχνεία παρέχουν περισσότερες δυνατότητες πρα-
κτικών εφαρµογών.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Προϋποθέσεις εισαγωγής
Αγγλία, Ουαλία: 
Τίτλοι σπουδών: κάθε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκ-

παίδευσης εφαρµόζει δική του πολιτική στο θέµα της 
αποδοχής. Γενικά, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιτύ-
χει και να έχουν λάβει βαθµούς ίσους ή µεγαλύτερους 
από C σε τρία τουλάχιστον µαθήµατα των εξετάσεων 
GSCE και να έχουν επιτύχει σε δύο διαφορετικά µαθή-
µατα 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 βαθµο-
λογία σαφώς µεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτού-
µενη. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυ-
µούν να παρακολουθήσουν πλήρες πρόγραµµα σπου-
δών πρέπει να αποδείξουν ότι το επίπεδο εκπαίδευσής 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/uk/10794.htm

τους τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραµ-
µα 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 εκπαί-
δευση απαιτείται κατά κανόνα να έχουν λάβει βαθµούς 
ίσους ή µεγαλύτερους από C σε τρία τουλάχιστον µα-
θήµατα 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 ισο-
δύναµο πιστοποιητικό (συµπεριλαµβανοµένου του Hi-
ghers στη Σκωτία). Όλα τα ιδρύµατα θεωρούν σήµερα 
ότι δύο µαθήµατα του GCE-AS και δύο µαθήµατα επι-
πέδου 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 θέ-
σεις, τα περισσότερα ιδρύµατα απαιτούν πολύ υψηλό-
τερα επίπεδα από τα ελάχιστα. Εναλλακτικά προσόντα, 
συµπεριλαµβανοµένων των προσόντων στην επαγγελ-
µατική εκπαίδευση, γίνονται ολοένα και πιο αποδεκτά. 
Εκτός από αυτές τις απαιτήσεις, τα ιδρύµατα ορίζουν 
τους δικούς όρους εισαγωγής, και µάλιστα διαφορετι-
κούς ανάλογα µε το µάθηµα που θέλει να παρακολου-
θήσει ο σπουδαστής. Ορισµένα µαθήµατα απαιτούν 
από το σπουδαστή να έχει προηγουµένως παρακολου-
θήσει 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 µά-
θηµα 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 (Unive-
rsity of Wales) και ορισµένα άλλα ιδρύµατα στην Ουα-
λία προβλέπουν την παρακολούθηση από το σπουδα-
στή ορισµένων µαθηµάτων στην ουαλική γλώσσα και 
απαιτούν να χρησιµοποιείται η γλώσσα αυτή στις εργα-
σίες και στις εξετάσεις.

Τα περισσότερα ιδρύµατα δέχονται επίσης αιτήσεις 
από υποψηφίους άνω των 21 ετών και συχνά εφαρµό-
ζουν πιο χαλαρές προϋποθέσεις εισαγωγής εάν ο υπο-
ψήφιος αποδείξεις ότι τον απαιτούµενο ζήλο και καταλ-
ληλότητα για τον τοµέα σπουδών. Ολοένα και περισ-
σότερα πανεπιστήµια παρέχουν µαθήµατα βάσει ενο-
τήτων ή µε µερικό ωράριο, και πολλά επίσης αναγνωρί-
ζουν ακαδηµαϊκές µονάδες βάσει προηγούµενων σπου-
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δών ή και γνώσεων που έχουν αποκτηθεί άτυπα µέσω 
της εργασίας ή άλλων εµπειριών (Accreditation of Pri-
or Learning - APL ή Accreditation of Prior Exepriental 
Learning - APEL). Τα προπαρασκευαστικά µαθήµατα 
µπορούν επίσης να εξασφαλίσουν την είσοδο στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση. Τα µαθήµατα αυτά παρέχονται 
από κολέγια που αποσκοπούν στο να προετοιµάσουν 
σπουδαστές χωρίς ακαδηµαϊκά προσόντα για την τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση. Τα µαθήµατα απευθύνονται κυ-
ρίως στους σπουδαστές άνω των 21 ετών και σχεδιάζο-
νται 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 συνεντεύ-
ξεις εισαγωγής.

Νumerus Clausus: δεν υπάρχει επίσηµη πολιτική 
για το numerus clausus. Κάθε πανεπιστήµιο αποφασί-
ζει σχετικά µε τον αριθµό φοιτητών που θα δεχθεί σε 
κάθε τµήµα, µε εξαίρεση τις σχολές ιατρικής, οδοντια-
τρικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, για τις οποίες η 
κυβέρνηση καθορίζει τον αριθµό. 

Γλώσσες: το Ηνωµένο Βασίλειο δεν επιβάλλει κα-
µία 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 αποδεί-
ξουν 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 Gra-
de 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 διαπι-
στωθεί η εγκυρότητα των τίτλων σπουδών τους.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αγγλία, Ουαλία: σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτι-
κά ιδρύµατα καταβάλλονται δίδακτρα, τα οποία δια-
κρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα µειωµένα δίδακτρα 
(home fees) και τα πλήρη δίδακτρα για τους ξένους 
φοιτητές (full cost overseas fees). Οι πολίτες του Ηνω-
µένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί 

να καταβάλλουν µειωµένα δίδακτρα, ενώ οι υπόλοι-
ποι ξένοι φοιτητές γενικά καταβάλλουν τα δίδακτρα 
που ισχύουν για τους ξένους. Τα δίδακτρα των φοιτη-
τών της Αγγλίας και της Ουαλίας καθώς και άλλων πο-
λιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιλέξιµα µαθήµα-
τα καταβάλλονται σήµερα από τα LEA (τοπικές εκπαι-
δευτικές αρχές). Ωστόσο, για να µπορούν τα δίδακτρα 
να καταβληθούν από το σύστηµα του Ηνωµένου Βα-
σιλείου, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
πληρούν τα ίδια κριτήρια επιλογής µε εκείνα που πρέ-
πει να πληρούν οι Βρετανοί φοιτητές. Οι όροι αυτοί εί-
ναι: να έχουν την ιθαγένεια, ή να έχουν γονέα µε την 
ιθαγένεια ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, να έχουν συνήθη τόπο διαµονής στον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (ο οποίος περιλαµβάνει τα 15 κρά-
τη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την Ισλαν-
δία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) τα τελευταία τρία 
έτη πριν από την έναρξη των σπουδών, να µην έχουν 
λάβει οποιαδήποτε οικονοµική βοήθεια από το υπουρ-
γείο 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 χρεώ-
νουν δίδακτρα τα οποία καταβάλλονται από τους ορ-
γανισµούς αυτοδιοίκησης.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή 
∆εν υπάρχουν ειδικές συµφωνίες µεταξύ του Ηνω-

µένου 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 ∆ιπλωµά-
των που οδηγούν στην εισαγωγή σε πανεπιστήµια. Η 
αναγνώριση και ισοτιµία αποτελούν θέµατα που υπά-
γονται στην αρµοδιότητα των ιδρυµάτων, τα οποία κα-
νονικά έχουν ένα µακρύ κατάλογο ισοτιµιών που εφαρ-
µόζονται στους υποψηφίους για την εισαγωγή. Λόγω 
των διαφορών µεταξύ του εκπαιδευτικού συστήµατος 
του Ηνωµένου Βασιλείου και των συστηµάτων των άλ-
λων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προβλήµατα 
αναγνώρισης είναι µερικές φορές πολύπλοκα.

Αναγνώριση των πτυχίων. Πληροφορίες για την 
αναγνώριση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης των πτυχίων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ-
µάτων της Αγγλίας και της Σκωτίας µπορούν να λη-
φθούν από τα κέντρα NARIC (κέντρα πληροφόρησης 
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για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σε εθνικό επί-
πεδο). Το NARIC δεν ασχολείται άµεσα µε άτοµα. Απευ-
θυνθείτε στο τοπικό κέντρο θέσεων εργασίας ή διαβιβά-
στε 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 οδη-
γούν σε τίτλο σπουδών που ονοµάζεται Bachelor και δια-
κρίνεται σε Bachelor of Arts (BA) και Bachelor of Scien-
ces (BSc). Οι σπουδές διαρκούν γενικά τρία έτη, αλλά σε 
ορισµένους τοµείς µπορεί να διαρκέσουν περισσότερο.

* Τα µεταπτυχιακά διπλώµατα (Higher degrees) λαµ-
βάνονται µετά από επιτυχή παρακολούθηση των µαθη-
µάτων ή προσωπική έρευνα ή συνδυασµό των δύο. Η 
απονοµή τους πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα: 

* Τα Master’s Degrees συνήθως απαιτούν τουλάχι-
στον ένα έτος πλήρων σπουδών (συνήθως δύο έτη)· 

* Τα διδακτορικά απονέµονται µετά από την υποβο-
λή διατριβής (thesis) 

Σκωτία: τα πτυχία (degrees) απονέµονται µετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση 3ετών πλήρων σπουδών (Ordina-
ry Degree) ή 4ετών σπουδών, οι οποίες γενικά είναι πιο 
ειδικευµένες και απαιτητικές (Honours Degree). Το πρώ-
το 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. Ολοέ-
να και περισσότερα ιδρύµατα απονέµουν διπλώµατα Ba-
chelor, όπως π.χ. στη µηχανολογία (engineering) και στα 
παιδαγωγικά. Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα λήγουν µε µε-
ταπτυχιακά διπλώµατα µετά από ένα έτος ή µε Masters 
degree µετά από ένα ή δύο έτη µαθηµάτων. Τα διπλώµα-
τα έρευνας (MPhil, PhD) απονέµονται σχεδόν σε όλα τα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Αγγλία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία: Η οικονοµική 
υποστήριξη των φοιτητών της τριτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης βρίσκεται υπό επανεξέταση. Οι παρακάτω παράγρα-
φοι περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί σήµερα. 

Υποτροφίες: Εκτός από τα δίδακτρα (βλ. ανωτέρω) 
οι υποτροφίες που καταβάλλονται αυτοδικαίως στους 
φοιτητές (mandory awards) περιλαµβάνουν και υπο-
τροφία επιβίωσης. Σκοπός αυτής της υποτροφίας είναι 
να συµβάλλει στα έξοδα επιβίωσης του φοιτητή. Οι υπο-
τροφίες αυτές εξετάζονται από τα LEA (Education and 
Library Boards στη Β.Ι.) σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθε-
σία, ενώ οι γονείς ή σύντροφοι συνεισφέρουν στις περισ-
σότερες 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 (de-
scretionary awards) εάν ο φοιτητής δεν δικαιούται αυ-
τοδικαίως υποτροφίας (mandatory award) ή εάν τα µα-
θήµατα που παρακολουθεί δεν προβλέπουν τέτοιου εί-
δους υποτροφία.

Σκωτία: Υποτροφίες: Ο οργανισµός Student Awar-
ds Agency for Scotland προβλέπει ενίσχυση για τους φοι-
τητές που παρακολουθούν πλήρες πρόγραµµα ανώτα-
της εκπαίδευσης παρόµοια γενικά µε εκείνη που προβλέ-
πουν οι εκπαιδευτικές αρχές στο υπόλοιπο Ηνωµένο Βα-
σίλειο. Κατά περίπτωση υποτροφίες (discretionary awa-
rds) µπορούν επίσης να χορηγηθούν από τις περιφερεια-
κές εκπαιδευτικές αρχές για τους φοιτητές που παρακο-
λουθούν άλλα µαθήµατα µε πλήρες ή µερικό πρόγραµ-
µα.

Αγγλία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία: Επιλε-
ξιµότητα για mandatory award: οι φοιτητές της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης µπορούν να τύχουν οικονοµικής ενίσχυσης 
εάν πληρούν ορισµένα κριτήρια επιλεξιµότητας. Ο πρώ-
τος όρος είναι να έχουν διαµείνει επί τρία έτη στο Ηνωµέ-
νο Βασίλειο, ούτως ώστε να έχουν δικαίωµα για την κα-
ταβολή των διδάκτρων για εγκεκριµένα µαθήµατα.

Αγγλία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία: Φοι-
τητικά δάνεια: Σκοπός των φοιτητικών δανείων είναι 
να συµπληρώνουν τις υποτροφίες σπουδών. Για να λά-
βουν οι φοιτητές φοιτητικό δάνειο πρέπει να παρακο-
λουθούν µαθήµατα που παρέχουν δικαίωµα υποτροφίας 
και να πληρούν οι ίδιοι τα κριτήρια επιλεξιµότητας. Γενι-
κά, οι φοιτητές πρέπει να πληρούν τους όρους διαµονής, 
να παρακολουθούν πλήρες πρόγραµµα µαθηµάτων της 
ανώτατης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό επίπεδο ή αντί-
στοιχο 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 µαθήµα-
τα 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 γίνε-
ται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της µη υποχρεωτι-
κής και ανώτατης εκπαίδευσης. Τα ποσά αυτά χορηγού-
νται στις περιπτώσεις στις οποίες η πρόσβαση στην εκ-
παίδευση µπορεί να εµποδιστεί για οικονοµικούς λόγους, 
ή εφόσον οι φοιτητές, για οποιοδήποτε λόγο, αντιµετω-
πίζουν πραγµατικές οικονοµικές δυσχέρειες. Οι υπήκο-
οι του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που εργάζονται 
στο Η.Β., οι σύζυγοί τους και τα τέκνα τους, που δεν πλη-
ρούν τον όρο της συνήθους τριετούς διαµονής, µπορούν 
να λάβουν αυτά τα ποσά (Αccess Funds), εφόσον πλη-
ρούν ορισµένους όρους.
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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 θετι-

κή εκπαίδευση, που οµοιάζει µε αυτή του παραδο-
σιακού πανεπιστηµίου, αλλά περιέχει περισσότερες 
τεχνικές εφαρµογές, προσφέρονται ως κέντρα βά-
ρους κυρίως η ηλεκτρολογία, η µηχανολογία, οι επι-
στήµες πολιτικού µηχανικού και η αρχιτεκτονική. 
Ειδικές σχολές περιλαµβάνουν το πανεπιστήµιο για 
εδαφοκαλλιέργεια της Βιέννης και η σχολή µεταλ-
λειολόγων 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 εισαγωγι-
κές εξετάσεις. Υπάρχουν δύο τύποι τέτοιων ανώτα-
των σχολών: οι σχολές εικαστικών και εφαρµοσµέ-
νων τεχνών και οι σχολές µουσικών και θεατρικών 
τεχνών.

Ανώτατες σχολές ειδίκευσης
Πρόκειται για σχολές 3-4ετούς φοίτησης, µετά 

την µέση εκπαίδευση, µε επιστηµονικοεπαγγελµα-
τικό χαρακτήρα που είναι αναγνωρισµένες από το 
κράτος ως σπουδές ανώτατης ειδίκευσης. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

* Τίτλοι σπουδών: Μοναδική προϋπόθεση για 
την εισαγωγή στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης είναι το απολυτήριο της δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης. Οι κάτοχοι απολυτηρίου µπορούν να εγ-
γραφούν σε ένα ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

της επιλογής τους. Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να δια-
θέτουν ένα ισοδύναµο απολυτήριο δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

* Εισαγωγή: Για ορισµένους κύκλους σπουδών, 
και σε περίπτωση που στη δευτεροβάθµια εκπαίδευ-
ση 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 εκά-
στοτε διατάξεις του κράτους στο οποίο εκδίδεται το 
απολυτήριο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Για 
την εισαγωγή σε πανεπιστήµια καλλιτεχνικών κα-
τευθύνσεων, οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να διαθέ-
τουν καλλιτεχνικό ταλέντο, πρακτικές εµπειρίες ή 
τις απαραίτητες σωµατικές ικανότητες. 

* Numerus Clausus: Γενικά δεν υπάρχει περιορι-
σµός στον αριθµό των εισακτέων. Παρ? όλα αυτά, 
σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να περιοριστεί ο 
αριθµός των φοιτητών λόγω περιορισµένης δυναµι-
κότητας των πανεπιστηµίων. 

* Γλώσσες: Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να αποδεί-
ξουν ότι διαθέτουν επαρκή γνώση των γερµανικών. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι αυστριακοί φοιτητές καθώς και φοιτητές από 
τα κράτη του ΕΟΧ δεν χρειάζεται να καταβάλουν δί-
δακτρα.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισα-
γωγή: 

Εφαρµόζεται η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Ισο-
τιµία των ∆ιπλωµάτων. 

* Αναγνώριση των πτυχίων: Πληροφορίες σχε-
τικά µε την αναγνώριση από άλλα κράτη µέλη της 
ΕΕ των πτυχίων που έχουν αποκτηθεί στην Αυστρία 
διατίθενται από τα κέντρα NARIC (κέντρα πληρο-
φόρησης για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων 
σε εθνικό επίπεδο). 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών και την από-
κτηση διπλώµατος απονέµεται ο τίτλος “Magister”. 

ΑΥΣΤΡΙΑ
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/at/10794.htm
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Για την απονοµή ενός ακαδηµαϊκού τίτλου (Sp-
onsion) ή ενός διδακτορικού τίτλου (Promotion) 
το πανεπιστήµιο εκδίδει ένα πιστοποιητικό στο 
οποίο αναφέρονται το είδος των σπουδών και το 
αντίστοιχο δίπλωµα. Φοιτητές που έχουν ολο-
κληρώσει τις σπουδές τους µπορούν να ζητή-
σουν την έκδοση ενός πτυχίου (Absolutorium). 
Η απόκτηση ενός ακαδηµαϊκού τίτλου δεν αντι-
στοιχεί κατ? ανάγκη σε δικαίωµα άσκησης επαγ-
γέλµατος.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

* Επιδοτήσεις σπουδών: Ο δηµόσιος τοµέας 
και, εν µέρει, ο ιδιωτικός τοµέας παρέχουν στους 
φοιτητές µια άµεση ή έµµεση ενίσχυση υπό διά-
φορες µορφές. Η έµµεση ενίσχυση χορηγείται 
ανεξάρτητα από την ανάγκη που έχει ο φοιτη-
τής και αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος των κρα-
τικών επιδοτήσεων. Στις έµµεσες ενισχύσεις συ-
γκαταλέγονται οικογενειακά επιδόµατα (δίδε-
ται στους γονείς) και ασφαλιστικές και φορο-
λογικές απαλλαγές για παιδιά που φοιτούν σε 
πανεπιστήµιο. Οι άµεσες ενισχύσεις αποτελούν 
ένα µικρό µόνο µέρος των κρατικών παροχών. 
Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών προϋποθέ-
τει την ύπαρξη ανάγκης και έχει τη µορφή συµ-
βολής στις δαπάνες των γονέων για τις σπουδές 
των παιδιών τους. 

* Επιλεξιµότητα: Οι σπουδαστές που αιτού-
νται επιδότηση σπουδών ελέγχονται όσον αφο-
ρά την οικονοµική τους κατάσταση και τις επι-
δόσεις 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 γο-
νείς τους ή αν πρέπει να διαµένουν στον τόπο 
που σπουδάζουν. Έγγαµοι σπουδαστές δικαιού-
νται υψηλότερο επίδοµα. Πολίτες της ΕΕ µπο-
ρούν 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 δικαιο-
ύνται 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 συ-
νεχίζει να καταβάλλεται και για σπουδές στο 
εξωτερικό. 

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

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διακρίνονται 
σε πανεπιστήµια, πανεπιστηµιακά κέντρα, άλλα ιδρύµα-
τα ανώτατης εκπαίδευσης και ιδρύµατα µη ακαδηµαϊκής 
ανώτερης εκπαίδευσης στο πεδίο της επαγγελµατικής 
(τεχνικής και εµπορικής) εκπαίδευσης.

Οι πανεπιστηµιακές σπουδές παρέχουν κανονική, µα-
κροπρόθεσµη και µεταπτυχιακή εκπαίδευση σε παραδο-
σιακά πανεπιστηµιακά θέµατα. Η ∆ανία υιοθέτησε πρό-
σφατα µια αγγλοαµερικανική δοµή µε την εισαγωγή των 
διπλωµάτων Bachelor και Ph.D. Οι συνήθεις πανεπιστη-
µιακές σπουδές σήµερα συνίστανται σε σπουδές που κα-
ταλήγουν στο Bachelor’s degree και ακολουθούνται από 
διετή φοίτηση που καταλήγει στο Candidatus degree (επί-
πεδο Master). Τρία έτη επιβλεπόµενων µεταπτυχιακών 
σπουδών µετά το Master καταλήγουν στο Ph.D.

Τα άλλα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης στον πα-
νεπιστηµιακό τοµέα παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτι-
ση σε τοµείς όπως η µηχανική, η κτηνιατρική, η ιατρική, 
η φαρµακευτική, η αρχιτεκτονική, η µουσική, οι καλές τέ-
χνες και οι εµπορικές σπουδές. 

Τα ιδρύµατα µη ακαδηµαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης παρέχουν σύντοµους και µεσαίας διάρκειας κύκλους 
σπουδών, ιδιαίτερα στους τοµείς των εµπορικών και τε-
χνικών σπουδών, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής εργα-
σίας και της υγείας. Ειδικά κολλέγια καταρτίζουν δασκά-
λους για το Folkeskole.Υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθ-
µός 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 πι-
στοποιητικό απολυτήριων εξετάσεων ανώτερου δευτερο-
βάθµιου σχολείου (Studentereksamen), το πιστοποιητικό 
ανώτερων προπαρασκευαστικών εξετάσεων (HØjere Fo-
rberedelseseksamen), το πιστοποιητικό ανώτερων εµπο-
ρικών εξετάσεων (HØjere Handelseksamen) και το πιστο-
ποιητικό ανώτερων τεχνικών εξετάσεων (HØjere Tekni-
sk Eksamen). Για τα µη ακαδηµαϊκά ιδρύµατα είναι δυνα-
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τόν, εντούτοις, να γίνουν δεκτοί σπουδαστές που δεν 
διαθέτουν αυτούς τους τίτλους εναλλακτικές απαιτή-
σεις µπορεί να είναι η παρακολούθηση των 9-10 ετών 
στο σχολείο, η εµπειρία σε εργασία ή µια εξέταση ει-
σαγωγής. 

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 λε-
γόµενου συστήµατος δύο ποσοστώσεων (Two Quota 
System), πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι υπάρχουν δύο 
οµάδες εισαγωγής µε διαφορετικά κριτήρια και µεθό-
δους 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 χαµη-
λό µέσο όρο στις απολυτήριες εξετάσεις ή διαθέτουν 
εναλλακτικούς τίτλους ή ισοδύναµο αλλοδαπό τίτλο 
δευτεροβάθµιων σπουδών. Οι πολίτες της ΕΕ επιλέ-
γονται στα πλαίσια της δεύτερης οµάδας. Κρίνονται 
βάσει του βαθµού τους, εφόσον το απολυτήριό τους 
δευτεροβάθµιου σχολείου αναγνωρισθεί ως ισοδύ-
ναµο προς το δανικό. Αν στη χώρα καταγωγής τους 
απαιτείται µια επιπλέον εισαγωγική εξέταση ή προ-
παρασκευαστική εξέταση, οι υποψήφιοι πρέπει να 
έχουν περάσει και αυτήν. 

* Numerus Clausus: Προβλέπεται numerus cla-
usus 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 εισα-
γωγή: 

Η ∆ανία αναγνωρίζει τους τίτλους σπουδών για 
την εισαγωγή όλων των ευρωπαϊκών χωρών σύµφω-
να µε τους όρους της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του 1953 
για την ισοτιµία των διπλωµάτων που οδηγούν στην 
εισαγωγή σε πανεπιστήµια αναγνωρίζει επίσης το ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές Baccalaureat. Για ορισµένους τίτ-
λους, εντούτοις, οι πολίτες της ΕΕ απαιτείται να περά-

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 χώ-

ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τίτλων ανώτατων 
σπουδών που έχουν αποκτηθεί βάσει του δανικού συ-
στήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να λη-
φθούν από τα κέντρα NARIC (κέντρα πληροφόρη-
σης για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σε εθνι-
κό επίπεδο). 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, παρέχονται οι ακό-
λουθοι 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 επί-
σης τετραετείς σπουδές και ειδικές εξαετείς σπουδές 
για Master’s degree. 

Οι µη ακαδηµαϊκές σπουδές ανώτερης εκπαίδευ-
σης καταλήγουν συνήθως σε δίπλωµα, όπως το ανώ-
τερο τεχνικό ή εµπορικό δίπλωµα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

* Υποτροφίες: Οι υποτροφίες σπουδαστών χο-
ρηγούνται µέσω ενός συστήµατος δελτίου. Όλοι οι 
σπουδαστές που είναι εγγεγραµµένοι στην τριτοβάθ-
µια εκπαίδευση διαθέτουν 70 δελτία, ένα δελτίο ισο-
δυναµεί µε ένα µήνα σπουδών. Οι σπουδαστές µπο-
ρούν να επιλέξουν να χρησιµοποιήσουν το δελτίο σε 
ένα πρόγραµµα κύκλου µακράς διάρκειας ή σε διά-
φορα σύντοµης διάρκειας προγράµµατα. Όταν ένας 
σπουδαστής εγγράφεται σε ένα πρόγραµµα τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης, λαµβάνει δελτία που αντιστοι-
χούν 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 Ένω-
σης που δεν καλύπτονται από τους κοινοτικούς κα-
νόνες που εξηγούνται στο µέρος Ι.1 παραπάνω µπο-
ρούν να καλύπτονται από το κρατικό σύστηµα εφό-
σον έχουν µόνιµη κατοικία στη ∆ανία επί 24 συνα-
πτούς µήνες ή επί 12 µήνες εφόσον είναι παντρεµένοι 
µε άτοµο δανικής ιθαγένειας. Ορισµένα ιδρύµατα πα-
ρέχουν υποτροφίες για αλλοδαπούς. 
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Φινλανδία διαθέτει ένα από τα πυκνότερα 
δίκτυα φορέων ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης 
στην Ευρώπη Όλα τα πανεπιστήµια και οι περισ-
σότερες 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 εξειδι-
κευµένα (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 σπου-
δών (Bachelor) σε όλους σχεδόν τους τοµείς.

Η µη πανεπιστηµιακή τριτοβάθµια εκπαίδευση 
παρέχεται από το ammattikorkeakoulu, που λει-
τουργεί παράλληλα µε τα πανεπιστήµια και παρέ-
χει νέα είδη πτυχίων. Τα πτυχία αυτά έχουν ανα-
γνωριστεί νοµοθετικά ως πτυχία τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης, αλλά έχουν εντονότερο επαγγελµατι-
κό χαρακτήρα απ’ ό,τι τα ακαδηµαϊκά πτυχία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

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

Τίτλοι σπουδών: Οι µαθητές που επιτυγχάνουν 
στις γενικές εξετάσεις στη Φινλανδία έχουν δι-
καίωµα εισαγωγής στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης. 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-

σης, το ίδιο δικαίωµα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που προέρχονται από άλλες χώρες µπο-
ρούν να εισαχθούν σε περίπτωση που το απολυ-
τήριό τους ή άλλο σχετικό πιστοποιητικό παρέχει 
τη δυνατότητα εισαγωγής στα ιδρύµατα τριτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης της αντίστοιχης χώρας.

Εισαγωγή: Τα πανεπιστήµια επιλέγουν τους φοι-
τητές τους σύµφωνα µε τα δικά τους κριτήρια επι-
λογής. 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 πιστο-
ποιητικού επιτυχίας στις γενικές εξετάσεις και στο 
απολυτήριο του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, καθώς και αποτελέσµατα κατά 
τη δοκιµασία επιλογής (πρόκειται για το πιο συνη-
θισµένο σύστηµα) αποτελέσµατα της δοκιµασίας 
εισαγωγής και µόνο βαθµολογία του πιστοποιητι-
κού γενικών εξετάσεων και απολυτήριο δεύτερης 
βαθµίδας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:

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

∆ίδακτρα: Η τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι δωρε-
άν, µολονότι συζητείται, τα τελευταία έτη, το ενδε-
χόµενο καταβολής διδάκτρων. Καταβάλλεται υπο-
χρεωτικά µόνο το (ονοµαστικό) ετήσιο τέλος εγ-
γραφής στη φοιτητική ένωση, µε το οποίο παρέχε-
ται σειρά δωρεάν υπηρεσιών. Οι φοιτητές αγορά-
ζουν το εκπαιδευτικό υλικό, καταβάλλουν τις δα-
πάνες σίτισης και ταξιδιού, αλλά µπορούν να ζη-

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/fi/10794.htm
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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 ευρω-
παϊκές χώρες, σύµφωνα µε τους όρους της Ευρω-
παϊκής Γενικής Συµφωνίας και το Συµπληρωµατικό 
Πρωτόκολλο για την ισοτιµία των διπλωµάτων που 
επιτρέπουν την εισαγωγή σε πανεπιστήµια.
Αντιστοιχία πτυχίων: Η αντιστοιχία µεταξύ οποιου-
δήποτε αλλοδαπού πτυχίου και των αναγνωρισµέ-
νων στην Φινλανδία πραγµατοποιείται µέσω του 
Υπουργείου Παιδείας. Αυτό παρέχει περαιτέρω πλη-
ροφορίες σε αρµόδιους φορείς για ορισµένους ειδι-
κούς κλάδους, όπως επαγγέλµατα υγειονοµικής πε-
ρίθαλψης και νοµικών. Πληροφορίες και έντυπα δια-
τίθενται επίσης και στα αγγλικά. 

Πληροφορίες για την αναγνώριση, από άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πτυχίων που 
έχουν αποκτηθεί βάσει του φινλανδικού συστήµα-
τος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να ληφθούν 
από τα κέντρα NARIC (εθνικά κέντρα πληροφόρη-
σης 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. Πανεπι-
στηµιακά πτυχία θεωρούνται τα εξής:

- κατώτερα ακαδηµαϊκά πτυχία (επίπεδο Bach-
elor), που προϋποθέτουν τουλάχιστον τριετή πλή-
ρη 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.

- διδακτορικό δίπλωµα που προϋποθέτει τέσσε-
ρα έτη πλήρων σπουδών µετά το ανώτερο ακαδη-
µαϊκό πτυχίο.
Μη πανεπιστηµιακά ιδρύµατα:

Τα διπλώµατα χορηγούνται από το ίδρυµα am-
mattikorkeakoulu µετά τη συµπλήρωση του συνό-
λου των σπουδών που απαιτούνται για την απόκτη-
ση πτυχίου. Ο τύπος του πιστοποιητικού που χορη-
γείται καθορίζεται ξεχωριστά από κάθε ίδρυµα.
Οικονοµική συνδροµή

Η οικονοµική βοήθεια από το φινλανδικό κρά-
τος διακρίνεται σε επιχορηγήσεις για τους φοιτητές, 
στεγαστικά επιδόµατα και εγγυήσεις φοιτητικών 
δανείων. Οι επιχορηγήσεις και τα στεγαστικά επιδό-
µατα καταβάλλονται στους φοιτητές ως αντιστάθ-
µιση 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 χρό-
νου, παρατηρείται ότι το ποσοστό των επιχορηγήσε-
ων και των στεγαστικών επιδοµάτων αυξάνεται σε 
σχέση µε τα δάνεια που πρέπει να επιστραφούν. 

Η οικονοµική βοήθεια χορηγείται για ένα ακαδη-
µαϊκό έτος κάθε φορά. Οι φοιτητές µπορούν να λά-
βουν 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 ενι-
σχύσεων: Χορηγούνται, επίσης, ξεχωριστές υποτρο-
φίες και επιχορηγήσεις, εφόσον ζητηθούν και εγκρι-
θούν, από διάφορα ταµεία και οργανισµούς.
Επιλεξιµότητα: Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που δεν µπορούν να επωφεληθούν από τους κοινοτι-
κούς κανόνες που εξηγούνται στο τµήµα Ι.1 του πα-
ρόντος εγγράφου µπορούν να λάβουν χρηµατοδό-
τηση σε περίπτωση που έχουν διαµείνει στη Φινλαν-
δία (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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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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 Regio-
nal Technical Colleges (RTCs), που καλύπτουν τους τοµείς 
των εµπορικών σπουδών, της µηχανολογίας, της τεχνολο-
γίας των θετικών επιστηµών και των παραϊατρικών σπου-
δών. Οι σπουδές διαρκούν από 2 έως τέσσερα έτη. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

* Τίτλοι σπουδών: µε ελάχιστες εξαιρέσεις, η εισαγωγή 
στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ιρλανδία εί-
ναι δυνατή µόνο µετά από επιτυχή συµµετοχή στις εξετά-
σεις για το Leaving Certificate ή σε αντίστοιχες εξετάσεις. Οι 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τίτλους σπου-
δών που θα τους επέτρεπαν να εγγραφούν σε ίδρυµα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε άλλο κράτος µέλος γίνονται 
δεκτοί διότι θεωρούνται ότι πληρούν τις βασικές προϋποθέ-
σεις για την εισαγωγή σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην 
Ιρλανδία. 

* Εισαγωγή: οι αιτήσεις για την εισαγωγή σε όλα τα ιδρύ-
µατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης υποβάλλονται στο Ce-
ntral Applications Office (CAO), το οποίο διαθέτει τις θέσεις 
µε βάση τους βαθµούς που έχουν λάβει οι υποψήφιοι στο Le-
aving Certificate. Ο συναγωνισµός για τις θέσεις, ιδίως στα 
πανεπιστήµια είναι πολύ µεγάλος, γι΄αυτό οι υποψήφιοι που 
θα υποβάλλουν αίτηση στο CAO πρέπει να απαριθµήσουν 
τις σπουδές που τους ενδιαφέρουν µε σειρά προτίµησης. Η 
τελική κατανοµή των θέσεων είναι ανάλογη µε τον αριθµό 
των διαθέσιµων θέσεων σε κάθε ίδρυµα, τον αριθµό των αι-
τήσεων και τους βαθµούς των υποψηφίων. Η απόδοση µιας 
θέσης σε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλάδο για τον 
οποίο υπάρχει µεγάλος συναγωνισµός καθορίζεται από το 
σχετικό ίδρυµα. 

* Γλώσσες: οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
έχουν επιτύχει στις εξετάσεις της αγγλικής κατά τη λήψη του 
διπλώµατος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή να έχουν αντί-
στοιχο δίπλωµα αγγλικής. Σε ορισµένα ιδρύµατα γίνονται 
εξετάσεις για να εκτιµηθεί η γνώση της γλώσσας. 

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

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

∆εν υπάρχουν δίδακτρα για τους φοιτητές που παρακολου-
θούν πλήρες πρόγραµµα µαθηµάτων στα εγκεκριµένα ιδρύµα-
τα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή: Η 
Ιρλανδία δεν έχει συνάψει καµία ειδική διµερή συµφωνία σχε-
τικά µε την ακαδηµαϊκή αναγνώριση των διπλωµάτων και των 
περιόδων σπουδών. Τα ξένα διπλώµατα που παρέχουν πρόσ-
βαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας καταγω-
γής θεωρούνται ισότιµα για τα ιρλανδικά ιδρύµατα τριτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης. Το ευρωπαϊκό Baccalaureat αναγνωρίζεται 
επίσης για το σκοπό αυτό. 

* Αναγνώριση των πτυχίων: Πληροφορίες για την ανα-
γνώριση των ιρλανδικών πτυχίων από άλλες χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης µπορούν να ληφθούν από τα κέντρα NARIC. 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Στα πανεπιστήµια, οι τίτλοι σπουδών είναι: 
* Το δίπλωµα Bachelor στους κυριότερους τοµείς σπουδών 

µετά από τρία ή τέσσερα έτη σπουδών (η αρχιτεκτονική και η 
κτηνιατρική διαρκούν πέντε έτη ενώ η οδοντιατρική και η ια-
τρική έξι έτη)· 

* Το δίπλωµα Μaster µετά από ένα έως τρία έτη επιπλέ-
ον σπουδών. 

Επίσης υπάρχει µία σειρά από άλλα προπτυχιακά πανεπι-
στηµικά διπλώµατα. 

Τα περιφερειακά τεχνικά κολέγια χορηγούν µία σειρά από 
διπλώµατα µετά από διετείς σπουδές (Certificate), τριετείς 
σπουδές (Diploma) και σε ορισµένους τοµείς τετραετείς σπου-
δές (Degree). 

XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

* Υποτροφίες: οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης δια-
χειρίζονται ένα πρόγραµµα υποτροφιών σπουδών για την τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση, οι οποίες χορηγούνται µεταξύ άλλων 
βάσει των εισοδηµάτων των γονέων. Σκοπός των υποτροφιών 
είναι να καλύψουν τα έξοδα σπουδών σε ιδρύµατα της τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης καθώς και ένα µέρος των εξόδων επιβίω-
σης. 

* Επιλεξιµότητα: οι όροι που πρέπει να πληρούνται για τη 
χορήγηση αυτών των υποτροφιών καθορίζονται από το Υπουρ-
γείο Παιδείας. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι 
δεν µπορούν να τύχουν της εφαρµογής των κοινοτικών κανό-
νων που παρατίθενται στο σηµείο Ι.1 του παρόντος δελτίου, 
µπορούν ωστόσο να πληρούν τους όρους για το πρόγραµµα 
Middle Level Technician Grants, που είναι ένα ειδικό πρόγραµ-
µα υποτροφιών για τα περιφερειακά τεχνικά κολέγια και για τα 
τεχνολογικά κολέγια. Η ιρλανδική κυβέρνηση χορηγεί επίσης 
ορισµένες υποτροφίες που ενδιαφέρουν κυρίως τους σπουδα-
στές από τα άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στο Λουξεµβούργο πα-
ρουσιάζει αρκετές ιδιορρυθµίες, εφόσον, στην πραγµα-
τικότητα, αφορά µόνο ορισµένους τοµείς και εκπαιδευ-
τικά 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 µα-
θήµατα που δεν διδάσκονται στη χώρα τους.

Εντούτοις, οι περισσότεροι πολίτες του Λουξεµβούρ-
γου που επιθυµούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους 
µεταβαίνουν για το λόγο αυτό στη Γαλλία ή το Βέλγιο. 
Ένας µεγάλος αριθµός λουξεµβούργιων σπουδάζουν επί-
σης στη Γερµανία, την Αυστρία και την Ελβετία. 

Η µη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση παρέχεται από 
διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα· αφορά την τεχνολογία, 
τη διδασκαλία, τη διοίκηση επιχειρήσεων και τους τεχνι-
κούς κλάδους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

* Τίτλοι σπουδών: τα απολυτήρια γενικής και τεχνι-
κής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιτρέπουν την εισα-
γωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Το δίπλωµα τεχνικού 
επιτρέπει την εισαγωγή στην ανώτερη τεχνική εκπαίδευ-
ση. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν 
λάβει στη χώρα καταγωγής τους δίπλωµα ικανότητας για 
την ανώτατη εκπαίδευση ισοδύναµο µε το απολυτήριο 
του Λουξεµβούργου. 

* Εισαγωγή: δεν διενεργούνται εισιτήριες εξετάσεις. 
* Numerus clausus: αριθµητικό όριο προβλέπεται 

µόνο για τους µελλοντικούς διδασκάλους. 
* Γλώσσες: οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 

υπόκεινται σε καµία προϋπόθεση όσον αφορά την επίση-
µη γλώσσα· µολονότι οι γλωσσικές γνώσεις δεν ελέγχο-
νται, απαιτείται επαρκής γνώση των γαλλικών. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι σπουδαστές δεν καταβάλλουν δίδακτρα.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισα-
γωγή: Το Λουξεµβούργο αναγνωρίζει τους τίτλους όλων 

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

των ευρωπαϊκών χωρών δυνάµει πολλών διµερών συµ-
φωνιών 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 χορη-
γείται από το Υπουργείο Παιδείας, κατά κανόνα, µόνο αν 
η χώρα καταγωγής του αλλοδαπού σπουδαστή είναι µέ-
λος του Συµβουλίου της Ευρώπης και έχει υπογράψει τη 
σύµβαση των Παρισίων του 1953. 

* Αναγνώριση των πτυχίων: Τα ξένα πτυχία ανα-
γνωρίζονται συστηµατικά στο Λουξεµβούργο, δεδο-
µένου ότι στο Πανεπιστηµιακό κέντρο µπορεί να ολο-
κληρωθεί µόνο το πρώτο έτος πανεπιστηµιακών σπου-
δών. Συµπληρωµατικές πληροφορίες για την αναγνώ-
ριση των πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν χο-
ρηγηθεί από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπο-
ρούν να ληφθούν από τα κέντρα NARIC (Kέντρα πλη-
ροφόρησης για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων σε 
εθνικό επίπεδο). 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 
πρώτο έτος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης λαµβάνουν 
ένα πιστοποιητικό σε έναν από τους ακόλουθους τοµείς:

* νοµικά και οικονοµία 
* λογοτεχνία και ανθρωπιστικές επιστήµες 
* θετικές επιστήµες. 
Οι µαθητές που έχουν παρακολουθήσει ένα από τα 

διάφορα είδη µη πανεπιστηµιακής τριτοβάθµιας εκπαί-
δευσης λαµβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο (πτυχίο µηχα-
νικού, πτυχίο ανώτατων σπουδών διοίκησης επιχειρήσε-
ων, πιστοποιητικό παιδαγωγικών σπουδών για διδασκά-
λους, πτυχίο παιδαγωγού, δίπλωµα ανώτερου τεχνικού).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

* Υποτροφίες: υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης οι-
κονοµικής ενίσχυσης για σπουδές στο εξωτερικό· η ενί-
σχυση αυτή συνίσταται σε υποτροφίες και δάνεια µε τό-
κους. Χορηγείται για την επίσηµη διάρκεια των σπουδών 
συν ένα έτος· επίσης είναι δυνατό να χορηγηθεί βοήθηµα 
για την κάλυψη των διδάκτρων. 

* Επιλεξιµότητα: το ποσό κάθε υποτροφίας εξαρτά-
ται από το εισόδηµα των γονέων και τα παιδιά που αριθ-
µεί η οικογένεια. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που δεν µπορούν να τύχουν εφαρµογής των κοινοτικών 
κανόνων που αναφέρονται στο σηµείο Ι.1. ανωτέρω, οι 
οποίοι διαµένουν στο Λουξεµβούργο και κατέχουν απο-
λυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας αυτής, 
λαµβάνουν την ίδια οικονοµική ενίσχυση µε τους λου-
ξεµβούργιους σπουδαστές. ∆ιεξάγονται συζητήσεις σχε-
τικά µε τη χορήγηση µιας ενίσχυσης γενικά προς τους 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνει την 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση (Wetenschappelijke 
onderwijs - WO), την ανώτερη (µη πανεπιστηµια-
κή) επαγγελµατική εκπαίδευση (Hoger beroepson-
derwijs - HBO) και το Ανοικτό Πανεπιστήµιο (OU, 
εξ αποστάσεως τριτοβάθµια εκπαίδευση). 

* Η ανώτερη επαγγελµατική εκπαίδευση (HBO) 
παρέχει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρ-
τιση για επαγγέλµατα τα οποία απαιτούν ανώτερο 
επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων. Οι σπουδές 
στην HBO συνδέονται σχεδόν πάντοτε µε ένα συ-
γκεκριµένο 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 κτηνιατρι-
κή (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 µαθή-
µατα παραδίδονται σε γλώσσα άλλη από τα ολλαν-
δικά, κυρίως στα αγγλικά.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

* Πανεπιστήµιο: 
Τίτλοι σπουδών: τα άτοµα που επιθυµούν να ει-

σαχθούν στο πανεπιστήµιο πρέπει να διαθέτουν πι-
στοποιητικό VWO, να περάσουν εξετάσεις σε προ-
παρασκευαστικά µαθήµατα HBO για να λάβουν το 
πιστοποιητικό προπαίδευσης ή να δώσουν εισα-
γωγικές εξετάσεις (colloquium doctum). Οι πολί-
τες χωρών της ΕΕ πρέπει να είναι κάτοχοι απολυ-
τηρίου ολλανδικού σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης ή ισότιµου τίτλου. Για τη συµµετοχή στις εξε-
τάσεις, ωστόσο, ενδέχεται να απαιτείται αποδεδειγ-
µένη γνώση για ορισµένα θέµατα. Αν οι γνώσεις αυ-
τές δεν αποδεικνύονται µε βάση το απαιτούµενο πι-
στοποιητικό VWO, το πανεπιστήµιο θα διενεργήσει 
προκριµατικές εξετάσεις για τα εν λόγω θέµατα. Για 

τους πολίτες της ΕΕ οι προκριµατικές αυτές εξετά-
σεις είναι πάντοτε υποχρεωτικές.

Εισαγωγή: υπάρχει ένα κεντρικό σύστηµα κα-
τανοµής των θέσεων στα διάφορα πανεπιστήµια. Αν 
υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των σπουδαστών 
(Numerus Clausus), τότε αυτοί επιλέγονται µε κλή-
ρο. 

Numerus Clausus: κάθε χρόνο τα ιδρύµατα ή το 
υπουργείο παιδείας, πολιτισµού και επιστηµών λαµ-
βάνουν αποφάσεις σχετικά µε τις σχολές στις οποίες 
εφαρµόζεται περιορισµός του αριθµού των εισακτέ-
ων. Για το ακαδηµαϊκό έτος 1996/1997, ίσχυσε num-
erus clausus σε 23 θεµατικούς τοµείς στην HBO και 
σε έξι στην WO. Εφόσον υπάρχει, ο numerus clau-
sus 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 γί-
νουν δεκτοί για σπουδές στα ολλανδικά πανεπιστή-
µια· πληροφορίες για τις απαιτήσεις και τις ηµερο-
µηνίες των εξετάσεων παρέχονται από τα ίδια τα πα-
νεπιστήµια.

* HBO: Οι σπουδαστές που επιθυµούν να εγγρα-
φούν πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό HAVO, 
VWO ή MBO. Ενδέχεται, ωστόσο, να απαιτείται επι-
πλέον να έχουν διδαχθεί δύο το πολύ συγκεκριµένα 
µαθήµατα σε αυτό το επίπεδο. Εκτός από τις απαι-
τήσεις που αφορούν την προηγούµενη εκπαίδευ-
ση, τα ιδρύµατα ενδέχεται να επιβάλλουν και άλλες 
απαιτήσεις σχετικές µε την άσκηση του συγκεκριµέ-
νου επαγγέλµατος. Και για την εγγραφή στην HBO 
χρησιµοποιούνται πια ένα κεντρικό σύστηµα εισα-
γωγής και κλήρωση: στις περιπτώσεις που το ενδια-
φέρον για κάποια κατεύθυνση υπερβαίνει τον αριθ-
µό των διαθέσιµων θέσεων, γίνεται κλήρωση.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι σπουδαστές των ολλανδικών ιδρυµάτων τρι-
τοβάθµιας εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων των 
πολιτών της ΕΕ, καταβάλλουν δίδακτρα. Οι ετήσιες 
αυξήσεις ορίζονται νοµοθετικά.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/nl/10794.htm
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την ει-
σαγωγή Οι Κάτω Χώρες αναγνωρίζουν τους σχετι-
κούς µε την εισαγωγή τίτλους των άλλων ευρωπαϊ-
κών χωρών σύµφωνα µε τους όρους διαφόρων διµε-
ρών συµφωνιών και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για 
την Ισοτιµία των ∆ιπλωµάτων που οδηγούν στην ει-
σαγωγή σε πανεπιστήµια· επίσης αναγνωρίζει το 
ευρωπαϊκό και το διεθνές baccalaureaat (απολυτή-
ριο 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 αναγνώ-
ρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. Ωστόσο, το 
ίδρυµα είναι ελεύθερο να ακολουθήσει ή να αγνοή-
σει την υπόδειξη του NUFFIC. 

* Αναγνώριση των πτυχίων Πληροφορίες για 
την αναγνώριση των πτυχίων της ολλανδικής τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης από άλλες χώρες ΕΕ παρέχο-
νται στα κέντρα NARIC και στο NUFFIC. 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο τέλος του πρώτου έτους, διεξάγονται “προ-
παιδευτικές εξετάσεις”, τις οποίες πρέπει να περά-
σουν οι σπουδαστές µέσα σε δύο χρόνια. Οι πτυ-
χιακές 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 επίση-
µη δήλωση που αναφέρει µέχρι ποιο σηµείο έφθα-
σαν και ποιες ενδιάµεσες εξετάσεις έδωσαν. Στο πα-
νεπιστήµιο 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 doctora-
ndus, του meester ή του ingenieur. Ο τελευταίος τίτ-
λος χρησιµοποιείται από τους αποφοίτους των πο-
λυτεχνείων και στη γεωπονική σχολή του Wageni-
ngen.

Στα ιδρύµατα της HBO, οι σπουδαστές που περ-
νούν τις πτυχιακές εξετάσεις λαµβάνουν πτυχίο (ge-
tuigschrift van HBO) και είναι δυνατό να τους χορη-
γηθεί και κάποιος τίτλος, όπως ingenieur για τους 
αποφοίτους του τεχνολογικού και του γεωργικού το-
µέα, ή baccalaureus για τους αποφοίτους άλλων κα-
τευθύνσεων σπουδών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Υποτροφίες και δάνεια: οι σπουδαστές µέχρι 
27 ετών υπάγονται στο Νόµο για την παροχή οικο-
νοµικής ενίσχυσης στους σπουδαστές (WSF). Όλοι 
οι σπουδαστές που είναι εγγεγραµµένοι στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση µε πλήρες ωράριο δικαιού-
νται βασική υποτροφία, το ποσό της οποίας εξαρ-
τάται 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 συ-
µπληρωµατική οικονοµική ενίσχυση. Μέρος αυτής 
παρέχεται ως έντοκο δάνειο το οποίο πρέπει να εξο-
φληθεί µετά την ολοκλήρωση των σπουδών και το 
υπόλοιπο ως συµπληρωµατική υποτροφία. Ορισµέ-
νοι σπουδαστές επίσης είναι δυνατόν να δικαιού-
νται επίδοµα µόνου γονέα ή επίδοµα για το σύντρο-
φό τους· τα χρήµατα αυτά συµπληρώνουν τη βασι-
κή υποτροφία και εποµένως δεν πρέπει να επιστρα-
φούν.

Επίσης όλοι οι σπουδαστές δικαιούνται φοιτη-
τικό δελτίο για τα µέσα µαζικής µεταφοράς (κάρτα 
OV) το οποίο τους επιτρέπει να ταξιδεύουν ελεύθε-
ρα σε ολόκληρη τη χώρα· πρέπει να επιλέξουν µετα-
ξύ δελτίου εργάσιµων ηµερών και δελτίου σαββατο-
κύριακου. 

Μετά την ηλικία των 27 ετών, η ενίσχυση χορη-
γείται εξ ολοκλήρου ως έντοκο δάνειο. Η µέγιστη 
περίοδος για τη λήψη ενίσχυσης µε τη µορφή υπο-
τροφίας είναι σήµερα πέντε χρόνια (επίσηµη διάρ-
κεια σπουδών συν ένα επιπλέον έτος). Από την πε-
νταετία και πέρα ο σπουδαστής δικαιούται ενίσχυ-
ση για δύο χρόνια το πολύ ακόµη µε τη µορφή έντο-
κου δανείου. Το µέρος που χορηγείται ως υποτροφία 
δεν επιστρέφεται µόνον εφόσον ο σπουδαστής πλη-
ροί 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 έντο-
κου δανείου. Ανάλογα µε τις επιδόσεις του σπουδα-
στή, το δάνειο µετατρέπεται στη συνέχεια σε υπο-
τροφία 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.
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η δηµόσια αvώτατη εκπαίδευση περιλαµβάvει 
τηv αvώτατη εκπαίδευση σε παvεπιστήµια και πoλυ-
τεχvεία. Η εκπαίδευση στα παvεπιστήµια είvαι πε-
ρισσότερo θεωρητικής κατεύθυvσης εvώ στα πoλυ-
τεχvεία θετικής. Η αvώτατη εκπαίδευση στα παvε-
πιστήµια παρέχει πρoγράµµατα σπoυδώv σε όλo-
υς 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 εισα-
γωγικές εξετάσεις (prova de afericao) κάθε έτoυς. Οι 
µαθητές πρέπει επιπλέov vα έχoυv επιτύχει στις ειδι-
κές εξετάσεις σε oρισµέvα µαθήµατα (provas especif-
icas) 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 αvαγvώ-
ριση της ισoτιµίας τoυ τίτλoυ σπoυδώv τoυς. 

* Εισαγωγή: Iσχύει έvα κεvτρικό σύστηµα εισα-
γωγής πoυ δεv περιλαµβάvει τoυς πoλίτες της ΕΕ. 
Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα πρoβλέπει έvαv πoλύ µι-
κρό αριθµό κεvώv θέσεωv για τις περιπτώσεις αυ-
τές, αvάλoγα µε τις δυvατότητές τoυ και τov αριθ-
µό πoρτoγάλωv υπoψηφίωv. Η εισαγωγή επαφίεται 
στηv κρίση τoυ κάθε ιδρύµατoς. 

* Περιoρισµέvoς αριθµός εισακτέωv (numerus 
clausus): Για τoυς υπoψηφίoυς της ΕΕ ισχύoυv πε-
ριoρισµoί εισαγωγής σε όλα τα παvεπιστήµια καθώς 
και ειδικές ρυθµίσεις. 

* Γλώσσες: ∆εv πρoβλέπovται επίσηµα όρoι σχε-
τικά 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 γρα-
φεία του GCIES (Gabinete Coordenador do Ingre-
sso no Ensino Superior) τον Ιούλιο και Αύγουστο. 
Το GCIES τις διαβιβάζει στα αρµόδια ιδρύµατα, τα 
οποία στη συνέχεια καθορίζουν τη σειρά των υπο-
ψηφίων. Χρεώνονται κάποια ελάχιστα τέλη για τη 
γενική εγγραφή και την εγγραφή στα επιµέρους 
τµήµατα. 

∆ίδακτρα Οι φoιτητές της αvώτατης δηµόσιας 
εκπαίδευσης υπoχρεoύvται στηv καταβoλή διδά-
κτρωv πoυ κυµαίvovται από τo έvα εκπαιδευτικό 
ίδρυµα στo άλλo. Οι πoλίτες της ΕΕ υπoχρεoύvται 
στηv καταβoλή τoυ ιδίoυ πoσoύ. Τo πoσό καθoρίζε-
ται από τo εκπαιδευτικό ίδρυµα σε συvάρτηση µε τo 
µέσo κόστoς τoυ κάθε φoιτητή τoυ.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡIΣΗ

* Αvαγvώριση τίτλωv σπoυδώv για τηv εισα-
γωγή: Η Πoρτoγαλία αvαγvωρίζει τoυς τίτλoυς σπo-
υδώv τωv άλλωv ευρωπαϊκώv χωρώv µε σκoπό τηv 
εισαγωγή, βάσει τωv όρωv της ευρωπαϊκής σύµβα-
σης τoυ 1953 για τηv ισoτιµία τωv τίτλωv σπoυδώv 
πoυ επιτρέπoυv τηv εισαγωγή στα αvώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα. Η απόφαση για τηv αvαγvώριση 
τωv τίτλωv σπoυδώv και τoυ επιπέδoυ τωv αλλoδα-
πώv εκπαιδευτικώv ιδρυµάτωv επαφίεται στη κρίση 
τoυ κάθε εκπαιδευτικoύ ιδρύµατoς. Για τoυς πoλίτες 
της ΕΕ απαιτείται αvαγvώριση τoυ απoλυτηρίoυ δευ-
τερoβάθµιας εκπαίδευσης από τηv Γεvική ∆ιεύθυvση 
βασικής και δευτερoβάθµιας εκπαίδευσης (Direcc-
ao-Geral do Ensino Basico e Secundario). 

* Αvαγvώριση τωv τελικώv τίτλωv σπoυδώv: 
Στα εθvικά κέvτρα εvηµέρωσης περί ακαδηµαϊκής 
αvαγvώρισης (Centros Nacionais de Informacao so-
bre o Reconhecimento Academico (NARIC)) παρέ-
χovται 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 ιv-
στιτoύτα (πoλυτεχvεία) λαµβάvoυv δίπλωµα (grau 
de bacharel) (3ετoύς φoιτήσεως) και δίπλωµα (grau 
de licenciado) (4ετoύς φoιτήσεως).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/pt/10794.htm
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Οικονοµική συνδροµή

* Υπoτρoφίες: Οι φoιτητές αvάλoγα µε τo oικo-
γεvειακό τoυς εισόδηµα, µπoρoύv vα απαλλαγoύv 
από τηv καταβoλή τµήµατoς ή τoυ συvόλoυ τωv δι-
δάκτρωv καθώς και vα λάβoυv υπoτρoφία για τηv 
κάλυψη εξόδωv διαβίωσης, µεταφoράς και σπoυδώv. 
Οι υπότρoφoι φoιτητές απαλλάσσovται από τηv κα-
ταβoλή διδάκτρωv. Ωστόσo, o αριθµός υπoτρoφιώv 
είvαι πoλύ περιoρισµέvoς. Πρoβλέπεται επίσης έvα 
σύστηµα δαvείωv, τα oπoία όµως σπάvια παρέχov-
ται. Οι πoλίτες της ΕΕ µπoρoύv vα υπoβάλoυv αίτη-

ση υπoτρoφίας και αλλαγής διδάκτρωv µε τoυς ίδιo-
υς όρoυς µε τoυς πoρτoγάλoυς φoιτητές. 

* Επιλoγή: Τo oικoγεvειακό εισόδηµα είvαι τo 
βασικό κριτήριo όσov αφoρά τoυς πoρτoγάλoυς φo-
ιτητές. Όσov αφoρά τoυς φoιτητές της ΕΕ πoυ δεv 
µπoρoύv vα τύχoυv της εφαρµoγής τωv κoιvoτικώv 
καvόvωv πoυ πρoβλέπovται στo τµήµα I.1 τoυ πα-
ρόvτoς εγγράφoυ, πρoβλέπovται δύo επιπλέov όρoι: 
Ο φoιτητής πρέπει vα πρoέρχεται από χώρα µε τηv 
oπoία η Πoρτoγαλία έχει υπoγράψει συµφωvία διµε-
ρoύς συvεργασίας και vα τηρείται και η ρήτρα αµo-
ιβαιότητας. 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στη Σουηδία διαιρεί-
ται σε προπτυχιακές σπουδές, µεταπτυχιακές σπου-
δές και έρευνα. Το παρόν σύστηµα τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης άρχισε να ισχύει το 1993 µε το νόµο για 
την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο βασικός στόχος 
της µεταρρύθµισης ήταν να αποκτήσουν τα ανώ-
τατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µεγαλύτερη ελευθερία 
στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε µαθήµατα σπου-
δών και σχετικά µε την τοπική πολιτική εισαγωγής 
σπουδαστών.

Στη Σουηδία, η τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχε-
ται στα πανεπιστήµια και στα πανεπιστηµιακά κο-
λέγια. Υπάρχουν επί του παρόντος 33 κρατικά πανε-
πιστήµια 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 εκπαί-
δευσης, 3 έτη για το πτυχίο και 4 έτη για µεταπτυχια-
κό τίτλο σπουδών. Οι επαγγελµατικές σπουδές σε 
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διαρκούν από 
2 έως 51/2 έτη. ∆ιάφορα προγράµµατα περιλαµβά-
νουν πρακτική εξάσκηση σε συναφή βιοµηχανικό ή 
δηµόσιο κλάδο.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι συνήθως τα σουηδι-
κά, σε ορισµένους τοµείς µεγάλο µέρος της υποχρε-
ωτικής βιβλιογραφίας µπορεί να είναι στα αγγλικά.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

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 πα-
νεπιστηµιακό κολέγιο. Για την εισαγωγή στα ιδρύ-
µατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ένας σπουδαστής 
πρέπει κατ? αρχή να πληροί τις γενικές προϋποθέ-
σεις επιλεξιµότητας που είναι κοινές για όλα τα προ-
γράµµατα ή µαθήµατα και στη συνέχεια να πληροί 
τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας που απαι-
τεί από τους υποψήφιους το συγκεκριµένο πανεπι-
στήµιο ή πανεπιστηµιακό κολέγιο. Οι ειδικές αυτές 
προϋποθέσεις ποικίλλουν ανάλογα µε τον εκπαι-
δευτικό τοµέα. Όλες οι ειδικές γνώσεις που θα απαι-
τούνται από τα πανεπιστήµια και τις ανώτατες σχο-
λές πρέπει να είναι σχετικές µε το πρόγραµµα σπου-
δών τους. Όµως, η κυβέρνηση πρότεινε να ισχύσουν 
από το φθινόπωρο 1997 σαφέστεροι και πιο ενιαίοι 
κανόνες που θα διέπουν την επιλογή και την εισα-
γωγή των σπουδαστών στα πανεπιστήµια και στις 
ανώτατες σχολές.

Προϋποθέσεις: 

* Οι υποψήφιοι είναι επιλέξιµοι για εισαγωγή εάν 
έχουν ολοκληρώσει ένα τριετές εθνικό πρόγραµµα 
σε σχολείο δεύτερου κύκλου δευτεροβάθµιας εκ-

ΣΟΥΗΔΙΑ
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/se/10794.htm
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παίδευσης ή ισοδύναµη σουηδική ή αλλοδαπή εκ-
παίδευση, ή εάν έχουν αποκτήσει ισοδύναµες γνώ-
σεις µέσω άλλων δραστηριοτήτων. Επίσης, οι υπο-
ψήφιοι 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 ιδρύ-
µατα 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 απο-
φασίζουν ποια κριτήρια επιλογής θα χρησιµοποιού-
νται για την εισαγωγή στις σχολές τους και το κατά 
πόσον η διαδικασία επιλογής θα διεξάγεται σε το-
πικό επίπεδο ή µέσω της κεντρικής υπηρεσίας που 
παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο για την Τριτοβάθ-
µια Εκπαίδευση. Για την επιλογή των σπουδαστών 
πρέπει να χρησιµοποιούνται ένα ή περισσότερα από 
τα ακόλουθα κριτήρια: βαθµολογία, έλεγχος πανε-
πιστηµιακής ικανότητας, άλλες ειδικές εξετάσεις, 
προηγούµενη εκπαιδευτική και επαγγελµατική πεί-
ρα. Ο έλεγχος πανεπιστηµιακής ικανότητας (µια γε-
νική, 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 Εκπαί-
δευση 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 γλώσ-
σες πρέπει να έχουν την απαιτούµενη γνώση σουη-
δικών, η οποία έχει αποκτηθεί, π.χ., µέσω ενός ετή-
σιου κύκλου προπαρασκευαστικών µαθηµάτων. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Όλη η δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση στη 
Σουηδία είναι δωρεάν. 

∆εν υπάρχουν δίδακτρα σε σουηδικά πανεπιστή-
µια 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 εισα-
γωγή:

* Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής που είναι 
ισότιµοι µε αυτούς που έχουν αποκτηθεί σε σχο-
λείο δεύτερου κύκλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
αναγνωρίζονται ως τίτλοι σπουδών για την εισαγω-
γή 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 επί-
πεδο). 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υπάρχουν δύο είδη διπλωµάτων: γενικά και 
επαγγελµατικά. Τα 52 επαγγελµατικά διπλώµατα 
(Yrkesexamen) χορηγούνται εφόσον έχουν ολοκλη-
ρωθεί προγράµµατα σπουδών ποικίλης διάρκειας 
(από 2 έως 51/2 χρόνια) και αφορούν κυρίως επαγ-
γέλµατα που απαιτούν επίσηµη έγκριση και εγγρα-
φή σε µητρώο, π.χ. ιατρική.

Τα τρία γενικά διπλώµατα είναι:
* ∆ίπλωµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Hφgskoleex-

amen) µε ειδίκευση που αποφασίζεται από το πα-
νεπιστήµιο 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 σπουδα-
στές που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα εγκεκριµένα από το κράτος· συνίσταται σε 
δύο µέρη, µια υποτροφία και ένα δεύτερο µέρος που 
είναι ένα ανταποδόσιµο δάνειο. Οι σπουδαστές δι-
καιούνται οικονοµικής συνδροµής είτε φοιτούν κα-
νονικά 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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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχεται στα πανε-
πιστήµια (ΑΕΙ) και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα (ΤΕΙ).

Τα πανεπιστήµια αποτελούνται από σχολές οι 
οποίες χωρίζονται σε τµήµατα. Το πρόγραµµα σπου-
δών του τµήµατος οδηγεί σε ένα ενιαίο Πτυχίο.

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) 
περιλαµβάνουν τµήµατα που συγκροτούν σχολές 
οι οποίες καλύπτουν τους βασικούς τοµείς σπου-
δών (γραφικές τέχνες και καλλιτεχνικές σπουδές, 
διοίκηση επιχειρήσεων και οικονοµικά, επαγγέλ-
µατα υγείας και πρόνοιας, τεχνολογία και γεωπο-
νία, εφαρµοσµένη τεχνολογία και τεχνολογία τρο-
φίµων και ειδών διατροφής).Κάθε ΤΕΙ έχει τουλάχι-
στον δύο σχολές και κάθε σχολή τουλάχιστον δύο 
τµήµατα. Το πρόγραµµα σπουδών έχει περισσότερο 
πρακτική κατεύθυνση.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Το ακαδηµαϊκό έτος για τις δραστηριότητες δι-
δασκαλίας διαρκεί από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι 31 
Αυγούστου και χωρίζεται σε δύο εξάµηνα. Το πρώτο 
εξάµηνο αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σε-
πτεµβρίου, το δεύτερο λήγει το δεύτερο δεκαπενθή-
µερο του Ιουνίου. 

Η φοίτηση στο πανεπιστήµιο είναι τουλάχιστον 
4ετής, ενώ στα τεχνολογικά ιδρύµατα τουλάχιστον 
3ετής. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

* Τίτλοι σπουδών: Για την εισαγωγή στα ιδρύµα-
τα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης απαιτείται το απολυ-
τήριο Λυκείου. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να αναγνωρίσουν την ισοδυναµία των πτυ-
χίων τους µε τα ελληνικά. 

* Εισαγωγή: η εισαγωγή των υποψηφίων ρυθ-

Γενικά

Στο εκπαιδευτικό σύστηµα της 
Ελλάδας, ως υποχρεωτική εκπαί-
δευση, ορίζονται τα εννέα πρώ-
τα χρόνια της. Στη συνέχεια ο µα-
θητής µπορεί να προχωρήσει στην 
επόµενη βαθµίδα της ∆ευτεροβάθ-
µιας 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 Εκπαι-

δευτήρια άλλων Υπουργείων 
•  σε Σχολές, Κέντρα Επαγγελµατι-

κής Κατάρτισης άλλων φορέων. 
Ο δρόµος του Ενιαίου Λυκείου 

µπορεί να οδηγήσει τους µαθη-
τές στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευ-
ση, (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
µατα -ΑΕΙ, Τεχνολογικά Εκπαιδευ-

τικά Ιδρύµατα -ΤΕΙ) σε Συµβατι-
κά Προγράµµατα ή Προγράµµατα 
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ή και στο 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), που 
βασίζεται στην εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση. 

Οι µαθητές µπορούν να επιλέ-
ξουν να φοιτήσουν σε ορισµένες ει-
δικότητες των Ινστιτούτων Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης (µεταγυµ-
νασιακά ΙΕΚ) ή αν επιθυµούν να εγ-
γραφούν στα Τεχνικά Επαγγελµα-
τικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), τα οποία 
παρέχουν τεχνική και επαγγελµα-
τική γνώση, ώστε οι απόφοιτοι να 
µπορεί να ασκήσει ορισµένο τεχνι-
κό επάγγελµα. 

Παράλληλα, υπάρχει πάντα η 
δυνατότητα να ασκήσει κάποιος 
ένα επάγγελµα µε το απολυτήριο 
του Ενιαίου Λυκείου. 

Ο δρόµος των Τεχνικών Επαγ-
γελµατικών Εκπαιδευτηρίων ΤΕΕ, 

παρέχει επαγγελµατική εκπαίδευ-
ση και συνδέει τους απόφοιτους µε 
τις ανάγκες της παραγωγικής διαδι-
κασίας. 

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 σπου-
δές 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 αποκτή-
σει επαγγελµατική εµπειρία ορισµέ-
νης διάρκειας.

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα

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



Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Π Α Ι ∆ Ε Ι Α32

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ  2004

µίζεται από ένα σύστηµα γενικών εξετάσεων που 
πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο κατά το δεύτερο 
δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Κάθε υποψήφιος εξε-
τάζεται σε τέσσερα µαθήµατα της επιλογής του (της) 
που διδάχθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας τά-
ξης του Λυκείου. Τα µαθήµατα αυτά προσδιορίζο-
νται από την οικεία δέσµη και οδηγούν σε αντίστοι-
χα τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Κάθε 
υποψήφιος έχει δικαίωµα να επαναλάβει τις εξετά-
σεις όσες φορές θέλει στα τέσσερα αυτά µαθήµατα. 
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης δεν υποχρεού-
νται να λάβουν µέρος σε εισαγωγικές εξετάσεις ή σε 
κάποιου είδους συνέντευξη, µολονότι η διαδικασία 
όσον αφορά την αίτηση εισαγωγής τους είναι αρκε-
τά πολύπλοκη. 

* Numerus Clausus: ο αριθµός των εισακτέων 
είναι περιορισµένος σε όλο το φάσµα της τριτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης. Ο αριθµός των θέσεων που εί-
ναι 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 γνώ-
ση των ελληνικών µέσω ενός πιστοποιητικού γλώσ-
σας 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 απαλ-
λάσσονται 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 ει-
σαγωγή: Η Ελλάδα αναγνωρίζει τους τίτλους για 
την εισαγωγή όλων των ευρωπαϊκών χωρών σύµ-
φωνα µε τους όρους της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για 
την Ισοτιµία των ∆ιπλωµάτων που οδηγούν στην ει-
σαγωγή σε πανεπιστήµια, πλην όµως δεν έχει συ-
νάψει 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 ∆ιαπανε-
πιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 
της Αλλοδαπής - ∆ΙΚΑΤΣΑ) και τα τεχνολογικά εκ-
παιδευτικά ιδρύµατα (το ΄Ιδρυµα Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης - ΙΤΕ). 

Το ∆ΙΚΑΤΣΑ είναι ένα εθνικό κέντρο µή υπα-
γόµενο στο υπουργείο Παιδείας, το οποίο παρέχει 
πληροφορίες και λαµβάνει αποφάσεις για µεµο-
νωµένες περιπτώσεις. Οι αποφάσεις λαµβάνονται 
ύστερα από διαδικασία γνωµοδότησης, η οποία κι-
νείται από τη στιγµή που ζητείται γραπτά έντυπο αί-
τησης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ.

* Αναγνώριση των πτυχίων: Πληροφορίες για 
την αναγνώριση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊ-
κής ΄Ενωσης των πτυχίων που έχουν αποκτηθεί βά-
σει του ελληνικού συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαί-
δευσης µπορούν να ληφθούν από τα κέντρα NARIC 
(Κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακα-
δηµαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο). 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές τελειώνουν τις σπουδές τους και 
λαµβάνουν το πτυχίο τους εφόσον έχουν ολοκληρώ-
σει τον απαιτούµενο αριθµό µαθηµάτων και έχουν 
λάβει τον απαιτούµενο αριθµό διδακτικών µονάδων 
επιτυχώς. . Οι φοιτητές οι οποίοι αποτυγχάνουν σε 
ένα υποχρεωτικό µάθηµα υποχρεούνται να επανα-
λάβουν το µάθηµα αυτό σε επόµενο εξάµηνο. Οι τίτ-
λοι σπουδών χορηγούνται από τα τµήµατα και απο-
τελούν τα Πτυχία των αντίστοιχων τµηµάτων.

Στη συνέχεια οι πτυχιούχοι µπορούν να συνεχί-
σουν τις σπουδές τους για διδακτορικό δίπλωµα, µε 
προϋπόθεση να συντάξουν τη διδακτορική διατριβή 
στα ελληνικά και να επιτύχουν σε δηµόσια προφορι-
κή παρουσίαση µε ακροατήριο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τα συγγράµµατα χορηγούνται δωρεάν από το 
κράτος στους φοιτητές· επιπλέον παρέχεται δωρε-
άν σίτιση, συµµετοχή στο κόστος µεταφοράς και 
στη στέγαση µέσω του κρατικού προϋπολογισµού 
σε φοιτητές που πληρούν ορισµένα κριτήρια.

Χρηµατοδότηση: το κράτος χορηγεί υποτρο-
φίες.

Επιλεξιµότητα: η επίδοση του φοιτητή και η οι-
κογενειακή 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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1. Η διαπολιτισµική επικοινωνία 
σε αναζήτηση

Στην εποχή της µετανεωτερικό-
τητας η διαπολιτιστική επικοινωνία 
καλείται να ενισχύσει τον ουσιαστι-
κό διάλογο ανάµεσα σε λαούς πολύ 
ανόµοιους µεταξύ τους και συνδέ-
εται µε το ζήτηµα που προκύπτει 
σχετικά µε το πώς θα µπορέσουν οι 
σύγχρονες κοινωνίες να «εµπεριέ-
χουν» τις πολυεθνικές, πολυγλωσ-
σικές, 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 πολυπολιτισµι-
κής πραγµατικότητας εκδηλώνεται 
µόνο ως σεβασµός του δικαιώµα-
τος των ατόµων να ανήκουν σε µια 
ιδιωτικά προσβάσιµη πολιτισµική 
ταυτότητα - στο όνοµα της ουδετε-
ρότητας του κράτους (πολιτική των 
ταυτοτήτων) - η προστασία της δεν 
φαίνεται να εξασφαλίζεται.

Το θέµα της «αναγνώρισης» 
συνδέεται στενά µε την κανονιστι-
κή σκοπιά του ζητήµατος της πολυ-
πολιτισµικότητας. Η κοινή ζωή σε 
µια κοινωνία πρέπει να εδράζεται 
στη συνένωση πολιτικής δηµοκρα-
τίας και πολιτισµικής διαφορετικό-
τητας, στο συνδυασµό ισότητας και 
διαφοράς, όπου µπορεί να θεµελιω-

θεί η ελευθερία του υποκειµένου. Η 
πραγµατικότητα όµως των παγκο-
σµιοποιηµένων κοινωνιών µε τα ελ-
λείµµατα και στους δύο τοµείς, δεν 
επιτρέπει να είµαστε αισιόδοξοι: Σε 
αντίθεση µε τον κλασικό ευρωαµε-
ρικανικό ρατσισµό που είχε ως κε-
ντρικό σηµείο αναφοράς τη φυλετι-
κή ανισότητα, σήµερα ο νεορατσι-
σµός διαφοροποιείται και δηµιουρ-
γεί «πολιτισµικό ρατσισµό». Εγγρά-
φεται σε σχέση µε την πολιτισµική 
ταυτότητα στις πολιτισµικές διαφο-
ρές και στο δικαίωµα στη διαφορά3. 
Σηµειώνεται τόσο η µετάβαση από 
τον όρο «φυλή» στον όρο «πολιτι-
σµός» και από τον όρο «ανισότη-
τα» στον όρο «διαφορά», όσο και η 
υποχώρηση των «κλασικών» ρατσι-
στικών στερεοτύπων. Αυτές οι µε-
τατοπίσεις 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 πο-
λιτισµών4. Η ιδεολογία αυτή οδηγεί 
στον αποκλεισµό και στην περιθω-
ριοποίηση µεγάλου αριθµού µειο-
νοτήτων, προσφύγων και µετανα-
στών. Βασικό στοιχείο αυτών των 
αντιλήψεων θεωρείται ο χωρισµός 
των πολιτισµών µε άξονα τη θρη-
σκεία, ο οποίος και επιτρέπει τη συ-
γκρότηση της ταυτότητας στη βάση 
µοντέλων εχθρού-φίλου. Επιπλέον, 

η διαµόρφωση της έννοιας της πο-
λυπολιτισµικότητας επηρεάζεται 
από το πλαίσιο της µονοπολιτισµι-
κής δυτικής παράδοσης του νεότε-
ρου εθνικού κράτους. Αυτό συµβαί-
νει όταν η χρήση ορισµένων πολιτι-
σµικών στοιχείων, όπως η γλώσσα, 
η θρησκεία, η καταγωγή, τα οποία 
συνδέονται µε την εθνική ταυτότη-
τα, στοχεύουν όχι απλώς σε ένα εί-
δος συνοχής των πολιτών, αλλά κυ-
ρίως στη νοµιµοποίηση της εξου-
σίας στο πλαίσιο της εθνικιστικής 
ιδεολογίας.

2. Η διαµόρφωση και η διαχείριση 
της σχέσης µε την ετερότητα

Είναι προφανές πως ό,τι απο-
κλίνει από τις κυρίαρχες και κα-
τεστηµένες αντιλήψεις, δηµιουρ-
γεί δυσκολίες, η αντιµετώπιση των 
οποίων εξαρτάται και από τον τρό-
πο 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 δια-
πιστώνει ότι τα µέλη µιας κοινωνίας, 
ή µιας κοινωνικής οµάδας έχουν την 
τάση να κατατάσσουν άλλα άτοµα 
σε κατηγορίες και να κάνουν δια-
κρίσεις απέναντί τους ανάλογα µε 
τη θέση που τους έχουν αποδώσει 
στην κοινωνική κλίµακα5. Η κατά-
ταξη και οι κατηγοριοποιήσεις που 
προκύπτουν, σχετίζονται αφενός 
µε συγκεκριµένες κοινωνικές σχέ-
σεις και αφετέρου, µε προκαταλή-
ψεις και στερεότυπα που αποδίδουν 

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

*    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, Τµή-
µα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2003, Επιβλέπων: καθ. Κλ. 
Ναυρίδης.

∆ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ Η  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Σ Η
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αξιολογικού τύπου σηµαντικότητα, 
αναδεικνύουν τη διαφορά, και βε-
βαίως στερούν τον «άλλον» από το 
δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού6. Για 
παράδειγµα, τα άτοµα που ανήκουν 
σε λιγότερο ευνοηµένες οµάδες 
(π.χ. µειονότητες), αντιµετωπίζο-
νται συνήθως από τους άλλους ως 
µέλη µιας οµάδας µάλλον, παρά ως 
µοναδικά, εξατοµικευµένα και αυ-
τόνοµα υποκείµενα7. Η διαφορά µε 
τον «άλλον» στηρίζεται στο αίσθη-
µα παντοδυναµίας και αυτάρκειας 
και εγείρει θέµατα εξουσίας και πο-
λιτικής. Ο Λίποβατς αναφέρει ότι οι 
µάζες σε αντίθεση µε την «κοινω-
νία των πολιτών» έχουν στόχο την 
ικανοποίηση της επιθυµίας παντο-
δυναµίας τους και την απόλαυση, 
αλλά πάντα σε βάρος κάποιου άλ-
λου, πάντα µέσω της θυσίας και του 
αποκλεισµού του παράξενου, του 
ξένου, του εχθρού8.

Στην περίπτωση του εθνικι-
σµού, το έθνος µέσα από την αντί-
θεση «έσω-οµάδα» - «έξω οµάδα», 
διαµορφώνει διαδικασίες σχηµατι-
σµού κοινωνικής ταυτότητας που 
είναι δεδοµένες, αποτελούν ανθρω-
πολογική σταθερά και συµβαίνουν 
σε κάθε σχηµατισµό9. Για τον Κα-
στοριάδη, το έθνος αποτελεί µια 
οµάδα, ένα «εµείς», που συγκροτεί-
ται στη βάση συµβόλων που επεν-
δύονται µε κοινωνικές φαντασια-
κές σηµασίες10. Εκπληροί δε τη 
λειτουργία της ταύτισης των µέλων 
της οµάδας και εποµένως την από-
κτηση συγκεκριµένης και σταθερής 
ταυτότητας.

Στην περίπτωση της αναγνώρι-
σης της ταυτότητας και της πολιτι-
κής των ταυτοτήτων που βασίζονται 
στο (ατοµικό ή µιας αναγνωρισµέ-
νης µειονότητας) δικαίωµα στη δια-
φορά, το σύγχρονο κράτος µε το να 
«ανέχεται» ή ακόµα και να προβάλ-
λει το φολκλόρ των πολιτισµικών 
ετεροτήτων, στην ουσία, πρώτον 
συστηµατοποιεί και τονίζει τις δια-
φορετικές ταυτότητες, και δεύτερον 
παραµελεί τις ταξικές και πολιτικές 
διακρίσεις που διαφοροποιούν τους 

πολιτισµούς11. Οι στρατηγικές που 
εφαρµόζονται συνθέτουν το τοπίο 
του πολιτισµού του εκάστοτε κοι-
νωνικού µορφώµατος ως προς την 
αλληλεπίδρασή του µε την ετερότη-
τα και σηµατοδοτούν την πολιτική 
λειτουργία του πολιτισµού.

Τέλος, ίσως αξίζει εδώ να ανα-
φερθεί η άποψη του Said στο έργο 
του Οριενταλισµός* για τον «άλ-
λον»: “∆εν υπάρχει ουσιαστικά κα-
νένας «άλλος» πίσω από την επι-
νόηση και τη µετέπειτα αναπαρά-
σταση της γνώσης για τον συγκε-
κριµένο «άλλο». Οι κατηγοριοποιή-
σεις, οι γενικεύσεις, οι προκαταλή-
ψεις και τα στερεότυπα ενορχη-
στρώνουν, θα λέγαµε τη δηµιουργία 
του «άλλου», ο οποίος ραφινάρεται 
και αντικειµενοποιείται ως αναλ-
λοίωτος, αµετάλλαχτος, µέρος της 
ανθρώπινης φυσικής νοµοτέλειας 
και ως τέτοιος καθολικός, παγκό-
σµιος και αναπόφευκτος”12.

2.1. Το σχολείο και οι εκπαιδευτι-
κοί σε σχέση την ετερότητα

Tο σχολείο, ως θεσµός και ιδε-
ολογικός µηχανισµός του κράτους, 
διαµορφώνει και επιδιώκει να δια-
µορφώνει την εθνική διάσταση της 
ανθρώπινης ταυτότητας13. Άλλω-
στε, εδώ και περισσότερο από έναν 
αιώνα, η πρωτοβάθµια κυρίως εκ-
παίδευση εντάχθηκε στις προτε-
ραιότητες των κρατών και είχε στό-
χο αφενός την εξασφάλιση µιας 
στοιχειώδους εγγραµµατοσύνης, 
και αφετέρου τη σφυρηλάτηση της 
εθνικής ταυτότητας14. Επιπλέον, 
το σχολείο αναπαράγει τις κοινω-
νικές ανισότητες µε την επικράτη-
ση του «πολιτισµικού κεφαλαίου» 
των µαθητών της κυρίαρχης οµάδα-
ς15. Αν η γνώση είναι σχέση, κατά 
πόσο το σύγχρονο σχολείο διευκο-
λύνει τη γνωριµία µε τον «άλλον» 
που ανήκει σε διαφορετική εθνότη-
τα; Και αν η εκπαίδευση θεωρείται 
ως καταστολή της επιθυµίας χάρη 
στην απορρέουσα εξουσία16, κατά 
πόσο µπορούµε να µιλάµε για επι-
θυµία για γνώση και «επιθυµία για 

τον «άλλον»17 όταν ο «άλλος» θε-
ωρείται τόσο µακρινός; Κατά πόσο 
διευκολύνεται όχι απλά η ανοχή/
ανεκτικότητα18, αλλά η επικοινω-
νία ανάµεσα σε ανθρώπους-φορείς 
πολιτισµών στο σχολικό πλαίσιο;

Στην πράξη, και σύµφωνα µε 
ερευνητικά δεδοµένα, οι εκπαιδευ-
τικοί κατηγορούνται για ρατσισµό 
ο οποίος µε τη σειρά του συµβάλλει 
στην αναπαραγωγή φυλετικών ανι-
σοτήτων και στη σχολική αποτυχία-
19. Υιοθετώντας µια αντιρατσιστική 
προσέγγιση, θα λέγαµε ότι το σχο-
λείο καλείται να διαδραµατίσει ση-
µαντικό ρόλο για την εξάλειψή του 
ρατσισµού, σαν να εξαντλούνται 
στην εκπαίδευση οι κοινωνικές και 
πολιτικές ρίζες του ρατσισµού20. 
Η έµφαση σε αυτές τις διαπιστώ-
σεις δίνει την εντύπωση ότι οι φυλε-
τικές ανισότητες µπορούν να µειω-
θούν µε την αλλαγή της στάσης 
και των πρακτικών των εκπαιδευ-
τικών_ πράγµα εξαιρετικά απίθανο 
αφού οι πηγές αυτών των ανισοτή-
των βρίσκονται έξω από την πόρτα 
του σχολείου21.

Στη σύγχρονη ελληνική κοινω-
νία, όπως και σε άλλες της «ανα-
πτυγµένης δύσης» παρατηρείται 
έντονος προβληµατισµός σχετικά 
µε την παιδευτική αξία του σχολείου 
και το ρόλο των εκπαιδευτικών. Επι-
πλέον, ζητήµατα εθνοπολιτισµικών 
διαφορών που εµφανίζονται στα 
εθνικά κράτη και στους υπερεθνι-
κούς οργανισµούς επιβάλλουν τρό-
πους διαχείρισής τους και στο πλαί-
σιο νέων µορφών συναίνεσης των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Σε 
επίπεδο πολιτικών «διαπολιτισµι-
κής εκπαίδευσης»22, και σύµφωνα 
µε στοιχεία του υπουργείου Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
το σχολικό έτος 2002-2003, το σύ-
νολο των αλλοδαπών και παλιν-
νοστούντων µαθητών ήταν: 11.083 
στο νηπιαγωγείο, 67.149 στο δηµο-
τικό, 33.385 στο γυµνάσιο και 18.4-
97 στο λύκειο-ΤΕΕ23. Στην Ελλά-
δα λειτουργούν 24 διαπολιτισµικά 
σχολεία, 500 τάξεις υποδοχής και 
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700 φροντιστηριακά µαθήµατα για 
την εντατική διδασκαλία της ελλη-
νικής γλώσσας24.

Ερευνητικά δεδοµένα για τη 
στάση των εκπαιδευτικών απένα-
ντι σε θέµατα σχετικά µε τη διαπο-
λιτισµική εκπαίδευση δεν υπάρχουν 
πολλά. Σε έρευνα µε θέµα τη διε-
ρεύνηση των αναγκών των εκπαι-
δευτικών και την αξιολόγησή τους 
σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαί-
δευσης και διδακτικής που πραγ-
µατοποιήθηκε µε δείγµα 210 δα-
σκάλων, διαπιστώθηκε ότι το 93,5% 
των εκπαιδευτικών δυσκολεύεται 
να προσεγγίσει ερµηνευτικά το πε-
ριεχόµενο της έννοιας της διαπολι-
τισµικής εκπαίδευσης. Η δυσκολία 
αυτή οφείλεται: α) στην παντελή 
έλλειψη σχετικών µαθηµάτων στο 
περιεχόµενο προγράµµατος σπου-
δών των προπτυχιακών σπουδών 
και β) στην έλλειψη παρόµοιας παι-
δαγωγικής και διδακτικής κατάρτι-
σης στους θεσµούς συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης25.

Επίσης, παρατηρούνται στους 
εκπαιδευτικούς στάσεις εθνοκεντρι-
σµού, δηλαδή εύνοια προς τους µα-
θητές της «δικής µας» οµάδας26. 
Η µονοπολιτισµική και εποµένως, 
εθνοκεντρική εκπαίδευση που οι εκ-
παιδευτικοί έχουν δεχτεί ως µαθη-
τές και ως φοιτητές, συµβάλλει ση-
µαντικά στη διαµόρφωση αυτών των 
στάσεων. Σε πρακτικό επίπεδο, απο-
δίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην εκ-
µάθηση της ελληνικής γλώσσας, ενώ 
η εκτίµηση της µητρικής γλώσσας 
των δίγλωσσων µαθητών και η ανα-
γκαιότητα της διδασκαλίας της δια-
φοροποιούνται ανάλογα µε τον βαθ-
µό 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 πολιτι-
σµικές οµάδες, «επιµένουν να ανα-
θέτουν την ευθύνη για την εκµάθη-
ση της ελληνικής στο οικογενειακό 
περιβάλλον των µαθητών και απο-
ποιούνται την ευθύνη για τη σχο-

λική αποτυχία των µαθητών τους»-
28. Επιπλέον, το θεσµικό πλαίσιο µε 
τις αντιφάσεις που παρατηρούνται 
τόσο στον σχεδιασµό εκπαιδευτι-
κών πολιτικών, όσο και στην εφαρ-
µογή τους29, επιβάλλει συνθήκες 
αβεβαιότητας ως προς την υιοθέτη-
ση συγκεκριµένων θέσεων, (ή του-
λάχιστον προβληµατισµών), και 
µείωση της κριτικής διάθεσης.

2.2. Περιγράφοντας την έννοια 
της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

Ο όρος «διαπολιτισµική εκπαί-
δευση» εµφανίζεται για πρώτη φορά 
στην ελληνική βιβλιογραφία στη δε-
καετία του ’80 και συνδέεται µε την 
επανένταξη των παλιννοστούντων 
µαθητών στο ελληνικό σχολείο και 
τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο 
30. Στις µέρες µας ακούγεται συ-
χνά ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευ-
ση αποτελεί λύση σε ζητήµατα δια-
χείρισης εκπαιδευτικών προβληµά-
των που αντιµετωπίζουν µαθητές 
από διαφορετικές χώρες ή εθνοτι-
κές οµάδες σε µια Ελλάδα που γί-
νεται πολυπολιτισµική. Όµως, η ελ-
ληνική κοινωνία δεν γίνεται τώρα 
πολυπολιτισµική. Αν απαλλαγού-
µε από την ιδέα της µονοπολιτισµι-
κότητας που διέτρεξε το σχεδιασµό 
και την εφαρµογή και εκπαιδευτι-
κών πολιτικών στο πλαίσιο της συ-
γκρότησης και ισχυροποίησης του 
έθνους-κράτους, θα δούµε ότι στην 
Ελλάδα πάντοτε υπήρχαν εθνοτι-
κές µειονότητες ή πληθυσµοί µε κα-
ταγωγή 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 πε-
ριγράψει µια συγκεκριµένη κοινω-
νική πραγµατικότητα και τη διαδι-
κασία εξέλιξής της, και ο όρος «δια-
πολιτισµικότητα» για να περιγρά-
ψει µια διαλεκτική σχέση, µια δυ-
ναµική διαδικασία αλληλεπίδρασης 
και αµοιβαίας αναγνώρισης και συ-
νεργασίας ανάµεσα σε άτοµα διά-

φορων εθνικών/µεταναστευτικών 
οµάδων31. Η πρόθεση «δια» καλεί-
ται να προωθήσει την αλληλεπίδρα-
ση και την επικοινωνία. Η ασάφεια 
των εννοιών πολυπολιτισµικότη-
τα, διαπολιτισµικότητα, πολυεθνι-
κή εκπαίδευση, πολιτιστικός πλου-
ραλισµός - που βασίζεται σε αδυ-
ναµία υιοθέτησης ενός σύγχρονου 
ορισµού για τον πολιτισµό32, χαρα-
κτηρίζει µια προσέγγιση που συχνά 
θεωρείται σαν µια νέα µεταρρύθµι-
ση και λειτουργεί ως πανάκεια για 
την αντιµετώπιση των αδυναµιών 
των εκπαιδευτικών συστηµάτων33. 
Η διαπολιτισµική προσέγγιση απο-
τελεί µαζί µε την αφοµοιωτική, την 
ενσωµατωτική, την πολυπολιτισµι-
κή, την αντιρατσιστική προσέγγι-
ση, τρόπους διαχείρισης της πολυ-
πολιτισµικότητας34. Εφαρµόζοντας 
τη διαπολιτισµική προσέγγιση στην 
εκπαίδευση, διαµορφώνονται προ-
τάσεις για την «αντιµετώπιση» της 
ετερότητας που κατά βάθος, εξα-
ντλούνται σε γενικότητες κι ευχο-
λόγια: «Το να κοιτάξουµε τον άλλον 
µέσα στη διαφορετικότητά του δεν 
σηµαίνει απαραίτητα να προσκολ-
ληθούµε στις αξίες του. Σηµαίνει να 
τον καταλάβουµε καλύτερα για να 
επικοινωνούµε καλύτερα. Κανείς 
δεν έχασε τη ψυχή του θέλοντας να 
καταλάβει τον άλλον. Όµως, χρειά-
ζεται αυτή η συµπεριφορά να είναι 
αµφίδροµη»35.

Ουσιαστικά, η διαπολιτισµική 
προσέγγιση αναπτύσσεται µέσα 
από την κριτική των άλλων µοντέ-
λων διαχείρισης της πολυπολιτισµι-
κότητας και χαρακτηρίζεται από 
πολυσηµία που συχνά προκαλεί 
σύγχυση αναφορικά µε την εφαρ-
µογή της σε επίπεδο εκπαιδευτικών 
πρακτικών. Βασίζεται σε ένα διαπο-
λιτισµικό λόγο που δεν είναι αθώ-
ος, αλλά εκφράζει συγκεκριµένες 
επιλογές οι οποίες µε τη σειρά τους 
στηρίζονται σε συγκεκριµένες ιδε-
ολογίες36. ∆εν είναι τυχαίο νοµίζω 
ότι ο διαπολιτισµικός λόγος παρα-
µένει θεωρητικός και αφηρηµένος, 
εγκλωβισµένος να παράγεται και 

∆ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ Η  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Σ Η



36

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ  2004

να καταναλώνεται κυρίως από θε-
ωρητικούς, χωρίς αντίκρυσµα στο 
κοινωνικό πεδίο. Και αυτό συµβαί-
νει γιατί αυτός ο λόγος επιλέγει να 
µην αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευ-
ση, όπως και ο πολιτισµός, δεν εί-
ναι απαλλαγµένη από την πολιτι-
κή διάσταση µε την οποία βρίσκεται 
σε αλληλεπίδραση. Στην πραγµα-
τικότητα είναι ένας λόγος που συ-
ναρθρώνεται µε την (αν-)ικανότη-
τα των µη-προνοµοιούχων οµάδων 
να διεκδικήσουν δικαιώµατα και 
οφέλη στον χώρο της εκπαίδευσης. 
Η εκπαίδευση αποτελεί πεδίο δια-
πραγµάτευσης εθνοτικών και πο-
λιτισµικών ταυτοτήτων. Ο τρόπος 
που γίνεται αυτή η διαπραγµάτευ-
ση επηρεάζεται, όπως είναι αναµε-
νόµενο, από τις αντιλήψεις για τον 
πολιτισµό που επικρατούν στην ευ-
ρύτερη κοινωνία. Για τον Cummins 
οι σχέσεις εξουσίας που χαρακτηρί-
ζουν τόσο την εκπαιδευτική σχέση, 
όσο και τον σχεδιασµό συγκεκριµέ-
νων πολιτικών και αναλυτικών προ-
γραµµάτων στη διαπολιτισµική εκ-
παίδευση, χρειάζεται να µεταστρα-
φούν σε συνεργατικές αν στόχος 
θεωρείται η ενδυνάµωση των ταυ-
τοτήτων των µαθητών37. Αυτή η 
πρόταση προϋποθέτει βεβαίως την 
υιοθέτηση από την πλευρά των δα-
σκάλων, µιας κριτικής αντίληψης 
σχετικά µε την «µονοπολιτισµικό-
τητα» του εκπαιδευτικού συστήµα-
τος, απόσταση από τον ρόλο τους 
ως εφαρµοστών πολιτικών και εµπι-
στοσύνη στον εαυτό τους για τη δυ-
νατότητα επιλογών στον τρόπο µε 
τον οποίο δοµούν τις µικρο-αλλη-
λεπιδράσεις µέσα στην τάξη. Επει-
δή 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 εντεί-
νονται38, το ερώτηµα που προκύ-
πτει είναι κατά πόσο οι εκπαιδευτι-
κοί της πρώτης γραµµής, αλλά και 
οι σχεδιαστές πολιτικών έχουν τη 
δυνατότητα αναστοχαστικής στά-
σης απέναντι σε θέµατα της δικής 

τους ταυτότητας. 
Ένας ορισµός της διαπολιτισµι-

κής εκπαίδευσης που θα µπορού-
σε 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 εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας (δασκάλους, µαθη-
τές) ότι η πολιτισµική ποικιλία – µε 
την έννοια της πολλαπλότητας των 
αναφορών, των πρακτικών, των κα-
ταβολών – είναι δοµικό χαρακτη-
ριστικό του σχολικού και κοινωνι-
κού χώρου, και στη συνέχεια ότι οι 
καινοτόµες παιδαγωγικές τεχνι-
κές µπορούν όχι µόνο να τη λάβουν 
υπόψη τους, αλλά και να τη χρησι-
µοποιήσουν σαν εµπλουτιστικό, δυ-
ναµικό στοιχείο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας»39. Η περιγραφή αυτή 
επιτρέπει στο σχολείο να λειτουργεί 
σα νησίδα αποδοχής όλων, αποδε-
χόµενο και το ίδιο διαδικασίες αλ-
λαγών αναφορικά µε τους στόχους 
και τις πρακτικές του.

Συµπεράσµατα

Καθώς η διαπολιτισµική εκπαί-
δευση συρρικνώνεται στη διαχείρι-
ση της ετερότητας, το αίτηµα της 
επικοινωνίας των πολιτισµών παρα-
µένει χωρίς απόκριση. Κι αντίστρο-
φα, και ίσως ψυχραιµότερα, η δια-
πολιτισµική επικοινωνία καθώς µε-
ταφράζεται, ή εξαντλείται σε διαχεί-
ριση της ετερότητας από τα σύγχρο-
να κράτη, οι πολιτισµοί (που ζουν 
χάρη στην αλληλεπίδραση και την 
ανταλλαγή) σιωπούν κι αφοµοιώ-
νονται. Το ίδιο κι άνθρωποι, αρνού-
µενοι να επικοινωνούν ως ετερότη-
τες υπό διαχείριση. Μοιάζει να «νι-
κάει» η διαφορά κι όχι η ισότητα.

Αν παραδεχτούµε ότι η ελληνι-
κή κοινωνία στέκει από αµήχανα 
έως εχθρικά µπροστά στην εθνο-
πολιτισµική ετερότητα, µη µπορώ-
ντας να επιλέξει ανάµεσα σε µια 
αφοµοιωτική ή µια πολυπολιτισµι-
κή πρόταση όχι για την ετερότητα, 

αλλά για την ίδια που είναι και ετε-
ρότητα, θα δούµε ότι στο ελληνικό 
σχολείο αντικατοπτρίζεται το µεγά-
λο ερώτηµα του επιθυµητού της σύ-
µπτωσης των εθνικών µε τα εθνο-
τικά κριτήρια στη συγκρότηση και 
την οριοθέτηση ενός διαρκώς συρ-
ρικνούµενου εθνικού κράτους40. 

Από την ανάλυση που προηγή-
θηκε, ελπίζω να είναι σαφές ότι η 
διαπολιτισµική προσέγγιση αφή-
νει πολλά περιθώρια ερµηνείας και 
στην εφαρµογή της προσβλέπει στη 
δηµιουργία συνθηκών διαπολιτι-
σµικής επικοινωνίας µε την έννοια 
της δυνατότητας διαπραγµάτευ-
σης των ταυτοτήτων. Όµως, εκ προ-
οιµίου, εναλλάσσεται ανάµεσα στη 
θέση που αναγνωρίζει τη διαφορά - 
καθώς αυτή η αναγνώριση δικαιο-
λογεί την ύπαρξή της - και συγχρό-
νως τη στιγµατίζει, για να χρησιµο-
ποιήσουµε την ορολογία του Goff-
man, αφού οι προτεραιότητες της 
κινούνται σε επιλογές αφοµοίω-
σης περισσότερο παρά ένταξης των 
µαθητών. Εντασσόµενη στο σχολι-
κό σύστηµα, θεσµό που κατεξοχήν 
στιγµατίζει, έρχεται αντιµέτωπη µε 
το αναπόφευκτο αυτού του στιγµα-
τισµού και ουσιαστικά, αναζητεί τη 
δική της ταυτότητα που τελεί υπό 
διαµόρφωση.
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Κωνσταντίνος Καραµανλής: Είµα-
στε σήµερα εδώ προκειµένου να συζητή-
σουµε ένα θέµα εθνικής σπουδαιότητας, 
ένα θέµα που αφορά άµεσα κάθε ελλη-
νική οικογένεια, ολόκληρη την κοινωνία, 
το µέλλον µας, το µέλλον των παιδιών 
µας, να συζητήσουµε για την κατάστα-
ση στο χώρο της παιδείας και να δροµο-
λογήσουµε έναν εθνικό διάλογο για τη 
σύνθεση των απόψεων.

Είναι βαθιά πεποίθησή µου ότι όπως 
στα εθνικά θέµατα, στα θέµατα εξωτε-
ρικής πολιτικής, έτσι και στην παιδεία 
χρειάζεται εθνική συνεννόηση. ..

…ζούµε σε εποχή ραγδαίων εξελί-
ξεων. Ζούµε στην εποχή της ταχύτη-
τας, της γνώσης, της τεχνολογικής εξέ-
λιξης, της κοινωνίας της πληροφορίας, 
της νέας οικονοµίας, των λεωφόρων του 
κυβερνοχώρου. Οι εξελίξεις στο πεδίο 
των επικοινωνιών και της πληροφορι-
κής επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις 
οικονοµικές και τις κοινωνικές δοµές. Η 
ταχύτητα στην παραγωγή νέων δεδοµέ-
νων επηρεάζει και σε µεγάλο βαθµό κινεί 
τα εκπαιδευτικά συστήµατα σε ολόκλη-
ρο τον κόσµο.

Η επανάσταση της τεχνολογίας, οι 
αναδιαρθρώσεις που συντελούνται στην 
οικονοµία, στην αγορά εργασίας µετα-
µορφώνουν µε καταλυτικό τρόπο τις 
απαιτήσεις για κατάρτιση, για εκπαίδευ-
ση, για παιδεία.

Η επένδυση στις νέες τεχνολογίες εί-
ναι πια βασική προϋπόθεση για την ανά-
πτυξη και τη δηµιουργία νέων, σταθε-
ρών, καλύτερα αµειβόµενων θέσεων ερ-
γασίας. Είναι πρωταρχικός όρος για την 
αντιµετώπιση του πιο µεγάλου κοινωνι-
κού προβλήµατος στον τόπο µας, δηλα-
δή της ανεργίας.

Ζούµε σε µια εποχή, στην οποία κα-
λούµαστε να απαντήσουµε σε βασικά 

ζητήµατα που µας παρέδωσε η περίο-
δος που έκλεισε, αλλά και σε νέες αυξη-
µένες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, 
µια εποχή που αφενός διψά για πολιτι-
σµό, για αξίες, για αρχές και αφετέρου 
απαιτεί να κατακτήσουµε τις νέες τεχνο-
λογίες, µια εποχή στην οποία η παιδεία 
και ο πολιτισµός αποτελούν την πιο δυ-
ναµική ατµοµηχανή για την ανάπτυξη, 
τον πιο αποτελεσµατικό µοχλό για δί-
καιη αναδιανοµή του εισοδήµατος, τον 
πιο ισχυρό φόβο για κάθε πολίτη, κυρίως 
για κάθε νέα και για κάθε νέο, µια επο-
χή την οποία θα κερδίσουν οι λαοί που 
επενδύουν πρωτίστως στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, στις νέες τεχνολογίες και την 
πληροφορική, στην παιδεία και τον πο-
λιτισµό.

…ως προς αυτές τις γενικές διαπι-
στώσεις πιστεύω ότι λίγο πολύ συµφω-
νούµε όλοι µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα.

Πέρα απ’ αυτά, όµως, έχω την πεποί-
θηση ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε σε 
πολύ περισσότερα. Άκουσα πολλές φο-
ρές τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντι-
πολίτευσης να διατυπώνει, για θέµατα 
παιδεία, θέσεις που βρίσκονται δίπλα 
ή ταυτίζονται, καµιά φορά, και µε δικές 
µας θέσεις, όπως επίσης άκουσα τις ηγε-
σίες του ΚΚΕ και του Συν να προβάλ-
λουν στους αγώνες τους για την παιδεία 
και προτάσεις ευρείας αποδοχής.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι οι πολιτικές δυ-
νάµεις µπορούµε σήµερα να συµφωνή-
σουµε σε βασικές αρχές, σε κοινούς άξο-
νες, σε νέες πολιτικές, αλλά και σε συ-
γκεκριµένες αποφάσεις άµεσης εφαρµο-
γής.

…Όλες οι πολιτικές δυνάµεις καλού-
µαστε 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 µπο-
ρεί 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 χρό-
νο, ανοιχτό στο µέλλον, αποδεκτό από 
όλους. Αυτό είναι σήµερα το ζητούµε-
νο, αυτό απαιτεί η κοινωνία από όλους 
µας, από το σύνολο των πολιτικών δυνά-
µεων. ∆ηλαδή, θα πρέπει να χαράξουµε 
µία πολιτική παιδείας που θα χαρακτη-
ρίζεται από συνέχεια, από συνέπεια, από 
όραµα, να διαµορφώσουµε ένα σύστηµα 
εκπαίδευσης που θα έχει διάρκεια, στα-
θερότητα, αλλά και ευελιξία προσαρ-
µογής στην ταχύτατα αναπτυσσόµενη 
γνώση. Πρέπει να χτίσουµε σήµερα το 
σχολείο του µέλλοντος και να µετατρέ-
ψουµε την πατρίδα µας σε κέντρο παι-
δείας και πολιτισµού για όλη την ευρύτε-
ρη περιοχή µας.

…αυτός είναι ο σκοπός…θέλουµε να 
υπάρξει µία δηµιουργική σύνθεση από-
ψεων όλων των πολιτικών δυνάµεων για 
την παιδεία και τα παιδιά µας, για το µέλ-
λον 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 προβλή-
µατα, τις παθογένειες που εξακολου-
θούν να καθηλώνουν το εκπαιδευτικό 
σύστηµα της χώρας µας, να αξιολογή-
σουµε τις ανάγκες του σήµερα και του 
αύριο, να δούµε καθαρά από πού ξεκινά-
µε και πού θέλουµε να πάµε.

Σίγουρα το εκπαιδευτικό σύστη-

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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  Β Ο Υ Λ Η Σ
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µα για την Ελλάδα του 2010 δεν µπο-
ρεί να είναι ένα σύστηµα στατικό, ξε-
περασµένο από τη διαρκή παραγωγή 
νέων γνωστικών δεδοµένων, δεν µπο-
ρεί να είναι ένα σύστηµα αποµονωµένο 
από όσα συµβαίνουν στο διεθνή χώρο 
και κυρίως στην ΕΕ, δεν µπορεί να πα-
ραµένει αδιάφορο στην κοινή διαπί-
στωση ότι παράγει άνεργους πτυχιού-
χους. Το σχολείο του µέλλοντος πρέ-
πει να είναι µία ανοιχτή διαδροµή µόρ-
φωσης του ανθρώπου, µία διαρκής πο-
ρεία στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περι-
βάλλον γνώσεων και πληροφοριών, µία 
διαδικασία που παρέχει τα εφόδια για 
την πρόοδο και την εξέλιξη και σε ατο-
µικό και σε συλλογικό επίπεδο.

Αν δεν το κάνουµε αυτό, αν µείνου-
µε πίσω, είναι βέβαιο πως θα βρεθού-
µε 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 συ-
στήµατος, κρατούµε ό,τι θετικό έχει δη-
µιουργηθεί στα χρόνια που πέρασαν, το 
αναγνωρίζουµε, το συµπληρώνουµε και 
το βελτιώνουµε.

Ταυτόχρονα εντοπίζουµε τις ενότη-
τες των βασικών προβληµάτων και προ-
ωθούµε τις λύσεις που απαιτούνται. Οι 
αλήθειες είναι σε όλους λίγο πολύ γνω-
στές και επισηµαίνω τις πιο βασικές.

Πρώτον, η δήθεν δωρεάν παιδεία 
σήµερα κατάντησε το πιο βαρύ οικονο-
µικό φορτίο για κάθε ελληνική οικογέ-
νεια και ακόµα περισσότερο για τις οι-
κονοµικά ασθενέστερες. Κοστίζει σχε-
δόν 4500 ευρώ το χρόνο για κάθε παι-
δί 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 υψη-
λότερα 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 ποσο-
στά απασχόλησης 58% έναντι 68,5% 
του κοινοτικού µέσου όρου. Και αυτό 

είναι αντιφατικό. Επισηµαίνει πέρα από 
τα προβλήµατα της οικονοµίας σηµα-
ντικές αδυναµίες και στο χώρο της παι-
δείας.

Το παραγόµενο έργο στα σχολεία 
µας αξιολογούµενο στο διεθνές επίπε-
δο από τον ΟΟΣΑ, χαρακτηρίζεται ελ-
λειµµατικό. Είµαστε ουραγοί τόσο στο 
ποσοστό χρηστών του διαδικτύου όσο 
και στην ευρεσιτεχνία. Επενδύουµε ελά-
χιστα στην έρευνα. Ενώ ο στόχος της 
Λισαβόνας θέλει το 3% του ΑΕΠ, δηµο-
σίων και ιδιωτικών δαπανών να κατευ-
θύνεται στην έρευνα, εµείς παραµένου-
µε 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 

από το σχολείο που υιοθετεί τη σύγχρο-
νη παιδαγωγική και διδάσκει στα παι-
διά όχι τι να αποστηθίζουν, αλλά πώς 
να µαθαίνουν, πώς να δηµιουργούν.

Είµαστε µακριά από το σχολείο που 
αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες υποκαθι-
στώντας το µαυροπίνακα και την κιµω-
λία µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το 
cd, τη δισκέτα, το διαδίκτυο. Με αποτέ-
λεσµα να εξακολουθούµε να παράγου-
µε, δυστυχώς µάλιστα, µαζικά άνεργους 
πτυχιούχους. Εξακολουθούµε να υπο-
θάλπουµε τη δοµική ανεργία.

…Ως τα 15 χρόνια τους, δηλαδή µέ-
χρι το τέλος του γυµνασίου, τα παιδιά 
µας παρακολουθούν κατά µέσο όρο 
1034 ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας 
έναντι 873 ωρών µέσου όρου των χω-
ρών του ΟΟΣΑ. Αυτό εξηγεί και το συ-
γκριτικά µεγάλο αριθµό δασκάλων και 
καθηγητών. Παράλληλα υπολογίζεται 
ότι ένας καθηγητής γυµνασίου και λυ-
κείου στην Ελλάδα διδάσκει κατά µέσο 
όρο 629 ώρες έναντι 674 του µέσου 
όρου των χωρών του ΟΟΣΑ.

Συνοπτικά τα παιδιά µας παρακο-
λουθούν περισσότερες ώρες διδασκα-
λίας, 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 λει-
τουργεί υπερσυγκεντρωτικά, αφού 
µόνο το 13% των αποφάσεων λαµβάνο-
νται από αυτό και µόνο το 7% από την 
αυτοδιοίκηση. Είναι προφανώς αυτό 
που έκανε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης –παρ’ ότι δεν µου αρέ-
σει ο όρος- να υποστηρίζει ότι το εκπαι-
δευτικό σύστηµα στην πατρίδα µας, µε 
τον τρόπο που λειτουργεί, πολλές φο-
ρές θυµίζει το σοβιετικό σύστηµα.

Πέµπτον, το σύστηµα εισαγωγής 
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, παρά την αξιοπιστία 
που απέκτησε, εγείρει σηµαντικά ζη-
τήµατα. Αναφέροµαι στο γεγονός ότι 
η πίεση του εξεταστικού συστήµατος 
αφαίρεσε από το λύκειο κάθε εκπαιδευ-
τική αυτονοµία και το έχει µετατρέψει σ’ 
ένα είδος εξεταστικού φροντιστηρίου, 
που αυξάνει το άγχος των µαθητών και 
αποθεώνει την παραπαιδεία. Αναφέρο-

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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µαι στην επισήµανση ότι οι καλοί µαθη-
τές, ακόµα και οι αριστούχοι, µπορεί να 
αποτυγχάνουν στον κλάδο που προτι-
µούν και να καταφεύγουν στο εξωτερι-
κό. 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 πρέ-
πει 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. Περηφανευό-
µαστε για τον πολιτισµό µας –σωστά- 
αλλά κατέχουµε κατ’ αναλογία πληθυ-
σµού το παγκόσµιο ρεκόρ στην εξαγωγή 
φοιτητών περίπου 63000 φοιτητές στα 
πανεπιστήµια του εξωτερικού. Μας πνί-
γει η ανεργία, αλλά χρηµατοδοτούµε µε 
το φοιτητικό µας συνάλλαγµα, περίπου 
880.000.000 ευρώ το χρόνο, τη δηµιουρ-
γία θέσεων απασχόλησης στο εξωτερικό! 
αναγνωρίζουµε µη κρατικά πανεπιστή-
µια που λειτουργούν ακόµα και στα Βαλ-
κάνια 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 Μπολό-
νια, έχει αναλάβει απέναντι στην ΕΕ ση-
µαντικές δεσµεύσεις σε πέντε θεµατικές 
ενότητες µε χρονικό όριο τον ερχόµενο 
Μάιο.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη ενότητα, τη 
διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευ-
σης, οι υποχρεώσεις αφορούν κυρίως θέ-
µατα αξιολόγησης της τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης, πιστοποίηση των πανεπιστη-
µιακών προγραµµάτων, συµµετοχή των 
ιδρυµάτων σε δίκτυα διευρωπαϊκών προ-
σεγγίσεων. Επείγει η θεσµοθέτηση εθνι-
κού φορέα αξιολόγησης ης τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης.

∆εύτερον, σε ό,τι αφορά στη δεύτε-
ρη θεµατική ενότητα, η ευρωπαϊκή δέ-
σµευση συνίσταται στην εφαρµογή από 
το 2005 δύο κύκλων σπουδών από τους 
οποίους ο πρώτος να είναι προπτυχια-
κός µε τουλάχιστον τριετή διάρκεια και 
ο δεύτερος µεταπτυχιακός µε διετή διάρ-
κεια. Προϋπόθεση για την εφαρµογή αυ-
τής της δέσµευσης είναι η νοµοθετική 
ρύθµιση και αναδιάρθρωση των σπου-
δών.

Σε ό,τι αφορά την τρίτη θεµατική 
ενότητα η Ελλάδα δεσµεύτηκε αφενός 
για την εφαρµογή από το 2005 του ευ-
ρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς ακα-
δηµαϊκών µονάδων και αφετέρου για την 
έκδοση από τα ιδρύµατα συµπληρώµα-
τος του διπλώµατος DIPLOMA SUPPL-
EMENT.

Η τέταρτη θεµατική ενότητα αφο-
ρά την κινητικότητα και την αναγνώρι-
ση των πτυχίων και η πέµπτη τα κοινά 
διευρωπαϊκά, διαπανεπιστηµιακά προ-
γράµµατα σπουδών για τα οποία έχει γί-
νει 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 εί-
ναι πολλά. Ως Κυβέρνηση έχουµε πλή-
ρη ευθύνη για όλα και δεν ζητούµε, δεν 
δικαιούµαστε και δεν θέλουµε να µετα-
θέσουµε πουθενά αλλού τις υποχρεώ-
σεις µας.

Ξεκινήσαµε, όπως ακριβώς είχαµε δε-
σµευθεί, από την κατάργηση των εξετά-
σεων στη Β λυκείου και τον περιορισµό 
των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµά-
των της Γ λυκείου από τα εννιά στα έξι.

Προχωρήσαµε στην επίλυση σοβα-
ρών εκκρεµοτήτων. Προετοιµάσαµε τα 
νοµοσχέδια για τα αµέσως επόµενα µέ-
τρα. Προγραµµατίσαµε σηµαντικές αυ-
ξήσεις πόρων για την παιδεία και τις 
υποδοµές που έχει ανάγκη.

… στο νέο προϋπολογισµό µεγαλύτε-
ρες, απόλυτες αυξήσεις κρατικών δαπα-
νών δίνονται στην απασχόληση και την 
παιδεία. Και επιπλέον δαπάνες που ξε-
περνούν το 10% του συνολικού προγράµ-
µατος δηµοσίων επενδύσεων αφορούν και 
αυτές στην παιδεία. Η παιδεία ενισχύε-
ται µε δεσµεύσεις δαπανών σχεδόν 65.0-
00.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρό-
γραµµα «Κοινωνία της πληροφορίας» για 
προηγµένες τηλεµατικές υπηρεσίες, επι-
µόρφωση εκπαιδευτικών όλων των βαθ-
µίδων, εξοπλισµό και δικτύωση νέων σχο-
λικών εργαστηρίων υπολογιστών.

…έχει προγραµµατιστεί και ξεκινά 
στις αµέσως επόµενες µέρες, ο εξοπλι-
σµός νηπιαγωγείων, δηµοτικών, γυµνα-
σίων και λυκείων µε ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές.

Ενισχύουµε τις επενδύσεις στις νέες 
τεχνολογίες και στην έρευνα, ενθαρ-
ρύνουµε τη συνεργασία των ΑΕΙ µε τα 

ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις 
και ιδρύουµε Εθνική Επιτροπή Έρευ-
νας και Τεχνολογίας για τη χάραξη ολο-
κληρωµένης 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 αφο-
ρούν 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 εκ-
παιδευτικές ανάγκες της χώρας και του 
πολίτη µε ορίζοντα εικοσαετίας. Στρατη-
γικές κατευθύνσεις, εναρµονισµένες µε 
τις ευρωπαϊκές αρχές, συνοψίζονται στο 
τρίπτυχο: Ποιοτική εκπαίδευση, προσ-
βάσιµη σε όλους, ανοικτή στην κοινωνία. 
Ειδικότερα, για τη σχολική εκπαίδευση 
επιδιώκουµε αναλυτικά προγράµµατα 
σπουδών που ενσωµατώνουν νέες γνώ-
σεις, ικανότητες, δεξιότητες, αλλά και 
αξίες, ως απάντηση στο ερώτηµα για την 
κοινωνία που επιδιώκουµε. Εκπαιδευ-
τικό υλικό που δίνει έµφαση στην ηλε-
κτρονική εκπαίδευση και βιβλία ελκυστι-
κά και χρηστικά. Παιδαγωγικές πρακτι-
κές µε έµφαση στην άµεση εµπειρία. Σύν-
δεση εκπαιδευτικών µονάδων µε τον κό-
σµο της εργασίας. Λειτουργική διασύν-
δεση όλων των τοµέων και βαθµίδων εκ-
παίδευσης και κατάρτισης. Επαγγελµατι-
κή καταξίωση των εκπαιδευτικών και νέα 
κουλτούρα, µε υπέρβαση της δηµοσιοϋ-
παλληλικής νοοτροπίας. Βασικός στόχος 
για τη σχολική εκπαίδευση είναι η µείω-
ση της διαρροής µαθητών, που µπορεί να 
επιτευχθεί όταν το σχολείο γίνεται ελ-
κυστικότερο. 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 ευέλι-
κτα προγράµµατα. ∆ίνουµε άµεση προ-
τεραιότητα στον εκσυγχρονισµό των δο-
µών και των προγραµµάτων σπουδών, 
ώστε να αντανακλούν τις ανάγκες της 
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παραγωγικής διαδικασίας και της αγο-
ράς εργασίας, όχι µόνο στο σήµερα 
αλλά και στο µέλλον. ∆ίνουµε ιδιαίτερη 
έµφαση στην αξιοποίηση της ηλεκτρο-
νικής τεχνολογίας στη µάθηση. Στη δη-
µιουργία όρων και προϋποθέσεων που 
να ευνοούν τη µάθηση σε χώρους ερ-
γασίας. Μαθητεία, εξειδίκευση. ∆ίαυλοι 
ανάµεσα σε επιχειρήσεις και φορείς κα-
τάρτισης. Στη δηµιουργία νέων δοµών 
ανάµεσα στην επαγγελµατική κατάρτι-
ση, τη γενική εκπαίδευση και την ανώ-
τατη εκπαίδευση. Σε στοχευµένες πολι-
τικές κατάρτισης για τις µειονεκτούσες 
οµάδες του πληθυσµού, µε σκοπό την 
καταπολέµηση του κοινωνικού απο-
κλεισµού. Στη µέτρηση και την αξιολό-
γηση των επιδόσεων µονάδων και συ-
στηµάτων κατάρτισης σε όλες τις πτυ-
χές τους.

Σε ό,τι αφορά στην τριτοβάθµια εκ-
παίδευση, πρώτο στην ατζέντα…τίθε-
ται το ζήτηµα της ποιότητας. Κατευθυ-
ντήριες γραµµές είναι η συνάρτηση των 
σπουδών µε τις ανάγκες των ευρωπαϊ-
κών κοινωνιών και οικονοµιών, η ανα-
γνώριση σπουδών και προσόντων σε 
πλαίσια διαφάνειας και εµπιστοσύνης, 
η διασύνδεση µε κέντρα έρευνας και 
δυναµικές επιχειρήσεις, η ουσιαστικό-
τερη παρουσία στην ανάπτυξη των το-
πικών κοινωνιών, συνεργασία ιδρυµά-
των σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπε-
δο και η συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προ-
γράµµατα (κινητικότητα, ανταλλαγές 
φοιτητών, καθηγητών, ερευνητών).

Η έµφαση, όχι µόνο στη διδασκα-
λία αλλά και στην έρευνα και στην πα-
ραγωγή καινοτόµων γνώσεων που είναι 
βασικοί παράγοντες οικονοµικού δυνα-
µισµού.

Σε ό,τι αφορά τη δια βίου εκπαίδευ-
ση, βασικοί στόχοι είναι η ενεργός συµ-
µετοχή όλων των πολιτών στη µάθη-
ση. Προσωπική ολοκλήρωση. Η κοινω-
νική ένταξη και η επαγγελµατική ανέ-
λιξη. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί 
σε νέες κατηγορίες ικανοτήτων, ιδίως 
µάλιστα στην τεχνολογία, την ψηφια-
κή παιδεία, την επιχειρηµατικότητα, τις 
ξένες γλώσσες, τις κοινωνικές δεξιότη-
τες, στη θέσπιση καινοτόµων παιδαγω-
γικών µεθόδων και τη µετατόπιση της 
έµφασης από τις γνώσεις στις ικανότη-
τες, από τη διδασκαλία στη µάθηση.

…αντιλαµβάνοµαι ότι ίσως να µη 

συµφωνούµε όλοι σε όλα. Πιστεύω, 
όµως, ότι µπορούµε σήµερα να ξεκινή-
σουµε ένα … νέο εθνικό διάλογο για την 
παιδεία. Μπορούµε να συνθέσουµε γό-
νιµα 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 διάλο-
γος αποτελεί θετικό στοιχείο στον πολι-
τικό πολιτισµό και την αναβάθµιση της 
ποιότητας της δηµοκρατίας µας. Σίγου-
ρα, όµως, αυτήν τη φορά –και αυτός εί-
ναι ο σκοπός µας –οφείλουµε να επι-
διώξουµε κάτι παραπάνω: ∆ιάλογος για 
ουσιαστικές παρεµβάσεις, αναµόρφω-
ση, ανασχεδιασµό, µεταρρυθµίσεις σε 
όλα τα επίπεδα και όλη την έκταση της 
ελληνικής παιδείας. ∆ιάλογο µε χρο-
νοδιαγράµµατα και αποτελεσµατικές 
διαδικασίες. ∆ιάλογο αποτελεσµάτων. 
∆ιάλογο µε πρόθεση συνεννόησης, συ-
νένωσης δυνάµεων.

Κανένας δεν έχει λόγο για δογµα-
τικές εµµονές. Γι’ αυτό θέλω να υπο-
γραµµίσω ότι είµαστε έτοιµοι να συζη-
τήσουµε κάθε συµπληρωµατική, βελ-
τιωτική 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 εκπαιδευ-
τικών, 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 διά-
λογο αυτό θέλουµε τη συµµετοχή όλων 
των πολιτικών δυνάµεων και εκπρο-
σώπων από ολόκληρη την εκπαιδευτι-
κή κοινότητα. Για το σκοπό αυτόν εί-
χαµε καταθέσει δύο φορές στο παρελ-
θόν πρόταση νόµου για τη σύσταση 
διακοµµατικής επιτροπής και ειδικής 
εθνικής επιτροπής παιδείας. Λαµβά-
νοντας υπόψη τα δεδοµένα και τις δια-
τυπωµένες θέσεις της Αντιπολιτεύσε-
ως ως πρώτο δείγµα σύνθεσης απόψε-
ων προτείνουµε να αξιοποιήσουµε την 
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής, το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, 

το οποίο θα χρησιµοποιήσουµε ως συµ-
βουλευτικό όργανο, αλλά και βέβαια 
ειδικούς εµπειρογνώµονες και συνερ-
γάτες που θα ορίζονται από το Εθνικό 
Συµβούλιο για να διεκπεραιώσουν συ-
γκεκριµένο έργο σε συγκεκριµένο χρο-
νικό διάστηµα.

Αναλυτικότερα, θέλουµε όπως είχα-
µε δεσµευτεί τη συµµετοχή εκπροσώ-
πων ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας. Θεωρούµε επιβεβληµένη την 
έµπρακτη αναβάθµιση του ρόλου αλλά 
και τη διασφάλιση της λειτουργικότη-
τας και της αποτελεσµατικότητας του 
Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας, όπως 
επίσης και τη διαµόρφωση µίας ουσια-
στικής διασύνδεσής του µε τη Βουλή. 
Θέλουµε…να συµµετέχουν στο διάλογο 
αυτόν όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Για το 
σκοπό αυτό προτείνουµε στενή συνερ-
γασία του Εθνικού Συµβουλίου µε την 
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής. Η συµµετοχή, η σύµπραξη των 
πολιτικών δυνάµεων µπορεί να υλο-
ποιείται µε τον πιο επίσηµο τρόπο στο 
πλαίσιο του Κοινοβουλίου. Έτσι άλλω-
στε αναβαθµίζουµε και στην πράξη το 
ρόλο του Βουλευτή.

Σε ό,τι αφορά στις προτεραιότητες 
και τα χρονοδιαγράµµατα, σ’ ένα µεγά-
λο βαθµό υπαγορεύονται εκ των πραγ-
µάτων. Πριν από όλα είναι τα θέµατα 
για τα οποία έχουµε αναλάβει δεσµεύ-
σεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Για όλα αυτά η πρώτη φάση του διαλό-
γου είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί έως 
τους πρώτους µήνες του 2005, ούτως 
ώστε µέχρι το Μάιο που θα γίνει η συ-
νάντηση των Υπουργών Παιδείας των 
χωρών που υπέγραψαν την ∆ιακήρυξη 
της Μπολόνια να έχουµε κάνει συγκε-
κριµένα βήµατα σε ό,τι έχει δεσµευτεί η 
χώρα. Η πρώτη, λοιπόν, ενότητα αφορά 
την προσαρµογή του εκπαιδευτικού συ-
στήµατος στα δεδοµένα και τις τάσεις 
που αναπτύσσονται διεθνώς και ειδικό-
τερα στις δεσµεύσεις που έχουµε ανα-
λάβει απέναντι στην ΕΕ.

Η δεύτερη ενότητα αφορά τα πολ-
λά, τα µεγάλα ζητήµατα που όλοι ανα-
γνωρίζουν. 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 σταθε-
ρότητα αλλά και η ευελιξία του, η ανά-
πτυξη πρωτοβουλιών και αυτενέργειας, 
η παιδευτική αυτονοµία κάθε βαθµίδας 
της εκπαίδευσης.

∆εύτερον, τις αλλαγές στον προσα-
νατολισµό των δυο πρώτων βαθµίδων 
στη σχολική εκπαίδευση και ιδίως σε ότι 
αφορά την έµφαση που πρέπει να δώ-
σουµε στην ανθρωπιστική παιδεία, τη 
δηµιουργική µάθηση, την εισαγωγή της 
πληροφορικής και των δικτύων.

Τρίτον, τον τρόπο µε τον οποίο θα 
προχωρήσουµε στην επέκταση της υπο-
χρεωτικής 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. Ση-
µειώνω ότι η οικονοµική αυτοτέλεια των 
ιδρυµάτων δεν µπορεί παρά να έχει άµε-
ση σχέση µε την ικανοποίηση των στό-
χων που θα έχουν τεθεί ως βάση σε µία 
… προγραµµατική συµφωνία ανάµεσα 
στο κράτος και τα ιδρύµατα.

Πέµπτον, την αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου σε όλες τις βαθµίδες, την 
αξιολόγηση µαθητών, σπουδαστών, φοι-
τητών, σχολικών µονάδων.

Έκτον, τα ζητήµατα που αφορούν τη 
δια βίου εκπαίδευση αλλά και την αξιο-
ποίηση της ανοικτής και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

Έβδοµον, τη σύνδεση της εκπαίδευ-
σης µε κορυφαίες επιλογές στη σύγχρο-
νη κοινωνία και τη νέα οικονοµία, µε την 
προώθηση της έρευνας στην παραγωγι-
κή διαδικασία, την αγορά εργασίας, την 
εξασφάλιση καλύτερων δυνατοτήτων 
για όλους.

Όγδοον, τον τρόπο µε τον οποίο θα 
κάνουµε την πατρίδα µας κέντρο παι-
δείας και πολιτισµού για ολόκληρη τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανα-
τολική Μεσόγειο.

…έχουµε ήδη προετοιµάσει νοµο-
σχέδιο για την ίδρυση δηµόσιου διε-
θνούς πανεπιστηµίου µε έδρα τη Θεσσα-
λονίκη, 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 ποιότη-
τά του σε όλο τον κόσµο.

Επιδίωξή µας είναι να δοθεί η ευκαι-
ρία σε νέες και νέους άλλων χωρών αλλά 
ιδίως των γειτονικών χωρών, να επωφε-
ληθούν από υψηλού επιπέδου εκπαιδευ-
τικές υπηρεσίες και στενότερους επι-
στηµονικούς δεσµούς αλλά και ευρύτε-
ρη συνεργασία στην περιοχή.

…είναι προφανές ότι παραµένει σε 
εκκρεµότητα και η προοπτική ίδρυσης 
µη κρατικών, µη κερδοσκοπικών πα-
νεπιστηµίων στη χώρα µας, προοπτι-
κή που συνδέεται πρώτον µε την ανά-
γκη συγκράτησης της φοιτητικής µετα-
νάστευσης, δεύτερον µε το στόχο να γί-
νει η Ελλάδα κέντρο παιδείας για την ευ-
ρύτερη περιοχή, τρίτον µε τις τάσεις που 
ήδη αναπτύσσονται στην ΕΕ.

Βεβαίως –θέλω να το υπογραµµίσω- 
η εκπαιδευτική πολιτική είναι συµπλη-
ρωµατική αρµοδιότητα της ΕΕ και οι 
Υπουργοί Παιδείας των 25 χωρών µπο-
ρούν να διαµορφώνουν κοινές πολιτικές 
µόνο µε οµοφωνία.

Το ερώτηµα είναι: Στη χώρα µας τι 
θέλουµε να κάνουµε; Θα διαµορφώσου-
µε και εµείς νοµικό πλαίσιο για την ίδρυ-
ση και λειτουργία στο πλαίσιο του Συ-
ντάγµατος και υπό την εποπτεία του 
κράτους µη κρατικών, µη κερδοσκο-
πικών πανεπιστηµίων ή θα αφήσου-
µε να επικρατήσουν καταστάσεις που 
δηµιουργούν τον κίνδυνο ενός ακόµα 
άναρχου πεδίου, όπως έγινε µε το ραδιο-
τηλεοπτικό;

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 αύ-
ριο πώς να τακτοποιήσουµε εκκρεµότη-
τες που θα έχουµε αφήσεις σήµερα.

…η εκπαίδευση σε κάθε επίπεδο, 
από όποιον φορέα και αν παρέχεται, δεν 
µπορεί παρά να υπόκειται στο σύστη-
µα πιστοποίησης ελέγχου και αξιολόγη-
σης που ισχύει για τη δηµόσια εκπαίδευ-
ση. Για λόγους αποτελεσµατικότητας και 
συστηµατοποίησης των εργασιών θεω-
ρώ ότι κατ’ αρχήν το χρονοδιάγραµµα 
αυτού του διαλόγου θα πρέπει να εκτεί-
νεται µέχρι το καλοκαίρι του 2005.

…πολλές φορές έχω πει ότι βασικός 
άξονας της στρατηγικής µας για την Ελ-
λάδα του 2010, ότι πρώτη επιλογή µας 

είναι η επένδυση στην παιδεία και τον 
πολιτισµό στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 
∆εν έχουµε περιθώρια χαµένων ευκαι-
ριών, δεν έχουµε καιρό για χάσιµο. Εί-
ναι η ώρα να αποφασίσουµε αν θέλου-
µε τα παιδιά µας να παίρνουν πτυχία και 
να τα κρεµάνε στο ράφι ή να αποκτούν 
τα εφόδια που χρειάζονται για να πετύ-
χουν στη ζωή τους. Είναι η ώρα να απο-
φασίσουµε αν θέλουµε πολίτες παθητι-
κούς και αφοπλισµένους ή πολίτες εφο-
διασµένους µε δεξιότητες, κοινωνικά 
ενεργούς και ισχυρούς. Είναι η ώρα να 
αποφασίσουµε αν θέλουµε να αφήσου-
µε την Ελλάδα αιχµάλωτη στο συντηρη-
τισµό και τους δογµατισµούς του παρελ-
θόντος ή να κάνουµε την πατρίδα µας 
κέντρο εκπαίδευσης για ολόκληρη την 
ευρύτερη περιοχή, κέντρο παιδείας πο-
λιτισµού, κέντρο προσφοράς υπηρεσιών 
στον άνθρωπο.

Βεβαίως η παιδεία δεν παρέχει λύσεις 
για όλα τα προβλήµατα. Χωρίς, όµως, 
σύγχρονη παιδεία, χωρίς εκπαιδευτι-
κό σύστηµα µακράς πνοής δεν µπορεί 
να υπάρξει λύση σε κανένα πρόβληµα. 
Εάν δεν πετύχουµε, εάν δεν επιταχύνου-
µε, εάν δεν υπερνικήσουµε τα στασιµό-
τητα, ένα δεν στηρίξουµε µία εκπαιδευ-
τική πολιτική µε διάρκεια, εάν δεν οδη-
γήσουµε την παιδεία µας στο µέλλον θα 
είµαστε υπόλογοι στις επόµενες γενιές, 
στα παιδιά µας και στα παιδιά των παι-
διών µας.

Η διαπίστωση είναι, πιστεύω, κοινή. 
Είτε θα επενδύσουµε στην παιδεία και 
τον πολιτισµό είτε θα χάσουµε τον προ-
σανατολισµό 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 κινηθού-
µε µε την αυτοπεποίθηση και τη δύνα-
µη που δίνουν οι δεξιότητες και η γνώ-
ση, η παιδεία και ο πολιτισµός. Να βγού-
µε δυνατά στη νέα εποχή, µε εµπιστο-
σύνη στους νέους ανθρώπους, στις νέες 
και τους νέους µας , µε σιγουριά και αι-
σιοδοξία για το αύριο, µε την απόφαση 
εµείς να δηµιουργήσουµε παιδεία, εµείς 
να δηµιουργήσουµε πολιτισµό σ’ αυτόν 
τον τόπο…

(Η αναφορά των πρακτικών της Βου-
λής θα συνεχιστεί και στο επόµενο 
τεύχος 56)
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Η 
ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπα-
ϊκής Κοινότητας θεµελιώνει τη 
δράση της Κοινότητας στους το-
µείς της εκπαίδευσης και επαγ-

γελµατικής κατάρτισης. Βάσει του άρ-
θρου 149 «Η Κοινότητα συµβάλλει στην ανά-
πτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνο-
ντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, 
αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συµπλη-
ρώνοντας τη δράση τους, σεβόµενη ταυτόχρο-
να πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών 
για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργά-
νωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και 
την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία». 
Επιπλέον, το άρθρο 150 αναφέρει ότι «Η Κοινότη-
τα εφαρµόζει πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευ-
σης, η οποία στηρίζει και συµπληρώνει τις δρά-
σεις των κρατών µελών, σεβόµενη ταυτόχρονα 
πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για 
το περιεχόµενο και την οργάνωση της επαγγελµα-
τικής εκπαίδευσης».

Στα πλαίσια των επιταγών αυτών, η Ευρω-
παϊκή Ένωση προωθεί την συνεργασία στους 
τοµείς της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κα-
τάρτισης µέσω δύο κινητήριων µοχλών: Το πρό-
γραµµα Leonardo da Vinci για την επαγγελµα-
τική 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 επαγ-
γελµατικής κατάρτισης. Αποσκοπεί επίσης, στην 
προαγωγή της καινοτοµίας και του επιχειρηµα-
τικού πνεύµατος, στη βελτίωση της ποιότητας 
της παρεχόµενης κατάρτισης και έχει ως στό-
χο να διευκολύνει την αναγνώριση των επαγ-
γελµατικών δεξιοτήτων µεταξύ των χωρών της 
Ευρωπαϊκής ένωσης. Το πρόγραµµα συµπληρώ-
νεται µε τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρ-
τισης (CEDEFOP) στη Θεσσαλονίκη. Από τα επί 
µέρους προγράµµατα που απαρτίζουν το πρό-
γραµµα Σωκράτης, το παλαιότερο και γνωστό-
τερο είναι το Erasmus, που ενθαρρύνει την κινη-
τικότητα σπουδαστών και διδασκόντων της τρι-
τοβάθµιας εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών χω-
ρών. Άλλα επιµέρους προγράµµατα που ανή-
κουν στο πρόγραµµα Σωκράτης είναι το Grun-
dtvig για εκπαιδευόµενους ενηλίκους, το Come-
nius για τα σχολεία και τους διδάσκοντες και το 
Lingua για την προώθηση της εκµάθησης γλωσ-
σών, ιδίως των λιγότερο διαδεδοµένων. 

Σε όλα τα παραπάνω προγράµµατα έρχεται 
να προστεθεί και το πρόγραµµα Tempus III, µε 
στόχο την προώθηση της ανάπτυξης των συστη-
µάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το πρόγραµ-
µα αυτό, ενώ αρχικά σχεδιάστηκε για τις χώρες 
που εγκατέλειπαν τον κοµµουνισµό, επεκτά-
θηκε στη συνέχεια προκειµένου να συµπεριλά-
βει τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και των Μεσο-
γειακών ακτών. Σήµερα λειτουργεί σε 27 χώρες 
που εκτείνονται από τη Μογγολία µέχρι το Μα-
ρόκο. Η δράση του Tempus συµπληρώνεται από 
ειδικές συµφωνίες για ανταλλαγές στην ανώτα-
τη εκπαίδευση µε τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, κα-
θώς και από τη θέσπιση ειδικών προγραµµάτων 
µε τη Λατινική Αµερική (ALFA και AlBan) και την 
Ασία (Asia-link) καθώς και δοκιµαστικά προ-
γράµµατα µε την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη 
Νέα Ζηλανδία.

Τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράµµατα στον 
τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης λή-
γουν το 20061. Η Επιτροπή, υπό το φως των 
εντολών για χάραξη πολιτικής που απορρέ-
ουν από τη Συνθήκη και τα διαδοχικά Ευρωπα-
ϊκά 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 κα-
θώς και τη βασική δοµή τους. Η πρώτη ενότη-
τα θα παρουσιάσει τις κύριες πολιτικές εξελί-
ξεις 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 Ευ-
ρωπαϊκών προγραµµάτων που θα συνδυάζουν 
δράσεις για την εκπαίδευση και επαγγελµατική 
κατάρτιση. Τέλος, η τέταρτη ενότητα θα συνοψί-
σει τα παραπάνω καταλήγοντας σε βασικά συ-
µπεράσµατα. 

Ι. Το πολιτικό πλαίσιο
Οι προκλήσεις της τριτοβάθµιας εκπαί-
δευσης: Η διαδικασία της Μπολόνια

Η δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς και η 
ελεύθερη διακίνηση ανθρώπινου δυναµικού 
που αυτή προϋποθέτει, αποδυναµώνεται από 
τη δυσχέρεια σύγκρισης εκπαιδευτικών συστη-
µάτων και την επακόλουθη δυσκολία αναγνώ-
ρισης ακαδηµαϊκών τίτλων που αποκτούνται σε 
διάφορα κράτη της ΕΕ. Επιπλέον, η ανταγωνιστι-
κότητα µιας οικονοµίας είναι ανάλογη της θελ-
κτικότητας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσής της 
και της ερευνητικής κοινότητας που αυτή διαθέ-
τει. Η διακήρυξη της Μπολόνια της 19ης Ιουνίου 
1999 αποτελεί σηµείο - κλειδί στην ανάπτυξη 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Υπο-
γράφτηκε από 29 χώρες που ανέλαβαν ελεύθερα 
να φτάσουν τους στόχους της διακήρυξης µέσω 
της αναδιοργάνωσης των συστηµάτων ανώτα-
της εκπαίδευσης που διαθέτουν και το συντονι-
σµό των εκπαιδευτικών πολιτικών τους, στοχεύ-

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2007 – 2013:
Η «νέα γενιά» Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

Μαρία Παναγιάρη
Εθνική Μονάδα Συντονισµού του Προγράµµατος Leonardo da Vinci

E Y Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α



44

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ • τ. 55 • 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ  2004

οντας σε µια Ευρωπαϊκή σύγκλιση των συστη-
µάτων ανώτατης εκπαίδευσης έως το 2010. Η 
διαδικασία της Μπολόνια δεν αποτελεί µέσο για 
την ισοπέδωση και οµογενοποίηση της ανώτα-
της εκπαίδευσης της Ε.Ε., αλλά αντίθετα, σέβε-
ται απόλυτα τις θεµελιώδεις αρχές της αυτονο-
µίας και διαφορετικότητας των εθνικών συστη-
µάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Η διακήρυξη της Μπολόνια, είναι ουσια-
στικά η αναζήτηση µιας κοινής Ευρωπαϊκής 
απάντησης σε κοινά Ευρωπαϊκά προβλήµατα. 
Αντανακλά δε, την παραδοχή ότι, παρά τις δια-
φοροποιήσεις τους, τα Ευρωπαϊκά συστήµατα 
ανώτατης εκπαίδευσης αντιµετωπίζουν κοινές 
εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις σχετι-
ζόµενες µε την ανάπτυξη της τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης, την απασχολησιµότητα των απο-
φοίτων, την ανεπάρκεια δεξιοτήτων σε βασι-
κούς 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 βαθ-

µολογίας που επιτρέπει την εύκολη ανάγνω-
ση και αναγνώρισή του στην Ε.Ε.

• την εισαγωγή 2 κύκλων τριτοβάθµιας εκπαί-
δευσης 

• την εισαγωγή ενός συστήµατος µεταφοράς 
ακαδηµαϊκών µονάδων (τύπου ECTS που 
χρησιµοποιείται µε επιτυχία στο Σωκράτης)

• την προώθηση της κινητικότητας των φοιτη-
τών, ακαδηµαϊκών και ερευνητών 

• τη συνεργασία για τη διασφάλιση της ποιό-
τητας 

• την ευρωπαϊκή διάσταση της ανώτατης εκ-
παίδευσης

Η διαδικασία της Λισσαβόνας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιµετωπί-
σει προκλήσεις που πηγάζουν από µια παγκο-
σµιοποιηµένη, πλέον, κοινωνία. Η παγκοσµιο-
ποίηση και οι δηµογραφικές αλλαγές αυξάνουν 
τον παγκόσµιο ανταγωνισµό και αφήνουν τους 
λαούς ευάλωτους στην ανεργία και τον κοινω-
νικό αποκλεισµό. Στην παραπάνω πρόκληση, 
τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης πα-
ρουσιάζονται ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
της δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής κοινω-

νίας βασισµένης στη γνώση. Αναγνωρίζοντας 
το θεµελιώδη ρόλο που καλούνται να διαδρα-
µατίσουν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισ-
σαβόνας (23-24 Μαρτίου 2000) χαρακτήρισε 
τον εκσυγχρονισµό τους κεντρικό µέρος της 
κοινοτικής στρατηγικής στους τοµείς αυτούς. 
Στο εξής, η κοινοτική πολιτική για την εκπαί-
δευση και την κατάρτιση πρέπει να συµβάλλει 
στην επίτευξη του στόχου της Λισσαβόνας, δη-
λαδή να καταστεί η Ευρώπη «η ανταγωνιστι-
κότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώ-
σης ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιµη οικονο-
µική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτε-
ρες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνι-
κή συνοχή». 

Η Σύνοδος κορυφής της Λισσαβόνας στά-
θηκε εφαλτήριο για σηµαντικές εξελίξεις στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά άρχισε µια 
ουσιαστική πολιτική συνεργασία στους τοµείς 
αυτούς καθώς και η προσπάθεια να ενσωµα-
τωθούν όλες οι πρωτοβουλίες σε συνεκτικές 
πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτι-
ση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επί-
πεδο3, ώστε να συγκλίνουν στους κύριους στό-
χους της Ε.Ε. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών 
αυτών το Συµβούλιο υπέβαλλε το 2001 έκθε-
ση σχετικά µε τους συγκεκριµένους στόχους 
των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
προσδιορίζοντας τρεις κύριους στόχους έως το 
2010: Τη βελτίωση της ποιότητας των συστη-
µάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη διευκό-
λυνση 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 συ-
ντονισµού για την επίτευξη του νέου στρατηγι-
κού στόχου η οποία συνίσταται σε µία συντο-
νισµένη στρατηγική για την οποία τα κράτη 
µέλη θέτουν κοινούς στόχους και µέσα. Οι κοι-
νοί στόχοι καθορίστηκαν στην έκθεση για τους 
µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων εκπαί-
δευσης και κατάρτισης4, τα δε µέσα θα είναι 
ο ορισµός δεικτών και ποσοτικών στόχων, κα-
θώς και η ανταλλαγή εµπειριών και η αξιολό-
γηση από οµότιµους καθηγητές. 

Η διαδικασία της Κοπεγχάγης

Σε συνέχεια των παραπάνω πολιτικών 
εξελίξεων, οι υπουργοί 31 χωρών, η Επιτρο-
πή και οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι υιοθέ-
τησαν, στις 30 Νοεµβρίου 2002, τη «Διακήρυ-
ξη της Κοπεγχάγης», µιας συµφωνίας για την 
ανάπτυξη µεγαλύτερης Ευρωπαϊκής συνερ-
γασίας σε πολλούς τοµείς της επαγγελµατι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι τοµείς αυ-
τοί περιλαµβάνουν τη διαφάνεια των προσό-
ντων και δεξιοτήτων, τη διασφάλιση της ποιό-
τητας µέσα από τη θέσπιση κοινών κριτηρίων 
και αρχών, τη µεταφορά µονάδων στα συστή-
µατα επαγγελµατικής κατάρτισης (εµπνευσµέ-
νο από την επιτυχία του συστήµατος µεταφο-
ράς ακαδηµαϊκών µονάδων που εφαρµόζεται 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση), τις κοινές αρ-
χές για την επικύρωση της άτυπης και ανεπί-
σηµης µάθησης και τον δια βίου προσανατο-
λισµό ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη 
δια βίου µάθηση5.

Έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την εφαρµογή 
της διακήρυξης της Κοπεγχάγης6. Η Επιτρο-
πή ενέκρινε ένα ενιαίο πλαίσιο για τη διαφά-
νεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικα-
νοτήτων (Europass), και αναπτύχθηκε ένα κοι-
νό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας. Επιπλέ-
ον, τέθηκαν τα θεµέλια για ένα σύστηµα µετα-
φοράς µονάδων για την επαγγελµατική εκπαί-
δευση και κατάρτιση7.

Η νέα γειτονιά της Ένωσης 

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευ-
ση 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 διευρυ-
µένη Ευρώπη, η Επιτροπή δηλώνει: «Η Ε.Ε. 
έχει καθήκον όχι µόνο απέναντι στους πολί-
τες της και στους πολίτες των νέων κρατών µε-
λών, αλλά και απέναντι στους σηµερινούς και 
µελλοντικούς της γείτονες, για την εξασφάλι-
ση της συνέχισης της κοινωνικής συνοχής και 
του δυναµισµού της οικονοµίας. Η Ε.Ε πρέπει 
να δράσει µε στόχο την προώθηση της περιφε-
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ρειακής και υποπεριφερειακής συνεργασίας 
και ολοκλήρωσης που αποτελούν προϋποθέ-
σεις για την πολιτική σταθερότητα, την οικο-
νοµική ανάπτυξη και τη µείωση της φτώχειας 
και των κοινωνικών διαχωρισµών, στο κοι-
νό µας περιβάλλον»8. Στο πνεύµα αυτό, «πο-
λιτιστική διπλωµατία» που επιφέρει η συνερ-
γασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση εί-
ναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στην υπηρεσία 
της ενίσχυσης των σχέσεων µε τις τρίτες χώρες 
και της επίτευξης αµοιβαίας κατανόησης ανά-
µεσα στις χώρες της Ε.Ε και ιδιαίτερα αυτές της 
«νέας γειτονιάς» της διευρυµένης Ένωσης.9

ΙΙ. Κοινωνικές αλλαγές – η ανά-
γκη νέων κοινοτικών προγραµ-
µάτων

Πέρα από τις προαναφερθείσες πολιτικές 
εξελίξεις που υπαγορεύουν την ανάγκη συνέ-
χισης των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης, 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 Ευρω-
παϊκής Ένωσης βαραίνει όλο και περισσότε-
ρο στην κορυφή της, αυξάνοντας το βάρος συ-
νταξιοδότησης και υγειονοµικής περίθαλψης. 
Το θέµα αυτό εξετάστηκε στις κατευθυντήριες 
γραµµές για την ενεργό απασχόληση του 20-
0310, που καλούν τα κράτη-µέλη να αναπτύ-
ξουν πολιτικές για την ενεργό γήρανση και να 
θέσουν στόχο για το ποσοστό απασχόλησης 
των ηλικιωµένων εργαζοµένων.

Επιπλέον, η παγκοσµιοποίηση και η οικο-
νοµία που στηρίζεται σε νέες δεξιότητες έχουν 
επιφέρει ραγδαίες εξελίξεις στην αγορά εργα-
σίας της Ε.Ε. Τα ευρωπαϊκά προγράµµατα µπο-
ρούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην απόκτη-
ση δεξιοτήτων και την επικαιροποίησή τους 
µέσω περιόδων µελέτης και κατάρτισης στο 
εξωτερικό. Ακόµα, µπορούν να προωθήσουν 
την ποιότητα και της προσαρµογή των συστη-
µάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µέσω της 
συνεργασίας και της ανταλλαγής ορθών πρα-
κτικών.

Πέρα από τα παραπάνω, η µετανάστευση 
και η χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών επι-
κοινωνίας καθώς και η αυξανόµενη κινητικό-
τητα των εργαζοµένων ως επακόλουθο της 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, θέτει το στόχο 
της ανάπτυξης της διαπολιτισµικής κατανόη-
σης και του σεβασµού της διαφορετικότητας 
του συνανθρώπου. Τα κοινοτικά προγράµµατα 
στους τοµείς της εκπαίδευσης και επαγγελµα-
τικής κατάρτισης µπορούν και εδώ να διαδρα-
µατίσουν πρωτεύοντα ρόλο στην αντιµετώπι-
ση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας καθώς 
και στην κατανόηση της φύσης της ευρωπαϊ-
κής ταυτότητας των πολιτών της Ε.Ε.

III. Οι προτάσεις της Επιτροπής 
για τη Νέα Γενιά Προγραµµάτων
Το «ολοκληρωµένο πρόγραµµα»

Οι παραναφερθείσες εξελίξεις σε συν-
δυασµό 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 προηγούµε-
να προγράµµατα, οδήγησαν την Επιτροπή να 
προτείνει τη συνέχιση των υφιστάµενων προ-
γραµµάτων 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 δράσε-
ων και των ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ, και της εµφάνι-
σης του υποδείγµατος της δια βίου µάθησης, 
υπάρχουν σηµαντικά οφέλη τα οποία µπορούν 
να προκύψουν από την ενοποίηση των τοµέ-
ων τους οποίους καλύπτουν τα προγράµµατα 
Σωκράτης και Leonardo Da Vinci σε µια ενιαία 
δοµή. Ένα τέτοιο συνδυασµένο πρόγραµµα θα 
µπορούσε να υποστηρίξει καλύτερα τις εξελί-
ξεις πολιτικής στις συµµετέχουσες χώρες, να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικότερα στις ανά-
γκες των χρηστών του και να οδηγήσει σε µε-
γαλύτερη απλούστευση και αποτελεσµατικό-
τητα σε επίπεδο εφαρµογής του προγράµµα-
τος, ιδίως δε σε τοµείς οι οποίοι υπερβαίνουν 
τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα 

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 χρηµα-
τοδότηση σ’ αυτό το επίπεδο θα επιτρέψει την 
επίτευξη ενός συνόλου φιλόδοξων αλλά ρεαλι-
στικών στόχων, οι οποίοι συνάδουν µε την πο-
λιτική σηµασία του νέου προγράµµατος.

Πέρα από τον προϋπολογισµό, το νέο «ολο-
κληρωµένο πρόγραµµα» θα διαφοροποιείται 
από τα τρέχοντα προγράµµατα και ως προς τη 
δοµή του. Αυτό σηµαίνει στην ουσία ότι θα πρέ-
πει επίσης να υπάρχουν κατά το δυνατόν κοινά 
σηµεία µεταξύ των επιµέρους προγραµµάτων. 
Κάθε πρόγραµµα εντός του ολοκληρωµένου 
πλαισίου θα χαρακτηρίζεται από το ίδιο σύ-
νολο γενικών δράσεων (κινητικότητα, σχέδια, 
δίκτυα κ.λπ.), πράγµα που θα επιτρέψει µεγα-
λύτερη συνοχή. Στη θέση του σηµερινού περί-
πλοκου συστήµατος επιτροπών και υποεπιτρο-
πών προγραµµάτων, θα υπάρχει µια ενιαία επι-
τροπή προγράµµατος, η οποία θα συνεδριάζει 
µε διαφορετικές συνθέσεις (π.χ. σχολεία, επαγ-
γελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση) κατά πε-
ρίπτωση. Κάθε σύνθεση θα έχει όλες τις σχετι-
κές αρµοδιότητες ώστε να εξαλειφθούν οι κα-
θυστερήσεις που οφείλονται στην υποχρέωση 
να παραπέµπονται ορισµένα θέµατα σε διάφο-
ρες επιτροπές διαδοχικά12.

Το ολοκληρωµένο πρόγραµµα θα περι-
λαµβάνει τέσσερα χωριστά τοµεακά προγράµ-
µατα: 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 προσαρµο-
γές. Εκτός από τα τέσσερα τοµεακά προγράµ-
µατα, θα υπάρχουν και δύο οριζόντια προ-
γράµµατα. Το “εγκάρσιο πρόγραµµα” θα καλύ-
πτει τα διατοµεακά θέµατα: στήριξη της ανά-
πτυξης πολιτικής, εκµάθηση γλωσσών, νέες 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοι-
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νωνίας και διάδοση και αξιοποίηση των απο-
τελεσµάτων. Το πρόγραµµα Jean Monnet θα 
υποστηρίξει ένα ευρύ φάσµα ιδρυµάτων και 
δραστηριοτήτων επικεντρωµένων στην ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση: δράση Jean Monnet, πα-
ροχή λειτουργικών επιχορηγήσεων για ένα σύ-
νολο βασικών ιδρυµάτων και παροχή λειτουρ-
γικών επιχορηγήσεων για τις ευρωπαϊκές ενώ-
σεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Σχηµατικά, το νέο πρόγραµµα θα έχει την 
εξής µορφή13:

Η νέα αυτή δοµή των προγραµµάτων εκ-
παίδευσης και κατάρτισης παρουσιάζει µεγά-
λες καινοτοµίες και διαφέρει ριζικά σε επίπε-
δο διαχείρισης. Το σηµαντικότερο γεγονός εί-
ναι ότι τα νέα προγράµµατα –και ιδίως το ολο-
κληρωµένο πρόγραµµα για τη δια βίου µάθη-
ση- θα είναι απλούστερα για το χρήστη καθό-
τι 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 Επιτρο-
πή µεταξύ Νοεµβρίου 2002 και Μαρτίου 2003 
µε όλους τους ενδιαφεροµένους στον τοµέα 
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των προ-
γραµµάτων για τους νέους, έδειξε ότι οι χρή-
στες θεωρούν αυτή τη µέθοδο διαχείρισης πιο 
φιλική προς το χρήστη από ό,τι η άµεση δια-
χείριση 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 προσαρ-
µογή τους στις µελλοντικές εξελίξεις του το-
µέα. Τέλος, η Επιτροπή θα συµπεριλάβει στο 
σχέδιο νοµοθεσίας µια διάταξη που θα προ-
βλέπει ότι οι χρηµατοοικονοµικές και διοικη-
τικές υποχρεώσεις των δικαιούχων πρέπει να 
είναι ανάλογες προς το µέγεθος της επιχορή-
γησης, π.χ. µέσω της αυξηµένης χρήσης κατ’ 

αποκοπήν επιχορηγήσεων, µε σκοπό να επι-
τευχθεί σηµαντική απλούστευση των διαδικα-
σιών. Ο στόχος εν προκειµένω είναι να ικανο-
ποιηθεί το αίτηµα της δηµόσιας διαβούλευσης 
για µείωση της περιπλοκότητας, που θεωρεί-
ται 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 τριτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης. Στα αποτελέσµατα αυτά πε-
ριλαµβάνονται οι νοµοθετικές και κανονιστι-
κές αλλαγές στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης, η συµβολή στην κατάρτιση διδα-
κτικών προγραµµάτων, στην κατάρτιση ατό-
µων αρµόδιων για τη λήψη αποφάσεων κ.α. 

Αναγνωρίζοντας τη συµβολή του Temp-
us στις µεταρρυθµίσεις των χωρών που καλύ-
πτει, 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 το-
µέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του Tem-
pus, και τους τοµείς των σχολείων, της επαγ-
γελµατικής 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 πολιτι-
κών, κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστι-
κών παραγόντων. Είναι συνακόλουθο των πο-
λιτικών εξελίξεων και εξελίξεων πολιτικής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και ένα είδος απά-
ντησης στις κοινωνικές αλλαγές που προέρχο-
νται από την παγκοσµιοποίηση αλλά και από 

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 fac-
tors. 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 de-
velopmental 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 de-
velopmental 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. Additional-
ly, 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 with-
in 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 econo-
my of knowledge in the entire world capable of economic growth along with 
more and better jobs as well as wider social cohesion. 
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Σεµινάριο 

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση διοργανώνει 
πιλοτικό σεµινάριο µε τίτλο: Δια-
πραγµάτευση και Διαχείριση 

Κρίσεων βασισµένο στο Harvard Neg-
otiation Project. Το σεµινάριο θα λάβει 
χώρα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Έκφρα-
σης 26 και 27 Φεβρουαρίου 2005. Σκοπός 
του σεµιναρίου: είναι να διδάξει κάποιες 
πρακτικές διαπραγµατευτικές δεξιότητες 
που βασίζονται στο ότι όλοι µας µπορού-
µε 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, κόµµα-
τα και επιχειρήσεις. Μέσα σ’ αυτό το πλαί-
σιο 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 ενερ-
γούς πολίτες, όσους ενδιαφέρονται για τα 
κοινά, συµµετέχουν στην κοινωνία πολι-
τών αλλά και κάθε άλλον ενδιαφερόµενο. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά 
την υποβολή αιτήσεων βάσει βιογραφι-
κού σηµειώµατος που πρέπει να αποστεί-
λετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση edemi-
ri@pspa.uoa.gr µέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, 
ηµέρα Παρασκευή.

EKFRASSI-EUROLETTER

«Ήρθε η ώρα, το γνωστό σας 
EUROLETTER (www.eurolet-
ter.gr), το ευρωπαϊκό portal 

που µετρά ήδη τρία χρόνια συνεχούς ενη-
µέρωσης και παρέµβασης στις ευρωπαϊ-
κές εξελίξεις, µπαίνει σε µια νέα φάση. Η 
νέα, ολοκαίνουρια µορφή του EUROLETT-
ER (www.euroletter.gr) αποτελεί προϊόν 
ενός προγράµµατος που υπέβαλε και κέρ-
δισε η µεγαλύτερη ευρωπαϊκού προσανα-

τολισµού µη κυβερνητική οργάνωση της 
χώρας µας, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ. 

Το ΝΕΟ EUROLETTER (www.eurolet-
ter.gr) είναι ΔΙΓΛΩΣΣΟ (Ελληνικά και Αγ-
γλικά) και εκτός από τα νέα όλων των χω-
ρών της Ευρώπης, έχει πολύ ενδιαφέρο-
ντα sections για την Ευρωπαϊκή Οικονοµία, 
την Τεχνολογία, την Ιστορία και τον Πολι-
τισµό, τους Λαούς της Ευρώπης, την ανε-
ξιθρησκεία κλπ. Παράλληλα το ολοκαί-
νουριο EUROLETTER (www.euroletter.gr) 
προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες για εκ-
δηλώσεις, ευρωπαϊκά προγράµµατα νέων, 
χρήσιµες πληροφορίες για νέους ενεργούς 
πολίτες, για Διαγωνισµούς και υποτροφίες, 
για αναζήτηση εργασίας σε χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και, µε δυο λέξεις, οτι-
δήποτε ενδιαφέρει έναν σύγχρονο Ευρω-
παίο 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 ανά-
λυση που δηµοσιεύεται, αποστολές σε φί-
λους κλπ. 

Τέλος, οι εµπνευστές και δηµιουρ-
γοί του EUROLETTER (www.euroletter.
gr) θέλουµε να σας ευχαριστήσουµε που 
όλο αυτό τον καιρό αντλούσατε την ενηµέ-
ρωσή σας από εµάς, λαµβάνοντας το news-
letter στη σηµερινή του µορφή. Επρόκειτο 
για ένα newsletter που θα µπορούσε να θε-
ωρηθεί  spam (ενώ δεν ήταν). Αυτή η µορ-
φή του newsletter καταργείται µε αυτή την  
ειδοποίηση. Όσοι επιθυµούν να λαµβάνουν 
πληροφορίες για το περιεχόµενο του ΕUR-
OLETTER (www.euroletter.gr) πρέπει να 
κάνουν εγγραφή και να επιλέξουν ποιες ει-
δήσεις τους ενδιαφέρουν. Με τη νέα µορ-
φή 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 ΕURO-
LETTER (www.euroletter.gr). 

Χαρείτε το!».
 The EUROLETTER team

Τ Α  Ν Ε Α  Τ Η Σ  Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η Σ
την άνοδο του ορίου ζωής των σύγχρονων αν-
θρώπων. Αποτελεί επίσης ένα είδος «πολιτιστικής 
διπλωµατίας» στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Ειδικά ως προς το τελευταίο σηµείο, αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση είναι 
βασικοί αναπτυξιακοί παράγοντες για τους κο-
ντινούς µας γείτονες. Από µια τέτοια προσέγγιση 
έχουν να επωφεληθούν όχι µόνο η Ε.Ε., αλλά και 
τα κράτη εκτός της Ένωσης, καθώς τα προγράµ-
µατα στους τοµείς της εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης µπορούν να θεωρηθούν συµπληρωµατικά 
στην αναπτυξιακή βοήθεια της Ένωσης. Αλλά και 
εντός των ορίων της Ε.Ε., οι διαπροσωπικές επα-
φές συµβάλλουν στον διαπολιτιστικό διάλογο, ο 
οποίος διευρύνει την κατανόηση των ιδιαιτεροτή-
των των εθνικών πολιτισµών. Επιπλέον, οι επαφές 
µε συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης της 
Ε.Ε. µέσω των προγραµµάτων, αναπτύσσουν συ-
νέργειες και δυναµικές σύγκλησης και εποµένως 
προωθούν την κινητικότητα του ανθρώπινου δυ-
ναµικού εντός των ορίων της Ένωσης. 

Όλα τα παραπάνω έχουν ληφθεί σοβαρά υπό-
ψη στη διαµόρφωση της νέας γενιάς κοινοτικών 
προγραµµάτων, προκειµένου να καταστεί η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διακήρυξη της Λισσα-
βόνας, «η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότε-
ρη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο ικανή 
για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότε-
ρες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτε-
ρη 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 Συµ-
βουλίου (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.h-
tml 
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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Σκοπός της έκδοσης είναι η παρουσίαση 
διαφορετικών απόψεων –αρκεί να µην 
εκφέρονται αυθαίρετα– και η δηµιουργία 
κ α τ ά λ λ η λ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ  δ ι α λ ό γ ο υ  κ α ι 

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.

Τα άρθρα τα οποία δηµοσιεύονται στην 
Ευρωπαϊκή Έκφραση, επιλέγονται από  τη 
σύνταξη µε κριτήρια την επιστηµονική 

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.

Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ ι ς  ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ έ ς 
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 

του κρινοµένου και των κρινόντων, 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.

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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Επιθυµώ να γραφτώ συνδροµητής στο περιοδικό “Ευρωπαϊκή 
‘Εκφραση”
  Ετήσια ∆ιετής

Τακτικός Συνδροµητής 20 Ευρώ  35 Ευρώ 
∆ηµόσιοι Οργανισµοί,
Τράπεζες, Βιβλιοθήκες,
ΑΕΙ, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, Εταιρείες,
Σύλλογοι 30 Ευρώ  55 Ευρώ 
Ευρώπη 25 Ευρώ 45 Ευρώ 
Άλλες ήπειροι 30 Ευρώ  55 Ευρώ 
Φοιτητής, σπουδαστής,
στρατιώτης 15 Ευρώ  25 Ευρώ 
Συνδροµή ενίσχυσης-υποστήριξης 50 Ευρώ  90 Ευρώ 
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∆ιεύθυνση .................................................................................
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Τηλέφωνο: ................................................................................
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 Ηµεροµηνία Υπογραφή

......................................................   ...................................................

Έτος ίδρυσης: 1989
Οµήρου 54, 106 72, Αθήνα, τηλ: 210 3643224, fax: 210 3646953, 

e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr

✂

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
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