ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ

"Η Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Δθπαίδεπζε"
- Η εθπαίδεπζε σο δεκφζην αγαζφ. Απνηειεί θη επξσπατθφ δεκφζην αγαζφ;
Η ζπλεξγαζία ζηελ εθπαίδεπζε ιακβάλεη ππφςε ηηο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηελ
πνηθηινκνξθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ
Πηζηή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο
- Ο ξφινο ηεο Δ.Δ. ζήκεξα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο
Τπνζηεξηθηηθή αξκνδηφηεηα
Έκθαζε ζηελ θαηάξηηζε (απαζρνιεζηκφηεηα, επηρεηξεκαηηθφηεηα), δηα βίνπ κάζεζε, θνηλσλία
ηεο γλψζεο
- Ιζηνξηθή αλαδξνκή
ρεδφλ θακία αλαθνξά ζηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
Σε δεθαεηία ’60 ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ αξρηθή θαηάξηηζε
Σε δεθαεηία ηνπ ’80-’90 επηθνπξηθή δξάζε ζε ζέκαηα δηαξθνχο θαηάξηηζεο θαη δηά βίνπ κάζεζεο
Σν 1992 θαη ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο ελνπνίεζεο, αλαγλσξίζηεθε ζηελ ΔΔ ε
δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη δξάζεηο ζε επξχηεξα ζέκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίηεπμε παηδείαο
πςεινχ επηπέδνπ, κέζα απφ ζπλεξγαζία κε Κ-Μ
Καηά ηελ εγθαζίδξπζε ηεο εληαίαο αγνξάο, νη πεξηζζφηεξνη ηνκείο δξάζεο επεξεάζηεθαλ άκεζα
ή έκκεζα. ηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο, πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο επξσπατθήο αγνξάο
εξγαζίαο, αιιά θαη αλαβάζκηζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο ζηελ πνιηηηθή αηδέληα
Δλδεηθηηθά πξνγξάκκαηα: COMETT, PETRA, LINGUA, LEONARDO, ERASMUS
Πξνγξάκκαηα Γξάζεο: Γεκηνπξγία κηαο «νκπξέιαο» γηα ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε (7 δηζ. € γηα ηελ πεξίνδν 2007-13, 14 δηζ. €, ην 2014-2020)
Όρη φκσο -θαηαξράο- ε δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα
ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο (2000): ε εθπαίδεπζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ηνκείο δξάζεο κε
πνζνηηθνπνίεζε ζηφρσλ, εθαξκνγή ηεο αλνηρηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ
Γεκηνπξγία Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (ΔΥΑΔ)
- ηφρνη ηεο Δ.Δ. γηα ηελ εθπαίδεπζε
«Τν επξύηεξν πξόγξακκα ηεο ΕΕ είλαη θαηά βάζε νηθνλνκηθήο θύζεο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο
θνηλωληθήο πνιηηηθήο πεξηνξίδνληαη από ηελ θύξηα επηδίωμε ηεο Επηηξνπήο λα ελζαξξύλεη ηελ
θηλεηηθόηεηα ηεο εξγαζίαο»
Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, αληηκεηψπηζε
θνηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ηα θξάηε κέιε, πξνβνιή θαη (ηδαληθά) εθαξκνγή ησλ
πεηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ, εθζπγρξνληζκφο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγία
πιαηζίνπ πνπ ζα νδεγεί ζηε ζηελφηεξε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο
- Η Δ.Δ. θαη νη δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο
Η εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο έρεη θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ
ππεξεζληθνπνίεζε δηαζηάζεσλ ηεο εθπ/θεο πνιηηηθήο, κε απνηέιεζκα νη ρψξεο λα νδεγνχληαη ζε
κηα δηαδηθαζία εθζπγρξνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπ/θσλ ηνπο ζπζηεκάησλ
ηε γεληθή εθπ/ζε έρνπλ γίλεη ιίγα, σο απνηέιεζκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη
παξαδνζηαθά. Οη εζληθέο πνιηηηθέο έρνπλ επεξεαζζεί πάλησο ζε ζέκαηα, φπσο νη ίζεο επθαηξίεο
ζηελ πξφζβαζε ζηελ εθπ/ζε θαη ε πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ
Η έκθαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Λφγνη γηα απηφ
Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο: πξνψζεζε ηεο εμεηδίθεπζεο, νιίζζεζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ κηα θνηλσληθή πνιηηηθή ζε κηα ελεξγεηηθή πνιηηηθή γηα ηελ αγνξά
εξγαζίαο.

- πκβάιινπλ απηέο νη δξάζεηο ζηελ Δπξσπατθή ελνπνίεζε;
ην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνίεζεο ε δξάζε ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Δπηηξνπήο, πνιπεπίπεδε
δηαθπβέξλεζε, νξηαθά παξαηεξνχληαη ιεηηνπξγηθέο δηαρχζεηο.

-

Πψο επεξεάδνπλ νη θνηλνηηθέο δξάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηηο πνιηηηθέο
ησλ θξαηψλ κειψλ;

Υξεκαηνδνηηθά. Οξγαλσηηθά - ζεζκηθά
- Τπάξρεη ηειηθά εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ή κήπσο θάηη ιηγφηεξν;
Πεξηζζφηεξν ζπγθξνηεκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ιηγφηεξν
κηα νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αθνξά εμάιινπ ηνλ «ζθιεξφ ππξήλα» ηνπ έζλνπο
θξάηνπο

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ):
- Αζδεξάθε (2008). «Δπξψπε θαη παηδεία. Ο Δπξσπατθφο Υψξνο Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο», Δθδφζεηο: Παηάθε.
- Μαξαβέγηαο (επηκ.) (2011) «Δμεπξσπατζκφο ζην Μεζνγεηαθφ Υψξν», Δθδφζεηο:
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Θεσξήζεηο, Πξνβιεκαηηζκνί», Δθδφζεηο: Γαξδαλφο.
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Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή 1950-1999. Σφκνο 1», Δθδφζεηο: GUTENBERG.
- Παζηάο (2006). «Δπξσπατθή Έλσζε θαη Δθπαίδεπζε. Η ηξαηεγηθή ηε Ληζαβφλαο:
Δθπαηδεπηηθφο Λφγνο θαη Πνιηηηθέο (2000-2006). Σφκνο 2», Δθδφζεηο:
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Καη θπζηθά…
επηζηεκνληθά άξζξα ζην http://www.heal-link.gr/journals/alphasearch.jsp
+ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηηο θνηλνηηθέο δξάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

"Η Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Σερλνινγία (Δ&Σ)"
1. Απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ
Έξεπλα , εθπαίδεπζε, θαηλνηνκία... Σν Σξίγσλν ηεο Γλψζεο

2. Η έξεπλα είλαη δεκφζην αγαζφ, είλαη θαη επξσπατθφ δεκφζην αγαζφ;
Γηαθνξά κεηαμχ ηδησηηθνχ - θνηλσληθνχ νθέινπο, πςειή αβεβαηφηεηα, απνηπρία αγνξάο.
Οηθνλνκίεο θιίκαθαο, αξρή επηθνπξηθφηεηαο, απνθπγή θαηαθεξκαηηζκνχ, δεηήκαηα πνπ δελ
αθνξνχλ κεκνλσκέλα θξάηε (π.ρ. πεξηβάιινλ-ελέξγεηα), αλαγθαηφηεηα επίηεπμεο θξίζηκεο κάδαο,
φκσο απφ ηελ άιιε…
… ζηαζεξή ε επηζπκία ησλ θξαηψλ κειψλ λα νξίδνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο

3. Ιζηνξηθή αλαδξνκή
ΔΤΡΑΣΟΜ, εμσζηξεθήο δξαζηεξηφηεηα ε Δ&Σ, πξνζπάζεηα γηα θνηλή Σερλνινγηθή Πνιηηηθή
(΄60), επξσζθιήξπλζε
ESPRIT (1984), εθθίλεζε Πξνγξακκάησλ Πιαηζίνπ (Π.Π.1 1984-7)

Towards a European Technology Community COM(85) 350 final
Καζηέξσζε ηεο Δ&Σ σο ηεο ηξίηεο ρξεκαηνδνηηθά ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ
ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο (2000)
Απφθαζε πκβνπιίνπ Βαξθειψλεο (2002)
Δγθαζίδξπζε Δπξσπατθνχ Υψξνπ Έξεπλαο (2002)
Ίδξπζε Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Έξεπλαο (2007)
Σν επφκελν Π.Π. (2014-2020): Πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020» (Horizon 2020)

4. Η δξάζε ηεο Δ.Δ. ζηελ Δ&Σ, ζήκεξα
Η ηξίηε ζεκαληηθφηεξε ρξεκαηνδνηηθά δξάζε ηεο ΔΔ (πεξίπνπ 9% θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ)
Πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020» πνπ ππνζηεξίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ
πλεξγαηηθά projects ζε: ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη επηζηεκνληθέο πεξηνρέο
ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ
ελίζρπζε αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ
ελίζρπζε ζχλδεζεο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο κε ηε βηνκεραλία

5. πκβάιινπλ απηέο νη δξάζεηο ζηελ Δπξσπατθή ελνπνίεζε;
Παξαδνζηαθά επλντθή ε επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα Δ&Σ, δεκηνπξγία «δηθηχνπ
πνιηηηθήο» ζην εζσηεξηθφ ηεο πνιηηηθήο, αιιά επηθξάηεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη
πξνηηκήζεσλ γηα ηελ πνιηηηθή, ζπλνιηθά.

6. Πψο επεξεάδνπλ νη θνηλνηηθέο δξάζεηο γηα ηελ έξεπλα, ηηο πνιηηηθέο
ησλ θξαηψλ κειψλ;
Υξεκαηνδνηηθά. Οξγαλσηηθά - ζεζκηθά.

7. Έρνπκε λα θάλνπκε κε Δπξσπατθή πνιηηηθή έξεπλαο ή κε θάηη
ιηγφηεξν;
πκπιεξσκαηηθή αξκνδηφηεηα. Αλνηρηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ.
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