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Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.   

Για τις επιστημολογικές και μεθοδολογικές συνιστώσες του πεδίου και την ευρωπαϊκή 

κατάσταση των πραγμάτων. 

 

Νίκος Παπαδάκης 

 

1. Για τις επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαστάσεις1.   

 

1.1. Το αντικείμενο και οι προσεγγίσεις.  

Η εκπαιδευτική πολιτική είναι το επιστημονικό αντικείμενο- ερευνητικό πεδίο ανάλυσης των 

δημόσιων πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης, και της συστηματικής διερεύνησης των 

όρων συγκρότησης της σχέσης τους με το πλέγμα των έτερων δημόσιων πολιτικών (με 

έμφαση στην μακροοικονομική πολιτική, την κοινωνική πολιτική και τις ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης). Η εξέταση των προαναφερθεισών δημόσιων πολιτικών γίνεται σε 

διεθνές, υπερεθνικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Μια από τις πλέον ενδεδειγμένες 

τυπολογίες εκπαιδευτικών πολιτικών είναι αυτή που εστιάζει συνολικά στη σχέση Κράτους- 

Κοινωνίας- Πολιτικής –Εκπαίδευσης (βλ. Ζαμπέτα 1995: 27- 103). 

Στο σημείο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο, για επιστημολογικούς και μεθοδολογικούς λόγους, να 

αναφερθούμε, (έστω και σύντομα), στο λειτουργικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, 

έχοντας πάντα κατά νου ότι αναπόφευκτα η σχέση παιδείας και κοινωνίας διαμεσολαβείται 

από ένα «μάγμα θεσμίσεων και σύγχρονα ένα μείγμα σημασιών» (Kazamias, 1996). Το 

λειτουργικό, λοιπόν, αυτό πλαίσιο συγκροτείται από κάποιες θεμελιώδεις λειτουργίες, οι 

οποίες σύμφωνα με τον Lenhart, (που με τη σειρά του βασίζεται στη δομολειτουργική 

θεωρία του Parsons), ταξινομούνται ως εξής (Lenhart, 1992: 123 όπ. παρατ. στο Παπαδάκης 

2003: 59): 

Πίνακας 1. Θεμελιώδεις Λειτουργίες του Εκπαιδευτικού Συστήματος. 

    

 

 

 

 

 
                                                
1 Το παρόν άρθρο επιχειρεί να αποτυπώσει συνοπτικά βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές 
διαστάσεις του πεδίου των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης και στη συνέχεια αναλύει διεξοδικά 
την κατάσταση των πραγμάτων αναφορικά με τις συγκεκριμένες πολιτικές στην Ε.Ε.. Για το σκοπό 
αυτό αξιοποιούνται σημεία και από προηγούμενες μελέτες μας, στις οποίες για λόγους τάξης 
παραπέμπουμε συστηματικά (στο κεφάλαιο 1 και 2). Κατανοούμε ότι αυτό ίσως είναι κουραστικό για 
τον αναγνώστη, ωστόσο για τους λόγους που εξηγήσαμε είναι αναπόφευκτο. 
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H προαναφερθείσα τυπολογία περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδείγματα- προσεγγίσεις (βλ. 

αναλυτικά Ζαμπέτα, 1994: 27- 103 και Παπαδάκης, 2003: 66- 75): 

I. Οι φιλελεύθερες προσεγγίσεις, αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση ως 

επένδυση, αποσκοπούν στην πραγμάτωση «του ιδεώδους μιας κοινωνικής οικονομίας 

της αγοράς», (social market economy- Ζαμπέτα 1995: 28), ενώ θεωρούν την 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ως πλέγμα διορθωτικών παρεμβάσεων στην κατεύθυνση 

διασφάλισης συναίνεσης (βλ. Ginsburg, Cooper, Raghu & Zegarra 1990: 479 στο 

Παπαδάκης 2003:  68)  και κυρίως στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης προβλημάτων 

αναντιστοιχίας ανάμεσα στις εκροές του εκπαιδευτικού συστήματος και τις ανάγκες 

της κοινωνίας και της οικονομίας (βλ.  Παπαδάκης 2003:  67-  68).  Προτάσσουν την 

ένταση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας αλλά και της συστημικής 

ισορροπίας (συναινετικό παράδειγμα- βλ. Simmons & Esping- Anderson, 1983: 423-4 

στο Παπαδάκης 2003: 68). 

II. Οι μαρξιστικές και νέο-μαρξιστικές προσεγγίσεις («αρχή της αντιστοιχίας» των 

Bowles  and  Gintis,  θεωρίες της αναπαραγωγής,  προσεγγίσεις στον ρόλο της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του R.  Dale  κ.α-  βλ.  αναλυτικά Ζαμπέτα 1995:  45-  50  

και Παπαδάκης 2003: 69- 71). 

III. Οι προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας, οι οποίες θεωρούν την εκπαιδευτική πολιτική 

κοινωνική πολιτική (βλ. Παπαδάκης 2003: 72 και Tracy & Dills Tracy 1999:331) 

δίνουν έμφαση στο πλέγμα των εξωσυστημικών και ενδοσυστημικών παρεμβάσεων 

(βλ.  μεταξύ άλλων Πυργιωτάκης 1995:  85)   και στον αναδιανεμητικό ρόλο της 

εκπαίδευσης (βλ. Ζαμπέτα 1995: 65) και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης   

IV. Οι πλουραλιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες δίνουν έμφαση στην οργάνωση 

συμφερόντων, στους μηχανισμούς των αλλαγών και στους τύπους της 

διαπραγμάτευσης μεταξύ ενδοσυστημικών και εξωσυστημικών ομάδων συμφερόντων 

και φυσικά του Κράτους στα πλαίσια του σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικής 

πολιτικής (βλ. Ζαμπέτα 1995: 72- 73 και Παπαδάκης 2003: 73- 75). 

 

 1.2. Τα επίπεδα ανάλυσης και ερμηνείας.  

 

Υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων, η εκπαιδευτική πολιτική (ΕΠ) ως σύνθεση 

διαδικασίας και αποτελέσματος, λειτουργεί σε 4 επίπεδα (βλ. αναλυτικότερα Παπαδάκης 

2003:84- 98):.  

 

§ Το περιεχόμενο συναρτημένο με δέσμες δράσεων, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν 

προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη του σκοπού (βλ.  Hill  & Bramley,  1986:  3 στο 

Παπαδάκης 2003:  84).Το περιεχόμενο μιας Εκπαιδευτικής Πολιτικής πέρα από την 



διάσταση του ως ρηματικό πλαίσιο (ρηματικές πρακτικές – discursive practices με όρους 

Foucualt- και ρηματικό πλαίσιο), εγκαθιδρύει ένα Λόγο (discourse) και θεμελιώνει μια 

μεταρρυθμιστική ατζέντα.  Γενέθλιος τόπος είναι ο χαρακτήρας των μέτρων που 

εισηγείται η συγκεκριμένη ΕΠ για την επίτευξη κάποιων στόχων, ενώ αφορά στους 

ίδιους τους στόχους, στην φιλοσοφία για την εκπαίδευση και την κοινωνία και στην 

ιδεολογία που υπαγορεύει τόσο τους στόχους όσο και τα μέτρα, και στην  θεώρηση των 

εκπαιδευτικών θεσμών που αυτή προτείνει. Επίσης αφορά στο βαθμό σαφήνειας στην 

χρήση των όρων των σχετικών με τα ζητήματα που θίγει (π.χ.  πως αντιλαμβάνεται τη 

μάθηση, την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, την οργάνωση και λειτουργία των 

Πανεπιστημίων κ.ο.κ-) και την πιθανή δυσχέρεια μετάφρασης της ΕΠ σε εκπαιδευτική 

πρακτική. Ο σχετικός διάλογος κυμαίνεται από την συναινετική αναζήτηση 

τροποποιήσεων μέσω της διαπραγμάτευσης, μέχρι τη δυναμική αντιπαράθεση και την 

σύγκρουση. Η ίδια η σχέση του περιεχομένου με το σώμα δράσεων συγκροτεί και την 

τρίτη διάσταση της ΕΠ, αυτήν του αποτελέσματος (βλ. Ball, 1994: 14-27). 

 

§ To πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Mε βάση όλα τα προηγούμενα καθίσταται 

σαφές ότι τόσο το περιεχόμενο όσο και το πλαίσιο δράσης που εισηγείται μια ΕΠ, 

βρίσκεται σε αναπόφευκτη (και συχνά λανθάνουσα) αλληλεπίδραση με το πλαίσιο τους 

(context), ήτοι τις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, ιδεολογικές και φυσικά 

οικονομικές συνθήκες. Το πλέγμα κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων (κάθε ιστορικού 

επεισοδίου), οι συνδηλώσεις του και οι προβολές του σε διάφορους τομείς του δημόσιου  

βίου επηρεάζουν τη φορά και το ρυθμό των μακροπρόθεσμων τάσεων,  τις οποίες 

συνήθως ευαγγελίζεται ως προοπτική ο Λόγος μιας ΕΠ.  Καθοριστικός εδώ είναι τόσο ο 

ρόλος του Κράτους (καθώς η εκπαίδευση αποτελεί όρο συγκρότησης του Κράτους), όσο 

και των ομάδων συμφερόντων.   

 

§ Οι εκπονητές της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η ΕΠ έχει συγκεκριμένους εκπονητές, 

που εμπλέκονται σε διαφορετικό βαθμό στο σχεδιασμό της πολιτικής (policy makers, 

τεχνοκράτες, διανοούμενοι, εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων κ.ά.). Η αντιπροσώπευση 

μιας ΕΠ ποικίλει ανάλογα με το ποιοι αναλαμβάνουν αυτό το έργο, από ποιες ιδεολογικές 

παραδοχές εμφορούνται και φυσικά τι συμφέροντα (ιδιωτικά ή συλλογικά) εκπροσωπούν 

και πως αντιλαμβάνονται το πολιτικό κόστος μιας μεταρρύθμισης (βλ.  Bloch,  1995:  8  

στο Παπαδάκης 2003: 89). Συχνό φαινόμενο και στην ΕΠ είναι η έμπρακτη συνύπαρξη 

της επίκλησης καθολικά αποδεκτών αιτημάτων με την εμφάνιση μορφών συντεχνιακής 

δράσης (βλ. σχετικά Διαμαντούρος, 1995: 33). Αλλαγές στα πρόσωπα και ειδικά στους 

κύριους φορείς που είναι διαπιστευμένοι με το έργο της προώθησης και στήριξης μιας 

ΕΠ αλλά και με το έργο της πρώτης ερμηνείας του περιεχομένου της (key interprenters), 



μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο περιεχόμενο και τη σκοποθεσία της ίδιας της ΕΠ.  Ο 

McNay (1992: 6-7 όπ. παρατ. στο Παπαδάκης 2003: 89- 90) και άλλοι διακρίνουν τρεις 

διαστάσεις εκπόνησης πολιτικής για την εκπαίδευση σε κρατικό- κυβερνητικό επίπεδο: 

Πληροφόρηση (information)/ Ενθάρρυνση- Παρότρυνση (exhortation)/ Νομοθέτηση- 

εφαρμογή.  

 

§ Οι αποδέκτες της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Kαθώς μια ΕΠ δεν είναι άμοιρη 

συγκεκριμένων επιδιώξεων και στόχων, είναι προφανές ότι η ίδια απευθύνεται σε μια 

σειρά αποδεκτών (recipients), που διακρίνονται σε άμεσους (π.χ. εκπαιδευτικούς που 

ωστόσο αποτελούν και βασικούς mainstreamers) και έμμεσους (σε μια διασταλτική 

ερμηνεία ολόκληρη την κοινωνία) και υιοθετούν διάφορες στάσεις απέναντι της. Οι 

στάσεις αυτές κυμαίνονται από την πλήρη στήριξη μέχρι την προσπάθεια ακύρωσης της. 

Συχνότατα ομάδες αποδεκτών,  μεμονωμένα άτομα ή και ελίτ,  που θεωρούν ότι 

πλήττονται από μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, κινητοποιούνται 

προκειμένου να επιτύχουν τη διαφοροποίηση της πολιτικής στα σημεία που θεωρούν ότι 

θίγονται ή και να ανατρέψουν  συνολικά την πολιτική (βλ. αναλυτικότερα Παπαδάκης, 

2003:  91  κι ειδικότερα για το ρόλο των εκπαιδευτικών συνδικάτων στην ελληνική 

περίπτωση Πηγιάκη 2000).   

 

Προφανώς η ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής προϋποθέτει την έμφαση στα 

αποτελέσματα. Η πλέον δημοφιλής διάκριση των αποτελεσμάτων είναι αυτή σε 

αποτελέσματα πρώτης τάξεως και σε αποτελέσματα δεύτερης τάξης.  

Ως πρώτης τάξης αποτελέσματα καταγράφονται οι αλλαγές που επέρχονται στη δομή και 

λειτουργία κάποιων εκφάνσεων του συστήματος και επηρεάζουν το σύνολο (βλ. 

αναλυτικότερα Ball 1994: 24). Ως δεύτερης τάξης αποτέλεσμα καταγράφεται ο αντίκτυπος 

αυτών των αλλαγών (βλ.  αναλυτικότερα Παπαδάκης,  2003:  95-96)  στις εκροές και την 

αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος (με όρους κοινωνίας και οικονομίας), στην 

πρόσβαση στο σύστημα και ευρύτερα σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και αναδιανομής 

(βλ. αναλυτικότερα Walker, 1981: 225, όπ. παρατ. στο Παπαδάκης  2003: 96).  

  



2. Το διεθνές περιβάλλον και οι μεγάλοι μετασχηματισμοί στο περιεχόμενο και την 

αρχιτεκτονική της εκπαιδευτικής πολιτικής: Από την επανεκκίνηση του ενωσιακού 

εγχειρήματος στη δεκαετία της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (2000- 2010)2. 

 

2.1. Εισαγωγικά. 

 

Αν στραφεί κανείς στην προηγούμενη δεκαετία και επιχειρήσει να προσεγγίσει κριτικά τον 

τρόπο με τον οποίο η Στρατηγική της Λισσαβόνας (ΣτΛ 2000- 2010),  ένα σύνθετο όσο και 

μαξιλιμαστικό εγχείρημα ενοποίησης δημόσιων πολιτικών στο πλαίσιο του ίδιου του 

ενωσιακού εγχειρήματος, διαμόρφωσε ατζέντες, εμβαπτίζοντας πολιτικές προτεραιότητες 

στην καταιγιστική Δημοσιότητα του (τότε) Αυτονόητου, και στραφεί στις αναπαραστάσεις 

της κρίσης στις δημόσιες σφαίρες διεθνώς σήμερα, «δεν θα δυσκολευτεί να διαπιστώσει ότι 

και σε αυτήν την περίπτωση το γιγαντιαίο μεταρρυθμιστικό project στο οποίο είχε επιδοθεί η 

Ε.Ε. διατηρεί πολλά από τα χαρακτηριστικά του τελετουργικού της μεταρρύθμισης (όπως μας το 

υπενθύμισε ο Thomas Popkewitz  και έχει διαπιστωθεί και από σχετικές έρευνες στο πεδίο-  

βλ. Popkewitz, 1988: 5- 29 και Popkewitz, 1991)» (Παπαδάκης 2007/2008: 170).   

 

Αρκετά χρόνια πριν,  η Commission  με τη Λευκή Βίβλο το 1995  επεσήμανε ότι οι 

μετασχηματισμοί σε οικονομία και τεχνολογία «….έχουν μεταβάλλει την οργάνωση της 

εργασίας και τις αναγκαίες δεξιότητες» (European Commission, 1995: 23). Συγχρόνως στο 

ίδιο, εμβληματικό, policy document ανήγγειλε  το «τέλος» της συζήτησης σε επίπεδο αρχών 

για την πορεία της εκπαίδευσης, προβαίνοντας σε μια κατ’ ουσίαν κανονιστική απόφανση 

που ουσιαστικά προσέδιδε διαστάσεις πραγματικότητας σε μια επιδιωκόμενη, πλην καθόλου 

δεδομένη συναίνεση (βλ. αναλυτικότερα για τη «φλεγμαίνουσα» συναίνεση Πυργιωτάκης & 

Παπαδάκης, 2002: 209- 243 και Παπαδάκης 2007/2008: 170). Η κατασκευή της τελευταίας 

«εδράστηκε σε μια τελολογική θεώρηση της παιδείας και της πολιτικής, ενόσω είχε μια σαφή 

επιχειρησιακή διάσταση: επιχειρούσε να καταστήσει το επερχόμενο αναπόφευκτο και ως τέτοιο 

δυνητικά τετελεσμένο» (Παπαδάκης 2007/2008: 171). Η αντιμετώπιση της ανάσχεσης του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην Ε.Ε. (βλ. αναλυτικότερα Papadakis, 1998: 11- 51, 

Tsoukalis 1993: 48 στο Murphy 2005: 124-125, Green 2005, ) αλλά και η ανάγκη επίλυσης 

του προβλήματος της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας 

όσο και της ανελαστικότητας των παραδοσιακών συστημάτων μάθησης που «βάρυναν» τις 

ευρωπαϊκές οικονομίες, χρειαζόταν ένα νέο εργαλείο πολιτικής. Κάτι έπρεπε να αλλάξει. Σε 

μια περίοδο,  όπου τα Κ-Μ εξέρχονταν από την δεκαετία της ύφεσης του ενωσιακού 

εγχειρήματος, αντιλαμβάνονταν τις πιέσεις στην οικονομική και πολιτική ισχύ της Ένωσης 
                                                
2 Το παρόν κεφάλαιο αρδεύεται από τις μελέτες Παπαδάκης 2007 και Παπαδάκης 2007/2008, των 
οποίων τα κύρια συμπεράσματα και σημεία συγκεφαλαιώνει και εξελίσσει.  



ως αξιόπιστη απειλή (βλ. Murphy, 2005: 130- 131) και οραματίζονταν πλέον «μια αγορά 

τόσο μεγάλη ώστε να επιτύχει οικονομίες κλίμακας (και), αρκετά ανταγωνιστική…» (Adam 

1991: 62 στο Murphy 2005: 127). Αυτό που προέβαλλε ως αναπόφευκτο ήταν μια κοινή 

στρατηγική για μια αξιόπιστη κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων, «φιλική» στις οικονομίες 

κλίμακος και συγχρόνως «ανοικτή» στις ατζέντες της κοινωνικής ενσωμάτωσης (βλ. 

Παπαδάκης 2007/2008: 171). Επελέγη λοιπόν η στροφή στη Δια Βίου Μάθηση, με την 

πρόθεση η τελευταία να λειτουργήσει ως πολιτική και επιχειρησιακή «ομπρέλα»  των 

πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης3, ώστε να επ-ανακινήσει αποφασιστικά το 

μεταρρυθμιστικό εκκρεμές στην Ε.Ε. σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.  

 

2.2. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η ανάδειξη της ατζέντας του reskilling. 

  

Η προαναφερθείσα στροφή, ευνοούνταν από την εντεινόμενη (όσο και συχνά εύλογη) 

ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων, τόσο 

σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο (Cowen 2001: 107). Μια τέτοια στροφή δεν θα 

μπορούσε παρά να ευνοήσει την ανάδειξη ενός φετιχισμού της μετρησιμότητας, ο οποίος με 

τη σειρά του «ευνόησε και σε αρκετές περιπτώσεις νομιμοποίησε νομοθετικές και πολιτικές 

υπερβολές σε κάποια Κ-Μ» (Παπαδάκης 2007/2008: 172), οι οποίες, όπως διαπιστώνεται 

από τους Charlton & Andras, όχι σπάνια παραγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ διαδικασιών και 

αποτελεσμάτων (2002:  31).  Η στροφή στον υπολογισμό της ποιότητας (με συγκεκριμένους 

δείκτες) εξέβαλλε στην «συγκρότηση υπολογίσιμων κανονικοτήτων (στις οποίες “όφειλαν” 

να εμβαπτιστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα)» (Παπαδάκης 2007/2008: 172) και τελικά 

νομιμοποίησε μια αναγωγιστική οπτική.   Κι όλα αυτά σε μία δεκαετία (2000-  2010),  όπου 

σωρευόταν ένας καταιγισμός εξελίξεων, ενώ το κόστος της αναστολής της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης έδειχνε οδυνηρό (βλ. Baun, 1996: 23 όπ. αναφ. στο Murphy 2005: 123). Με 

δεδομένο το παραδειγματικό σήμα της ΣτΛ δηλαδή την ανταγωνιστικότητα και με αναγκαία 

τη «διασφάλιση των οικονομικών όρων βιωσιμότητας του ενωσιακού εγχειρήματος» 

(Παπαδάκης 2007/2008: 173), η υπερεθνικοποίηση της στρατηγικής της δια βίου μάθησης σε 

συνδυασμό με την «πρόθυμη εκχώρηση (willing surrender)» πεδίων κυριαρχίας σε 

υπερεθνικό επίπεδο (βλ. Held & McGrew 1993; 273 στο Παπαδάκης 2007/2008: 174)  ήρθε 

ως περίπου φυσιολογική εξέλιξη, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Work Programme 

“Education  & Training  2010”  της Στρατηγικής της Λισσαβόνας,  του τμήματος δηλαδή της 

ΣτΛ που αφορούσε σε εκπαίδευση και κατάρτιση (βλ. αναλυτικά E.C., 2005 και 2006, 

Παπαδάκης, 2007: 757, Παπαδάκης 2007/2008: 173 και Papadakis & Tsakanika, 2006). Έτσι, 

                                                
3 «Ευνοώντας πλέον μια top down υπερεθνική στρατηγική και θεματοποιώντας νέες κεντρικές 
περιεχομενικές σημασίες όπως η απασχολησιμότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία- βλ. E.C. 
2001» (Παπαδάκης 2007/2008: 172) 



επί παραδείγματι η πορεία των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο άρχισε να υπόκειται στον 

κανόνα της διεθνούς διαφάνειας και δημοσιότητας (βλ. αναλυτικότερα Παπαδάκης  2009: 

71), με «τις ανά διετία εκθέσεις για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και πολιτικών για την 

εκπαίδευση και κατάρτιση στα πλαίσια της ΣτΛ –  National  Reports  (και Joint  Interim  

Reports)- να κατακυριεύουν την τεχνοκρατική δημοσιότητα» (βλ. Παπαδάκης 2007/2008: 

173).  Το ίδιο δε το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων στα Κ-Μ υπέστη σοβαρούς 

μετασχηματισμούς, στο πλαίσιο της κοινής ατζέντας, με την έμφαση να δίδεται στην 

ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET), στον ρόλο της κατάρτισης 

ως «εργαλείου» έντασης της συσχέτισης εκπαίδευσης και ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης, (βλ. Παπαδάκης 2007: 755- 780 και European Commission 2002a: 9), στη 

συσχέτιση ανθρωπίνου κεφαλαίου και οικονομικής ανάπτυξης (βλ. OECD, 2001: Α3, 48- 52) 

και τελικά στις δεξιότητες μέσα από ένα γιγάντιο όσο και συνεχές reskilling  (βλ.  

αναλυτικότερα Παπαδάκης 2006). Το ζητούμενο, πέραν της ανταγωνιστικότητας, ήταν μια 

εκπαίδευση και κατάρτιση που θα συνέβαλλε στην απασχολησιμότητα.  Η ίδια η έννοια της 

απασχολησιμότητας καταδεικνύει μια κρίσιμη μετατόπιση (ακριβέστερα υπαναχώρηση): από 

την απασχόληση ως δικαίωμα στην απασχολησιμότητα ως δυνατότητα. «Υπερεθνικότητα (ως 

προς την παραγωγή πολιτικής),  Δια Βίου Μάθηση και απασχολησιμότητα (ως προς το 

περιεχόμενό της πολιτικής αυτής) έδειξαν ήδη από το 2002 να συγκροτούν τα νέα κεντρικά 

σημαινόμενα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Έρχονται και επανέρχονται σε θεσμικά κείμενα, 

υπαγορεύοντας προτεραιότητες και αποτελώντας πεδία σημασιακής άρδευσης 

συγκεκριμένων πολιτικών» (Παπαδάκης 2007/2008: 174).. 

 

2.3. Οι βασικές προτεραιότητες της ΣτΛ σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση.  

 

Οι μεγάλες προτεραιότητες, που έθεσε και επιχείρησε να υλοποιήσει στο πεδίο της 

εκπαίδευσης,  της κατάρτισης και της σχέσης τους με την απασχόληση,  η Commission  σε 

συνεργασία με τα Κ-Μ στη δεκαετία 2000-  2010,  ήταν μεταξύ άλλων συνοπτικά οι 

ακόλουθες (βλ. αναλυτικά European Commission, 2002a: 12-31):: 

§ Η Δια Βίου Μάθηση,  με έμφαση στη συμμετοχή ενηλίκων 25-  64  ετών σε 

προγράμματα Δια Βίου Μάθησης σε ποσοστό 12,5%, μέχρι το 2010 (βλ. European 

Commission 2006d: 59) . 

§ Οι τέσσερις υπόλοιπες μείζονες θεματικές προτεραιότητες στην μορφή των 

benchmarks και συγκεκριμένα (βλ. European Commission 2006d: 58- 59): 

- η μείωση της σχολικής διαρροής και ειδικότερα η μείωση του ποσοστού των 

πρόωρα διαρρέοντων από το εκπαιδευτικό σύστημα κάτω από το 10% το 2010, 



- η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  ώστε οι απόφοιτοι της 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να φτάσουν σε ποσοστό 85% του πληθυσμού 

των 22χρόνων το 2010, 

- η αύξηση των αποφοίτων στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία κατά 

15% το 2010, 

- η μείωση των 15χρόνων με χαμηλές επιδόσεις (low achievers) αναφορικά με 

την αναγνωστική ικανότητα κατά 20% το 2010, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο 

ποσοστό του 2000.   

§ Η αλλαγή παραδείγματος μάθησης (“learning paradigm”) στην βασική εκπαίδευση, 

στην κατεύθυνση του competence- based (μάθησης βασισμένης στις ικανότητες και 

όχι κυρίως στις γνώσεις) με σύγχρονη στροφή στα μαθησιακά αποτελέσματα 

(learning outcomes: γνώση- ικανότητες και δεξιότητες) (βλ. αναλυτικότερα Hoskins 

& Deakin Crick 2008:  3- 5).  . 

§ Η εμπράγματη ανάπτυξη των 8 Βασικών Ικανοτήτων (key competences framework) 

σε όλο το φάσμα της Δια Βίου Μάθησης4 (βλ.  αναλυτικά European  Commission,  

2007:  3).  Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.  έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται και 

στα πλαίσια της EU2020 σοβαρές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην κατεύθυνση 

της αναδιοργάνωσης της εκπαίδευσης με βάση τις 8 συγκεκριμένες δέσμες 

δεξιοτήτων, που έχουν προσδιοριστεί ήδη από το 2006 ως το βασικό πλαίσιο 

διδασκαλίας- μάθησης στην Ε.Ε.  

§ Η αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET) και 

της Δια Βίου Μάθησης, που συνδέεται ευθέως με την απασχόληση (job related LLL).   

§ Η πιο πρόσφατη αποτύπωση του συνδυασμού benchmarking (με βάση την τάση 

μετάβασης από τους ανελαστικά ποσοτικούς σε ποιοτικούς και πολυπαραμετρικούς  

δείκτες- composite indicators) και evidence-based policy making, ώστε να 

αναπροσδιοριστούν οι όροι συγκρότησης της σχέσης τεχνοκρατίας και πολιτικής.  

Μείζονος προτεραιότητας ήταν και παραμένει η στάθμιση του Δείκτη για τις Βασικές 

Ικανότητες & Δεξιότητες των Ενηλίκων (Adult Skills Indicator), που αποτελεί κι 

έναν από τους νέους βασικούς δείκτες της EU2020. 

                                                
4 Όλο αυτό το πλαίσιο εδράζεται σε 8 set δεξιοτήτων: Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα/ Επικοινωνία 
σε ξένες γλώσσες/ Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία/ 
Ψηφιακή ικανότητα/ Μεθοδολογία της μάθησης- μεταγνωστικές ικανότητες/ Κοινωνικές ικανότητες 
και ικανότητες που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη/ Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα/ 
Πολιτιστική έκφραση και πολιτισμική αναγνώριση (βλ. αναλυτικά European Commission 2007: 3). 
Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες νέες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής για την 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς για πρώτη φορά έχουμε ένα ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο 
πλαίσιο αναφοράς για τα ουσιώδη προτάγματα της εκπαίδευσης στην Ε.Ε. και για τους όρους 
συσχέτισης των εκροών της Δια Βίου Μάθησης με την διευρυμένη Κοινωνία (Society at Large) και τις 
ανάγκες της (βλ. και Papadakis & Tsakanika 2006)..  
 



§ Βαρύνουσας σημασίας υπήρξε η ερευνητικά θεμελιωμένη χαρτογράφηση όλων των 

πιστοποιημένων μορφών αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και η πρόταση για την βέλτιστη ένταξη τους στα Εθνικά Πλαίσια 

Προσόντων (NQFs).  Το European  Qualification  Framework  (EQF)  επιχειρεί να 

εξορθολογίσει τη σχέση επαγγελματικών προσόντων, πιστοποιημένης μάθησης και 

ικανοτήτων, να διευκολύνει την κινητικότητα εργαζομένων ανά την Ε.Ε. και 

συγχρόνως να “λειάνει” πρακτικά τις υφιστάμενες εθνικές ασυμμετρίες (βλ. 

αναλυτικότερα European Commission 2006b, Παπαδάκης 2006: 110- 112). 

Αναδιατάσσει λοιπόν τους όρους συγκρότησης της σχέσης δεξιοτήτων- μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και (τελικά) απασχόλησης/ απασχολησιμότητας.  Το EQF αφορά στη 

Δια Βίου Μάθηση και επιμερίζεται σε 8  ιεραρχικά ταξινομημένα επίπεδα,  που 

διασυνδέονται με 3 οριζόντια κριτήρια και δομούνται στη βάση 2 πυλώνων: 

δεξιότητες και ικανότητες (βλ. αναλυτικότερα CEDEFOP 2013: 12, Παπαδάκης 

2006: 110- 112 και Παπαδάκης 2007: 767- 768). Στην πραγματικότητα 

«κωδικοποιείται η συσχέτιση των κοινών επιπέδων αναφοράς με τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά των εθνικών αλλά και τομεακών- κλαδικών (national/ sectoral) 

συστημάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μέσω των 

NQFs)  και πιο συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά εκείνα που αφορούν στις 

παρεχόμενες γνώσεις και τις αναπτυσσόμενες δεξιότητες και ικανότητες» 

(Παπαδάκης 2007/2008: 176-177). Η εν λόγω συσχέτιση επιχειρείται να επιτευχθεί 

μέσω της ανάπτυξης κοινών στρατηγικών, μεθόδων και εργαλείων πιστοποίησης- 

αναγνώρισης δεξιοτήτων, όσο και με περιγραφικούς δείκτες – level descriptors- (βλ. 

European Council & European Commission, 2004: 2.3.1, European Commission, 

2004: 4 και Παπαδάκης, 2006: 110-112) και με έμφαση στα μαθησιακά 

αποτελέσματα (δηλαδή το τρίπτυχο γνώσεις- δεξιότητες- ικανότητες).  

 

Η Commission προκειμένου να πετύχει τους στόχους της και κυρίως να αξιοποιήσει την 

ανοικτή μέθοδο συντονισμού, προχώρησε ήδη από το 2005- 2006 στην δημιουργία 8 clusters. 

Πιο συγκεκριμένα: Βασίστηκε στις αντίστοιχες πιλοτικές εφαρμογές του 2005, προκειμένου 

αφενός να δομήσει ένα πλαίσιο ανάδειξης και αξιοποίησης των «καλών πρακτικών» και 

αφετέρου να επιτύχει τον συντονισμό της ανταλλαγής και διάχυσης τεχνογνωσίας στα νέα 8 

μείζονα θεματικά πεδία της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής (τα οποία αποτελούν και τα 

αντίστοιχα αντικείμενα των clusters5) με την ενεργό συμμετοχή των Κ-Μ (βλ. αναλυτικότερα 

                                                
5 Πρόκειται για τα κάτωθι: Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης/ Εκπαιδευτικοί και 
επιμορφωτές/ Βέλτιστη δυνατή χρήση πόρων/ Μαθηματικά, τεχνολογία και θετικές επιστήμες/ 
Πρόσβαση στη Δια Βίου Μάθηση και κοινωνική ενσωμάτωση/ Βασικές ικανότητες/ Νέες 
Τεχνολογίες/ Αναγνώριση και πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (βλ. European 
Commission 2006c: 3 όπ. παρατ. στο Παπαδάκης 2007: 772- 773).   



European Commission 2006c: 2- 3, Παπαδάκης 2007: 772- 773 και Παπαδάκης 2007/2008: 

179- 181). Κύριο «εργαλείο» για την προαναφερθείσα διαδικασία bottom- up παραγωγής 

πολιτικής είναι οι δραστηριότητες αμοιβαίας εκμάθησης (Peer Learning Activities- PLAs). Οι 

τελευταίες  αναγγέλθηκαν ως η απόκριση της Ένωσης στην ανάγκη «να έρθει εγγύτερα η 

διαδικασία παραγωγής και εφαρμογής πολιτικής στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και 

συνθήκες» (E.C. 2006c: 1 όπ. παρατ. στο Παπαδάκης 2007/ 2008: 180). Αναπτύχθηκαν δε 

μεταξύ των Κ-Μ,  στα πλαίσια των clusters,  υπό την εποπτεία του Education  &  Training  

Coordination Group (ETCG). Στόχος λοιπόν των PLAs ήταν να επιτρέψουν στην κοινοτική 

πολιτική για την εκπαίδευση και κατάρτιση να μπορεί να λαμβάνει υπόψη εθνικές ανάγκες 

και ιδιαιτερότητες (European Commission 2006: 1 όπ. παρατ. στο Παπαδάκης 2007/ 2008: 

180) και ως εκ τούτου να συστηματοποιήσουν αποτελεσματικά την σχετική πολιτική της, σε 

ένα συνδυασμό bottom- up προσέγγισης και top- down παρέμβασης. 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Ε.Ε. εγκαινίασε από το 2007 την στροφή σε 

ένα νέο υπόδειγμα σχεδιασμού πολιτικής για τα πεδία της εκπαίδευσης,  της κατάρτισης και 

της Δια Βίου Μάθησης και συγκεκριμένα στην ερευνητικά και εμπειρικά εδραιωμένη 

παραγωγή πολιτικής (Evidence Based Policy Making paradigm). Το νέο αυτό υπόδειγμα 

εδραζόταν (και συνεχίζει να εδράζεται) στο επιχειρησιακό τρίγωνο Πολιτική- Πρακτική- 

Έρευνα και Ανάπτυξη (Policy-  Practice-  R&D-  βλ.  Schuller  2007),  εξέλισσε την ανοιχτή 

μέθοδο συντονισμού, προέβη σε εκτεταμένη χρήση εμπειρικά εδραιωμένων δεικτών και 

συγκεκριμένων τιμών-στόχων (indicators & benchmarks) και εστίαζε «στην πολυεπίπεδη 

αξιοποίηση υπάρχοντων στατιστικών δεδομένων του UOE (την από κοινού συλλογή 

δεδομένων της UNESCO,  του OECD  και της Eurostat)  για την υποστήριξη των 

προαναφερθέντων δεικτών (key- indicators)» (βλ. Παπαδάκης 2007/2008: 181). 

Βασική στόχευση ήταν εξαρχής «η καθιέρωση κοινών “Ευρωπαϊκών Δεικτών”  όπου αυτό 

είναι εφικτό και η σύγχρονη συγκρότηση “κριτηρίων αναφοράς (στάθμισης)- reference 

criteria” για κάθε Κ-Μ”» (Παπαδάκης 2007/2008: 182) σε πεδία όπως  οι μεταγνωστικές 

δεξιότητες,  η ενεργός ιδιότητα του πολίτη,  η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων,  η 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κ.ά. Πρόκειται στην ουσία για την ενδυνάμωση 

του ρόλου μιας νέας τεχνοκρατικής ελίτ, η οποία δείχνει να αναλαμβάνει την παραγωγή 

εξειδικευμένου επιστημονικού- πρακτικού νοήματος (βλ. Πασιάς & Φλουρής 2005: 389), στο 

οποίο εδράζεται η εξέλιξη της διαδικασίας υλοποίησης της πολιτικής.  Η διαδικασία αυτή 

περιελάμβανε ειδικούς, που υποδεικνύονταν από τις εμπλεκόμενες χώρες, βρίσκονταν σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ αξιοποιούσαν τις εισροές ομάδων 

ενδιαφέροντος (π.χ.  Business  Europe)  όπως και των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε.  

(CEDEFOP,  Eurydice  κ.ά.)  αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών όπως ο OECD  και η 



UNESCO (βλ. αναλυτικότερα European Commission 2002a: 12, 32- 34 και European 

Commission 2002b: 3, 9-10, 18, 20, 23-26).  

 

 Τελικά «τόσο η προαναφερθείσα νέα εταιρική σχέση όσο και η αξιοποιούμενη τεχνοκρατία 

συνέβαλλε στην εγκαθίδρυση ενός νέου ισοζυγίου σχέσεων εξειδικευμένης γνώσης, 

συμφερόντων και πολιτικής εξουσίας, που επιδιώκει να επιτρέψει την νομιμοποιημένη 

επίτευξη της επιδιωκόμενης αποτελεσματικότητας…. Καθίσταται εμφανές ότι τμήμα 

(τουλάχιστον) των αποφάνσεων του επιστημονικού πεδίου και της τεχνοκρατικής ελίτ 

αποτελεί τον τόπο νομιμοποιητικής άρδευσης της κυρίαρχης πολιτικής αναπαράστασης »  

(Παπαδάκης 2007/2008: 183)6  Είναι φανερό ότι όλες οι προαναφερθείσες εξελίξεις 

επηρέασαν (και συνεχίζουν να επηρεάζουν) καταλυτικά,  πέραν από το περιεχόμενο,  και την 

αρχιτεκτονική παραγωγής πολιτικής, ανακινώντας ευρύτερα ζητήματα διακυβέρνησης όσο 

και νομιμοποίησης στη λήψη αποφάσεων, δεδομένης της μετατόπισης ενός τμήματος της 

διαδικασίας λήψης απόφασης από τα Κ-Μ στο υπερεθνικό κέντρο.  

 

2.4. Καταληκτικά    

Όλα τα προαναφερθέντα συνιστούν εξελίξεις που εμφανώς σηματοδοτούν την σαφή 

μετατόπιση της πολιτικής για την εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση από επιμέρους 

στοχεύσεις (όπως η «κινητικότητα») σε μια ευρύτερη προσέγγιση του πεδίου,  μέσα από την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών, αλλά και «την δόμηση συστημάτων διασφάλισης και 

βελτίωσης της ποιότητας της επίσημης, άτυπης και μη-τυπικής μάθησης και προτύπων 

πιστοποίησης και αναγνώρισης δεξιοτήτων» (Παπαδάκης 2006: 207). Η έμφαση στα 

μετρήσιμα αποτελέσματα, ο κανόνας της διαρκούς σύγκρισης «επιδόσεων» των Κ-Μ και της 

μεταρρυθμιστικής προόδου σε πεδία που προκύπτουν από τη διαβούλευση μεταξύ 

υπερεθνικού κέντρου και Κ-Μ (με ισχυροποιημένο ωστόσο το ρόλο της Commission στο 

agenda  setting),  η κουλτούρα των δεικτών και η ενίσχυση του ρόλου της τεχνοκρατίας σε 

συνδυασμό με την προτεραιοποίηση των θετικών έναντι των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 

επιστημών και την έμφαση στην κατάρτιση είναι εξελίξεις που προσδιόρισαν την δεκαετία 

της Στρατηγικής της Λισαβόνας.  Μέσα σε αυτό το τοπίο «δεν ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις 

που η επικυριαρχία των ποσοτικών δεικτών….  απονευρώνει το πολιτικό περιεχόμενο της 

σύγκρισης και δείχνει να την εγκυστώνει σε μια ταυτιστική λογική, όπου πραγματικό 

πρόταγμα αποτελεί η κανονιστική-  φορμαλιστική «υποχρέωση»  των Κ-Μ στο να 

ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες τιμές- στόχους» (Παπαδάκης 2007/2008: 185). Στην 

πραγματικότητα η ίδια η ΣτΛ είχε καταστατικά αυτουπονομευτεί εξαρχής,  ενώ τελικά δεν 

                                                
6 Επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο η σχετική ανάλυση του Radaelli περί μετεωρισμού του ισοζυγίου 
τεχνοκρατίας και πολιτικής (1999: 11- 24, 33- 37, όπ. παρατ. στο Παπαδάκης 2007/2008: 183), o 
οποίος βασίζεται στην προσέγγιση του G. Majone..  



πέτυχε πλήρως τους στόχους της στα πεδία της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης (όπως και 

σε αρκετά άλλα). Ειδικά για τα προαναφερθέντα πεδία, ο πίνακας που ακολουθεί και αφορά 

στους πέντε βασικούς στόχους (απόφοιτοι σε θετικές επιστήμες, που είναι και ο μόνος 

επιτυχής, δια βίου μάθηση, σχολική διαρροή, ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

λειτουργικά αναλφάβητοι στην ικανότητα της ανάγνωσης) είναι απολύτως χαρακτηριστικός: 

 

Πίνακας 2: Η εξέλιξη των βασικών στόχων της ΣτΛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: European Commission, 2009: 15 

 

Πιο συγκεκριμένα (βλ. European Commission 2011a: 12- 16):  

- Το ποσοστό των 15χρόνων με χαμηλές επιδόσεις στην αναγνωστική ικανότητα έπεσε 

στο 20% το 2010 από 21,3% το 2000, πολύ μακριά ωστόσο από την πραγματική 

τιμή- στόχο που ήταν περί το 17% (μείωση κατά 20% σε σχέση με το 2000).  

- Η μαθητική διαρροή μειώθηκε στο 14,7% το 2010, εξίσου μακριά από το στόχο του 

10%. 

- Η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του πληθυσμού 20- 24 έφθασε στο 

78,6%, ενώ ο στόχος ήταν για 85%. 

- Η συμμετοχή στη Δια Βίου Μάθηση έφθασε στο 9,3%,  ποσοστό που απέχει πολύ 

από το 12,5 που ήταν η τιμή στόχος.  

                   Progress towards meeting the 5 benchmarks (EU average), 
2000-2010

-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Year

20
10

 b
en

ch
m

ar
ks

 =
 1

00

MST graduates

 Adult lifelong learning 

Early school leavers

Upper secondary 

Low achievers in reading

progress required

(above 0 = performance 
improving, below: worsening)

277



- Η φοίτηση στις θετικές επιστήμες και στην τεχνολογία αυξήθηκε κατά 37,6%  ήδη 

από το 2008  και ήταν το μόνο από τα πέντε κομβικά πεδία-  προτεραιότητες που ο 

στόχος επετεύχθη πλήρως (καθώς η επιδιωκόμενη αύξηση ήταν 15%).  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχουν στα 4  πρώτα πεδία πολύ μεγάλες διαφορές στις 

επιδόσεις μεταξύ των Κ-Μ, γεγονός που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δυσχερή αναφορικά 

με την πρόοδο που επετεύχθη στο πλαίσιο της ΣτΛ.  Κοντολογίς το εγχείρημα διαμόρφωσης 

μιας κοινής στρατηγικής στα πεδία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης δεν πέτυχε τους 

περισσότερους και κρισιμότερους βασικούς του στόχους, παρά τους τεράστιους πόρους που 

κινητοποιήθηκαν για αυτόν τον σκοπό..   

 

Τελικά τι συνέβη?  

Στην πραγματικότητα συνέβη στο τμήμα της ΣτΛ που αφορά στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση, ότι συνέβη και γενικότερα στη ΣτΛ.  

Ο συνδυασμός πολιτικού μαξιμαλισμού και οραματικού μικρο-μεγαλισμού (όπως κατέδειξε η 

διεύρυνση της Ε.Ε.)  διεύρυνε τις υφιστάμενες ασυμμετρίες (βλ.  και Λάβδας,  2005).  Η 

επικυριαρχία των αξιών οικονομικού τύπου και συνακόλουθα η κατίσχυση της οικονομικής  

αναφορικότητας7 στην τροπικότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής σε συνδυασμό με την 

σχεδόν εμμονική (με όρους Krugman)  αναγωγή των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων 

στην ανταγωνιστικότητα θεμιτοποίησαν μια μονολογική ατζέντα.  Αυτή με τη σειρά της 

αποτυπώθηκε πολιτικά σε μια σειρά από Λόγους και Δράσεις.  Πολιτική χωρίς αξιολόγηση 

επίπτωσης (impact assessment) απλά πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες μεγιστοποίησης της 

οδύνης. H απλουστευτική επίκληση της απασχολησιμότητας και του reskilling (και η 

υπόρρητη υιοθέτηση της υπόθεσης της αναντιστοιχίας) ως κομβικών εργαλείων για την 

αντιμετώπιση παλαιών και νέων μορφών ανεργίας απέτρεψε μια ειλικρινέστερη διαχείριση 

του προβλήματος της ανεργίας σε συνδυασμό με την ικανοποίηση της (διαπιστωμένης) 

ανάγκης αλλαγής προτύπων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.  

 

 Κι ύστερα ήρθε η κρίση. Η τελευταία «αναδιατάσσει αναπόφευκτα τους όρους συσχέτισης 

της παραγωγής δημόσιας πολιτικής και του προτύπου διακυβέρνησης στην Ε.Ε» (Παπαδάκης 

2009b: 171).  Ακόμα κι αν το εγχείρημα διαμόρφωσης μιας αποτελεσματικής και συνεκτικής 

στρατηγικής εξόδου από την κρίση εκβάλλει σε κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις πολιτικής 

(όπως το EU Recovery Plan ή σημεία της EU2020), το πρόβλημα παραμένει.  Η πρώτη φάση 

σχεδιασμού και η εκκίνηση υλοποίησης της EU2020  στα πεδία της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, παρά τους σοβαρούς μετασχηματισμούς, διατηρεί την έμφαση στο reskilling, 

εντείνει την επίκληση της ανάγκης για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, και τελικά δεν μπορεί να 
                                                
7 Για τη σχέση οικονομικής και κοινωνικής ορθολογικότητας στην εκπαιδευτική πολιτική βλ. μεταξύ 
άλλων και Γράβαρης 2005: 36- 37.  



κρύψει το γεγονός ότι η όλη στρατηγική,  εμβαπτισμένη στα «απόνερα» της κρίσης,  δείχνει 

ακόμα εμβαλωματική, υφίσταται τα απότοκα του ελλείμματος πολιτικής και οικονομικής 

διακυβέρνησης της Ε.Ε. και δεν απεκδύεται των επιπτώσεων του επίμονου προβλήματος 

νομιμοποίησης. Αξίζει ωστόσο να εστιάσει κανείς σε μερικές από τις καθοριστικές 

προκλήσεις που λειτουργούν μεταιχμιακά ή και “διαβατήρια” μεταξύ της ολοκλήρωσης της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας και της εκκίνησης και πρώτης φάσης εφαρμογής της 

στρατηγικής EU2020.  

 

3. EU2020. Τάσεις και διαστάσεις της νέας μεταρρυθμιστικής ατζέντας για την 

εκπαίδευση και κατάρτιση.  

 

3.1. Οι βασικές προτεραιότητες της EU2020 για εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 

Το νέο πλαίσιο “υπολογίσιμων κανονικοτήτων” για την εκπαίδευση και κατάρτιση της 

Στρατηγικής EU2020 και συγκεκριμένα της εξειδίκευσης της στα πεδία της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (ET2020), προσδιορίστηκε από δυο σημαντικές αλλαγές:  

- τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο εργαλείο πολιτικής, το Joint Assessment Framework (JAF) για 

τον βέλτιστο συντονισμό μεταξύ των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 

πολιτικών απασχόλησης (βλ. αναλυτικότερα  European Commission 2013: 10- 11 και 

European Commission 2012: 8),  

- 2 από τις 5 τιμές στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής που καθορίζουν τις πραγματικές 

πολιτικές προτεραιότητες για τη νέα δεκαετία άλλαξαν πλήρως, ενώ και στους τρεις 

εναπομείναντες μετασχηματίστηκε είτε το περιεχόμενο είτε η ποσοτική διάσταση.  

Πιο συγκεκριμένα (βλ. αναλυτικά European Commission 2009: 14 και European Commission 

2011a: 18- 19), οι δύο νέοι δείκτες αφορούν: 

§ στην συμμετοχή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (που αντικαθιστά τον αντίστοιχο 

δείκτη για την Δευτεροβάθμια) και προσδιορίζεται ως στόχος το 40% του πληθυσμού 

των 30- 34 χρονών το 20208.  

§ στην συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, που αντικαθιστά τον δείκτη ο οποίος 

αφορά στους αποφοίτους στις θετικές επιστήμες και προσδιορίζεται στο 95%  του 

πληθυσμού των παιδιών στην ηλικία των 4 ετών το 20209.  

                                                
8 Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010 υπήρχαν 19.800.000 φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης στην Ε.Ε., ενώ 
την ίδια χρονιά αποφοίτησαν περίπου 4.400.000 από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των 
οποίων το 60,1% ήταν γυναίκες (βλ. Eurostat 2013: 54- 55).  
9 Αναφορικά με τον πρώτο δείκτη για την EU2020 (αποφοίτηση από την τριτοβάθμια εκπαίδευση) η 
ίδια η Commission διαπιστώνει το 2011, ότι παρά την αυξητική τάση που σημειώνεται μεταξύ 2000 
και 2010, η κατάσταση στα Κ-Μ δείχνει ότι μάλλον είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε αρκετά από αυτά 
(βλ. European Commission 2011a: 19). Πάντως το 2012 ο κοινοτικός Μ.Ο. αναφορικά με τα ποσοστά 
αποφοίτησης στις ηλικίες 30- 34 διαμορφώθηκε στο 35,7% έναντι 32,1% το 2009 με 39,9% στις 



Επίσης (βλ. European Commission 2009: 14 και European Commission 2011a: 17) 

§ Η διαρροή επεκτείνεται και στην κατάρτιση και αποσκοπείται πλέον να μειωθεί στο 

10% συνολικά σε εκπαίδευση και κατάρτιση (βλ. αναλυτικά European Commission, 

2009: 76-78).  

§ Ο δείκτης των low  achievers  επεκτείνεται από την αναγνωστική και σε άλλες 

μείζονες «βασικές ικανότητες» (key competences) δηλαδή στην μαθηματική 

ικανότητα και στην ικανότητα στις θετικές επιστήμες και ως τιμή-  στόχος 

προσδιορίζεται το ποσοστό των «λειτουργικά αναλφάβητων» να πέσει κάτω από το 

15% του πληθυσμού των 15χρόνων (βάσει και των συγκριτικών μετρήσεων του 

PISA του OECD) το 2020 (βλ. αναλυτικά European Commission, 2009: 84-88 και 

European Commission 2011a: 17).  

§ Η τιμή στόχος για τη συμμετοχή στη Δια Βίου Μάθηση του ενήλικου πληθυσμού της 

Ε.Ε. εκτείνεται στο 15% από το 12,5 της ΣτΛ (βλ. αναλυτικά European Commission, 

2009: 35-37).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά,  δυο εκ των βασικών δεικτών-  προτεραιοτήτων 

περιλαμβάνονται στην κεντρική ατζέντα της EU 2020 (headline targets) και συγκεκριμένα ο 

δείκτης,  που αφορά στη διαρροή από κατάρτιση και εκπαίδευση και ο δείκτης,  που αφορά 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (βλ. European Commission, 2010a: 5 και European 

Commission 2011a: 7). Αξίζει να δούμε πως διαμορφώνονται τα πράγματα στο πεδίο της Δια 

Βίου Μάθησης, που αποτελεί εστιακό σημείο όλης της στρατηγικής για την Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση και επί ΣτΛ και επί EU2020. 

 

Πίνακας 3. Συμμετοχή Ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση ανά Φύλο & Χώρα Προέλευσης 

(%) 

                                                                                                                                       
γυναίκες και 31,5% στους άνδρες (βλ. European Commission 2013: 41). Αξίζει να σημειωθεί ότι και 
στην Ελλάδα παρατηρήθηκε αύξηση μεταξύ 2009 και 2012, με το αντίστοιχο ποσοστό να αυξάνεται 
από 26,5% σε 30,9% (βλ. European Commission 2013: 41). 
Για τον δεύτερο στόχο (προσχολική εκπαίδευση) τα πράγματα δείχνουν ακόμα καλύτερα καθώς το 
2008 η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση άγγιζε, σε επίπεδο Ε.Ε., το 92%. Ωστόσο υπάρχουν 
χώρες όπως η Ελλάδα, η Πολωνία και (περιέργως) η Φιλανδία που απέχουν αρκετά από αυτόν τον 
στόχο (βλ. European Commission 2011a: 18).  



 
Πηγή: Eurostat (LFS) όπ. παρατ. στο European Commission, 2013: 68 

 

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 3,  η συμμετοχή στη Δια Βίου Μάθηση ήταν το 2009  9,2%  

(στην Ελλάδα 3,3%), ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός Μ.Ο. μειώθηκε στο 9% (2,9% στην 

Ελλάδα) το 2012. Πολύ μακριά δηλαδή από τους στόχους του 12,5% για τη ΣτΛ και του 15% 

για την EU2020.  

Επίσης σημαντική είναι η απόσταση που χωρίζει αρκετά Κ-Μ όσο και τον ευρωπαϊκό Μ.Ο.  

από την επίτευξη του στόχου για τη μείωση της διαρροής σε εκπαίδευση και κατάρτιση κάτω 

από το 10%  (η οποία μειώθηκε από το 14,2%  στο 12,7%  στην Ε.Ε.-  βλ.  European  

Commission 2013: 27), όπως προκύπτει από το Διάγραμμα που ακολουθεί:  

 

Διάγραμμα 1: Ποσοστά Πρόωρης Εγκατάλειψης από τα Συστήματα Εκπαίδευσης & 

Κατάρτισης (%) 

 
Πηγή: Eurostat (LFS) όπ. παρατ. στο European Commission, 2013: 25 



Οι βασικές αυτές πολιτικές προτεραιότητες, που κωδικοποιούνται στις προαναφερθείσες 

τιμές- στόχους ακολουθούνται από 17 σχετικούς δείκτες (core indicators) με την έμφαση να 

δίδεται σε δείκτες,  οι οποίοι αφορούν στις δεξιότητες των ενηλίκων και στην 

τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και στα Άτομα με Αναπηρία (βλ. European 

Commission, 2009: 14). Ειδικά για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η κατάσταση των πραγμάτων στην Ε.Ε. όπως εξεικονίζεται στον χάρτη που 

ακολουθεί και αποκαλύπτει τις πολύ διαφορετικές «επιδόσεις» των Κ-Μ. 

 

Εικόνα 1: Η κατάσταση των πραγμάτων στην Ευρώπη για την επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση (VET). Συμμετοχή στην αρχική VET 

Πηγή: DG Education and Culture - Data source: Eurostat (UOE), όπ. παρατ. στο European 

Commission 2011a: 56.  

 

Συγχρόνως έχουν τεθεί 4 στρατηγικοί οριζόντιοι στόχοι: 

§ «η υλοποίηση της Δια Βίου Μάθησης και της Κινητικότητας  

§ η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 



§ η προώθηση της ιδιότητας του πολίτη, της ισότητας και της κοινωνικής συνοχής και  

§ η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας» 

(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009: 3). . 

Ένας από τους πλέον σημαίνοντες μετασχηματισμούς αφορά στην προτεραιοποίηση του 

δείκτη της Απασχολησιμότητας και της ευθείας συσχέτισης του με την Εκπαίδευση και την 

Κατάρτιση (βλ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009: 4, European Commission 2011a: 

10,  56,  59  &  70-76).  Η επιβάρυνση της κατάστασης των πραγμάτων αναφορικά με την 

νεανική ανεργία όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί (και καταδεικνύει την βίαιη 

πτώση,  μεταξύ 2008  και 2009,  του ποσοστού των νέων 20-  34  ετών που καταφέρνουν να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση τους, ανεξάρτητα 

μορφωτικού επιπέδου),  όσο και η ένθεση των Neets  (νέοι 15-  24  εκτός εκπαίδευσης,  

κατάρτισης και απασχόλησης- βλ. αναλυτικότερα Παπαδάκης 2013: 15- 75) ως μείζονος 

κατηγορίας κοινωνικής ευπάθειας καθιστούν ερμηνεύσιμη μια τέτοια εξέλιξη (βλ.  European 

Commission, 2010b: 16-17, European Commission, 2011b: 1-2). 

 

Διάγραμμα 2: Το ποσοστό των νέων 20-  34 ετών που εργάζονται κατά το διάστημα των 3  

ετών από την αποφοίτησή τους, με βάση το εκπαιδευτικό τους επίπεδο.  

 
Πηγή: Deiss 2011 

 

Ο Δείκτης της Απασχολησιμότητας συσχετίζεται οργανικά με παραμέτρους, όπως η 

μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην απασχόληση, με δείκτη μέτρησης την 

Percentage of 20-34 year-olds employed during the 3 years following their 
highest graduation, by level of educational attainment

(Source: CRELL computations based on Eurostat, EU-LFS)
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επιτυχία εύρεσης εργασίας σε 1,  2  και 3  χρόνια μετά την αποφοίτηση στα διαφορετικά 

επίπεδα εκπαίδευσης και με ειδική αναφορικά στους “low  or  no  skilled”  (βλ.  European  

Commission, 2011c: 7-8).). Προτεινόμενη τιμή– στόχος (benchmark) είναι η βελτίωση κατά 

5 ποσοστιαίες μονάδες των αντίστοιχων ποσοστών (employment success) μέχρι το 2020, 

μέσω ενός πλέγματος ενεργητικών μέτρων απασχόλησης, παρεμβάσεων στην εκπαίδευση και 

έμφασης στη στοχευμένη κατάρτιση (βλ. αναλυτικά European Commission, 2011c: 8-15).   

.   

Συγχρόνως μια σειρά από εξελίξεις όπως   

l η ένθεση της τιμής στόχου (benchmark)  για την Προσχολική Εκπαίδευση,  ευθέως 

συνδεόμενου με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης   

l όπως και η παρουσία αυτόνομων δεικτών για τα ΑμΕΑ στους 17 νέους επάλληλους 

βασικούς δείκτες (core indicators) (βλ. European Commission, 2011a: 10) 

αποτυπώνουν την τάση μιας (δειλής ακόμα) στροφής προς την “επαν-ανακάλυψη” της 

κοινωνικής ορθολογικότητας (βλ.  Παπαδάκης 2011:  933  και για το ζήτημα της κοινωνικής 

ορθολογικότητας στην εκπαίδευση αναλυτικότερα Γράβαρης 2005: 37)..  

 

Μήπως όμως είναι πλέον αργά? Μήπως το εντεινόμενο έλλειμμα νομιμοποίησης, το οποίο 

συστρέφεται με τα σοβαρά πλήγματα στην πορεία της πολιτικής ενοποίησης της Ε.Ε., τα 

οποία έχουν επιφέρει οι πρόσφατες παλινωδίες και αμφισημίες στο εσωτερικό της Ένωσης 

αναφορικά με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, που απονευρώνουν το ήδη 

συρρικνωμένο Κοινωνικό Κράτος και τις όποιες ολοκληρωμένες αναδιανεμητικές 

παρεμβάσεις (τη στιγμή που κυρίως αυτές χρειάζονται) υπονομεύει, εν τη γενέσει τους, 

τέτοιας τάξεως «στροφές»? «Το εγχείρημα να ανατραπεί το “θεώρημα” της αντίστιξης 

μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας στην πράξη είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρον, επαναδιατυπώνει το αίτημα για ενδυνάμωση του ρόλου της Δια Βίου Μάθησης 

στην κοινωνική ενσωμάτωση, αποστασιοποιείται από τη μονολογική κληρονομιά της 

καθηγεμονίας της οικονομικής αναφορικότητας,  ωστόσο πόσες πιθανότητες έχει να πετύχει 

μέσω κρίσης?» (Παπαδάκης 2011: 933)    

Πρόκειται για ερωτήματα, κυρίως πολιτικής φύσης, που οφείλουν ωστόσο να παραμείνουν 

ανοικτά.  

   

Συγχρόνως με τις προαναφερθείσες εξελίξεις και τάσεις, η αντικατάσταση του δείκτη για την 

Δευτεροβάθμια από τον αντίστοιχο για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση (“Tertiary  level  

attainment”-  βλ.  European  Commission,  2011a:  10)  η οποία έχει και αντίστοιχη συνέχεια 

στους core  indicators,  σε συνδυασμό με μια σειρά σχετικές εξελίξεις,  όπως το εγχείρημα 

δόμησης “Ευρωπαϊκού δείκτη ταξινόμησης των ΑΕΙ διεθνώς” (βλ. Παπαδάκης 2007/2008: 

175- 176 και Commission of the European Communities, 2007: 122 & 141-144)) 



καταδεικνύουν την έμφαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το σύγχρονο πρόταγμα για μια 

δύσκολη σύνθεση: ακόμα περαιτέρω διεύρυνση της Τριτοβάθμιας με μεγαλύτερη πρόσβαση 

από κάθε εκπαιδευτική διαδρομή (“elliminating  dead  ends”)  από τη μια μεριά και τη 

βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών ΑΕΙ από την άλλη (βλ.  

Παπαδάκης 2011: 934). 

Η κατάσταση στην Ανώτατη Εκπαίδευση10 γίνεται ακόμα πιο σύνθετη, αν λάβει κανείς 

υπόψη τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο φαίνεται να επέδρασε η κρίση στην στρατηγική 

των Κ-Μ της Ε.Ε. ως προς την Ανώτατη Εκπαίδευση (σε επίπεδο χρηματοδότησης αυτού του 

κομβικού πεδίου).  Από το Διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται ότι μέσα σε ένα χρόνο σε 

αρκετές χώρες υπήρξαν λιγότερο ή περισσότερο έντονες μειώσεις (συμπεριλαμβανομένης της 

Ελλάδας).   

 

Εικόνα 2: Μεταβολές στους προϋπολογισμούς της Ανώτατης Εκπαίδευσης από το 

2009/2010 στο 2010/ 2011 

 

 
 
Πηγή: Ranguelov (Eurydice) 2011: 6 

 

Σε κάθε περίπτωση, οι μετασχηματισμοί τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο 

μεθοδολογίας παραγωγής πολιτικής (policy making process), που επιχειρούνται σε ένα από 

                                                
10 στην οποία το ποσοστό των αποφοίτων ως προς τον πληθυσμό 25- 64 ετών μεταξύ 2000 και 2008 
αυξήθηκε από 21,3% σε 24% (βλ. European Commission 2011a: 177) ενώ αύξηση σημειώθηκε και 
στα ποσοστά αποφοίτων 30- 34 ετών μεταξύ 2009 και 2012 (βλ. προηγούμενη υποσημείωση). 



τα βασικά εργαλεία πολιτικής στην Ε.Ε. δηλαδή στο benchmarking, είναι σύνθετοι και  

εγείρουν ένα ερώτημα: «Με δεδομένη την μεθοδολογική κληρονομιά της ΣτΛ αλλά και την 

αδυναμία επίτευξης των περισσότερων στόχων (σε επίπεδο Ε.Ε.) το κρίσιμο ερώτημα που 

τίθεται είναι αν μια άλλη ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση και κατάρτιση είναι πλέον 

εφικτή? Και δη εν μέσω κρίσης?» (Παπαδάκης 2011: 934)   

 

Όσο κι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  επιμένει ότι η κρίση δεν θα αποτελέσει ανάσχεση στις 

μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις (όπως στην πολυσυζητημένη ομιλία Barrozo στο European 

Reform  Forum  το 2009),  η ίδια δεν φαίνεται να εγκαταλείπει το πρόταγμα της 

ανταγωνιστικότητας και την εδραίωση της στρατηγικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κυρίως 

σε αξίες οικονομικού τύπου, παραδειγματικά σήματα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (που 

διασώζονται -  με μεγαλύτερη διακριτικότητα ομολογουμένως-  στην EU2020).  Και από τις 

επιμέρους όψεις του πεδίου τις οποίες επιχειρήσαμε να αποτυπώσουμε στο παρόν κεφάλαιο, 

φαίνεται ότι και οι νέες μείζονες στοχεύσεις πολύ δύσκολα θα επιτευχθούν11.  Συγχρόνως τα 

πραγματικά και άμεσα προβλήματα οξύνονται (με κυρίαρχο αυτό της ανεργίας και ειδικά της 

νεανικής ανεργίας12- βλ. αναλυτικά Παπαδάκης 2013: 23- 30). Το Διάγραμμα που ακολουθεί 

καταδεικνύει την μείωση, μεταξύ 2009 και 2012, των ποσοστών απασχόλησης αποφοίτων 

ανώτερης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε γνωστική περιοχή 

(κατάσταση που γίνεται ακόμα πιο οδυνηρή στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, 

στις οποίες τα ποσοστά είναι ήδη πολύ χαμηλά). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό 

απασχόλησης των αποφοίτων (ηλικίας από 20-34 ετών) ανώτερης δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 2009 κυμαινόταν στο 78,3%, ενώ το 2012 μειώθηκε σε 75,7% 

(με την τιμή στόχο έως το 2020 να φθάνει στο 82%) (βλ. European Commission, 2013: 8 & 

12). 

: 

                                                
11 Ήδη έχουμε αναφερθεί στα πρόσφατα ποσοστά αναφορικά με την πρόωρη εγκατάλειψη του 
εκπαιδευτικού συστήματος (12,7% το 2012), με την προσχολική εκπαίδευση (93,2% το 2011), με τους 
αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ηλικίας 30- 34 (35,7% το 2012) και με τη Δια Βίου Μάθηση 
(9% το 2012). Ωστόσο για τα άτομα ηλικίας 15 ετών που παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις στην 
ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες δεν υπάρχουν πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για 
τις επιδόσεις των κρατών-μελών παρά μόνο για το 2009. Έτσι, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στην 
Ανάγνωση ανήλθε στο 19,6%, στα Μαθηματικά στο 22,2% και στις Θετικές Επιστήμες στο 17,7%(βλ. 
European Commission, 2013: 8 & 12).. Είναι ευκρινής η απόσταση, ειδικά στα δυο πρώτα πεδία, από 
την τιμή-στόχο έως το 2020, δηλαδή το: 15%. Εξίσου σημαντική είναι και η απόσταση που χωρίζει την 
σημερινή κατάσταση των πραγμάτων αναφορικά με τη συμμετοχή στη Δια Βίου Μάθηση από την 
επιδιωκόμενη τιμή. Τέλος αξίζει να σημειώσει κανείς, ότι ενδέχεται η οικονομική κρίση (η οποία 
πλήττει περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες) να αναστρέψει την τάση μείωσης της σχολικής διαρροής.  
12 Η νεανική ανεργία το τέταρτο τρίμηνο του 2012 ανήλθε στο 23,2% από 21,1% το 2010 (βλ. 
Eurostat 2013b), ενώ συνέχισε να σημειώνει ανοδικές τάσεις με αποκορύφωμα το 3ο τρίμηνο του 2013 
(Σεπτέμβριος 2013) κατά το οποίο η ανεργία των νέων στην Ε.Ε.-28 ανήλθε στο 23,5%  (Eurostat, 
2013b, βλ. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics). 



Διάγραμμα 3: Ποσοστά Απασχόλησης Αποφοίτων ανά Πεδίο Σπουδών (2009, 2012) 

Πηγή: Eurostat (LFS) όπ. παρατ. στο European Commission, 2013: 56. 

 

3.2. Καταληκτικά 

 

Τα προαναφερθέντα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται πλέον, όπως επισημαίναμε σε 

παλιότερη μελέτη μας,  «με την επίκληση της έννοιας της απασχολησιμότητας και της 

ευελιξίας ως σύγχρονης Κολυμβήθρας του Σιλωάμ για την αντιμετώπιση της πολυδιάστατης 

ανεργίας.  Τα προβλήματα που μας κληρονόμησε η δεκαετία που έφυγε,  δηλαδή η σταδιακή 

εγκατάλειψη της ρύθμισης και η ασάφεια στη λήψη απόφασης, η αδυναμία διαχείρισης 

δυσαρμονιών και μια “παράδοση” διαδικαστικού φετιχισμού συμπίπτουν πλέον με ένα 

καθεστώς διευρυμένης κοινωνικής ανασφάλειας, θεσμικής απονομιμοποίησης και πολιτικής 

αμηχανίας» (Παπαδάκης 2011: 938). .  

Αυτή είναι και η μείζονα πρόκληση για τις σύγχρονες πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Και μόνο μια σοβαρή επανεξέταση εργαλείων και στοχεύσεων και κυρίως μια 

ανασυγκρότηση των όρων ένταξης των προαναφερθεισών πολιτικών στο πλέγμα των 

δημόσιων πολιτικών (με μια σοβαρή επαναθεώρησή τους, κυρίως ως οργανικών τμημάτων 

της κοινωνικής πολιτικής και μια σαφή επανασυσχέτιση τους με την μακρο-οικονομική 

ατζέντα,  χωρίς ωστόσο όρους επικαθορισμού των πρώτων από την δεύτερη)  μπορεί να μας 

επιτρέψει να ελπίζουμε. Και κάτι τέτοιο δείχνει τόσο αναγκαίο.   
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