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1. Η θέση του τοµέα της Εκπαίδευσης στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
περιβάλλον

Η εκπαίδευση αποτελεί σηµαντικό συστατικό στοιχείο για τη βιώσιµη ανάπτυξη και ταυτόχρονα
είναι ένα ουσιαστικό µέσο για την αποτελεσµατική συµµετοχή των πολιτών στη σύγχρονη
κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα.
Βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος είναι το υψηλό ποσοστό
ολοκλήρωσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης1, ο σταθερός υψηλός αριθµός φοιτητών
ανώτατης εκπαίδευσης, η αυξητική τάση συµµετοχής στις µεταπτυχιακές και διδακτορικές
σπουδές2 και ως φυσικό αποτέλεσµα των παραπάνω, η καταγραφή υψηλού µορφωτικού επιπέδου
ανθρώπινου δυναµικού. Η Ελλάδα έχει σηµαντικές επιδόσεις διεθνώς σε διαγωνισµούς
καινοτοµίας, ερευνητικά προγράµµατα, εφευρέσεις και ιδέες και αυτό παρά το γεγονός ότι το
σύστηµα έρευνας και καινοτοµίας παραµένει από τα λιγότερο δυναµικά στην Ευρώπη.
Ταυτόχρονα, χαµηλά παραµένουν τα ποσοστά της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές και διεθνείς
καταγραφές σε σχέση µε τη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση3, στη διείσδυση της εκπαιδευτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ και στις επιδόσεις των µαθητών στην κατανόηση κειµένου, στα
µαθηµατικά4 και στις φυσικές επιστήµες5 (αποτελέσµατα προγράµµατος PISA 2009). Σηµειώνεται
επίσης, ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ευρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ενώ η πρόωρη
εγκατάλειψη του σχολείου παραµένει σχετικά υψηλή6.
Προκειµένου να καµφθούν τα αρνητικά στοιχεία και να επιταχυνθεί η προσαρµογή στις νέες
ανάγκες και συνθήκες που διαµορφώνονται από το διεθνές περιβάλλον, γίνονται συνεχείς
προσπάθειες για τη µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Ωστόσο, αυτές οι
µεταρρυθµίσεις δεν καταφέρνουν πάντα να έχουν θετικά βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα στην
ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Την περιορισµένη επιτυχία των µεταρρυθµίσεων ενέτεινε και η βαθιά δηµοσιονοµική κρίση,
που συνοδεύεται από έντονη ύφεση και η οποία δεν θα µπορούσε να µην έχει αρνητικό
αντίκτυπο και στην εκπαίδευση συνολικά. Είναι γεγονός ότι από το 2010 οι επιπτώσεις της
δηµοσιονοµικής κρίσης είχαν αρχίσει να γίνονται αισθητές όσον αφορά στη δυνατότητα της
χώρας να χρηµατοδοτεί αναπτυξιακές δράσεις µεταξύ των οποίων αυτές στον τοµέα της
εκπαίδευσης, της δια βίου µάθησης και της έρευνας.
Συγκεκριµένα, η δηµοσιονοµική κρίση και η ακολουθούµενη πολιτική περιορισµού των δηµοσίων
δαπανών επιδείνωσε την ήδη χαµηλή κατάταξη της Ελλάδας µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στη
διάθεση πόρων για την εκπαίδευση7. Πέρα από τις επιπτώσεις στις δηµόσιες δαπάνες για την

1

Με βάση πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2010, στην Ελλάδα το 83,4% του πληθυσµού 20-24 ετών έχει
ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ποσοστό συγκριτικά µεγαλύτερο από αυτό της ΕΕ27 (79%).
2
Ενδεικτικά κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008/2009 (σε σχέση µε το έτος 2005/2006) υπήρχαν περίπου 28%
περισσότεροι µεταπτυχιακοί φοιτητές και 12% (περισσότεροι διδακτορικοί φοιτητές).
3
Το ποσοστό συµµετοχής της Ελλάδας για το 2010 είναι πολύ χαµηλότερο από το αντίστοιχο µέσο ποσοστό της
ΕΕ27 (3% έναντι 9,1% της ΕΕ27).
4
Η Ελλάδα, µε µέση επίδοση των µαθητών στις 466 µονάδες, κατατάσσεται στην οµάδα των χωρών µε µέσες
επιδόσεις, χαµηλότερες από τη µέση επίδοση των χωρών του ΟΟΣΑ (496 µονάδες).
5
Η Ελλάδα, µε µέση επίδοση των µαθητών στις 470 µονάδες, κατατάσσεται στην οµάδα των χωρών µε µέσες
επιδόσεις, χαµηλότερες από τη µέση επίδοση των χωρών του ΟΟΣΑ (501 µονάδες).
6
Το 2010 στην Ελλάδα το ποσοστό σχολικής διαρροής ανέρχεται στο 13,7% (µικρότερο από το µέσο όρο της
ΕΕ27 που είναι 14,1%) και επιβαρύνεται περισσότερο από την πρόωρη αποχώρηση των ανδρών (16,5%) και πολύ
λιγότερο από την αποχώρηση των γυναικών (10,8%).
7
Υπολογίζεται ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση κυµαίνονται το 2012 περίπου στο 3,4% του τακτικού
προϋπολογισµού, ποσοστό που µεταφράζεται σε µείωση 1,2 δις περίπου σε σχέση µε το 2009.
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εκπαίδευση, σηµαντικές είναι και οι επιπτώσεις στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές
µονάδες στις οποίες υπηρετούν.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Νόµου 3852/7-6-2010 περί της «Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
µεταφέρθηκαν ορισµένες αρµοδιότητες στους ∆ήµους (π.χ. µεταφορά µαθητών, συντήρηση,
καθαριότητα και φύλαξη των σχολικών κτιρίων), ενώ περιορίστηκε ο αριθµός των Σχολικών
Επιτροπών (αλλαγή οργανωτικής δοµής, µείωση ∆ήµων) που αντιστοιχούν πλέον σε µεγαλύτερο
αριθµό σχολικών µονάδων. Το σχολικό έτος 2011-2012 το Υπουργείο Παιδείας πραγµατοποίησε
µεταβολές στη λειτουργία των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης µέσω συνενώσεων σχολικών µονάδων, µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των
υποδοµών και τη δηµιουργία πιο λειτουργικών και αποτελεσµατικών σχολικών µονάδων8.
Επίσης, µε το «Πρόγραµµα Καλλικράτης» η εκτέλεση των προγραµµάτων δια βίου µάθησης
µεταφέρεται στην αρµοδιότητα των Περιφερειών (προγράµµατα κατάρτισης) και των ∆ήµων
(προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,π.χ. Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας Ενηλίκων, Κέντρα
∆ια Βίου Μάθησης, επιµόρφωση ενηλίκων σε τοµείς της δηµόσιας υγείας, του πολιτισµού, του
αθλητισµού και του περιβάλλοντος), δηµιουργώντας σχετική καθυστέρηση στην έναρξη
λειτουργίας τους, λόγω περιορισµένης σχετικής εµπειρίας, και δυσκολία στον τρόπο
χρηµατοδότησής τους, λόγω περιορισµένων διαθεσίµων πόρων.
Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας αναδιάρθρωσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το
επόµενο χρονικό διάστηµα το Υπουργείο Παιδείας αναµένεται να προβεί σε συγχωνεύσεις ή/
και καταργήσεις τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, λαµβάνοντας υπόψη ακαδηµαϊκά
κριτήρια αλλά και την κοινωνική και οικονοµική γεωγραφία της χώρας.
Επιπρόσθετες θεσµικές µεταρρυθµίσεις που προωθήθηκαν και προωθούνται είναι η καθιέρωση
κανόνων αξιολόγησης σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, ο εκσυγχρονισµός της
αποκεντρωµένης διοίκησης της εκπαίδευσης, το νέο θεσµικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή, ο
νόµος πλαίσιο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ο νόµος για τη δια βίου µάθηση, οι συγχωνεύσεις
και η αναδιοργάνωση εποπτευοµένων φορέων µε ουσιαστικό ρόλο στην άσκηση της
εκπαιδευτικής πολιτικής (ΙΕΠ, ΙΤΥΕ «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ», ΕΟΠΠΕΠ, ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ). Επίσης, σε φάση
επεξεργασίας και διαβούλευσης βρίσκονται
σηµαντικές παρεµβάσεις για την έρευνα, την
τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία και την αναβάθµιση της Τεχνικής - Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης µε στόχο την θεσµοθέτησή τους το προσεχές χρονικό διάστηµα.
Ενδεικτικά αναφέρονται παρεµβάσεις µε στόχο τη συνολική αναβάθµιση της ποιότητας της
παρεχόµενης εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες:
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου»:
• Αλλαγή των προγραµµάτων σπουδών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
• Εφαρµογή διαδικασιών αυτοαξιολόγησης
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

στα

σχολεία

της

πρωτοβάθµιας

και

• Ολοκλήρωση των υποδοµών και των υπηρεσιών του «Ψηφιακού Σχολείου».
• Υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση:

8

Στα µεγάλα αστικά κέντρα, οι συνενώσεις αφορούσαν κυρίως τα συστεγαζόµενα σχολεία, ενώ στην περιφέρεια
δόθηκε έµφαση στις συνενώσεις ολιγοθέσιων σχολείων, εκεί όπου οι συνθήκες το επέτρεπαν. Οι σχολικές µονάδες της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µειώθηκαν κατά 10,4% µετά τις συνενώσεις που πραγµατοποιήθηκαν το
σχολικό έτος 2010-2011 σε σχέση µε το σχολικό έτος 2009-2010.
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•

Συγκρότηση του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) για την
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων των αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων.

•

Συγκρότηση της ∆ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής για τις αλλαγές στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση.

•

Μετονοµασία της Ανεξάρτητης «Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση» (Α∆ΙΠ) σε «Αρχή ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση» και επανακαθορισµός του ρόλου της για τη διαµόρφωση και
υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και την αξιολόγηση και
πιστοποίηση της ποιότητας της λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

∆ια Βίου Μάθηση:
•

Συγκρότηση του Εθνικού Συµβουλίου ∆ια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε την
Απασχόληση, το οποίο κατά την διάρκεια της πρώτης του συνεδρίασης (Φεβρουάριος
2011) παρουσίασε το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης, που περιλαµβάνει όλες τις
δράσεις εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης, µε βασικό του στόχο το
συντονισµό του χώρου της εκπαίδευσης µε αυτόν της επαγγελµατικής κατάρτισης.

•

Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) σε ∆ήµους που θα
εφαρµόσουν προγράµµατα δια βίου µάθησης, εθνικής και τοπικής εµβέλειας.

Το σύνολο των ενεργειών που είτε έχουν αναληφθεί είτε βρίσκονται σε φάση διαβούλευσης από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, συντάσσονται µε τους
πρωταρχικούς στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του Εθνικού Προγράµµατος
Μεταρρυθµίσεων 2011-2014
Συγκεκριµένα, ο πρωταρχικός στόχος για την ΕΕ στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
για την εκπαίδευση είναι το ποσοστό των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική
εκπαίδευση να είναι µικρότερο από 10% και τουλάχιστον 40% των νέων πρέπει να έχουν πτυχίο
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Επίσης, το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε E&A.
Καταλύτη για την επίτευξη προόδου στον παραπάνω στόχο αποτελεί η εµβληµατική πρωτοβουλία
«Νεολαία σε κίνηση», για την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστηµάτων και τη
διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας.
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2011-2014, το οποίο
θέτει ως στόχο της χώρας για την Παιδεία το ποσοστό ατόµων που εγκαταλείπει πρόωρα το
σχολείο να είναι κάτω από 10% και τουλάχιστον 32% της νέας γενιάς να έχει πτυχίο
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Προς την ίδια κατεύθυνση οδηγούν και τα Συµπεράσµατα του Εαρινού Συµβουλίου (24-25
Μαρτίου 2011) αναφορικά µε τον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, που προτάσσουν ως
προτεραιότητα:
•

Τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων και την ενίσχυση των τοµέων Έρευνας και
Τεχνολογίας, καινοτοµίας και υποδοµών, προκειµένου για την προώθηση της
ανταγωνιστικότητας

•

Την ενίσχυση της διά βίου µάθησης µε στόχο την προώθηση της απασχόλησης.

Προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση καταγράφονται και σε πρόσφατη µελέτη του ΟΟΣΑ για
την εκπαίδευση, µε τίτλο «Καλύτερες Επιδόσεις και Επιτυχείς Μεταρρυθµίσεις στην Εκπαίδευση,
Προτάσεις για την Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα» (2011), προκειµένου να βελτιωθεί η
αποτελεσµατικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Συγκεκριµένα, στη µελέτη του
ΟΟΣΑ σηµειώνονται τα κάτωθι σηµεία:
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•

Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση (π.χ. Επαγγελµατική εξέλιξη των διευθυντών σχολικών µονάδωνΕπιµόρφωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού)

•

Παρεµβάσεις
συστήµατος.

•

Αξιολόγηση στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση (π.χ. Οργάνωση της
αυτοαξιολόγησης των σχολικών µονάδων, σχεδιασµός και ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των
υποδοµών, των διαδικασιών και του ανθρώπινου δυναµικού.)

•

∆ιακυβέρνηση και ανασχεδιασµός των δοµών διοίκησης στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση (π.χ. µετασχηµατισµός της δοµής και των λειτουργιών του
Υπουργείου)

•

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

για

την

ορθολογικότερη

διαχείριση

των

πόρων

του

εκπαιδευτικού

Κύρια στόχευση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. είναι η βελτίωση των επιδόσεων του εκπαιδευτικού
συστήµατος, µέσα από την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας στην
Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, η αύξηση της ποιότητας και της
ανταγωνιστικότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, καθώς η αναδιάρθρωση στην διοικητική δοµή
του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας.
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2. Αποτίµηση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων στην Εκπαίδευση µέχρι
σήµερα

2.1 Αποτίµηση αποτελεσµάτων παρεµβάσεων στην Εκπαίδευση κατά την τρίτη και την
τέταρτη Προγραµµατική Περίοδο
Κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2000-2006 (Γ’ ΚΠΣ) η χρηµατοδότηση µέσω των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων (ΕΚΤ & ΕΤΠΑ) στον τοµέα της Εκπαίδευσης πραγµατοποιήθηκε στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση"
(ΕΠΕΑΕΚ) ενώ κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ) συντελείται κυρίως από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕ∆ΒΜ), (πόροι του ΕΚΤ),
καθώς επίσης από τον κωδικό 75 των ΠΕΠ και µέσω του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (Πόροι ΕΤΠΑ).
Το ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006) συνέβαλε ουσιαστικά και συνείσφερε σηµαντικά στην αύξηση της
απασχόλησης, µείωση της ανεργίας και αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης µε σειρά από στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Συγκεκριµένα, χρηµατοδοτήθηκαν δράσεις για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης
στην αγορά εργασίας, για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης στο
πλαίσιο της δια βίου µάθησης, στην ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας, στην
προώθηση της ισότητας των φύλων καθώς και στη δηµιουργία και ενίσχυση υποδοµών (ΕΤΠΑ).
Ενδεικτικά αποτελέσµατα των δράσεων που υλοποιήθηκαν:
•

119.269 ωφελούµενοι µαθητές µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες.

•

Λειτούργησαν 4.327 Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία και 1.982 Ολοήµερα Νηπιαγωγεία.

•

111.214 σπουδαστές αποφοίτησαν από τα δηµόσια ΙΕΚ.

•

265.519 εκπαιδευτικοί
εισαγωγική κλπ)

•

7.455 υποτροφίες φοιτητών

•

140.658 ωφελούµενοι
πρακτικής άσκησης.

•

1.743 σχολικά εργαστήρια εξοπλίστηκαν και κατασκευάστηκαν
πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση.

συµµετείχαν

(σπουδαστές,

σε

προγράµµατα

φοιτητές,

επιµόρφωσης

απόφοιτοι

ΙΕΚ)

από

174

(ταχύρρυθµη

προγράµµατα

κτίρια

στην

Κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ∆ια
Βίου Μάθηση» (ΕΠΕ∆ΜΒ) αποτελεί ένα από τα ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ), µέσω του οποίου χρηµατοδοτούνται δράσεις για τον εκσυγχρονισµό του
εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας αλλά και δράσεις για τη σύνδεση εκπαίδευσης µε την
αγορά εργασίας, τη δια βίου µάθηση και την έρευνα. Βασικό πλαίσιο ανάπτυξης του στρατηγικού
σχεδιασµού για την παιδεία κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 αποτέλεσε και
συνεχίζει να αποτελεί το τετράπτυχο «Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Εκπαίδευση –
Απασχόληση».
Το ΕΠΕ∆ΜΒ συντάχθηκε και εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας σύµφωνα
µε τις Γενικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013, τις προτεραιότητες του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την «Εκπαίδευση – Κατάρτιση 2010», καθώς και το Εθνικό
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2008-2010, και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική
Ενσωµάτωση 2008-2010.
ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

7

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

(ver 22/10/2012)

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» έχει τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους:
1ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωµάτωσης»: Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού και των αποκεντρωµένων
δοµών του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητάς του, ώστε να
αναβαθµιστούν οι υπηρεσίες του και να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της σύγχρονης
κοινωνίας και οικονοµίας.
Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου 1, µέχρι σήµερα, έχουν επιτευχθεί οι παρακάτω ποσοτικοί
δείκτες, ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου:
•

540.278 µαθητές εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράµµατα υποστήριξης Ολοήµερων
Σχολείων και 235.404 µαθητές από τα ∆ηµοτικά Σχολεία µε Ενιαίο Αναµορφωµένο
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα

•

257.943 µαθητές πρωτοβάθµιας
περιβαλλοντικά προγράµµατα

•

16.000 σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από ξενόγλωσσα
προγράµµατα

•

37.145 εκπαιδευτικοί συµµετείχαν σε προγράµµατα εισαγωγικής επιµόρφωσης

•

474 φοιτητές παρακολουθούν µεταπτυχιακό πρόγραµµα στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο

•

10.069 εκπαιδευτικοί συµµετείχαν σε προγράµµατα επιµόρφωσης πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

•

7.500 φορητοί Η/Υ και 3.400 διαδραστικοί πίνακες και συναφής εξοπλισµός δόθηκαν σε
σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

και

δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης

συµµετείχαν

σε

2ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας»:
Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, στο πλαίσιο της αναβάθµισης της αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε δυνατότητες για τη συνεχή βελτίωση των
προσόντων και των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των νέων. Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου
άξονα, συµπεριλαµβάνεται ειδική µέριµνα για την προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των
δύο φύλων και της ισότητας ευκαιριών.
Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου 2 µέχρι σήµερα έχουν επιτευχθεί οι παρακάτω ποσοτικοί
δείκτες ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου:
•

6.541 σπουδαστές ΙΕΚ επωφελήθηκαν από υποτροφίες

•

47.903 επωφελούµενοι από προγράµµατα πρακτικής άσκησης και µαθητείας (ανώτατη
εκπαίδευση, µαθητεία ΟΑΕ∆, ΙΕΚ, ΑΕΝ επί πλοίου)

•

79.600 φοιτητές επωφελήθηκαν από δράσεις της ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
(∆ΑΣΤΑ)

•

88.000 φοιτητές επωφελήθηκαν από δράσεις των Γραφείων ∆ιασύνδεσης

•

7.899 φοιτητές επωφελήθηκαν από τις Μονάδες Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας
(ΜΟΚΕ) Πανεπιστηµίων

•

114.500 νέοι επωφελήθηκαν
Επιχειρηµατικότητας
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3ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων: ∆ιεύρυνση της
συµµετοχής του ανθρώπινου δυναµικού σε δράσεις διά βίου εκπαίδευσης, για την απόκτηση
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα προωθήσουν την προσωπική ανάπτυξη, θα
αυξήσουν την ενεργό συµµετοχή στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα των γυναικών και θα
συµβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, µειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισµό και
διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή δίνεται έµφαση στη
συµµετοχή των ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, των ατόµων µε αναπηρία και των γυναικών σε
δράσεις διά βίου µάθησης.
Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου 3 µέχρι σήµερα έχουν επιτευχθεί οι παρακάτω ποσοτικοί
δείκτες ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου:
•

43.644 άτοµα συµµετείχαν σε προγράµµατα των σχολών γονέων

•

10.706 άτοµα συµµετείχαν σε προγράµµατα των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας εκ των
οποίων τα 7.990 είναι ηλικίας 25-64

•

116.008 άτοµα συµµετείχαν σε προγράµµατα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

•

17.301 άτοµα συµµετείχαν σε προγράµµατα εκπαίδευσης των µεταναστών στην ελληνική
γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό

•

48.171 άτοµα συµµετείχαν σε προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

•

9.236 άτοµα συµµετείχαν σε προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και
στελεχών δια βίου µάθησης

•

26.317 άτοµα συµµετείχαν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ)

4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή
έρευνας και της καινοτοµίας»: Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, µέσω της προώθησης
έρευνας και της καινοτοµίας προκειµένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι δεξιότητες
ερευνητικού δυναµικού, σύµφωνα µε τις προοπτικές της επιστήµης και τις ανάγκες
παραγωγικού τοµέα.

της
της
του
του

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου 4 οι δράσεις που υλοποιούνται θα έχουν τα εξής
αποτελέσµατα (µε βάση τους στόχους που έχουν τεθεί κατά την ένταξη):
•

941 επωφελούµενοι από υποτροφίες του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

•

285 µεταδιδακτορικοί ερευνητές ενισχύονται

•

390 ερευνητές συµµετέχουν στο Πρόγραµµα «Αριστεία»

•

6.071 ερευνητές πρόκειται να συµµετάσχουν στα ερευνητικά προγράµµατα «Θαλής» και
«Αρχιµήδης»

•

827 διδακτορικές έρευνες χρηµατοδοτούνται µέσω του ερευνητικού προγράµµατος
«Ηράκλειτος»
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2.2 Συσχέτιση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων του ΕΠΕ∆ΒΜ µε τη Στρατηγική
«Ευρώπη 2020»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕ∆ΒΜ) παρόλο που
συντάχθηκε βάσει της στρατηγικής της Λισσαβόνας, εµφανίζει µεγάλη συνέργεια σε 3 από τους 5
πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Συγκεκριµένα,
•

αναφορικά µε το στόχο για την επένδυση του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ σε έρευνα και
τεχνολογία, οι κατηγορίες παρεµβάσεων χρηµατοδότησης ερευνητικών προγραµµάτων,
καθώς και η υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών µε παραγωγικούς Φορείς, παρουσιάζουν
έντονη συνάφεια µε την προτεραιότητα της Ευρώπης 2020.

•

σχετικά µε τους στόχους που αφορούν στους τοµείς της Εκπαίδευσης και ∆ια βίου
Μάθησης, οι κατηγορίες παρεµβάσεων για τη βασική εκπαίδευση περιλαµβάνουν
περαιτέρω βελτίωση της πρωτοβάθµιας και κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
αναπροσαρµοσµένους κύκλους µαθηµάτων, βελτιωµένη εκπαίδευση των καθηγητών,
καινοτόµες εκπαιδευτικές µεθόδους, υποστήριξη των µειονεκτουσών οµάδων του
πληθυσµού -περιλαµβανοµένων των µεταναστών και των Ροµά- και ενίσχυση της
συνεργασίας µε τις οικογένειες και την τοπική κοινότητα. Παράλληλα, το ΕΠΕ∆ΒΜ
χρηµατοδοτεί παρεµβάσεις προκειµένου να ενισχυθούν τόσον η ανώτερη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση και η τριτοβάθµια εκπαίδευση, όσο και η αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση ,µε εκσυγχρονισµένους κύκλους µαθηµάτων και ανάπτυξη συστηµάτων
πιστοποίησης προσόντων), συνεργώντας σηµαντικά µε τη δεύτερη προτεραιότητα του
τοµέα Εκπαίδευσης για την Ευρώπη 2020.

•

Ως απάντηση στους στόχους της πρωτοβουλίας για την «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για
την καταπολέµηση της φτώχειας», το ΕΠΕ∆ΜΒ συνεργεί στη παροχή υποστήριξης και
τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών για µαθητές ή εκπαιδευοµένους ευπαθών κοινωνικά
οµάδων. Παρεµβάσεις όπως η σχολική ένταξη, η πρόσβαση σε νηπιακή εκπαίδευση και
φροντίδα, καθώς και η παροχή ευκαιριών καινοτόµου εκπαίδευσης και κατάρτισης για
µειονεκτούσες οµάδες παρουσιάζουν έντονη συνάφεια µε τον στόχο της Ευρώπης 2020
καθώς στοχεύουν αντίστοιχα στη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων παρέχοντας τη
δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να αναπτύξουν πλήρως το δυναµικό τους.

Αντίστοιχη είναι και η συσχέτιση των δράσεων του ΕΠΕ∆ΒΜ µε τους Θεµατικούς Στόχους που
έχουν οριστεί για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. Στον Πίνακα που ακολουθεί
αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα ανά Θεµατικό Στόχο.
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Συσχέτιση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων του ΕΠΕ∆ΒΜ µε τους Θεµατικούς Στόχους 2014-2020
10α
Πρόληψη και µείωση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιµης πρόσβασης σε
καλής ποιότητας προσχολική,
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση·

• 257.943 µαθητές πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
συµµετείχαν σε περιβαλλοντικά
προγράµµατα.
• 16.000 σχολικές µονάδες
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
επωφελήθηκαν από ξενόγλωσσα
προγράµµατα.
• 37.145 εκπαιδευτικοί συµµετείχαν σε
προγράµµατα εισαγωγικής
επιµόρφωσης.
• 10.069 εκπαιδευτικοί συµµετείχαν σε
προγράµµατα επιµόρφωσης
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
• 7.500 φορητοί Η/Υ και 3.400
διαδραστικοί πίνακες και συναφής
εξοπλισµός δόθηκαν σε σχολικές
µονάδες πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
• 540.278 µαθητές εκπαίδευσης
επωφελήθηκαν από προγράµµατα
υποστήριξης Ολοήµερων Σχολείων και
235.404 µαθητές από τα ∆ηµοτικά
Σχολεία µε Ενιαίο Αναµορφωµένο
ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

10β
Βελτίωση της
ποιότητας, της
αποτελεσµατικότητας
και του ανοικτού
χαρακτήρα της
τριτοβάθµιας και της
ισοδύναµης µε αυτήν
εκπαίδευσης, µε
σκοπό τη βελτίωση
των επιπέδων
συµµετοχής και
ολοκλήρωσης

• 26.317 άτοµα
συµµετείχαν στο
Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο
(ΕΑΠ).
• 474 φοιτητές
παρακολουθούν
µεταπτυχιακό
πρόγραµµα στο
∆ιεθνές
Πανεπιστήµιο.
• 6.071 ερευνητές
πρόκειται να
συµµετάσχουν στα
Προγράµµατα
«Θαλής» και
«Αρχιµήδης».
• 827 διδακτορικές
έρευνες πρόκειται
να
χρηµατοδοτηθούν
µέσω του
προγράµµατος
«Ηράκλειτος».

10γ
Βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου
µάθηση, αναβάθµιση των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού,
συµπεριλαµβανοµένων των
µαθητευόµενων, και αύξηση της
σύνδεσης των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης µε την αγορά εργασίας·

• 43.644 άτοµα συµµετείχαν σε
προγράµµατα των σχολών γονέων.

1

2

Ενίσχυση της έρευνας,
της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της
καινοτοµίας

Ενίσχυση της
πρόσβασης,
χρήσης και
ποιότητας, των
τεχνολογιών
πληροφορικής και
επικοινωνιών

•

941
επωφελούµενοι
από υποτροφίες
του Ιδρύµατος
Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ)
(µέχρι σήµερα
έχουν επωφεληθεί
788 άτοµα).

•

285
µεταδιδακτορικοί
ερευνητές
ενισχύονται

• 7.500 φορητοί
Η/Υ και 3.400
διαδραστικοί
πίνακες και
συναφής
εξοπλισµός
δόθηκαν σε
σχολικές
µονάδες
πρωτοβάθµιας
και
δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.

•

390 ερευνητές
συµµετέχουν στο
Πρόγραµµα
«Αριστεία».

•

6.071 ερευνητές
πρόκειται να
συµµετάσχουν στα
Προγράµµατα
«Θαλής» και
«Αρχιµήδης».

•

827 διδακτορικές
έρευνες πρόκειται
να

• 10.706 άτοµα συµµετείχαν σε
προγράµµατα των Σχολείων ∆εύτερης
Ευκαιρίας εκ των οποίων τα 7.990 είναι
ηλικίας 25-64.
• 116.008 άτοµα συµµετείχαν σε
προγράµµατα των Κέντρων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
• 17.301 άτοµα συµµετείχαν σε
προγράµµατα εκπαίδευσης των
µεταναστών στην ελληνική γλώσσα,
την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό
πολιτισµό.
• 48.171 άτοµα συµµετείχαν σε
προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων
στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων
στις νέες τεχνολογίες.
• 9.236 άτοµα συµµετείχαν σε
προγράµµατα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών
δια βίου µάθησης.
• 26.317 άτοµα συµµετείχαν στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ).

6
Προστασία του
περιβάλλοντος
και προώθηση
της
αποδοτικότητας
των πόρων

• 257.943
µαθητές
πρωτοβάθµιας
και
δευτεροβάθµι
ας
εκπαίδευσης
συµµετείχαν
σε
περιβαλλοντικ
ά
προγράµµατα
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Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα.
• 257.943 µαθητές πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
συµµετείχαν σε περιβαλλοντικά
προγράµµατα

• 47.903 άτοµα επωφελήθηκαν από
προγράµµατα πρακτικής άσκησης
(ανώτατη εκπαίδευση, µαθητεία ΟΑΕ∆,
ΙΕΚ, ΑΕΝ επί πλοίου).

χρηµατοδοτηθούν
µέσω του
προγράµµατος
«Ηράκλειτος».

• 6.541 σπουδαστές ΙΕΚ επωφελήθηκαν
από υποτροφίες.
• 79.600 φοιτητές επωφελήθηκαν από
δράσεις της ∆οµής Απασχόλησης και
Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ).
• 88.000 φοιτητές επωφελήθηκαν από
δράσεις του Γραφείου ∆ιασύνδεσης.
• 7.899 φοιτητές επωφελήθηκαν από τις
Μονάδες Καινοτοµίας και
Επιχειρηµατικότητας (ΜΟΚΕ)
Πανεπιστηµίων.
• 114.500 νέοι επωφελήθηκαν από
δράσεις για την Ενθάρρυνση της
Νεανικής Επιχειρηµατικότητας.
• 257.943 µαθητές πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
συµµετείχαν σε περιβαλλοντικά
προγράµµατα

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

12

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

(ver 22/10/2012)

3. Αναφορά δυνατών σηµείων, αδυναµιών, ευκαιριών και κινδύνων του τοµέα της Εκπαίδευσης
Θεµατικός Στόχος 10: Επένδυση στην Εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου µάθηση
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

10 α
Πρόληψη και µείωση
της πρόωρης
εγκατάλειψης του
σχολείου και
προώθηση της
ισότιµης πρόσβασης
σε καλής ποιότητας
προσχολική,
πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια
εκπαίδευση·

•

•

•

•

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ
•

Χαµηλές δηµόσιες δαπάνες για
την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε
συνεχιζόµενη πίεση για
περαιτέρω µείωσή τους.

•

Χαµηλό επίπεδο βασικών
δεξιοτήτων (όπως αυτή µετριέται
από PISA).

•

Υψηλά ποσοστά πρόωρης
εγκατάλειψης στην υποχρεωτική
εκπαίδευση (ιδιαίτερα σε
συγκεκριµένες οµάδες
πληθυσµού) αλλά µε τάση
µείωσης και σύγκλισης µε τον
µέσο όρο της ΕΕ-27.

∆ικαίωµα δωρεάν παιδείας
στα κρατικά σχολεία
πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
Υψηλό ποσοστό
ολοκλήρωσης της
δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (µη
υποχρεωτική), το οποίο
συνεχίζει αυξανόµενο.
Καθιέρωση Θεσµού
∆ηµοτικών Σχολείων µε
Ενιαίο Αναµορφωµένο
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
Αναθεώρηση θεσµού των
Πειραµατικών Σχολείων.
Θέσπιση υποχρεωτικού
χαρακτήρα της Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης
ως αναπόσπαστο µέρος
της υποχρεωτικής και
δωρεάν δηµόσιας
εκπαίδευσης

•

•

•

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

Χαµηλή συµµετοχή στην
προσχολική εκπαίδευση αλλά µε
αυξητική τάση λόγω της
θεσµοθέτησης της υποχρεωτικής
φοίτησης στο νηπιαγωγείο από
το 2007 και µετά.
Αρχική οργάνωση και εφαρµογή
διαδικασιών αξιολόγησης
εκπαιδευτικού έργου µε την
αυτοαξιολόγηση στην
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση.
Περιορισµένη ανταγωνιστικότητα
της τεχνικοεπαγγελµατικής
εκπαίδευσης µε µικρό ποσοστό
µαθητικού δυναµικού της, σε
αναντιστοιχία µε τον µέσο όρο
της Ε.Ε.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
•

Αναβάθµιση και
εκσυγχρονισµός του
εκπαιδευτικού έργου,
ιδιαίτερα µετά από τις
πρόσφατες αλλαγές στα
προγράµµατα σπουδών και την
εισαγωγή του ολοήµερου
δηµοτικού σχολείου ενιαίου
αναµορφωµένου
προγράµµατος.

•

∆ιεύρυνση των ευκαιριών
πρόσβασης στο εκπαιδευτικό
σύστηµα.

•

Η χρήση ΤΠΕ στα σχολεία
συµπεριλαµβανοµένης και της
πρόσβασης στο Internet µε
την ολοκλήρωση και επέκταση
των δράσεων του ψηφιακού
σχολείου.

•

Ενίσχυση των υποδοµών
εκπαίδευσης και µέσων
διδασκαλίας.

•

Αναβάθµιση της τεχνολογικής
εκπαίδευσης και
οριστικοποίηση των θεσµικών
αλλαγών που απαιτούνται µε
δυνατότητες πρόσβασης στην
ανώτατη εκπαίδευση.

•

Επιµόρφωση συνόλου
Εκπαιδευτικών µε έµφαση στα
νέα αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών, στην παιδαγωγική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
σχολική τάξη, τις σχέσεις στη

ΑΠΕΙΛΕΣ-ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
•

∆ηµογραφική γήρανση
του πληθυσµού και
συρρίκνωση του
µαθητικού πληθυσµού.

•

∆ηµοσιονοµικοί
περιορισµοί και πιέσεις
για µείωση των δηµοσίων
δαπανών για την
εκπαίδευση.

•

Περιορισµένοι πόροι των
∆ήµων για κάλυψη
αναγκών συντήρησης και
λειτουργίας σχολικών
µονάδων.

•

Αύξηση του ποσοστού
πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου κυρίως από
µαθητές ευάλωτων
κοινωνικών οµάδων.

•

Ύπαρξη φαινόµενων
αύξησης σχολικής βίας,
περιθωριοποίησης
µαθητών και κοινωνικού
αποκλεισµού.

13

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

10β
Βελτίωση της
ποιότητας, της
αποτελεσµατικότητας
και του ανοικτού
χαρακτήρα της
τριτοβάθµιας και της
ισοδύναµης µε αυτήν
εκπαίδευσης, µε
σκοπό τη βελτίωση
των επιπέδων
συµµετοχής και
ολοκλήρωσης·

10 γ
Βελτίωση της
πρόσβασης στη διά
βίου µάθηση,
αναβάθµιση των
δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του
εργατικού δυναµικού,
συµπεριλαµβανοµένω
ν των
µαθητευόµενων, και
αύξηση της σύνδεσης
των συστηµάτων
εκπαίδευσης και
κατάρτισης µε την
αγορά εργασίας·
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•

•

•

•

∆ικαίωµα δωρεάν παιδείας
στα κρατικά Ιδρύµατα
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Υψηλά ποσοστά
συµµετοχής στην ανώτατη
εκπαίδευση. Υψηλά
ποσοστά αποφοίτων σε
µαθηµατικές, θετικές και
επιστήµες τεχνολογίας.

•

Ανεπάρκεια των δοµών και
παροχών για την Ειδική Αγωγή.

•

Καθυστέρηση στη διδασκαλία και
τη χρήση των νέων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση.

•

•

Η υψηλή συµµετοχή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση
και η ολοκλήρωση της
υποχρεωτικής και της
ανώτερης δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης συµβάλλουν
στην αύξηση υψηλού
επιπέδου του ανθρώπινου
δυναµικού.

Αρχική οργάνωση και
εφαρµογή διαδικασιών
αξιολόγησης εκπαιδευτικού
έργου µε τον Ν4009/2001 για
την τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Περιορισµένος αριθµός
υποδοµών φοιτητικής
µέριµνας.

•

Ασυµβατότητες µεταξύ
προσφοράς και ζήτησης
εργασίας στον τοµέα της ΕΤΑ.

•

Επέκταση του Θεσµού των
∆ηµοτικών µε Ενιαίο
Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραµµα.

•

Ενίσχυση της φοιτητικής
µέριµνας (φοιτητικές εστίες,
σίτιση φοιτητών,
ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη).

•

Υστέρηση σε εργαστηριακές
υποδοµές στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση.

•
Θεσµός Αξιολόγησης και
πιστοποίηση της ποιότητας
της λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

σχολική κοινότητα, κ.ά.

•

•

Άνοιγµα της ανώτατης
εκπαίδευσης στη ζήτηση από
φοιτητές εξωτερικού.

•

•

•

•

•

•

Χαµηλή συµµετοχή σε
προγράµµατα δια βίου
εκπαίδευσης.

•

Περιορισµένη σύνδεση της
εκπαίδευσης µε την αγορά
εργασίας (υψηλή ανεργία
πτυχιούχων) – πρόβληµα
«αρχικής ενσωµάτωσης».

•

Ασυµβατότητες µεταξύ
προσφοράς και ζήτησης
εργασίας στον τοµέα της ΕΤΑ.
Περιορισµένη στήριξη της
νεανικής επιχειρηµατικότητας,
σύνδεση µε αγορά εργασίας
και µαθητεία αποφοίτων.

•

•

Ενεργοποίηση του Εθνικού
Συστήµατος Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής και Κατάρτισης
µε την Απασχόληση.
Ενίσχυση της επαγγελµατικής
κατάρτισης και της εκπαίδευσης
ενηλίκων.
Ενεργοποίηση του Νόµου
3879/2010 για τη ∆ια Βίου
Μάθηση.

∆ηµοσιονοµικοί
περιορισµοί και πιέσεις
για µείωση των δηµοσίων
δαπανών για την
τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Μείωση του αριθµού
φοιτητών, ειδικά σε
σχολές που βρίσκονται
µακριά από τον τόπο
διαµονής της οικογένειας
τους (οικονοµικές
δυσκολίες στέγασης,
σίτισης, µετακίνησης).
Μείωση των αιτήσεων για
µεταπτυχιακές σπουδές
µε δίδακτρα.
Χαµηλές δαπάνες για
έρευνα και τεχνολογία.

•

Χαµηλά ποσοστά
συµµετοχής σε
προγράµµατα δια βίου
εκπαίδευσης.

•

Αδυναµία σύνδεσης των
βαθµίδων εκπαίδευσης µε
την αγορά εργασίας.

Συγκρότηση ενός Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων για
αναγνώριση όλων των µορφών
των µορφών τυπικής, µη τυπικής
και άτυπης µάθησης όλων των
βαθµίδων.
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4.

Αναφορά βασικών
Εκπαίδευσης

(ver 22/10/2012)

προτεραιοτήτων

ανάπτυξης

του

τοµέα

της

Λαµβάνοντας υπόψη τους Πρωταρχικούς Στόχους για την ΕΕ στο πλαίσιο της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», τους στόχους του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και τα
Συµπεράσµατα του Εαρινού Συµβουλίου (24-25 Μαρτίου 2011), η στρατηγική της χώρας
αναφορικά µε τον τοµέα της εκπαίδευσης για την επόµενη προγραµµατική περίοδο θα κινηθεί σε
τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους (ΣΣ), οι οποίοι συσχετίζονται άµεσα µε τους Θεµατικούς
Στόχους 2014-2020:

1ος Στρατηγικός Στόχος: «Αντιµετώπιση και µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, αναβάθµισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της ισότιµης
πρόσβασης»
2ος Στρατηγικός Στόχος: «Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και του
ανοιχτού χαρακτήρα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης»
3ος Στρατηγικός Στόχος: «Βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου µάθηση, αναβάθµιση
των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την
αγορά εργασίας»
4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας»

Οι τέσσερεις Στρατηγικοί Στόχοι αναλύονται ως εξής:
1ος Στρατηγικός Στόχος: «Αντιµετώπιση και µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, αναβάθµισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της ισότιµης
πρόσβασης»
Επιδιώκεται η αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, κυρίως µέσω της αναθεώρησης των
προγραµµάτων σπουδών και την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ακόµα,
επιδιώκεται η ενίσχυση της συµµετοχής και της ισότιµης πρόσβασης στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αποτέλεσµα των ανωτέρω στόχων είναι η αντιµετώπιση ή έστω η
µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, που οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισµό. Κάλυψη
της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής (εργαστηριακός εξοπλισµός σχολείων, κτιριακές
παρεµβάσεις στις δοµές όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, εξοπλισµοί πληροφορικής κλπ) που
απαιτείται για την υλοποίηση των δράσεων.

Ενδεικτικές ∆ράσεις:
1.1 Μείωση Πρόωρης Εγκατάλειψης Σχολείου
o

Ίδρυση κέντρων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς µαθητές

o

Συνέχιση και Επέκταση των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

o

Ψυχο-κοινωνική ενδοσχολική υποστήριξη µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων (σχολική
βία, διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, κλπ) και ανάπτυξη δικτυακής υποστήριξης
σχολικών µονάδων

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1
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o

Ενδοσχολική υποστήριξη επαγγελµατικού προσανατολισµού µε την βοήθεια βιωµατικών
δράσεων και ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας µέσω εικονικών επιχειρήσεων

o

Ανάπτυξη και υποστήριξη σχολικών δικτυακών διακρατικών δράσεων σε εκπαιδευτικά,
πολιτιστικά και επαγγελµατικά θέµατα

o

Βελτίωση των υφισταµένων Σχολικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα

o

∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση

o

Ενίσχυση και στελέχωση του θεσµού των Κέντρων ∆ιάγνωσης ∆ιαφοροδιάγνωσης
Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ)

o

Εκπαιδευτικό υλικό, διαδραστικοί πινάκες και τεχνολογικός εξοπλισµός για την εφαρµογή
διαδικτυακής µάθησης

o

Ανάπτυξη θερινών σχολείων σε συνέργεια µε δράσεις εκπαιδευτικού τουρισµού

1.2 Αναβάθµιση Ποιότητας Εκπαίδευσης

1.3

o

Γενικευµένη Εφαρµογή των Νέων ΠΣ. Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

o

Εφαρµογή του Ενιαίου Αναµορφωµένου Προγράµµατος ΕΑΕΠ σε όλες τις σχολικές
µονάδες

o

Πιστοποίηση των µαθητών στις ΤΠΕ

o

∆ιαµόρφωση - εφαρµογή ∆ιαδραστικών Ψηφιακών Μαθηµάτων και Ψηφιακών Εικονικών
Εργαστηρίων στο πρόγραµµα σπουδών. Εγκατάσταση/Χρήση ∆ιαδραστικών Συστηµάτων
στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

o

Προγράµµατα για την ευαισθητοποίηση µαθητών σε θέµατα ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης

o

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας και του εκπαιδευτικού
προσωπικού, ανάπτυξη σχεδίων δράσης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας

o

Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών (ενδοσχολική επιµόρφωση, επιµόρφωση για την αξιοποίηση
και εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, επιµόρφωση για διασφάλιση παιδαγωγικής
επάρκειας κλπ)

o

Επιµόρφωση Στελεχών ∆ιοίκησης Εκπαίδευσης

o

Λειτουργία ολοήµερου Γυµνασίου.

o

«Πράσινα Σχολεία»σχολικών κτηρίων

o

Εγκατάσταση συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης σχολικών κτηρίων µε διασύνδεση
σε κεντρικό σύστηµα διαχείρισης (φωτισµός, θέρµανση, εξαερισµός, πυρόσβεση κλπ) και
αισθητήρες (πυρκαγιά, έλεγχο πρόσβασης-ασφάλεια, µέτρηση ποιότητας αέρα κλπ)

Εγκατάσταση

φωτοβολταϊκών

Προώθηση της ισότιµης πρόσβασης
δευτεροβάθµια εκπαίδευση·
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o

Πρόγραµµα σίτισης σε µαθητές της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

o

Προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας για ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο

o

∆ηµιουργία Λυκείων ∆εύτερης Ευκαιρίας

o

Πλατφόρµα/Υποδοµή On-line παρακολούθησης Μαθηµάτων

o

Φροντιστηριακά µαθήµατα στα γλωσσικά µαθήµατα, σε µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες της ∆.Ε.

1.4

Ενίσχυση της πρόσβασης
εκπαιδευτικό σύστηµα

των

Ατόµων

µε

Ειδικές

Ανάγκες

(ΑΜΕΑ)

στο

o

Κατάρτιση µοντέλου ηλεκτρονικής ανίχνευσης, αξιολόγησης και υποστήριξης µαθητών
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (e- ανίχνευση, e- διάγνωση, e- υποστήριξη)

o

Πιστοποίηση γλωσσοµάθειας Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (ΕΝΓ)

o

Συνέχιση του προγράµµατος Εξειδικευµένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για ένταξη
µαθητών µε αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

o

Πρόγραµµα πρώιµης παρέµβασης, παιδιών µε αναπηρία και συµβουλευτικής υποστήριξης
των οικογενειών τους

o

Αναβάθµιση και υποστήριξη κατ οίκον διδασκαλίας για τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή και αναπηρία

o

Ανάπτυξη θερινών σχολείων για εκπαιδευτική υποστήριξη ΕΚΟ και ΑΜΕΑ σε συνέργεια
µε δράσεις κοινωνικού και εκπαιδευτικού τουρισµού

2ος Στρατηγικός Στόχος: «Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και του
ανοιχτού χαρακτήρα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης»
Επιδιώκεται η αύξηση των ποσοστών φοίτησης, η προώθηση υψηλών προτύπων ποιότητας στη
διδασκαλία, που θα χρησιµοποιεί γνώσεις από την έρευνα και τις εξελίξεις στις επιχειρηµατικές
πρακτικές, η ενθάρρυνση καινοτοµίας ως προς το περιεχόµενο και τον σχεδιασµό των
προγραµµάτων σπουδών και η ανάπτυξη «οριζοντίων δεξιοτήτων» (συµπεριλαµβανοµένης της
επιχειρηµατικότητας) σε προγράµµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συµπεριλαµβανοµένων και των
µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Κάλυψη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής (εργαστηριακός
εξοπλισµός, κτιριακές παρεµβάσεις κλπ) που απαιτείται για την υλοποίηση των δράσεων.
Ενδεικτικές ∆ράσεις:
2.1 Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσµατικότητας των Προγραµµάτων Σπουδών και
του τρόπου διδασκαλίας
o

Συντονισµένες δράσεις ανάπτυξης ψηφιακού αναλυτικού προγράµµατος (e-curriculum)
από τα Πανεπιστήµια - ΤΕΙ

o

Προσαρµογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
στην πρακτική αξιοποίηση καινοτοµιών: α) αυτόνοµα µαθήµατα επιχειρηµατικότητας στα
προγράµµατα σπουδών, β) καλύτερη αξιοποίηση υφιστάµενων εργαλείων επικοινωνίας
µε επιχειρήσεις (λειτουργία γραφείων διασύνδεσης, career days) - οργάνωση κοινών
δράσεων πανεπιστηµίων που απευθύνονται στο ίδιο target group επιχειρήσεων).
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Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και επιχειρηµατικότητας
o

Προώθηση καινοτοµικών ιδεών, µεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών µε τη
συνδροµή έµπειρων επιχειρηµατιών

o

Μονάδες Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΟΚΕ) Πανεπιστηµίων

o

Κυψέλες Επιχειρηµατικότητας

3ος Στρατηγικός Στόχος: «Βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου µάθηση, αναβάθµιση
των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά
εργασίας»
Επιδιώκεται η αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στη δια βίου µάθηση µε τη συµµετοχή των
ενδιαφερόµενων µερών (κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις κοινωνίας πολιτών) και µέσω
αποτελεσµατικής εφαρµογής των εργαλείων διαφάνειας (πχ Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελµατικών
Προσόντων), η αναβάθµιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού, των
µαθητευοµένων και όσων προέρχονται από συγκεκριµένες στοχευµένες οµάδες (πχ άνεργοι,
νέοι, γυναίκες), καθώς και η αύξηση της σύνδεσης των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
µε την αγορά εργασίας. Κάλυψη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής (εξοπλισµοί και κτιριακές
παρεµβάσεις στις δοµές παροχής δια βίου µάθησης και σύνδεσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης
µε την αγορά εργασίας κλπ) που απαιτείται για την υλοποίηση των δράσεων.
Ενδεικτικές ∆ράσεις:

3.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στη ∆ια Βίου Μάθηση
o

Άµεση Σύνδεση της δια βίου µάθησης µε το εκπαιδευτικό σύστηµα και τις σχολικές
µονάδες. (Υποδοµές, εξωστρέφεια σχολικών µονάδων, διασύνδεση εκπαιδευτικού
συστήµατος και δράσεων δια βίου µάθησης).

o

Ενσωµάτωση ΤΠΕ στην εκπαίδευση και διαχείριση δράσεων δια βίου µάθησης και
αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης.

o

Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Πιστοποίησης Προσόντων.

o

Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και
Άτυπης Μάθησης.

o

Ενεργοποίηση του χώρου Πιστοποίησης Προσόντων.

o

∆ηµιουργία και υποστήριξη του δικτύου των Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης.

o

∆ράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την υποστήριξη του συστήµατος πιστοποίησης,
καθώς και του συστήµατος συµβουλευτικής & επαγγελµατικού προσανατολισµού.

o

Λειτουργία πιλοτικών τµηµάτων εκτός έδρας Σχολείων ∆εύτερης
αποµακρυσµένες περιοχές µε εξ αποστάσεως πρόγραµµα σπουδών.

o

∆ράσεις Εκπαίδευσης, Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Γονέων

Ευκαιρίας

σε

στο πλαίσιο

καινοτόµων δράσεων συνεργασίας Σχολείου και τοπικής Κοινωνίας.
o

Προγράµµατα γραµµατισµού ενηλίκων Ροµά µε παράλληλες υπηρεσίες στήριξης και
συµβουλευτικής γονέων.

o

Εκπαιδευτικά προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων µέσω ηλεκτρονικής µάθησης
απευθυνόµενα στο γενικό πληθυσµό, Απόδηµο Ελληνισµό και ΑΜΕΑ & εκπαιδευτικά
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προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων για ανάπτυξη της προσωπικότητας του
ατόµου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.
o

Εκπαιδευτικά προγράµµατα για άτοµα τρίτης ηλικίας µε στόχο την ενηµέρωση,
πληροφόρηση, προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και συµµετοχή σε δράσεις
διαγενεακής µάθησης.

3.2 Αναβάθµιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού
o

Αύξηση της εξωστρέφειας εκπαιδευτικής κοινότητας και κινητικότητα εκπαιδευτικών (πχ
Πρόγραµµα Erasmus Εκπαιδευτικών)

o

∆ηµιουργία προγραµµάτων σχολικής ψυχολογίας σε εκπαιδευτικούς και γονείς µε σκοπό
την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη

o

Εκπαίδευση στον εφαρµοσµένο εθελοντισµό

o

Εκσυγχρονισµός και Υποστήριξη Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

o

Εκπαιδευτικά σεµινάρια κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης σε στελέχη του ∆ηµόσιου
Τοµέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σύµπραξη µε κοινωνικούς εταίρους)

o

Επιµόρφωση και αξιολόγηση στελεχών ∆ιοίκησης και Εκπαιδευτών Φορέων παροχής
εκπαιδευτικών Υπηρεσιών τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µάθησης (διαδικασία elearning)

o

Προγράµµατα εκπαίδευσης των νοµίµων µεταναστών-υπηκόων τρίτων χωρών σε βασικά
εργαλεία κοινωνικής ένταξης και εργασιακής πρόσβασης (εκµάθηση της ελληνικής
γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού, πολιτική και κοινωνική οργάνωση της χώρας,
απόκτηση αρχικών επαγγελµατικών δεξιοτήτων κλπ)

3.3 Αύξηση της σύνδεσης των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά
εργασίας
o

Επέκταση συστήµατος συµβουλευτικής & επαγγελµατικού προσανατολισµού

o

Πρόγραµµα Μαθητείας Αποφοίτων
επαγγελµατικής εµπειρίας

o

Προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης µαθητών, σπουδαστών, φοιτητών (δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση, µαθητεία ΟΑΕ∆, ΙΕΚ, ΑΕΝ επί πλοίου κλπ)

o

Αναβάθµιση των υφιστάµενων Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

o

Ενίσχυση ∆οµών Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (πχ ∆ΑΣΤΑ)

o

Ενίσχυση Γραφείων ∆ιασύνδεσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες

o

Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση και την τοπική αγορά εργασίας των αποφοίτων
των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας
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Κινητικότητα Μαθητών και Αποφοίτων ∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης σε
φορείς κατάρτισης και επιχειρήσεις σε χώρες της Ε.Ε. για αναβάθµιση επαγγελµατικών
προσόντων και απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας

4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας»
Επιδιώκεται η αύξηση της ποιότητας της έρευνας και η εφαρµογή των αποτελεσµάτων της στην
οικονοµία και στην κοινωνία, η βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος για την Ε & Α, η ενίσχυση
των δεσµών µεταξύ έρευνας και καινοτοµίας καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
ερευνητικών ιδρυµάτων και των επιστηµόνων στη διεθνή σκηνή. Κάλυψη της αναγκαίας
υλικοτεχνικής υποδοµής (εργαστηριακός εξοπλισµός, κτιριακές παρεµβάσεις κλπ) που απαιτείται
για την υλοποίηση των δράσεων.
Ενδεικτικές ∆ράσεις:
Ενίσχυση της έρευνας, αύξηση της ποιότητας και βελτίωση ανταγωνιστικότητας
ερευνητικών ιδρυµάτων

4.1

o

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

o

Αριστεία για την υποστήριξη στοχευµένων ερευνητικών έργων

o

Χρηµατοδότηση προγραµµάτων ERC Grant Schemes (Starting & Advanced)

o

Επιµόρφωση δικαστικού/δικηγορικού σώµατος σε θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας

o

Συνέχιση Ερευνητικών Προγραµµάτων «Ηράκλειτος», «Θαλής» και «Αρχιµήδης»

o

Υποτροφίες του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για µεταπτυχιακές σπουδές σε
στοχευµένα γνωστικά πεδία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

o

Κινητικότητα Ελλήνων Επιστηµόνων στο πλαίσιο συνεργασίας του ΙΚΥ µε ∆ιεθνείς
Οργανισµούς και Ερευνητικά Κέντρα

Βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος για την Ε & Α

4.2
o

∆ιοργάνωση διαγωνισµών Καινοτοµίας,

o

Προώθηση δράσεων υποψηφίων διδακτόρων µε τη συνδροµή έµπειρων επιχειρηµατιών

o

Επιµόρφωση στελεχών επιχειρήσεων σε αναδυόµενους ερευνητικούς τοµείς

o

∆ηµιουργία Κινητής Μονάδας η οποία θα µπορεί να επισκεφθεί και τα πλέον
αποµακρυσµένα Σχολεία (∆ηµοτικά-Γυµνάσια-Λύκεια) της χώρας προκειµένου να
παρουσιάζει ∆ιαδραστικά Εκθέµατα που θα αναπτύξουν Ερευνητικοί Φορείς
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5. Αναγκαίες προτεινόµενες θεσµικές και οργανωτικές προσαρµογές –
Κάλυψη προβλεπόµενων από τον Κανονισµό «Αιρεσιµοτήτων»
(Conditionalities)

5.1 Αναγκαίες προτεινόµενες θεσµικές και οργανωτικές προσαρµογές
υλοποίηση των ενδεικτικών δράσεων των τεσσάρων Στρατηγικών Στόχων

για

την

Οι αναγκαίες θεσµικές και οργανωτικές προσαρµογές που θα συνεισφέρουν σε µεγάλο βαθµό
στην επίτευξη των προτεραιοτήτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης σε ότι αφορά την πρόληψη και
µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τη βελτίωσης της ποιότητας της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και τη βελτίωσης της πρόσβασης στη δια βίου µάθηση, όπως αυτές προέκυψαν από
την αποδελτίωση των προτάσεων και σχετίζονται άµεσα µε τις ενδεικτικές δράσεις των τεσσάρων
Στρατηγικών Στόχων, συνοψίζονται στις ακόλουθες:
•

Αναµόρφωση της Τεχνικής- Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

•

Παρεµβάσεις στο θεσµικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης για την υλοποίηση δράσεων
που σχετίζονται µε την πρακτική αξιοποίηση καινοτοµιών και την επιµόρφωση στελεχών
επιχειρήσεων σε αναδυόµενους ερευνητικούς τοµείς.

•

Τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου για ένταξη της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας στην
δοµή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας.

•

Νοµοθετική ρύθµιση για κάλυψη παιδιών µε αναπηρία ηλικιακής οµάδας 0-4 ετών.

•

Έκδοση Νόµου, Π∆ και λοιπών κανονιστικών πράξεων σχετικά µε τη συνολική αξιολόγηση
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

•

Τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου εισαγωγικής και διαρκούς επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών.

•

∆ηµιουργία απαραίτητου Θεσµικού Πλαισίου για τη λειτουργία Ενιαίου Πληροφοριακού
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (Στελεχών, Εκπαιδευτικών και
Μαθητών), Πόρων και ∆ιαδικασιών Π.Ε και ∆.Ε.

•

Επικαιροποίηση
Μαθητών.

•

Αναδιοργάνωση και επανασχεδιασµό υπαρχουσών ∆οµών και του σχετικού Θεσµικού
Πλαισίου για ∆οµές συνδροµής σε θέµατα Ψυχικής/Αγωγής Υγείας στην Εκπαίδευση.

•

Νοµικό Πλαίσιο για δηµιουργία Λυκείων ∆εύτερης Ευκαιρίας.

•

Νοµικό Πλαίσιο για Πρόγραµµα Σίτισης σε µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

•

Νοµικό Πλαίσιο για ενισχυτική διδασκαλία στα γλωσσικά µαθήµατα, σε µαθητές µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες της ∆.Ε.

•

Εµπλουτισµός του θεσµικού πλαισίου για την λειτουργία των διαπολιτισµικών σχολικών
µονάδων µε τροποποίηση.

•

Εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου του θεσµού της επιστηµονικής και παιδαγωγικής
καθοδήγησης.

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

Θεσµικού

Πλαισίου

για

τον

Επαγγελµατικό

Προσανατολισµό

των
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•

Εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου για την αξιολόγηση της σχολικής µονάδας και του
εκπαιδευτικού προσωπικού.

•

Νοµικό Πλαίσιο για τη δηµιουργία Θερινού Σχολείου.

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1
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5.2 Ετοιµότητα κάλυψης αιρεσιµοτήτων (conditionalities)

Αναφορικά µε την ετοιµότητα κάλυψης των αιρεσιµοτήτων που αφορούν στο Θεµατικό Στόχο 10 για την Εκπαίδευση, ισχύουν τα ακόλουθα:

Εκ των προτέρων όροι

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

Θεµατικός Στόχος 10 Επένδυση στις δεξιότητες, στην εκπαίδευση και στη διά βίου µάθηση
(Στόχος Εκπαίδευση)
Υφιστάµενες Ενέργειες για την ικανοποίηση των
Κριτήρια συµµόρφωσης
Κριτηρίων Συµµόρφωσης

Απαραίτητες
Μελλοντικές
Ενέργειες για την
ικανοποίηση των
Κριτηρίων
Συµµόρφωσης

Χρόνος
Ικανοποίησης
Κριτηρίων
Συµµόρφωσης
(31.12.2014 ή
31.12.2016)
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10.1. Πρόωρη
εγκατάλειψη του
σχολείου: Η ύπαρξη µιας
συνολικής στρατηγικής για
τη µείωση των ποσοστών
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ), σύµφωνα
µε τη σύσταση του
Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2011, σχετικά µε
τις πολιτικές για την µείωση
των ποσοστών πρόωρης
εγκατάλειψης του
σχολείου.

(ver 22/10/2012)
Έχει τεθεί σε εφαρµογή σύστηµα
συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων και
ενηµέρωσης σχετικά µε τα ποσοστά της
ΠΕΣ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, το οποίο:
• παρέχει επαρκή στοιχεία για
χάραξη στοχευµένων πολιτικών·

τη

• χρησιµοποιείται συστηµατικά για την
παρακολούθηση των εξελίξεων στο
αντίστοιχο επίπεδο.

Εφαρµόζεται στρατηγική για την ΠΕΣ, η
οποία:
• βασίζεται σε στοιχεία·
• είναι συνολική (π.χ. καλύπτει όλους
τους
τοµείς
της
εκπαίδευσης,
συµπεριλαµβανοµένου
της
προσχολικής
εκπαίδευσης)
και
προβλέπει επαρκώς µέτρα πρόληψης,
παρέµβασης και αντιστάθµισης·
• ορίζει στόχους που είναι συνεπείς µε
τη σύσταση του Συµβουλίου σχετικά
µε τις πολιτικές για τη µείωση των
ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου·
• έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αφορά
και συντονίζει όλους τους τοµείς
πολιτικής και τους ενδιαφερόµενους
φορείς που είναι αρµόδιοι για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της
ΠΕΣ

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

Σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 20112014, ένας από τους στόχους για την Παιδεία είναι το ποσοστό
ατόµων που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο να είναι κάτω
από 10%, αντίστοιχο δηλαδή ποσοστό µε το πρωταρχικό στόχο
για την ΕΕ της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της στρατηγικής του «Νέου
Σχολείου» είναι η µείωση του ποσοστού της πρόωρης
εγκατάλειψης από την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Στην παρούσα φάση δεν έχει διερευνηθεί πλήρως το αν και
κατά πόσο έχει τεθεί σε εφαρµογή σύστηµα συλλογής και
ανάλυσης δεδοµένων σχετικά µε την ΠΕΣ.
Με το υπ. αριθµ. 3798/9.3.2012 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ
έχει ζητηθεί από την ΕΥΣΣΑΑΠ η διερεύνηση του αν το
κριτήριο αιρεσιµότητας ταυτίζεται µε την έρευνα εργατικού
δυναµικού (που εναρµονίζεται µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της συγχρηµατοδοτούµενης
πράξης ΕΠΕΑΕΚ «Μελέτη για την καταπολέµηση της
Σχολικής ∆ιαρροής» (Νοέµβριος 2007):

Προτείνονται:
α) η άµεση εκπόνηση
µελέτης µε την οποία
θα διερευνηθούν όλα τα
σχετικά θέµατα
β) να ξεκινήσουν άµεσα
όλες οι ενέργειες που
απαιτούνται
προκειµένου να τεθεί σε
εφαρµογή
σύστηµα
συλλογής και ανάλυσης
δεδοµένων σχετικά µε
την ΠΕΣ πρίν από το
τέλος του 2014

31.12.2014

Παρότι τα τελευταία χρόνια η καταπολέµηση της σχολικής
διαρροής κατέχει εξέχουσα θέση στην πολιτική ατζέντα, όχι
µόνο των ευρωπαϊκών αλλά και των άλλων χωρών του
ανεπτυγµένου κόσµου, παρατηρείται µεγάλη σύγχυση ως προς
τον ορισµό της έννοιας της σχολικής διαρροής. Ταυτόχρονα,
απουσιάζει µία κοινά αποδεκτή µέθοδος µέτρησης της
διαρροής, γεγονός που δυσχεραίνει σηµαντικά οποιαδήποτε
απόπειρα συγκριτικής ανάλυσης του φαινοµένου.
Μέχρι το 2006 είχαν ολοκληρωθεί τρεις πανελλήνιες έρευνες
σχετικά µε τη σχολική διαρροή (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).
Ωστόσο, τα ποσοστά της σχολικής διαρροής που εµφανίζονται
στις παραπάνω έρευνες δεν µπορούν να συγκριθούν µε αυτά
της EUROSTAT, καθώς υιοθετείται διαφορετικός ορισµός του
φαινοµένου της σχολικής διαρροής, εφαρµόζεται διαφορετικό
µοντέλο µέτρησης της σχολικής διαρροής, ακολουθείται
διαφορετική
µεθοδολογική
προσέγγιση
και
επιλέγεται
διαφορετική πηγή άντλησης σχετικών δεδοµένων.
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10.2.
Τριτοβάθµια
εκπαίδευση: Η ύπαρξη
εθνικών στρατηγικών για
την αύξηση των ποσοστών
φοίτησης στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, τη βελτίωση
της ποιότητας και της
αποδοτικότητας σύµφωνα
µε την ανακοίνωση της
Επιτροπής, της 10ης Μαΐου
2006,
επίτευξη
της
ατζέντας εκσυγχρονισµού
για
πανεπιστήµια
Εκπαίδευση, έρευνα και
καινοτοµία.

(ver 22/10/2012)

Γενικά:
Ψηφίστηκε, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, και τέθηκε σε
ισχύ ο Νόµος 4009/2011 «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 195/6.09.2011, τ. Α’) ενώ
πρόσφατα ορισµένες διατάξεις του τροποποιήθηκαν µε τον
Νόµο 4076/2012.
Σύµφωνα µε τους ως άνω Νόµους, το πρόγραµµα εθνικής
στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση:
α) καταρτίζεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από δηµόσια
διαβούλευση και γνώµη της Α∆ΙΠ,
β) περιλαµβάνει, ιδίως, µεσοπρόθεσµους στόχους,
κατευθύνσεις, σχέδια επενδύσεων, προγράµµατα ή επί µέρους
δράσεις της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση
γ) δύναται να εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται σε
όλες τις δράσεις εφαρµογής της εθνικής πολιτικής για την
ανώτατη εκπαίδευση.
Για την κατάρτιση του προγράµµατος εθνικής στρατηγικής για
την ανώτατη εκπαίδευση λαµβάνονται υπόψη οι δράσεις που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής
πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα.

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1
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Εφαρµόζεται εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική
για
την
τριτοβάθµια
εκπαίδευση,
η οποία περιλαµβάνει
µέτρα για την αύξηση των ποσοστών
φοίτησης και επιτυχίας τα οποία:

• βελτιώνουν την καθοδήγηση που
παρέχεται
στους
σπουδαστές·

µελλοντικούς

• αυξάνουν

τα ποσοστά φοίτησης
στην
τριτοβάθµια
εκπαίδευση
µεταξύ
των
οµάδων
χαµηλών
εισοδηµάτων
και
άλλων
υποεκπροσωπούµενων οµάδων·

• αυξάνουν τη συµµετοχή ενηλίκων

Σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 20112014, ένας από τους στόχους για την Παιδεία είναι
τουλάχιστον 32% της νέας γενιάς να έχει πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης. Το αντίστοιχο ποσοστό της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» είναι τουλάχιστον 40% έως το 2020.

Αναµένεται
εφαρµοστούν
προβλεπόµενα
ψηφισθέντες
4009/2011
4076/2012.

να
τα
στους
Νόµους
και

31.12.2014

Σύµφωνα µε τον Νόµο 4009/2011 και την τροποποίηση του, η
Κοσµητεία προβλέπεται να µεριµνά, µεταξύ των άλλων, για τη
διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης και συµµετοχής στα
προγράµµατα σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις
και ανεξάρτητα από το φύλλο, την αναπηρία ή άλλα
χαρακτηριστικά.
Επίσης, τα ιδρύµατα θα µπορούν να χορηγούν σε φοιτητές
τους βραβεία και υποτροφίες, µε κριτήριο την επίδοσή τους
στις σπουδές και την ατοµική ή την οικογενειακή οικονοµική
τους κατάσταση.

σπουδαστών·
(κατά περίπτωση) µειώνουν τα ποσοστά
εγκατάλειψης των σπουδών/βελτιώνουν
τα ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών·

Εφαρµόζεται εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική
για
την
τριτοβάθµια
εκπαίδευση, η οποία περιλαµβάνει µέτρα
για τη βελτίωση της ποιότητας τα οποία:
• ενθαρρύνουν την καινοτοµία ως προς
το περιεχόµενο και τον σχεδιασµό των
προγραµµάτων·
• προωθούν υψηλά πρότυπα ποιότητας
στη διδασκαλία·

Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωµα να
λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύµατα της
χώρας, µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Η αποπληρωµή
του δανείου από τους φοιτητές πραγµατοποιείται τµηµατικά και
σε κάθε περίπτωση µετά την έναρξη της επαγγελµατικής
απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατοµικού εισοδήµατος.
Σύµφωνα µε τον Νόµο 4009/2011 και την τροποποίηση του,
κάθε ίδρυµα θα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού
έργου του, καθώς και για την αποτελεσµατική λειτουργία και
απόδοση των υπηρεσιών του, σύµφωνα µε τις διεθνείς
πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Α∆ΙΠ.

Αναµένεται να
εφαρµοστούν τα
προβλεπόµενα στους
ψηφισθέντες Νόµους
4009/2011 και
4076/2012.

31.12.2014

Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. προβλέπεται
να είναι η Μονάδα ∆ιασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.∆Ι.Π.), η
οποία µεταξύ άλλων θα είναι αρµόδια, ιδίως, για:
• την ανάπτυξη συγκεκριµένης πολιτικής, στρατηγικής και
των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της
ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύµατος
• την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης
και πιστοποίησης των προγραµµάτων σπουδών και του
εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας του
ιδρύµατος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και
οδηγιών της Α∆ΙΠ.
Τέλος, για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων
πρακτικών ποιότητας και καινοτοµίας στα Α.Ε.Ι., προβλέπεται η
θεσµοθέτηση Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση.

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1
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Εφαρµόζεται εθνική ή περιφερειακή
στρατηγική
για
την
τριτοβάθµια
εκπαίδευση, η οποία περιλαµβάνει µέτρα
για την αύξηση της απασχολησιµότητας
και της επιχειρηµατικότητας τα οποία:

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

•

ενθαρρύνουν
την
ανάπτυξη
«οριζόντιων
δεξιοτήτων»,
συµπεριλαµβανοµένης
της
επιχειρηµατικότητας σε όλα τα
προγράµµατα
τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης·

•

µειώνουν τις διαφορές ανάµεσα στα
δύο
φύλα
όσον
αφορά
τις
ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές
επιλογές και ενθαρρύνουν τους
σπουδαστές
να
επιλέγουν
σταδιοδροµία
σε
τοµείς
που
υποεκπροσωπούνται, µε στόχο να
µειωθεί ο διαχωρισµός των φύλων
στην αγορά εργασίας.

•

εξασφαλίζουν
τεκµηριωµένη
διδασκαλία µε τη χρησιµοποίηση
των γνώσεων από την έρευνα και τις
εξελίξεις
στις
επιχειρηµατικές
πρακτικές.

Σύµφωνα µε τον Νόµο 4009/2011 και την τροποποίηση του,
σε κάθε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προβλέπεται να
λειτουργεί γραφείο καινοτοµίας και διασύνδεσης µε σκοπό:
• να προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία των
ερευνητών και µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε
παραγωγικούς φορείς για την περαιτέρω αξιοποίηση της
έρευνας που παράγεται στο Α.Ε.Ι.,
• να παρέχει στους φοιτητές και σε αποφοίτους του
ιδρύµατος πληροφόρηση για ζητήµατα σταδιοδροµίας και
υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας υποστηρίζοντάς
τους τόσο στη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο και
σε ζητήµατα επιλογής σταδιοδροµίας, περαιτέρω σπουδών
και στην εξεύρεση εργασίας,
• να οργανώνει την πρακτική άσκηση των φοιτητών,
• να οργανώνει σεµινάρια, διαλέξεις, συµβουλευτική, επαφές
µε µέντορες για τους φοιτητές και αποφοίτους του
ιδρύµατος σε ζητήµατα καινοτοµίας και κοινωνικής δράσης
και εν γένει να προωθεί καινοτόµες ιδέες φοιτητών που
µπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελµατικές ή κοινωνικές
δραστηριότητες και
• να οργανώνει κάθε είδους δραστηριότητες προώθησης της
καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας µεταξύ των µελών της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, όπως ιδίως διαγωνισµούς
καινοτοµίας.

Αναµένεται
εφαρµοστούν
προβλεπόµενα
ψηφισθέντες
4009/2011
4076/2012.

να
τα
στους
Νόµους
και

31.12.2014

Για τις ανωτέρω δραστηριότητες µπορεί να λειτουργούν
διακριτές µονάδες του γραφείου, όπως Μονάδα ∆ιασύνδεσης,
Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, Μονάδα
Πρακτικής άσκησης και Μονάδα ∆ιαµεσολάβησης.
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10.3. ∆ιά βίου µάθηση: Η
ύπαρξη ενός εθνικού και/ή
περιφερειακού πλαισίου
πολιτικής για τη διά βίου
µάθηση, σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις πολιτικής σε
επίπεδο ΕΕ.

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

(ver 22/10/2012)
Γενικά:
• Ψηφίστηκε, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, και τέθηκε σε
ισχύ ο Νόµος 3879 «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ. Ά)
•

Συγκροτήθηκε το Εθνικό Συµβούλιο ∆ια Βίου Μάθησης και
Σύνδεσης µε την Απασχόληση, το οποίο, τον Φεβρουάριο
του 2011, παρουσίασε το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου
Μάθησης, που περιλαµβάνει όλες τις δράσεις εφαρµογής
της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης.

•

Από το 1984 έχει συσταθεί Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Αποστολή της είναι να
σχεδιάζει τη δηµόσια πολιτική της δια βίου µάθησης, να
διαµορφώνει τους σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το
αντίστοιχο εθνικό πρόγραµµα και να εποπτεύει την
εφαρµογή τους. (βλ. http://www.gsae.edu.gr/)

•

Προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή των πολιτικών
της χώρας στη ∆ιά Βίου Μάθηση, και ιδιαίτερα η ανάπτυξη
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, η πιστοποίηση των
προσόντων (προτεραιότητα τόσο για τη χώρα όσο και για
την Ευρωπαϊκή Ένωση) και η σύνδεσή τους µε την αγορά
εργασίας, συγχωνεύτηκαν το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
∆οµών ∆ιά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), ο Εθνικός
Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και το
Εθνικό
Κέντρο
Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού
(Ε.Κ.Ε.Π.). σε έναν νέο ενιαίο φορέα, τον «Εθνικό
Οργανισµό
Πιστοποίησης
Προσόντων
και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ), (ΦΕΚ
Β’ 2351/20-10-2011).
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Εφαρµόζεται εθνικό ή περιφερειακό
πλαίσιο πολιτικής για τη διά βίου
µάθηση, το οποίο περιλαµβάνει µέτρα για
την υποστήριξη της υλοποίησης της διά
βίου µάθησης (∆ΒΜ), την αναβάθµιση
των δεξιοτήτων και τη συµµετοχή των
ενδιαφερόµενων
µερών
και
της
δηµιουργίας
εταιρικών
σχέσεων,
περιλαµβανοµένων
των
κοινωνικών
εταίρων και οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών·

Στο πλαίσιο του Νόµου 3879/2010, µεταξύ άλλων,
προβλέπεται:
•
η
συστηµατοποίηση
και
ο
συντονισµός
της
διερεύνησης των εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών
αναγκών των ενηλίκων σε σχέση µε τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης
•
ο προγραµµατισµός και η αποκέντρωση των δράσεων
δια βίου µάθησης, η συστηµατική υποστήριξη των
φορέων του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης και η
προγραµµατική συνεργασία των φορέων διοίκησης
του ∆ικτύου µε τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια
βίου µάθησης
•
η συγκρότηση ενιαίου εθνικού πλαισίου αναγνώρισης
προσόντων και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων.

Η σχετική απαίτηση
καλύπτεται από την
εφαρµογή του Νόµου
3879/2010.

31.12.2014

Η
σχετική
απαίτηση
καλύπτεται
από
την
εφαρµογή του Νόµου
3879/2010.

31.12.2014

Για την υποβοήθηση του σχεδιασµού και το συντονισµό της
εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης
συγκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, τουλάχιστον µια φορά ετησίως, σύνοδος δια
βίου µάθησης και σύνδεσης µε την απασχόληση, η οποία
οργανώνει τον κοινωνικό διάλογο σχετικά µε τις αναπτυξιακές
κατευθύνσεις και τις κοινωνικές ανάγκες, τα προγράµµατα και
τα
µέτρα πολιτικής της δια βίου µάθησης στην Ελλάδα. Στη
σύνοδο συµµετέχουν οι Πρόεδροι των συνδικαλιστικών
οργανώσεων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,Ε.Σ.Ε.Ε.),
της Γ.Σ.Ε.Ε., της Α.∆.Ε.∆.Υ., της Ε.Σ.Α.µεΑ., της Ένωσης
Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας.
Εφαρµόζεται εθνικό ή περιφερειακό
πλαίσιο πολιτικής για τη διά βίου
µάθηση, το οποίο περιλαµβάνει µέτρα
για
την
αποτελεσµατική
ανάπτυξη
δεξιοτήτων από τους νέους στην
επαγγελµατική
κατάρτιση,
τους
ενήλικες, τις γυναίκες που επανέρχονται
στην
αγορά
εργασίας,
τους
εργαζοµένους
µε
χαµηλό
επίπεδο
ειδίκευσης και τους µεγαλύτερης ηλικίας
εργαζοµένους, καθώς και από άλλες
µειονεκτούσες οµάδες·

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

Στο πλαίσιο του Νόµου 3879/2010, µεταξύ άλλων,
προβλέπεται η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των
ατόµων και ιδιαίτερα των µελών κοινωνικά ευπαθών και
ευάλωτων οµάδων σε όλες τις δράσεις κατάρτισης και γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων.
Για την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας
των
προγραµµάτων
και
των
παρεχόµενων υπηρεσιών δια βίου µάθησης, καθώς και της
σύνδεσής τους µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, συνιστάται
συλλογικό όργανο µε την ονοµασία «Συµβούλιο ∆ια Βίου
Μάθησης και Σύνδεσης µε την Απασχόληση», µέλη του οποίου
είναι κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.
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Εφαρµόζεται εθνικό ή περιφερειακό
πλαίσιο πολιτικής για τη διά βίου
µάθηση, το οποίο περιλαµβάνει µέτρα
για την ευρύτερη πρόσβαση στη ∆ΒΜ,
µεταξύ
άλλων
µέσω
της
αποτελεσµατικής
εφαρµογής
των
εργαλείων
διαφάνειας
(Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων,
Εθνικό
Πλαίσιο
Επαγγελµατικών
Προσόντων,
Ευρωπαϊκό
Σύστηµα
Ακαδηµαϊκών
Μονάδων
για
την
Επαγγελµατική
Εκπαίδευση
και
Κατάρτιση, Ευρωπαϊκή ∆ιασφάλιση της
Ποιότητας
στην
Επαγγελµατική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και της
ανάπτυξης
και
ολοκλήρωσης
των
υπηρεσιών
διά
βίου
µάθησης
(εκπαίδευση
και
κατάρτιση,
καθοδήγηση, επικύρωση)·

Εφαρµόζεται εθνικό ή περιφερειακό
πλαίσιο πολιτικής για τη διά βίου
µάθηση, το οποίο περιλαµβάνει µέτρα για
τη
βελτίωση
της
συνάφειας
της
εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και για την προσαρµογή τους
στις
ανάγκες
συγκεκριµένων
στοχευόµενων οµάδων.

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

Στο πλαίσιο του Νόµου 3879/2010, µεταξύ άλλων,
προβλέπεται :
• η δηµιουργία συνεκτικού εθνικού πλαισίου αξιολόγησης
και πιστοποίησης για όλες τις µορφές κατάρτισης και
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
• η συγκρότηση ενιαίου εθνικού πλαισίου αναγνώρισης
προσόντων και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων.
Τα πρότυπα και τα µέσα για τη λειτουργία και ανάπτυξη του
Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης προβλέπεται να είναι τα
ακόλουθα:
α) το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης,
β) τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που αφορούν την
επαγγελµατική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων
(δοµές, περιγράµµατα, προγράµµατα, εκπαιδευτές),
γ) το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
δ) τα µητρώα του ∆ικτύου και τα έγγραφα του
Ευρω−διαβατηρίου (Europass),
ε) τα κίνητρα δια βίου µάθησης,
στ) τα µέσα διασφάλισης της ποιότητας,
ζ) το Πρόγραµµα Εφαρµογής και
η) οι προγραµµατικές συµβάσεις δια βίου µάθησης.
Στο πλαίσιο του Νόµου 3879/2010 προβλέπεται η σύσταση του
«Συµβουλίου ∆ια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε την
Απασχόληση», αρµοδιότητες του οποίου θα είναι µεταξύ
άλλων:
•

η βελτίωση των λειτουργιών του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου
Μάθησης και την αποτελεσµατικότερη σύνδεσή τους µε τη
δηµόσια πολιτική απασχόλησης,

•

η σύνδεση των συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης
και πιστοποίησης µε το σύστηµα επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
(ειδικότητες, επαγγέλµατα, προσόντα), µε προσανατολισµό
κυρίως στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο

•

η
διασφάλιση
της
φυσικής
και
ηλεκτρονικής
προσβασιµότητας
των
ατόµων
µε
αναπηρία
στα
προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και στους φορείς που τα παρέχουν

Η
σχετική
απαίτηση
καλύπτεται
από
την
εφαρµογή του Νόµου
3879/2010.

31.12.2014

Η
σχετική
απαίτηση
καλύπτεται
από
την
εφαρµογή του Νόµου
3879/2010.

31.12.2014

30

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

(ver 22/10/2012)

6. Επισήµανση της χωρικής - περιφερειακής διάστασης των τοµεακών
προτεραιοτήτων ανάπτυξης
Ο τοµέας της εκπαίδευσης αφορά µεν το σύνολο της Χώρας αλλά η συµβολή του στην τοπική
ανάπτυξη είναι ενδογενής συνιστώσα, αφού σηµεία παρέµβασής του αποτελούν όλες οι περιοχές
της Ελλάδας.
Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι βασικό κριτήριο της χωρικής διάστασης της εκπαίδευσης
αποτελεί η κάλυψη των αναγκών των διαφόρων περιοχών της χώρας σε σχέση πάντα µε τον
αριθµό των ωφελουµένων (µαθητές / σπουδαστές)9.
Σε αυτό συµβάλλει σηµαντικά και τo θεσµικό-οργανωτικό σύστηµα της εκπαίδευσης, µε τις
περιφερειακές υπηρεσίες της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να αναλαµβάνουν
ενεργό αποκεντρωτικό ρόλο. Μεταφέρεται έτσι η διοίκηση, ο έλεγχος και η εποπτεία των
σχολικών µονάδων στα σηµεία όπου γίνονται περισσότερο αισθητές οι πραγµατικές (τοπικές)
ανάγκες της εκπαίδευσης, συµβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη.
Γενικά οι δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται µέσω των ΕΠ του τοµέα της Εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ
2000-2006, ΕΠΕ∆ΒΜ 2007-2013), χαρακτηρίζονται ως πανελλαδικής εµβέλειας µε αποτέλεσµα
να µην δύναται να διενεργηθεί η αξιολόγηση συµβολής του ΕΠ στις χωρικές προτεραιότητες της
αναπτυξιακής πολιτικής του ΕΣΠΑ (βιώσιµη αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου,
νησιωτικών περιοχών κλπ).
Παρόλο αυτά, το ΕΠΕ∆ΒΜ 2007-2014 φαίνεται να παρουσιάζει θετική συµβολή στην µείωση των
περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων µέσω των παρεµβάσεων που αφορούν στην γενική
βελτίωση των συστηµάτων και των υπηρεσιών εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης, στην
προώθηση της διασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και την ενίσχυση της
απασχόλησης, καθώς και µε την ενίσχυση των ΤΠΕ, την προώθηση της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και κατάρτισης κλπ., που µειώνουν το µειονέκτηµα της απόστασης και της
αποµόνωσης των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
Σχετικές παρεµβάσεις που θα µπορούσαν να αναφερθούν είναι τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης, η
Πρακτική Άσκηση, η Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, η ∆οµή Απασχόλησης και
Σταδιοδροµίας αλλά και η ∆ιαδικτυακή ∆ιαδραστική Πύλη Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού για εφήβους, που καλύπτουν όλες τις περιοχές της χώρας.
Πρόκειται για δράσεις που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη σύνδεση της γενικής και
επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις που ασκούν
δραστηριότητα σε αυτές, διευκολύνοντας τη λειτουργία της αγοράς εργασίας στις αντίστοιχες
περιοχές.
Επιπρόσθετη δράση που καλύπτει γεωγραφικά όλη τη χώρα είναι η αναβάθµιση και ο
εκσυγχρονισµός της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, µέσω της
αναµόρφωσης των προγραµµάτων σπουδών, µε στόχο τη συνεχή προσαρµογή της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Μέσω της
προσαρµογής των επαγγελµατικών εξειδικεύσεων του εργατικού δυναµικού και της ανάπτυξης
νέων δεξιοτήτων στα ΤΕΕ όλης της χώρας, αναµένεται µεταξύ άλλων η αύξηση της
παραγωγικότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο.
9

Η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό πληθυσµού και κατ’ επέκταση το
µεγαλύτερο ποσοστό µαθητών και σπουδαστών της χώρας (περίπου 55%) ενώ αντίθετα, το Β. Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά
συγκεντρώνουν το µικρότερο ποσοστό.

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1
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Σε ό, τι αφορά στην Περιφερειακή κατανοµή των πόρων, ποσοστό 47,3% της συνολικής
δηµόσιας δαπάνης του ΕΠΕ∆ΒΜ κατευθύνεται προς τις 8 Περιφέρειες αµιγούς Στόχου 110, 49,7%
προς τις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης11 και 3,0% προς τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου12 στον Στόχο 2 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-13.
Τέλος, σηµειώνεται ότι κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, τα πέντε Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) συµβάλλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων
για την Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση συµπληρωµατικά µε τα τοµεακά προγράµµατα, µε
έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας.
Συγκεκριµένα για τον τοµέα της εκπαίδευσης, οι επενδύσεις για νέα κτίρια, νέα εργαστήρια και
γενικά υποδοµές Εκπαίδευσης πραγµατοποιούνται µέσα από των Κωδικό 75 των ΠΕΠ.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η προµήθεια εξοπλισµού για την κάλυψη όλων των
αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

10

Οι 8 Περιφέρειες Σύγκλισης περιλαµβάνουν τις περιφέρειες: Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου,
Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης.
11
Οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου περιλαµβάνουν τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής
Μακεδονίας.
12
Οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου περιλαµβάνουν τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου.

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

32

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

(ver 22/10/2012)

7. Συνέργιες-συµπληρωµατικότητες µε άλλες τοµεακές πολιτικές

Σε συνέχεια της αποδελτίωσης της απάντησης των ενδιαφερόµενων φορέων σε σχετικό
ερωτηµατολόγιο που αποστάλθηκε από την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ διαφαίνεται συνέργιασυµπληρωµατικότητα κυρίως µε τους κάτωθι θεµατικούς στόχους, όπως αυτοί εµφανίζονται µε
σειρά προτεραιότητας:
•

Θεµατικός Στόχος 10 (10α, 10β, 10γ): Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη
δια βίου µάθηση

•

Θεµατικός Στόχος 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτοµίας

•

Θεµατικός Στόχος 2: Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών

•

Θεµατικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της
φτώχειας

•

Θεµατικός Στόχος 11: Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικής
δηµόσιας διοίκησης

•

Θεµατικός Στόχος 8: Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζοµένων

•

Θεµατικός Στόχος 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας
των πόρων

•

Θεµατικός Στόχος 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων, του γεωργικού τοµέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των
υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ)

•

Θεµατικός Στόχος 4: Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών εκποµπών
ρύπων σε όλους τους τοµείς

•

Θεµατικός Στόχος 5:Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, της πρόληψης
και της διαχείρισης του κινδύνου

•

Θεµατικός Στόχος 7: Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και αποµάκρυνση των σηµείων
συµφόρησης σε σηµαντικά δίκτυα υποδοµών

Αναλυτικά η συνέργια- συµπληρωµατικότητα εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1
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Συνέργιες - συµπληρωµατικότητες Στρατηγικών Στόχων και ∆ράσεων µε άλλες τοµεακές πολιτικές

Θεµατικοί Στόχοι 2014-2020
Στρατηγικοί Στόχοι Εκπαίδευσης

Ενδεικτικές ∆ράσεις

2014-2020

Εκπαίδευσης 2014-2020

1ος Στρατηγικός Στόχος:

10α

10β

10γ

1

1.1
Μείωση
Πρόωρης
Εγκατάλειψης Σχολείου

X

X

1.2 Αναβάθµιση Ποιότητας
Εκπαίδευσης

X

X

1.3 Προώθηση της ισότιµης
πρόσβασης
στην
προσχολική, πρωτοβάθµια
και
δευτεροβάθµια
εκπαίδευση·

X

1.4
Ενίσχυση
της
πρόσβασης των Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
στο εκπαιδευτικό σύστηµα

X

2

3

4

5

6

7

8

9

11

X

X

X

X

X

«Αντιµετώπιση και µείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του

X

X

X

X

X

σχολείου, αναβάθµισης της
ποιότητας της εκπαίδευσης και
προώθηση της ισότιµης
πρόσβασης»

2ος Στρατηγικός Στόχος:
«Βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσµατικότητας και του
ανοιχτού χαρακτήρα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης»

3ος Στρατηγικός Στόχος:
«Βελτίωση της πρόσβασης στη δια

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1
Βελτίωση
της
Ποιότητας
και
Αποτελεσµατικότητας των
Προγραµµάτων
Σπουδών
και
του
τρόπου
διδασκαλίας

X

X

2.2. Ανάπτυξη οριζόντιων
δεξιοτήτων
και
επιχειρηµατικότητας

X

X

3.1
Ενίσχυση
της
πρόσβασης στη ∆ια Βίου
Μάθηση

X

X
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βίου µάθηση, αναβάθµιση των
δεξιοτήτων και ικανοτήτων και
σύνδεση εκπαίδευσης και
κατάρτισης µε την αγορά
εργασίας»

4ος Στρατηγικός Στόχος:
«Ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτοµίας»

(ver 22/10/2012)
3.2
Αναβάθµιση
των
δεξιοτήτων και ικανοτήτων
του εργατικού δυναµικού

X

3.3 Αύξηση της σύνδεσης
των
συστηµάτων
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης µε την αγορά
εργασίας

X

4.1 Ενίσχυση της έρευνας,
αύξηση της ποιότητας και
βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
ερευνητικών ιδρυµάτων
4.2
Βελτίωση
του
επενδυτικού κλίµατος για
την Ε & Α

ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ/Μονάδα Α1

Χ

X

X

X

χ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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