ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

"Η Πολιτική για την Εκπαίδευση – Κατάρτιση στην Ε.Ε. και οι
Επιδράσεις της στην Εθνική Πολιτική"
• Το «τρίγωνο» της γνώσης
Εκπαίδευση, έρευνα, καινοτοµία

• Η εκπαίδευση ως κοινωνικό και οικονοµικό αγαθό
∆ιαµόρφωση του κοινωνικού ατόµου.
Η εκπαίδευση ως αξία υπό µορφή επένδυσης, κόστους, αλλά και εξαγώγιµου οικονοµικού
αγαθού.

• ∆ιεθνείς οργανισµοί και εκπαίδευση
Συµβάλλουν στη διαµόρφωση κλίµατος που επιδρά στην πολιτική των εθνικών
κυβερνήσεων, χωρίς το δικαίωµα επιβολής πολιτικών.
• Εκπαίδευση και Ε.Ε.
Εκπαίδευση
Επαγγελµατική κατάρτιση – διά βίου µάθηση
Τριτοβάθµια εκπαίδευση
• Σταθµοί στην κοινοτική πολιτική για την εκπαίδευση
Τη δεκαετία του ’80 παρατηρήθηκε ενδιαφέρον για την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών
πολιτικών και για τη διά βίου εκπαίδευση.
Προγράµµατα ∆ράσης.
∆ιαδικασία της Κοπεγχάγης.
∆ηµιουργία «οµπρέλας» για τα κοινοτικά προγράµµατα εκπαίδευσης (7 δις €, 2007-13).

• Το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε. σήµερα
Αρχή επικουρικότητας
Στόχοι των κοινοτικών δράσεων
Μέσα πολιτικής
Χαρακτηριστικά της δράσης (ορθολογική και τεχνοκρατική αντίληψη της πολιτικής για την
εκπαίδευση, κυρίως χρησιµοθηρικές και στοχευµένες δράσεις).
• Η έµφαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
Μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας
Σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας
∆ιαδικασία της Μπολόνια

• Η σηµασία της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
Υπέρ της οµογενοποίησης και της συµβατότητας των αγορών εργασίας εντός Ε.Ε. (ενίσχυση
της διαφάνειας κατά την αναγνώριση και την ποιότητα των ειδικοτήτων και των
επαγγελµατικών προσόντων).

• Ελλάδα και κοινοτική εκπαιδευτική πολιτική
Ανοικτή µέθοδος συντονισµού.
Εξαναγκασµοί νοµικού χαρακτήρα.
Συµµετοχή όλων των κρατών µελών, χωρίς να είναι παθητικοί εκτελεστές των σχετικών
αποφάσεων.
Επίδραση των κονδυλίων των Κ.Π.Σ. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.

"Η Ερευνητική Πολιτική της Ε.Ε. και οι Συνέπειες για την Ελλάδα."
• Η έρευνα ως δηµόσιο και ιδιωτικό αγαθό
∆ιαφορά µεταξύ ιδιωτικού - κοινωνικού οφέλους.
Υψηλή αβεβαιότητα.
Αποτυχία αγοράς.

• ∆ιεθνείς οργανισµοί και έρευνα
Τα συµπεράσµατα της οικονοµικής θεωρίας.
Μέτριες αναπτυξιακές επιδόσεις δυτικών οικονοµιών.
Ο ρόλος των διεθνών οικονοµικών οργανισµών.

• Έρευνα και Ε.Ε.
Αρχή επικουρικότητας.
Αποφυγή κατακερµατισµού και duplication effect.
Ζητήµατα που δεν αφορούν µεµονωµένα κράτη (π.χ. περιβάλλον-ενέργεια).

• Σταθµοί στην κοινοτική πολιτική έρευνας
ESPRIT (1984).
Εκκίνηση Προγραµµάτων Πλαισίου (Π.Π.1 1984-7).
Στρατηγική της Λισαβόνας (2000).
Απόφαση Συµβουλίου Βαρκελώνης (2002).
Αύξηση κονδυλίων για έρευνα από τον κοινοτικό προϋπολογισµό (ΠΠ5 (1998-2002) 15δις €,
ΠΠ6 (2002-06) 20δις. €, ΠΠ7 (2007-13) 54δις. €).

• Το περιεχόµενο
Ανοιχτή µέθοδος συντονισµού.
Στόχοι.
Μέσα πολιτικής.

•

της κοινοτικής πολιτικής έρευνας σήµερα

Η έρευνα στην Ελλάδα.

∆ιαµόρφωση ελληνικού συστήµατος έρευνας παράλληλα µε τη διαµόρφωση των Π.Π. της
Ε.Ε. Φορείς και χρηµατοδότες της έρευνας στην Ελλάδα.
Κρατική πολιτική «πολυτελείας».
Φαύλος κύκλος υποχρηµατοδότησης.

•

Ελλάδα και κοινοτική ερευνητική πολιτική

Χρηµατοδοτικά.
Οργανωτικά - θεσµικά.
Ως προς το περιεχόµενο της έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα.

