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ABSTRACT 

 
Η παιδεία είναι ένα από τα ανεκτίμητα αγαθά στα πλαίσια της δημοκρατικής 

κρατικής οντότητας, που αποτελεί δικαίωμα του κάθε πολίτη, αλλά αποδεικνύεται και 

ως το βασικότερο εργαλείο προς την ανάπτυξη της χώρας εκ θεμελίων. Τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλαβαν από νωρίς ότι η σωστή εκπαίδευση των 

Ευρωπαίων πολιτών θα ήταν η κινητήρια δύναμη προς το επιθυμητό επίπεδο 

ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Έτσι τέθηκαν στόχοι, οι οποίοι πρέπει να 

εφαρμοστούν από όλες τις χώρες σε συγκεκριμένα χρονικά όρια. Τέθηκαν 

κανονιστικά πλαίσια προς μια κοινή εκπαιδευτική πολιτική, σεβόμενης της 

ιδιαιτερότητας του κάθε κράτους. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας και η Διαδικασία της 

Μπολόνια οριοθέτησαν αυτούς τους στόχους και τις στρατηγικές με συγκεκριμένα 

μέτρα επίτευξης. Λίγο πριν φτάσουμε στο 2010 και γίνει ο απολογισμός, 

παρατηρούμε σε ποιο βαθμό  έχουν συγκληθεί οι στόχοι από κάθε χώρα και ποια 

μέτρα προς την κοινή εκπαιδευτική πολιτική έχουν εφαρμοστεί. Κατά γενική 

παρατήρηση, η αξιολόγηση θεωρείται το αποδοτικότερο μέτρο και ενισχύεται στα 

περισσότερα κράτη μέλη για να τεθούν εκ νέου οι βάσεις προς την ποιότητα της 

εκπαίδευσης.  

Η ανά χείρας  μελέτη όμως δεν έχει εκπονηθεί με σκοπό να διαπιστώσει κατά 

πόσο  έχει γίνει η σύγκλιση στους στόχους και αν έχει επιτευχθεί ο Ευρωπαϊκός 

Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η κινητήριος σκέψη της συγγραφής της είναι η 

διαπίστωση του ερωτήματος αν τελικά το σύστημα μέτρων προς ένα αξιολογικό 

περιοδικό έλεγχο οδηγεί προς μια βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 

ή αν αντίθετα επιβαρύνει την επίτευξή της. Ο στόχος ετέθη. Ο δρόμος προς αυτόν 

είναι σωστός;  

Η ελληνική περίπτωση είναι αυτή που μας ενδιαφέρει περισσότερο και την 

οποία θα αναλύσουμε.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

 Χρησιμότητα της εκπαίδευσης  

 
«Τρόπον μεταβολής της Ελλάδος από την κατάστασιν  

εις ην ευρίσκεται σήμερον, ούτ’ εστοχάσθην ποτέ,  

ούτε στοχάζομαι δυνατόν άλλον, παρά την παιδείαν».  
Αδαμάντιος Κοραής 

 

Με αυτά τα λόγια, τόνισε πριν χρόνια ο Αδαμάντιος Κοραής την χρησιμότητα 

και τη συμβολή της εκπαίδευσης στην ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους μετά 

την περίοδο της τουρκοκρατίας. Οι λόγιοι της δύσκολης εκείνης εποχής πρότειναν 

μια αναδιάρθρωση του κράτους από τη βάση του, τα θεμέλια, τα οποία 

συγκροτούνται από την εκπαίδευση των Ελλήνων.  

 
Η Παιδεία έπλασε τον πολίτη.  

Η Παιδεία δημιούργησε προσδοκίες ανάπτυξης  

με βάση τις ανθρώπινες αξίες 1. 

 

Οι αυριανοί πολίτες θα είναι οι νέοι της κοινωνίας μας και αυτοί θα ωθήσουν 

την κοινωνία στην ανάπτυξη. Άρα οι νέοι χρειάζονται διαπαιδαγώγηση και 

εκπαίδευση, ούτως ώστε να βαδίσουν σωστά και εποικοδομητικά σε βήματα 

ανάπτυξης. Επομένως, το πιο σημαντικό και το κυριότερο μέλημα της κοινωνίας 

είναι, ή καλύτερα θα έπρεπε να είναι, η ποιοτική εκπαίδευση των ανθρώπων της.  

Διανύοντας μεγάλα βήματα εξέλιξης (σε τεχνολογία, οικονομία, ιατρική) και 

βαδίζοντας προς την κοινωνία της γνώσης, χρειάστηκαν αναπροσαρμογές στην 

εκπαίδευση, που να ακολουθούν τα νέα αυτά δεδομένα, να προετοιμάζουν 

καταλλήλως τον νέο για την αγορά εργασίας και να τον εφοδιάζουν με ικανότητες 

υψηλής ζήτησης. Νέες δεξιότητες προστέθηκαν προς εκμάθηση ενώ άλλες 

εξαλείφθηκαν εντελώς.  

Στην περίπτωση της Ευρώπης, και πιο συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έγινε από νωρίς αντιληπτή η προσπάθεια για μια αναβάθμιση στην παιδεία 

των νέων Ευρωπαίων. Η Ε.Ε. διέκρινε ότι όσο καλύτερη διαπαιδαγώγηση εκλάβουν  

                                                 
1 Γιάννης Πανούσης, Από την κοινωνία της αγοράς στην αγοραία εκπαίδευση, στο «Κράτος, Κοινωνία, 
Αγορά και πολιτικές στην εκπαίδευση», εκδ. Σαββάλας, σελ. 106. 
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οι Ευρωπαίοι πολίτες, τόσο πιο ανταγωνιστική θα γίνει η ευρωπαϊκή αγορά. Η 

Ευρώπη έχει δεχτεί τις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης. Τα συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας αποτελούν θεμελιώδη και απαραίτητη 

προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική  κοινωνία, βασισμένη στη γνώση. Η 

παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές και δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 

ανάγκη για συνεχή επικαιροποίηση, προκειμένου να παραμείνει η Κοινότητα 

ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και να αποφύγουν οι πολίτες την ανεργία και 

τον κοινωνικό αποκλεισμό2.  

Μια από τις σημαντικότερες λοιπόν ενέργειες της Ε.Ε. είναι η αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης και ποιότητας της ζωής του ενεργού πολίτη. Οι ενέργειες αυτές 

μεταφράζονται στην εκπαιδευτική πολιτική, που με τη σειρά της περιλαμβάνει την 

πολιτική για την κατάρτιση και τη δια βίου εκπαίδευση.  

                                                 
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η Νέα Γενιά Κοινοτικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 
μετά το 2006, Βρυξέλλες, 9.3.2004, COM(2004) 156 τελικό, σελ. 5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.  
 

Α. Η λογική της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής3 

 

Η ΕΕ έχει καταβάλλει τα τελευταία χρόνια σοβαρές προσπάθειες για τη 

δημιουργία μιας υπερεθνικής πολιτικής στην εκπαίδευση. 

Οι ιδρυτικές Συνθήκες (ΕΚΑΧ & ΕΟΚ) και η πρώτη αναθεώρησή τους το 

1987  (ΕΕΠ) αντιμετώπισαν τα εκπαιδευτικά ζητήματα, κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, 

από τη σκοπιά της επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την βελτίωση της ποιότητας 

του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η ίδια λογική συνεχίστηκε και στις δύο επόμενες 

αναθεωρήσεις των Συνθηκών (1992 και 1997) αν και η αναθεώρηση του 1992 

(ΣυθνΕΕ) έθεσε για πρώτη φορά το κανονιστικό πλαίσιο για την προώθηση 

υπερεθνικών μέτρων εκπαιδευτικής πολιτικής και προσέθεσε την εκπαίδευση στην 

ατζέντα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ωστόσο, η πολιτική αυτή έχει προσδιοριστεί 

από τις παράγωγες δράσεις της Κοινότητας και έχει υλοποιηθεί μέσα από τα διάφορα 

προγράμματα της Κοινότητας για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. 

Οι δυνατότητες που προσφέρουν αυτά τα προγράμματα ορίζουν κατά κάποιο τρόπο 

τη μορφή και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κοινότητα. Η 

εκπαιδευτική πολιτική υποστηρίχθηκε και αναπτύχθηκε περαιτέρω μετά την 

Διακήρυξη της Μπολόνια και τη στρατηγική της Λισσαβόνα (2000). 

Στη συζήτηση για την ανώτατη εκπαίδευση έχουν αποτελέσει πεδία ενεργού 

διαλόγου τόσο ο διεθνισμός όσο και η παγκοσμιοποίηση. Όπως υποστηρίζει και ο 

Ulrich Teichler, έχουν θεωρηθεί εφαλτήρια για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

ανώτατης εκπαίδευσης. Η παγκοσμιοποίηση αναφέρεται με εξαιρετική συχνότητα 

στο διάλογο για την ανώτατη εκπαίδευση και τον οικονομικό της ρόλο στις 

κοινωνίες, στους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά και για την 

ενδυνάμωση του ρόλου των διαφόρων εθνικών και διεθνών επενδυτών και δικτύων, 

τα οποία όλο και περισσότερο καθορίζουν την ανώτατη εκπαίδευση. Τέτοιο ρόλο 

διαδραματίζει το ενδιαφέρον οργανισμών για τα πανεπιστήμια, τους φοιτητές, τους 

                                                 
3 Ανδρέας Μοσχονάς, «Η Εκπαιδευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο «Εισαγωγή στις 
Ευρωπαϊκές Σπουδές», τόμος Β΄, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα: 2001, σελ. 697-730. 
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τομείς παραγωγής και τους εργοδότες, συλλογικά πολυεθνικά ακαδημαϊκά 

εγχειρήματα και σχεδιασμοί, καθώς επίσης και εγχειρήματα για τη ρύθμιση της 

ανώτατης εκπαίδευσης μέσω διεθνών και διακρατικών συμφωνιών4 (π.χ. σχέδιο της 

Μπολόνια, σύμβαση της Λισσαβόνα).  

Η εισαγωγή του θέματος της εκπαίδευσης στην ευρωπαϊκή ατζέντα και οι 

δράσεις που δρομολογήθηκαν είναι εμφανή στα άρθρα 126 και 127 της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ. Συγκεκριμένα, η τάση της ΕΕ για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

τονίζεται ως εξής: «Η κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της παιδείας υψηλού 

επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών και, αν αυτό 

απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα 

πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών-μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και 

την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική 

τους πολυμορφία» (άρθρο 126, παρ. 1)5. «Η Κοινότητα εφαρμόζει πολιτική 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και συμπληρώνει τις δράσεις των 

κρατών-μελών, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών-μελών για 

το περιεχόμενο και την οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης» (άρθρο 127, 

παρ.1)6. Από τα άρθρα αυτά είναι εμφανής ο αυτόνομος χαρακτήρας που διέπει την 

πολιτική αυτή και η αρχή της επικουρικότητας που είναι συνυφασμένη με την 

εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Η Κοινότητα σέβεται τις αρμοδιότητες του κάθε 

κράτους-μέλους και, λόγω της ιδιαίτερης και λεπτής φύσης του θέματος της παιδείας, 

επαφίεται στην επικουρική στήριξη και συμπλήρωση των δράσεων. 

Ως προς τις δράσεις της, η Κοινότητα κινείται με στόχους7: 

 Να αναπτύξει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, μέσω ιδίως της 

εκμάθησης και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών-μελών (άρθρο 126, 

παρ.2). Π.χ. τα ευρωπαϊκά εντατικά μαθήματα γλώσσας EILC’s. 

 Να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων 

και μέσω της ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων και περιόδων 

σπουδών (άρθρο 126, παρ.2). Π.χ. την αναγνώριση των μαθημάτων του 

φοιτητή κατά την περίοδο του Erasmus και την προσμέτρησή τους στο 

πτυχίο του. 
                                                 
4 Tehri Nokkala, «Η Συνθήκη GATS, το κράτος και η ανώτατη εκπαίδευση», στο «Κράτος, Κοινωνία, 
Αγορά και πολιτικές στην εκπαίδευση», επιμέλεια Νίκου Παπαδάκη, εκδ. Σαββάλας,σελ. 175. 
5 Δούκας, Χρίστος, Εκπαιδευτική Πολιτική και Εξουσία, Επιστήμες της Αγωγής, εκδόσεις 
ΜΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αθήνα: 2000, σελ. 188-189. 
6 Όπ.π. σελ. 188-189. 
7 Όπ.π. σελ. 188-189.  
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 Να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (άρθρο 126, 

παρ.2). Π.χ. συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστημίων (bilateral agreements) για 

μετακίνηση φοιτητών, εκπαιδευτικών, διοικητικών. 

 Να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινά 

προβλήματα των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών –μελών (άρθρο 

126, παρ.2). Π.χ. την εμπειρία των glasters.  

 Να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών των νέων, καθώς και 

οργανωτών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 126, παρ.2).  

 Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (άρθρο 

126, παρ.2). Συγκεκριμένα του “e-learning”. 

 Να διευκολύνει την προσαρμογή στις μεταλλαγές της βιομηχανίας, ιδίως 

μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του επαγγελματικού 

προσανατολισμού (άρθρο 127, παρ.2). Δηλαδή το θέμα της Δια-Βίου 

Εκπαίδευσης. 

 Να βελτιώνει την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και τη συνεχή 

κατάρτιση, για να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξη στην αγορά 

εργασίας (άρθρο 127, παρ.2).  

 Να διευκολύνει την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και την 

ενίσχυση της κινητικότητας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων και 

κυρίως των νέων (άρθρο 127, παρ.2).  

 Να τονώνει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων στον τομέα της κατάρτισης (άρθρο 127, παρ.2). Π.χ. με τα 

προγράμματα Leonardo για πρακτική άσκηση. 

 Να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινά 

προβλήματα των συστημάτων κατάρτισης των κρατών-μελών (άρθρο 127, 

παρ.2). 

Η θεσμοθετημένη επέκταση του χώρου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο 

της εκπαίδευσης αποτελεί την ανταπόκριση στο επανερχόμενο εκπαιδευτικό αίτημα 

της ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης, της παιδείας και του ανθρώπινου 

δυναμικού ως βασικών συντελεστών ενοποίησης απέναντι σε μια μονοδιάστατη 

οικονομική αντίληψη8. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της συνθήκης υλοποιούνται στα 

                                                 
8 Όπ.π. σελ. 190. 
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σχετικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (Leonardo)9, εκπαίδευσης όλων 

των βαθμίδων (Socrates)10 και νεολαίας για την Ευρώπη11. Η δεύτερη αυτή γενιά 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγκεντρώνει τις μέχρι τότε ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές 

δράσεις σε κατευθύνσεις που εντάσσονται, με βάση την εισηγητική έκθεση της 

σχετικής απόφασης, στα πλαίσια της σύνδεσης των συστημάτων εκπαίδευσης- 

κατάρτισης με τους στόχους της ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. 

Επιπλέον, προωθούν την ευρωπαϊκή διάσταση των σπουδών, όπως αυτή 

οριοθετήθηκε στο σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας (Ε.Ε., 

1988) και της Πράσινης Βίβλου της Commission (Πράσινη Βίβλος, Commission, 

1993)12.  

                                                 
9 Βλ. απόφαση αρ. 94/819/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1994 για την θέσπιση 
προγράμματος δράσης σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την 
επαγγελματική κατάρτιση, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 29/12/1994. 
10 Βλ. απόφαση αρ. 819/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 
1995 για τη θέσπιση του προγράμματος κοινοτικής δράσης ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 20/4/1995. 
11 Βλ. απόφαση 818/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 
1995 για την έγκριση της τρίτης φάσης του προγράμματος «Νεολαία για την Ευρώπη», Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΚ, 20/4/1995.  
12 Δούκας, Χρίστος, Εκπαιδευτική Πολιτική και Εξουσία, Επιστήμες της Αγωγής, εκδόσεις 
ΜΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αθήνα: 2000, σελ. 190.  
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Β. Διάρθρωση «δύο διαστάσεων» 

 

Μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής, γίνεται προσπάθεια να συνενωθεί το 

εθνικό με το ευρωπαϊκό πρόσωπο της εκπαίδευσης ανά τα κράτη μέλη. Όπως και 

κάθε δημόσια πολιτική πλαισιωμένη από την ευρωπαϊκή κατασκευή, δεν είναι 

δυνατόν να απομονωθεί -η εκάστοτε εθνική δημόσια πολιτική- σε σχέση με την 

ευρωπαϊκή διαδικασία, εφόσον οι συνέπειες από την τυχόν μη-συμμετοχή έχουν 

αρχίσει να είναι εμφανείς και η ευρωπαϊκή διάσταση αποτελεί μονόδρομο στις 

στρατηγικές των δρώντων και ομάδων συμφερόντων13.  Στην εκπαίδευση, τρόπος 

αναγωγής στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, δίνεται από την Κοινότητα καταρχήν με τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συντελούν στη διαίρεση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, με βάση τη διάσταση που λαμβάνουν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή 

της πολιτικής, ή και τους αρχικούς στόχους σχεδιασμού πολιτικής. Είναι η 

κοινωνικοοικονομική διάσταση και η πολιτική-πολιτισμική διάσταση.  

Η κοινωνικοοικονομική διάσταση της εκπαίδευσης εκδηλώνεται μέσω της 

κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και προωθεί την διαμόρφωση της οικονομική 

ολοκλήρωση της Κοινότητας, ώστε να την καταστήσει ικανή να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς, την κοινωνική συνοχή, την ευελιξία της εργασίας και 

την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής 

απαιτούν υψηλής ειδίκευσης εργατική δύναμη, όπου μόνο μέσω της επαγγελματικής 

κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να διαμορφωθεί. Σύμφωνα με 

την Πράσινη Βίβλο, η «ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση πρέπει 

να θεωρηθεί ένα σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει στην προσαρμογή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στο νέο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

πλαίσιο»14. Έτσι, η εκπαίδευση εισέρχεται και ενσωματώνει τις βασικές 

κοινωνικοπολιτικές αντιφάσεις που περικλείει η οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ένωσης. 

Ο χαρακτήρας ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας, των οικονομικών 

κριτηρίων ανάπτυξης της εκπαίδευσης εκδηλώνεται με την ταχύτατη ανάπτυξη της 

επαγγελματικής κατάρτισης (άτυπες μορφές και πρόγραμμα Leonardo), η οποία 

                                                 
13 Muller, Yves Surel «Η ανάλυση των πολιτικών του κράτους», εκδ. τυπωθήτω -Γ. Δαρδάνος, Αθήνα: 
2002, σελ. 149.  
14 Πράσινη Βίβλος, σελ. 3. 
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διαχωρίζεται από τη γενική εκπαίδευση (πρόγραμμα Σωκράτης/Erasmus, που 

μετονομάστηκε προσφάτως σε LLP/Erasmus)15.  

Το κοινοτικό ενδιαφέρον για την τριτοβάθμια εκπαίδευση διαμορφώνεται 

κυρίως μετά την εγκαθίδρυση της Εσωτερικής Αγοράς, η οποία έκτοτε έχει ενισχύσει 

την αλληλεξάρτηση των οικονομιών των κρατών-μελών και έχει αυξήσει την ανάγκη 

για νέα άτομα με υψηλής ποιότητας επαγγελματική κατάρτιση, ικανά να 

αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Από την άλλη πλευρά, η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και πολιτικής 

ολοκλήρωσης που ορίζει την πολιτιστική-πολιτική διάσταση της εκπαίδευσης στην 

ΕΕ, έχει αποκρυσταλλωθεί ως ένα ενδιαφέρον για τη μεταφύτευση μιας ευρωπαϊκής 

διάστασης στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης. Αυτό το ενδιαφέρον έχει 

επικεντρωθεί στη γενική εκπαίδευση και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που από 

κοινού θεωρούνται ως βασικές περιοχές κοινωνικοποίησης, συντελεστικής στον 

σχηματισμό μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας.  

Η αρχή για την συνεργασία Κοινότητας και χωρών μελών προς μια 

ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση έγινε μετά από τις δύο βασικές αποφάσεις του 

Συμβουλίου: την απόφαση της 9ης Φεβρουαρίου 1976 που αντιπροσωπεύει ένα 

πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και στην απόφαση της 24ης Μαΐου 

1988 που αποκλειστικά αναφέρεται στην ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.  

Η πρώτη απόφαση ορίζει συγκεκριμένα ότι η συνεργασία στον τομέα της 

εκπαίδευσης πρέπει να ακολουθήσει τρεις βασικές αρχές16:  

α) προσαρμογή της συνεργασίας στις απαιτήσεις και τους στόχους της 

εκπαίδευσης,  

β) μη απόδοση οικονομικής εκδοχής στην αποστολή της εκπαίδευσης, δηλαδή 

ότι δεν πρόσκειται στα συμφέροντα της αγοράς εργασίας,  

γ) σεβασμός στην εθνική ποικιλομορφία και τις παραδόσεις των 

εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Με αυτές τις προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη και η Κοινότητα αναλαμβάνουν: 

να ενσωματώσουν την ευρωπαϊκή διάσταση στα σχολικά προγράμματα, να 

προωθήσουν την επαφή μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών διαφόρων χωρών, να 

ανταλλάξουν πληροφορίες και να συνεργαστούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μεταξύ 
                                                 
15 Δούκας, Χρίστος, Εκπαιδευτική Πολιτική και Εξουσία, Επιστήμες της Αγωγής, εκδόσεις 
ΜΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αθήνα: 2000, σελ. 190 - 191. 
16 Ανδρέας Μοσχονάς, «Η Εκπαιδευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο «Εισαγωγή στις 
Ευρωπαϊκές Σπουδές», τόμος Β΄, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα: 2001, σελ. 697-730. 



σελ. 11/84  

τους. Αυτές οι υποχρεώσεις ενισχύονται ακόμα με τις κοινοτικές πράξεις, όπως οι 

ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, η διδασκαλία ξένων γλωσσών, η 

ανταλλαγή νέων κλπ.  

Συγκεκριμένα, στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση το πρόγραμμα δράσης του 

Φεβρουαρίου 1976 υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεργασία στον τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και προτείνει την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ ιδρυμάτων, 

την ενθάρρυνση εκπαιδευτικών ανταλλαγών και την προώθηση κοινών 

προγραμμάτων μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών17.  

Αυτές οι επιδιώξεις υιοθετήθηκαν επίσης από τους πρυτάνεις των 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στη συνάντησή τους της 18ης Σεπτεμβρίου 1988 που 

πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Στο κείμενο που εγκρίθηκε με 

τίτλο «Η Magna Carta των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων» υποστηρίζεται η διαδικασία 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και υπογραμμίζεται η ανάγκη να συνειδητοποιήσουν 

οι λαοί και τα κράτη τον ρόλο που θα κληθούν να διαδραματίσουν τα Πανεπιστήμια 

σε μια κοινωνία που μεταβάλλεται και διεθνοποιείται ραγδαία. Τονίζεται ακόμη ως 

βασικό μέσο για τη σταθερή πρόοδο της γνώσης η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών 

και η δημιουργία κοινών προγραμμάτων για την προώθηση της μάθησης18.   Στο ίδιο 

πνεύμα βλέπουμε και την πιο πρόσφατη (του 2000) «Διακήρυξη της Μπολόνια», την 

οποία υπέγραψαν 29 χώρες (και η Ελλάδα), με στόχο να αλλάξουν τις δομές των 

συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συγκλίνοντα τρόπο. 

                                                 
17 Όπ.π.  
18 Σύνοδος Πρυτάνεων, 1992, σελ. 82-83. 
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Γ. Η Διακήρυξη της Μπολόνια (“Bologna Process”) 

 

Ορόσημο στην πορεία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η 

Διακήρυξη της Μπολόνια. Είναι η «υπόσχεση» της αναδιάρθρωσης δομών της 

ανώτερης εκπαίδευσης στη βάση ενός συναινετικού διαλόγου μεταξύ 

Πανεπιστημίων, η οποία και αποτελεί τη βασική ώθηση στις χώρες να αναπτύξουν 

την εκπαίδευση της χώρας τους σε ένα πλαίσιο δεξιοτήτων. Η Διακήρυξη αποτελεί 

την πρώτη μορφή οργανωμένου διαλόγου απευθείας μεταξύ κυβερνήσεων, 

ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης, εκπροσωπούμενων από την EUA (European 

University Association) και φοιτητών (εκπροσωπούμενων από την ESIB) σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, σε όλους τους φορείς δημιουργήθηκε η ευκαιρία αλλά και 

η ευθύνη να προσδιορίσουν τις βασικές δομές πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η 

Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα19.  

 
«Η Ευρώπη ήταν κάποτε ο υπ' αριθμόν 

 1 φοιτητικός προορισμός και τώρα  

τη θέση αυτή κατέχει η Αμερική» 

. 

 Η φράση του γερμανού συμβούλου οργάνωσης των ευρωπαϊκών 

πανεπιστημίων κ. Guy Haug χρησιμοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2001 για να 

περιγράψει - κατά το δυνατόν καλύτερα - τους στόχους της Διακήρυξης της 

Μπολόνιας, έτσι όπως υπογράφηκε δύο χρόνια νωρίτερα από 29 υπουργούς Παιδείας 

των κρατών-μελών της ΕΕ και ευρωπαϊκών χωρών της επιρροής της20. 

Υπογράφθηκε από τις εξής 29 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, 

Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, 

Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, 

Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Μ. Βρετανία21. 

Οι βασικές γραμμές δράσεων που έθεσε η Διαδικασία της Μπολόνια μαζί με 

τη Λισσαβόνα το 2000 και συνέχισαν η Συνδιάσκεψη της Πράγας (2001), του 

Βερολίνου (2003) και του Μπέργκεν (2005) συνοψίζονται στην πανεπιστημιακή 

                                                 
19 Bologna Handbook, September 2006, handout A 3.1-1-1: “Convergence through dialogue”. 
20 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Απομακρύνεται η ενοποίηση των ΑΕΙ» της Μάρνυ 
Παπαματθαίου, (31.12.2006). 
21 www.google.com/ άρθρο: «Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη» (πηγή: Καθημερινή). 
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εκπαίδευση και έχουν ως σκοπό την προώθηση της ποιότητας στη λειτουργία των 

Ιδρυμάτων.  Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε  να υπογραμμίσουμε τις εξής22 ενέργειες: 

1. Πτυχία και διπλώματα με κατανοητό αντικείμενο σπουδών και 

βαθμούς, ώστε να είναι εύκολα συγκρίσιμα μεταξύ τους. Έτσι θα 

διευκολύνονται οι ανταλλαγές και θα βελτιώνονται οι συνθήκες στην 

αγορά εργασίας για τους “πιο ικανούς” (highly- skilled). 

2. Δομή δύο κύκλων (επιπέδων): “bachelor” και “master”. Έτσι θα 

προωθηθεί η ενδοευρωπαϊκή μετακίνηση και η βελτίωση 

βιογραφικών. Σε αυτό θα βοηθήσει επίσης και η εφαρμογή των 

πιστωτικών μονάδων (ECTS System). 

3. Η ενδοευρωπαϊκή μετακίνηση θα ευνοηθεί επιπλέον και με την 

εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αμοιβαίας ανταλλαγής 

φοιτητών (Erasmus, Tempus).  

4. Συνεργασία σε ποιοτική ασφάλεια, μέσω του ENQUA, ώστε να 

ενισχυθεί η δημόσια εμπιστοσύνη, η ανταλλαγή και συνεργασία και να 

βελτιωθεί η ποιότητα. Η ENQUA είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που 

διασφαλίζει την ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση. 

5. Ίδρυση ενός χώρου ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΗΕΑ) που 

θα ενισχύσει την αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ανά την Ευρώπη (μέσω του Erasmus 

Mundus), θα ενισχύσει την απασχόληση και την ελεύθερη μετακίνηση 

των πολιτών μέσα στην Ευρώπη και θα δημιουργήσει μια Ευρώπη 

ικανή να ανταγωνιστεί κατά κύριο λόγο τις ΗΠΑ.  

6. Δια Βίου Μάθηση. Μια φράση που προκάλεσε αίσθηση στους 

κόλπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την συναντάμε συχνά σε 

θέματα εκπαίδευσης και ποιότητας ικανοτήτων στην εργασία. Ενισχύει 

τον σκοπό της Διαδικασίας της Μπολόνια διαφεύγοντας από τα 

περιορισμένα όρια των Πανεπιστημίων και εμπλέκοντας ποικίλους 

εκπαιδευτικούς, επιχειρηματικούς και άλλους φορείς- δρώντες.  

 

Η εφαρμογή ρυθμίσεων της Διαδικασίας της Μπολόνια στα Πανεπιστήμια, 

στηριζόμενων στο πλαίσιο στοχοθεσίας της εκπαίδευσης φαίνεται συνοπτικά στον 

                                                 
22 The Bologna Handbook, September 2006, table A 4.1-1-1: “Bologna action-lines”.  
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πίνακα 1 του παραρτήματος. Όπως διαφαίνεται και από τον πίνακα των δράσεων, η 

Διαδικασία της Μπολόνια ολοκληρώθηκε σε τέσσερα συνεχή χρόνια, με έντονη την 

εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών φορέων διαφόρων χωρών.   

Βέβαια, η εκπροσώπηση δεν ήταν εξαρχής πλήρης, αλλά στην πορεία των 

τεσσάρων χρόνων και μετά από ενστάσεις και συζητήσεις γύρω από το χαρακτήρα 

και τη διάσταση του κειμένου της Διακήρυξης της Μπολόνια, υπήρξε και συμμετοχή 

σωματείων φοιτητών. Η κοινωνική διάσταση του κειμένου ήταν περιορισμένη, ενώ η 

συμμετοχή και εκπροσώπηση των ομάδων συμφερόντων που υπέγραψαν την 

ομώνυμη Διακήρυξη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη23.  

Συμπληρωματικά, το 2001, υπογράφηκε το Κοινό Ανακοινωθέν της Πράγας, 

όπου, εκτός από την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης, τέθηκε και ένα άλλο 

σημαντικό ζήτημα στην ατζέντα των συζητήσεων: η δημόσια ευθύνη για την ανώτατη 

εκπαίδευση, αναφέροντας ρητά ότι «η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να θεωρείται 

δημόσιο αγαθό και αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί δημόσια ευθύνη»24.  

Η εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό, με ίσες ευκαιρίες για τους πολίτες, τονίζεται 

καλύτερα στο Σχέδιο Κοινού Ανακοινωθέντος του Βερολίνου, δύο χρόνια αργότερα. 

Είναι η πρώτη φορά που το ζήτημα ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην ανώτατη 

εκπαίδευση εμφανίζεται σε ένα επίσημο κείμενο της Διακήρυξης της Μπολόνια. 

Δηλώνεται στο σχέδιο η δέσμευση των χωρών «να καταστεί η πρόσβαση στην 

ανώτατη εκπαίδευση εξίσου προσιτή σε όλους τους πολίτες, στη βάση των 

ικανοτήτων τους, με κάθε δυνατό μέσο», η οποία βεβαίως παραπέμπει στη Σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Κοινωνικά, Οικονομικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα 

των Λαών. Το Κοινό Ανακοινωθέν του Βερολίνου επεκτείνεται επίσης και στις 

συνθήκες που συναντούν οι φοιτητές που εισέρχονται στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Στην ουσία αναφέρεται στα εμπόδια που σχετίζονται με το κοινωνικό και οικονομικό 

υπόβαθρο των φοιτητών, που οδηγούν σε κοινωνικές ανισότητες και εντέλει σε 

εγκατάλειψη των σπουδών (drop-out)25.  

Άλλο ένα θέμα στο οποίο δίνει έμφαση το Σχέδιο Κοινού Ανακοινωθέντος 

του Βερολίνου είναι το σχετικό με την κινητικότητα των φοιτητών, αντιμετωπιζόμενη 

και αυτή ως αγαθό που θα πρέπει να είναι προσιτό σε όλους. Οπότε, εδώ τίθεται η 

                                                 
23 Κλάδης Διονύσης, «Η Κοινωνική Διάσταση της Διαδικασίας της Μπολόνια και η πορεία από την 
Μπολόνια στην Πράγα και από την Πράγα στο Βερολίνο» στο ΚΡΑΤΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΓΟΡΑ 
&ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, επιμέλεια Νίκου Παπαδάκη, εκδ. Σαββάλας,σελ. 56-57.   
24 Όπ.π. σελ. 58. 
25 Όπ.π. σελ 61.  
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ανάγκη να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την κινητικότητα στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Εμπόδια που πηγάζουν κυρίως από 

γραφειοκρατία, έλλειψη οργάνωσης και μη αποδοτικές συνεργασίες μεταξύ των 

Πανεπιστημίων.  

Ένα τελευταίο σημείο που τονίζει το Σχέδιο του Βερολίνου είναι η Δια Βίου 

Εκπαίδευση. Πρώτος λόγος όμως για αυτό το θέμα έγινε στο Κοινό Ανακοινωθέν της 

Πράγας, όπου υπάρχει αναφορά στην κοινωνική διάσταση της Δια Βίου 

Εκπαίδευσης, ως μη συσχετιζόμενη μόνον με την απασχολησιμότητα αλλά και ως 

μέσο προώθησης της κοινωνικής συνοχής. Στο Ανακοινωθέν του Βερολίνου έγινε 

λόγος να δοθούν καλύτερες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες, ώστε να φτάσουν, 

σύμφωνα με τις ικανότητες και φιλοδοξίες τους, τις δια βίου μαθησιακές οδούς στο 

επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης26.  

                                                 
26 Όπ.π. σελ. 62. 
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Δ. Η Στρατηγική της Λισσαβόνα  

 

Το σημαντικότερο εγχείρημα θεωρείται ότι έγινε στη Λισσαβόνα το 2000, 

όπου η Ευρώπη έδωσε τη μεγαλύτερη έως σήμερα υπόσχεση: να καταστεί η 

ανταγωνιστικότερη δύναμη παγκοσμίως μέχρι το 2010, δίνοντας βάση στη γνώση και 

την οικονομία, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη 

κοινωνική συνοχή. Ως εκ τούτου, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης της Κοινότητας χαρακτηρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Λισσαβόνας κεντρικό μέρος της κοινοτικής στρατηγικής και πιο πρόσφατα στις 

Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 200327.   

Η στρατηγική της Λισσαβόνας έθεσε στόχους (με συγκεκριμένο χρονικό 

περιθώριο πραγματοποίησης το έτος 2010) που αφορούσαν την κοινοτική πολιτική 

για την εκπαίδευση και την κατάρτιση:  

• Να μειωθούν οι μαθητικές διαρροές (drop-outs). 

• Να ανεβεί το μ.ο. των αποφοίτων στις θετικές επιστήμες κατά 15%. 

• Να τελειώνει το 85% των νέων μέχρι την ηλικία των 22 ετών το 

Λύκειο. 

• Να μειωθούν οι έφηβοι μέχρι 15 ετών που χαρακτηρίζονται από 

χαμηλές δεξιότητες (low skilled).  

• Να ανέβει το μ.ο. των δια-βίου εκπαιδευομένων από 25 έως 65 ετών 

κατά 12%. 

Εργαλείο πραγματοποίησης των στόχων της Λισσαβόνας είναι η ανοιχτή μέθοδος 

συντονισμού, μια back’ n’ forward σχέση μεταξύ κρατών που βασίζεται σε 

ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών (best practice) σε ενιαίο πλαίσιο, και έτσι να 

τίθενται κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες επαναπροσδιορίζονται.  Στην μέθοδο 

αυτή επιλέγονται κοινοί δείκτες, στόχοι, εργαλεία για τη μέτρηση της 

ανταγωνιστικότητας, αποτελεσματικότητας και αξιολόγησης των στόχων της 

Λισσαβόνας.  

Στη στρατηγική της Λισσαβόνας η εκπαιδευτική πολιτική γίνεται μέσω του 

προγράμματος Educational Training που περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές σε 

                                                 
27 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η Νέα Γενιά Κοινοτικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 
μετά το 2006, Βρυξέλλες, 9.3.2004, COM(2004) 156 τελικό, σελ. 5. 
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εκπαιδευτικά πεδία και βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, κοινοτικά 

προγράμματα, στατιστικά στοιχεία, εμπειρίες άλλων οργανισμών και Μ.Κ.Ο. Δηλαδή 

συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι για τα οργανωμένα συμφέροντα. Το έργο του 

Educational Training έχει οριστεί μέχρι το τέλος του 2010.  

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η έμφαση που δίνεται από τη 

Στρατηγική της Λισαβόνας στις ικανότητες παραγωγής γνώσεων και καινοτομίας 

στην Ευρώπη εξαρτάται κατά πολύ από τις προσπάθειες των κρατών μελών και την 

προθυμίας τους να θέσουν ως εσωτερική προτεραιότητα τη συσσώρευση γνώσεων σε 

όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας, της διάχυσης γνώσεων, 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Πρόκειται για έναν τομέα όπου δεν ασκείται η 

ευρωπαϊκή ισχύς στα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι σχετικοί πολιτικοί τομείς 

περιλαμβάνουν ένα φάσμα πεδίων που κυμαίνονται από την έρευνα μέχρι τις 

εκπαιδευτικές πολιτικές, που μερικές φορές αυξάνουν την ευρωπαϊκή συμμετοχή. 

Επειδή λοιπόν επαφίεται στην πρωτοβουλία του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά, δεν 

έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος στην εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας28.  

Η Στρατηγική της Λισαβόνας, ως επακόλουθο της ενδιάμεσης επισκόπησης, 

προτείνει αναμφισβήτητα νέες ευκαιρίες για την αναζωογόνηση των ικανοτήτων 

παραγωγής γνώσης και καινοτομιών στην Ευρώπη. Όπως φαίνεται όμως υπάρχουν 

ακόμα αρκετές δομικές αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως για να 

εκπληρώσει η Λισαβόνα τις υποσχέσεις της.  

 

                                                 
28 Luc Soete, Το Υπόδειγμα της Οικονομίας της Γνώσης, στο «Κοινωνική Ευρώπη, Παγκόσμια 
Ευρώπη», Επιμέλεια A. Giddens, P. Diamond, R. Liddle, Εκδόσεις: ΝΙΚΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Α.Ε., Αθήνα: 2007, σελ. 301.  
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Ε. Το διακύβευμα της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση – Ο ΕΧΑΕ 

και η πορεία του 

 

Ας μιλήσουμε με αριθμούς: οι στατιστικές δείχνουν ότι ο κίνδυνος ανεργίας 

σε μια χώρα είναι λιγότερο από μισός για τα πρόσωπα με ανώτατη εκπαίδευση έναντι 

εκείνων που έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι μισθοί είναι κατά μέσο όρο 

σχεδόν δύο φορές πιο υψηλοί. Γνωρίζοντάς το αυτό, η Δανία, η Φιλανδία, η Σουηδία 

είναι οι χώρες που επενδύουν περισσότερο στην εκπαίδευση από όλες τις άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης29. Η συνολική επένδυση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στην ΕΕ είναι περίπου 1,1% του ΑΕΠ, το οποίο είναι ίσης αξίας με το 

ποσοστό επένδυσης στην Ιαπωνία, αλλά κάτω από τα επίπεδα της Αυστραλίας 

(1,5%), του Καναδά (2,5%), των ΗΠΑ (2,7%) και της Κορέας (2,7%)30.  

Η πρόοδος που σημειώνεται προς τους στόχους που έθεσε η Στρατηγική της  

Λισσαβόνας για το 2010 και αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να γίνει 

πιο κατανοητή και διακριτή με τους πίνακες 3,4,5,6,7,831. Έχει σημειωθεί αρκετή 

πρόοδος μέχρι το 2008 στα βασικά εκπαιδευτικά σημεία που έθεσε η Commission 

(βλ. Δεδομένα Παραρτήματος). Υπάρχουν βέβαια ακόμα σημαντικές διαφορές σε 

πολλά εκπαιδευτικά συστήματα και, παρόλη την πρόοδο, υπάρχει ακόμα ένας 

μεγάλος αριθμός  Ευρωπαίων πολιτών (περίπου 108 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν το 

1/3 του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης) με χαμηλή παιδεία  και γνώσεις κάτω της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης32.  

Και η Διακήρυξη της Μπολόνια και η Στρατηγική της Λισσαβόνας 

προσβλέπουν στην βελτίωση της ποιότητας στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ώστε να επιφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η διαδικασία συγκρότησης του 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης προβάλλει το συγκεκριμένο 

ζήτημα ως πρωτεύον για την οργάνωση των πανεπιστημίων του 21ου αιώνα. Δίνεται 

προτεραιότητα στον μετασχηματισμό της ανώτατης εκπαίδευσης σε διεθνή κλίμακα 

και ζητείται επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων ώστε αυτές να εντάσσονται 

«στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση», όπως επεσήμανε το 

Συμβούλιο για την Εκπαίδευση το Μάιο του 2002 στις Βρυξέλλες και ενέταξε στην 
                                                 
29 Άρθρο «Τα συστήματα αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ε.Ε.», Εφημερίδα 
Καθημερινή, αρχείο που δημοσιεύεται στο internet. 
30 Όπ.π. 
31 Βλέπε Παράρτημα. 
32 Φυλλάδιο του Education and Culture DG με τίτλο “Progress towards the Lisbon Objectives 2010 in 
Education & Training”.  
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ανακοίνωσή της για τις προτεραιότητες του 2003 η Επίτροπος Vivian Reding33. 

Προτεραιότητες που τονίστηκαν και αργότερα, στη Σύνοδο των Ευρωπαίων 

Υπουργών για την Ανώτατη Εκπαίδευση στο Μπέργκεν, το Μάιο του 200534: 

Ανανεώθηκε ο στόχος να καθιερωθεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(ΕΧΑΕ) μέχρι το 2010, βοηθώντας και τις νέες συμμετέχουσες χώρες στην 

υλοποίηση των στόχων της Διαδικασίας. Υπογραμμίστηκε ο κεντρικός ρόλος των 

ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, του προσωπικού και των σπουδαστών, ως 

συνεργάτες στη Διαδικασία της Μπολόνια. Ρόλος που γίνεται ακόμα πιο σημαντικός 

μετά τη θέση σε ισχύ μεγάλου μέρους των απαραίτητων νομοθετικών διατάξεων.  

Η Σύνοδος όρισε αρμόδια για την απογραφή της προόδου των στόχων αυτών 

μια Ομάδα Παρακολούθησης. Η Ομάδα αυτή, στο General Report 2003-2005 (στην 

έκθεση της EUA Trends IV και στην έκθεση της ESIB «Μπολόνια Με Τα Μάτια 

Σπουδαστών») εστίασε σε τρεις προτεραιότητες: το σύστημα πτυχίων, τη διασφάλιση 

ποιότητας και την αναγνώριση πτυχίων και περιόδων σπουδών. Από την έκθεση 

απογραφής σε καθένα από τους τομείς αυτούς παρατηρήθηκε πρόοδος, αλλά 

συγχρόνως τέθηκαν από το Συμβούλιο κάποιες νέες δράσεις ώστε να βελτιωθούν τα 

αποτελέσματα. Δηλαδή: 

 Στο σύστημα πτυχίων δύο κύκλων υπάρχουν ακόμα μερικά εμπόδια, 

παρόλη την ικανοποιητική εφαρμογή του από τις περισσότερες χώρες. Πρέπει 

να γίνει μεγαλύτερος διάλογος που θα περιλαμβάνει τις κυβερνήσεις, ώστε να 

αυξηθεί η απασχολησιμότητα των αποφοίτων με προσόντα bachelor, 

συμπεριλαμβανομένων και των κατάλληλων θέσεων στις δημόσιες 

υπηρεσίες.  

 Όσων αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας τηρούνται ικανοποιητικά 

τα κριτήρια που καθορίστηκαν στο ανακοινωθέν του Βερολίνου. Πρέπει 

όμως να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή σπουδαστών και διεθνούς 

συνεργασίας. Επίσης παρακινούνται τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης να 

βελτιώσουν την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους μέσω ακριβώς αυτής της 

                                                 
33 Δ. Κοτρόγιαννος, Ν. Παπαδάκης, «Η Πανεπιστημιακή Πολιτική και το Διακύβευμα της Ποιότητας: 
συγκείμενες παράμετροι, κεντρικές σημασίες και τομείς αιχμής», στο ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, επιμέλεια Νίκου Παπαδάκη, εκδ. Σαββάλας,σελ. 186. 
34 Ανακοινωθέν της Συνόδου των Ευρωπαίων Υπουργών Αρμόδιων για την Ανώτατη Εκπαίδευση 
(Μπέργκεν, 19-20 Μαΐου 2005) στο άρθρο Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
Επιτυγχάνοντας τους στόχους, μετάφραση Γ. Μαΐστρος, ιστοσελίδα:www.agonsyn.gr/epiker/stoxoi.htm  
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συστηματικής εισαγωγής εσωτερικών μηχανισμών και άμεσου συσχετισμού 

τους με την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας35.   

 Τέλος, η αναγνώριση πτυχίων και περιόδων σπουδών που 

καθιερώθηκε από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας είχε επικυρωθεί σε 36 από τις 

45 συμμετέχουσες χώρες το 2005, που έγινε η απογραφή αυτή. Το Συμβούλιο 

δεσμεύτηκε να συντάξει εθνικά σχέδια δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας 

της διαδικασίας που συσχετίζεται με την αναγνώριση προσόντων από την 

αλλοδαπή.  

Η Σύνοδος των Υπουργών ανανέωσε τους στόχους που είχε θέσει για το 

2010, καθιερώνοντας τον ΕΧΑΕ ως χώρο ποιότητας και διαφάνειας, μέσα σε 

μια κοινωνία της γνώσης. Δεσμεύτηκε να αναβαθμίσει την δημόσια ευθύνη 

για την ανώτατη εκπαίδευση στο περιβάλλον των πολύπλοκων σύγχρονων 

κοινωνιών. Δεδομένου ότι η ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται στο 

σταυροδρόμι έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης, αποφάνθηκαν ότι είναι 

το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αποφάσισαν να 

εξασφαλίσουν την απαραίτητη αυτονομία στα ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης, για να εφαρμόσουν τις συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις, 

αναγνωρίζοντας την ανάγκη βιώσιμης χρηματοδότησής τους. Και στόχευσαν 

στην αναζήτηση προόδου: α) στην εφαρμογή προτύπων και οδηγιών για τη 

διασφάλιση ποιότητας, όπως προτείνεται στην αναφορά της ENQUA, β) στην 

εφαρμογή των εθνικών πλαισίων προσόντων, γ) στην απονομή και 

αναγνώριση κοινών πτυχίων, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού 

και δ) στη δημιουργία ευκαιριών για ευέλικτες μαθησιακές διαδρομές στην 

ανώτατη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αναγνώρισης 

προγενέστερης μάθησης.  

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο ΕΧΑΕ είναι άμεσα συνυφασμένος με το 

διακύβευμα αυτό της ποιότητας, που διαπραγματεύεται η εργασία αυτή. Πώς 

όμως προέκυψε αυτή η αναζήτηση; Ίσως οι απαρχές της είναι πριν από τις 

δράσεις της Μπολόνια και της Λισσαβόνας.  

Το διακύβευμα της ποιότητας προέκυψε, κατά τον Jacques Lanares από 

οικονομικούς παράγοντες κατά τη δεκαετία ’80, όπου και παρουσιάστηκε στην 

                                                 
35 Αναφορικά με την διασφάλιση ποιότητας, το Συμβούλιο υιοθετεί τα πρότυπα που προτείνει το 
EQUA, ενώ υποστηρίζουν τη συνεργασία με την EUA, την EURASHE και το ESIB για το θέμα αυτό. 
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Ευρώπη ραγδαία αύξηση των φοιτητών στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης36. 

Συγχρόνως μειώνονταν οι πηγές χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, δημιουργώντας 

έτσι μεγάλη ένταση στο σύστημα. Η διαδικασίες της ποιότητας εμφανίστηκαν λοιπόν 

ως μια προσπάθεια να μειωθεί αυτό το χάσμα (Barnett 1995). Χρησιμοποιήθηκαν 

ποιοτικά κριτήρια για να δυσκολέψει η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

έτσι να εξισορροπηθεί το σύστημα. Παράλληλα, ευνοήθηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των Ιδρυμάτων και προωθήθηκε ακόμη περισσότερο από την αύξηση των 

χρηματοδοτήσεων και τη σύνδεση της στρατηγικής των ιδρυμάτων με το εσωτερικό 

ποιοτικό σύστημα.  

Υποστηρίζεται όντως από πολλούς ότι το ζήτημα για ποιοτική ανώτατη 

εκπαίδευση ξεκίνησε από οικονομικούς παράγοντες, αλλά οι διαστάσεις που έχει 

λάβει τα τελευταία χρόνια, επηρεασμένη ίσως και από τη διάνθιση της ευρωπαϊκής 

εκπαιδευτικής πολιτικής, μάλλον σε εκπαιδευτικούς παράγοντες μας παραπέμπει. 

Ήδη ένα μεγάλο  ποσοστό των αποφοίτων από τα ανώτατα Ιδρύματα έχει εισαχθεί σε 

μία αγορά εργασίας υψηλού επιπέδου όσων αφορά το  πλαίσιο ικανοτήτων και 

γνώσεων, σε σχέση –ανταγωνιστική- με αποφοίτους των άλλων χωρών, μετά και την 

εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ελεύθερης μετακίνησης εργαζομένων και 

υπηρεσιών.  

 

                                                 
36 Jacques Lanares, Developing a Quality Culture, στο ανανεωμένο BOLOGNA HANDBOOK 
(February 2008), σελ. 4. 
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ΣΤ. Το θέμα της ποιότητας και η συνάφειά της με την αξιολόγηση 

 

Από τη μελέτη των αποφάσεων, ψηφισμάτων, κανονισμών, οδηγιών του 

Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας, διαπιστώνουμε ότι το θέμα της αξιολόγησης έχει 

ενταχθεί εμμέσως στην ημερήσια διάταξη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, 

με τη μορφή α) «ποιοτικής αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Ε.Ε., 1993, 

σ. 113) και β) της αξιολόγησης των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών δράσεων. Ιδιαίτερα 

μετά την ψήφιση της Συνθήκης της Ε.Ε., οι αξιολογικές διαδικασίες εμφανίζονται με 

μεγάλη συχνότητα στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική37. Μπορούμε λοιπόν να 

διακρίνουμε το συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση αποτελεί ένα βασικό στοιχείο του 

λόγου της ποιοτικής εκπαίδευσης.  

Στα ευρωπαϊκά κείμενα των εκπαιδευτικών δράσεων (Σωκράτης, Leonardo) 

δεν υπάρχει σαφής εννοιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της συνάφειάς 

της με την αξιολόγηση. Ωστόσο, μπορούμε να διαπιστώσουμε μια πολλαπλότητα 

χρήσεων του όρου ποιότητας, η οποία συνδέεται τόσο με εκπαιδευτικούς στόχους, 

όσο και με τις διαδικασίες επίτευξής τους. Έτσι, η ποιότητα της εκπαίδευσης 

αναφέρεται στο εγκόλπιο της πολιτικής του Σωκράτη, ως βασικός στόχος της 

«ποιότητας των ανθρωπίνων πόρων στη διαρκώς ανταγωνιστική και παγκόσμια 

αγορά»38. Η ποιότητα όμως χρησιμοποιείται όχι μόνο ως βασικός στόχος, αλλά και 

ως μέσο στη διαδικασία επιδίωξης των στόχων. Συγκεκριμένα, στα «μέτρα 

αξιολόγησης των σχεδίων» του προγράμματος Σωκράτης η ποιότητα των διαφόρων 

σχεδίων που προβλέπονται στις διάφορες δράσεις, διασφαλίζεται μέσω της 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που πρέπει να αποτελούν ειδικές διατάξεις των 

σχεδίων39. Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή, η ποιοτική αξιολόγηση των σχεδίων θα 

ενισχύσει όχι μόνο τη σαφήνεια των στόχων αλλά και τον «πραγματισμό κατά την 

πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των σχεδίων, καθώς και την καταλληλότητα των 

μεθόδων των σχεδίων που επιλέχθηκαν»40. Το ίδιο το πρόγραμμα Σωκράτης 

υπακούει σύμφωνα με τις νομοθετικές του προβλέψεις σε «περιοδικές εξωτερικές 

                                                 
37 Δούκας, Χρίστος, Εκπαιδευτική Πολιτική και Εξουσία, Επιστήμες της Αγωγής, εκδόσεις 
ΜΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αθήνα: 2000, σελ. 195. 
38 Βλ. σχέδιο εγκολπίου του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ της 9/3/1995, όπως αυτό παρουσιάστηκε για 
συζήτηση στην επιτροπή του ΣΩΚΡΑΤΗΣ στις 27-28 Μαρτίου 1995 (αρχείο ΥΠΕΠΘ).  
 
39 Δούκας, Χρίστος, Εκπαιδευτική Πολιτική και Εξουσία, Επιστήμες της Αγωγής, εκδόσεις 
ΜΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αθήνα: 2000, σελ. 196. 
40 Βλ. σχέδιο εγκολπίου του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ της 9/3/1995, όπως αυτό παρουσιάστηκε για 
συζήτηση στην επιτροπή του ΣΩΚΡΑΤΗΣ στις 27-28 Μαρτίου 1995 (αρχείο ΥΠΕΠΘ), σελ. 41. 
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αξιολογήσεις» και σε δύο «εκθέσεις αξιολόγησης», μία ενδιάμεση (μέχρι 30 

Σεπτεμβρίου 1988) και μια τελική, δύο συνολικές αξιολογήσεις41.  

Από αυτές τις εκφράσεις που συναντάμε στα ευρωπαϊκά κείμενα, ερχόμαστε 

να συμφωνήσουμε με τη φράση του Δ. Τσαούση, που συμπεραίνει ότι η ποιότητα δεν 

μπορεί να καθοριστεί «αφεαυτής», αλλά «σε αναφορά με τον τελικό στόχο που 

εξυπηρετεί και με τους στόχους που θέτει ώστε να επιτύχει το σκοπό αυτό» (Δ. 

Τσαούσης, 1994, σ. 42). Δηλαδή, η έννοια της ποιότητας γίνεται περισσότερο σαφής, 

όταν αυτή αναφέρεται σε δύο παράγοντες με τους οποίους συνδέεται: τον καθορισμό 

των στόχων και τον καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησής τους. Στην ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική πολιτική, οι επιμέρους στόχοι για να φτάσουμε στην ποιότητα 

εκπαίδευσης συνδέονται προφανώς, κατά ένα μέρος, με την ποιότητα του ανθρώπινου 

δυναμικού, των αυριανών Ευρωπαίων εργαζομένων, ως βασικού συντελεστή της 

ανταγωνιστικής ικανότητας της Ε.Ε. στην παγκόσμια αγορά εργασίας (στόχος 

Λισαβόνας 2000). Άρα, η ποιότητα της εκπαίδευσης συνδέεται με στόχους, μέσα και 

διαδικασίες επίτευξής της. Συνδέεται επίσης με κριτήρια, μέσα από τα οποία μπορούν 

να προσδιοριστούν και να κριθούν ως προς το αποτέλεσμα αυτοί οι στόχοι, τα μέσα, 

οι διαδικασίες. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν σαφώς ένα σύστημα αξιολόγησης- 

ελέγχου. Έτσι, σύμφωνα με την υπόθεση του Τσαούση, δημιουργούμε ένα σύστημα 

στόχων, κριτηρίων και αξιολογικών διαδικασιών, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο 

προσδιορισμού της ποιοτικής στάθμης του εκπαιδευτικού συστήματος.  

 

 

                                                 
41 Δούκας, Χρίστος, Εκπαιδευτική Πολιτική και Εξουσία, Επιστήμες της Αγωγής, εκδόσεις 
ΜΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αθήνα: 2000, σελ. 196. 
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Ζ. Το σύστημα της αξιολόγησης στην Ευρώπη 

 

Στην Ευρώπη η αξιολόγηση οικοδομείται πάνω σε 4 βασικά ερωτήματα42: 

 Ποιοι οι στόχοι του Ιδρύματος; 

 Πώς προσπαθεί να τους επιτύχει; 

 Πώς γνωρίζει το Ίδρυμα ότι επιτυγχάνει τους στόχους του; 

 Σε ποιες αλλαγές προχωράει για να βελτιωθεί; 

Τα συστήματα αξιολόγησης στηρίζονται στην  λεγόμενη μέθοδο SWOT, που 

εξετάζει (όπως λένε και τα αρχικά του ονόματος της μεθόδου) τα δυνατά σημεία 

(Strengths), τα αδύναμα (Weaknesses), τις ευκαιρίες για ανάπτυξη ή μετεξέλιξη 

(Opportunities) και τις απειλές – κινδύνους εάν δεν υπάρξει βελτίωση (Threats)43.  

Από αυτή την αξιολόγηση περνάνε κάθε 4 χρόνια τα πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μάλιστα χαρακτηρίζεται και ως αρκετά 

αυστηρή και «αυτόματη». Οι μηχανισμοί του κράτους είναι τέτοιοι που θεωρούν 

σημαντική την αξιολόγηση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαραίτητη 

χρηματοδότηση από κρατικούς και ιδιωτικούς πόρους, αλλά κυρίως για να 

προσελκύσουν ικανό αριθμό φοιτητών – απαραίτητο για τη βιωσιμότητα και την 

ανάπτυξή τους. 

Το σύστημα αξιολόγησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε 28 χώρες 

της Ευρώπης περιλαμβάνει δύο στάδια: την εσωτερική και την εξωτερική 

αξιολόγηση. Οι σχετικές διαδικασίες επαναλαμβάνονται κάθε 4 χρόνια από την 

έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης. Η εσωτερική αξιολόγηση διενεργείται με την 

ευθύνη των ιδρυμάτων από ομάδες μελών της υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας 

και τη συμμετοχή των φοιτητών ή σπουδαστών, ενώ η εξωτερική αξιολόγηση 

διενεργείται από επιτροπές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων εγνωσμένου κύρους.  

Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης, αφού τεθεί υπόψη για τυχόν 

παρατηρήσεις της υπό αξιολόγηση μονάδας, αποτελεί τη βάση για τη λήψη των 

κατάλληλων μέτρων διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας. Τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται, ώστε να καταστούν προσιτά σε κάθε 

ενδιαφερόμενο.  

                                                 
42 Άρθρο «Ε.Ε.: Συστήματα αξιολόγησης Πανεπιστημίων», Εφημερίδα Καθημερινή, αρχείο που 
δημοσιεύεται στο internet. 
43 Όπ.π.  
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Οι περισσότερες χώρες που υπέγραψαν τη συνθήκη της Μπολόνια έχουν 

υιοθετήσει παρόμοια χαρακτηριστικά, προς το στόχο της δημιουργίας κοινού 

ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, έχουν κοινό σύστημα 

αξιολόγησης των πτυχίων και σπουδών (ECTS= European Credit Transfer System). 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων είναι 

ένας μηχανισμός που αποσκοπεί στη διεύρυνση των επιλογών που έχουν στη διάθεσή 

τους οι φοιτητές ή σπουδαστές. Η χρήση του οδηγεί στη οργάνωση των ακαδημαϊκών 

προγραμμάτων των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με διαφανή και 

συγκρίσιμο τρόπο. Άρα, επιτρέπει στους φοιτητές να μεταβούν από ένα πανεπιστήμιο 

σε ένα άλλο, συνεχίζοντας τις σπουδές τους (πρόγραμμα Erasmus). Επίσης, η 

εφαρμογή του προωθεί την ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων, διευκολύνοντας να 

επιζητήσουν εργασία σε μια ξένη ευρωπαϊκή χώρα με το πτυχίο τους, το οποίο θα 

μπορεί να αναγνωριστεί πλήρως από την χώρα υποδοχής.  

 

H. Επιτροπές Αξιολόγησης44 

Οι επιτροπές αξιολόγησης είναι υπεύθυνες να διατηρούν την ποιότητα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τη διαδικασία 

του ελέγχου, τόσο διοικητικά, όσο και οικονομικά. Οι έλεγχοι γίνονται από τα ίδια τα 

ιδρύματα και από διεθνή επιτροπή. Συνήθως, τα μέλη που απαρτίζουν τις επιτροπές 

αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Γενικά οι επιτροπές ελέγχουν τις έρευνες, τις δημοσιεύσεις, την οικονομική 

και λογιστική τους κατάσταση. Επίσης, θα πρέπει τα πτυχία να έχουν ξεκάθαρο 

γνωσιακό αντικείμενο και σε κάποιες χώρες ισχύει ότι σχεδόν το 50% των 

καθηγητών σε μια σχολή θα πρέπει να έχουν διδακτορικό, πλήρη απασχόληση και 

δημοσιεύσεις. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι οι επιτροπές ελέγχου αλλά και 

τα κράτη δίνουν μεγάλη σημασία στην παραγωγή έρευνας. Συνήθως αυτό αποτελεί 

και το βασικό κριτήριο για το ποσό χρηματοδότησης. Γενικά υπάρχει συστηματικός 

και λεπτομερής έλεγχος σε πολλές υποθέσεις των πανεπιστημίων τόσο σε διοικητικό 

–οικονομικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Δηλαδή, υπάρχουν κριτήρια για τη 

διδασκαλία, τα μαθήματα, το όριο φοίτησης, τους καθηγητές κλπ45.  

                                                 
44 Άρθρο «Τα συστήματα αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ε.Ε.», Εφημερίδα 
Καθημερινή, αρχείο που δημοσιεύεται στο internet. 
45 Όπ.π.   



σελ. 26/84  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

&ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.  

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2010. 

  
Υπάρχουν περίπου 3.300 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην ΕΕ και 

περίπου 4.000 στην Ευρώπη ενώ το έτος 2000 καταγράφηκαν 12.500.000 σπουδαστές 

σε αυτά. Το 80% της θεωρητικής έρευνας διεξάγεται από το πανεπιστήμια, τα οποία 

απασχολούν 34% των ερευνητών την Ευρώπης46. 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των σχετικά προηγμένων χωρών της 

Ευρώπης και της προσπάθειάς τους να ενσωματώσουν τη Συνθήκη στην ανώτατη 

εκπαίδευσή τους. Τα στοιχεία που αναφέρονται, παρουσιάστηκαν στις εκθέσεις του 

2005 που υπέβαλλαν τα εμπλεκόμενα κράτη στη Συνθήκη της Μπολόνια 

(http://www.bologna-bergen2005.no/). 

 

ΑΓΓΛΙΑ 
 

 Οι σπουδαστές πληρώνουν από 0 μέχρι 3.000 λίρες για κάθε θεματική ενότητα. 

Μπορούν να λάβουν δάνειο με χαμηλό επιτόκιο για τα έξοδα των σπουδών τους και 

να το αρχίσουν να το αποπληρώνουν μόνο όταν το ετήσιο εισόδημά τους ξεπερνάει 

τις 15.000 λίρες. 

 Υπάρχουν 132 δημόσια πανεπιστήμια στην Αγγλία, 3 στη Β. Ιρλανδία και 12 

στην Ουαλία. Υπάρχει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Αγγλία και αρκετά ξένα 

ιδιωτικά πανεπιστήμια που προσφέρουν μη-βρετανικά πτυχία αλλά χρησιμοποιούν το 

σύστημα αξιολόγησης σπουδών και επικύρωσης πτυχίων του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου της Μ. Βρετανίας. 

 Η ποιότητα του επιπέδου των σπουδών αξιολογείται από αρμόδια επιτροπή 

(Quality Assurance Agency) η οποία παρουσιάζει δημόσια τα αποτελέσματα των 

ερευνών της. 

 Η απονομή των πτυχίων και οι τίτλοι σπουδών ανήκουν νομικά στα ίδια τα 

ιδρύματα και όχι στο κράτος. Τα πανεπιστήμια έχουν απόλυτη αυτονομία. 

                                                 
46  Άρθρο «Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη», πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή, αρχείο που 
δημοσιεύεται στο internet (www.google.com ). 
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 Το σύστημα απονομής βασίζεται σε 3 κύκλους σπουδών: Bacherol - Master – 

Doctoral. 

 Το ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης των πτυχίων και των σπουδών (ECTS) έχει 

υιοθετηθεί και μέσω αυτού είναι δυνατή και η μεταφορά μορίων από φοίτηση σε 

πανεπιστήμιο άλλου κράτους. 

 Το 2002 το κράτος επένδυσε 5.454 εκατομμύρια λίρες στην πανεπιστημιακή 

έρευνα. Αντίστοιχα 14.107 εκατομμύρια λίρες επενδύθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα. 

 Υπάρχουν πολλά κοινά πτυχία, η δομή των οποίων καθορίζεται από τα ίδια τα 

ιδρύματα και όχι από το κράτος. 

 H Mεγάλη Bρετανία διαθέτει ένα κεντρικό σύστημα αξιολόγησης της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 1997 αλλά το 2002 απέκτησε νέο σύστημα 

χρησιμοποιώντας ανεξάρτητους κριτές αλλά και την επιτροπή για τη Διασφάλιση της 

Ποιότητας, η οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο και αξιολογεί τις προόδους που 

γίνονται σε κάθε ίδρυμα47. Φορέας της αξιολόγησης είναι 14μελής ανεξάρτητος 

οργανισμός, τα μέλη του οποίου άλλα ορίζονται από την κυβέρνηση και άλλα από τα 

πανεπιστήμια. Υπάρχουν, επίσης, δύο παρατηρητές: ένας εκπρόσωπος του 

υπουργείου Παιδείας και ένας των φοιτητών. O φορέας προχωρεί στην αξιολόγηση 

των ιδρυμάτων, τα αποτελέσματα της οποίας χρησιμεύουν στην κατάταξη των 

ιδρυμάτων και των τμημάτων τους48.  

 
ΙΤΑΛΙΑ 
 

 Το υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας ορίζει την ανώτατη 

εκπαίδευση και διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους της. 

 80 πανεπιστήμια υπάρχουν στην Ιταλία: 55 κρατικά πανεπιστήμια, 3 

πολυτεχνεία,14 μη κρατικά πανεπιστήμια, αναγνωρισμένα και με ισότιμους τίτλους 

σπουδών, 3 πανεπιστήμια ειδικευμένα στις μεταπτυχιακές σπουδές, 3 ανοικτά 

πανεπιστήμια. 

 Η Ιταλία εφαρμόζει τη Συνθήκη της Μπολόνια δημιουργώντας νομοθετικό 

πλαίσιο. 

 Το πανευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης των πτυχίων και των σπουδών (ECTS) 

έχει υιοθετηθεί.  

 Ο ιδιωτικός τομέας χρηματοδοτεί την πανεπιστημιακή έρευνα. 
                                                 
47 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Σε ποια χώρα να σπουδάσω;» 
48 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Μπολόνια 1999». 
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 Με νόμο, από το 1993 τα πανεπιστήμια είναι οικονομικά αυτόνομα.  

 Από το 2003 τα ιταλικά πανεπιστήμια διαθέτουν προγράμματα κοινών πτυχίων 

με τη συνεργασία είτε ανάμεσα σε ιδρύματα της χώρας, είτε με πανεπιστήμια της 

Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ.  

 Γίνεται εσωτερική αξιολόγηση από τα πανεπιστήμια, τα αποτελέσματα της 

οποίας επανεξετάζονται κατόπιν από ένα κεντρικό όργανο. H εσωτερική αξιολόγηση 

γίνεται από επιτροπές, που αποτελούνται από εκπροσώπους των καθηγητών, των 

φοιτητών και των υπαλλήλων. Oι επιτροπές αυτές συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις, οι 

οποίες στέλνονται στο Eθνικό Iνστιτούτο Aξιολόγησης του Eκπαιδευτικού 

Συστήματος, το οποίο έχει αρμοδιότητα να κρίνει τα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων των πανεπιστημίων και ευρύτερα της εκπαίδευσης49. Άρχισε από το 

1999 από αρχή 9 μελών, που ορίζονται από τον υπουργό Πανεπιστημίων και έρευνας. 

Καθορίζει τα κριτήρια της αξιολόγησης, αξιολογεί το εσωτερικό σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας των ιδρυμάτων και σχεδιάζει, οργανώνει και εποπτεύει τις 

εξωτερικές αξιολογήσεις50. 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 Στοχεύει να υιοθετήσει το σύστημα των δύο κύκλων σπουδών μέχρι το 2010. 

 Το 2004 η Γερμανία είχε 365 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης εκ των οποίων 

174 πανεπιστήμια και κολέγια, και 191 πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών. Από 

τα 365, τα 101 είναι ιδιωτικά, τα οποία υποχρεούνται να προσφέρουν περιορισμένες 

θέσεις για τους φοιτητές, ίσες με το ένα δέκατο της ικανότητας απορρόφησης των 

δημόσιων. Τα πτυχία των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ισότιμα αν και εφόσον 

πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που έχουν οριστεί από το κράτος. 

 Με βάση το πανευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης των πτυχίων και των σπουδών 

(ECTS) απονέμονται το 67.7% των Bachelor και το 62,5% των Master. 

 Περίπου 100.000 άτομα σπουδάζουν σε επίπεδο Διδακτορικού ενώ 24.000 

Διδακτορικά απονέμονται κάθε χρόνο. Η μέση ηλικία ενός σπουδαστή που παίρνει 

Διδακτορικό είναι 33 ετών. 

 Το 77,2% της χρηματοδότησης της πανεπιστημιακής έρευνας παρέχεται από το 

κράτος. 

                                                 
49 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Σε ποια χώρα να σπουδάσω;» 
50 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Μπολόνια 1999». 
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 Η Γερμανία συμμετέχει σε πάρα πολλά προγράμματα κοινών πτυχίων με 

πανεπιστήμια άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στα 13 από τα 19 κοινά Master που 

θέσπισε το πρόγραμμα Erasmus Mundus μετέχει η Γερμανία.  

 Υπάρχουν 86 διοικητικά σώματα που αποτελούνται από σπουδαστές. 

 Το 25,6% των σπουδαστών παίρνει κρατική επιχορήγηση.  

 H αξιολόγηση άρχισε από το 1998 από φορέα που υπάγεται στη Σύνοδο των 

Πρυτάνεων, ο οποίος πιστοποιεί όλους τους τίτλους σπουδών και συντονίζει τις 

αξιολογήσεις που γίνονται με ευθύνη του κάθε ιδρύματος51. 

Ο κύκλος αξιολόγησης των πανεπιστημίων είναι εξαετής. Ορισμένα πανεπιστήμια 

επιχορηγούνται κάθε χρόνο από επιχειρήσεις για να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές 

τους υπηρεσίες. Tα πανεπιστήμια, με τα χρήματα αυτά αναπτύσσουν προγράμματα 

σχετικά με το μάρκετινγκ, την οργάνωση επιχειρήσεων, το management και τις 

δημόσιες σχέσεις52. 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

 Το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή της Συνθήκης της Μπολόνια (1999) και των 

συμπληρωματικών συμφωνιών της Πράγας (2001) και του Βερολίνου (2003) έχει 

δημιουργηθεί. Το πανευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης των πτυχίων και των 

σπουδών (ECTS) έχει υιοθετηθεί, όπως και η κοινή αξιολόγηση των προγραμμάτων 

σπουδών και η επικύρωση των πτυχίων. 

 Το υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης είναι το κορυφαίο συντονιστικό όργανο 

της ανώτατης εκπαίδευσης. 

 Από τα 70 πανεπιστήμια της χώρας, τα 48 είναι δημόσια. Τα ιδιωτικά είναι 

αναγνωρισμένα και οι διαφορές τους με τα κρατικά είναι μικρές και περιορίζονται σε 

ζητήματα εσωτερικής δομής τους, οργάνωσης και διδακτικού προσωπικού. 

 Υποτροφίες δίνονται και σε αλλοδαπούς σπουδαστές ενώ έχουν αυξηθεί οι θέσεις 

διδακτικού προσωπικού που στελεχώνονται από ξένους. 

 Τα δημόσια πανεπιστήμια είναι οικονομικά αυτόνομα. Το 75% των εσόδων τους 

προέρχεται από κρατικές επιχορηγήσεις ενώ των 15% από τα δίδακτρα. 

 Οι σπουδαστές μετέχουν σε όλα τα διοικητικά όργανα των ιδρυμάτων. 

 Η είσοδος των μαθητών στα πανεπιστήμια εξαρτάται από τους βαθμούς που θα 

έχουν αποκομίσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
                                                 
51 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Μπολόνια 1999». 
52 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Σε ποια χώρα να σπουδάσω;» 
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 Τα πανεπιστήμια μπορούν να δημιουργήσουν προγράμματα σπουδών για 

ενήλικες, προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως και online προγράμματα σπουδών. 
 Αξιολόγηση των πανεπιστημίων και των προγραμμάτων τους γίνεται από το 

2002, από 18μελή ανεξάρτητο φορέα. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας, η 

διαφάνεια, η συγκρισιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των πανεπιστημίων53. Το 

σχέδιο προβλέπει δύο φάσεις αξιολόγησης. H πρώτη έχει διάρκεια έξι ετών και 

αρμόδιο για την υλοποίησή της είναι το Συμβούλιο των Πανεπιστημίων, το οποίο 

κινητοποιεί και συντονίζει τους φορείς που πρέπει να συνεργασθούν με τα 

πανεπιστήμια (όπως είναι οι δήμοι ή οι επαγγελματικές ενώσεις). H δεύτερη φάση 

αξιολόγησης υλοποιείται από την εθνική επιτροπή για την αξιολόγηση, η οποία με 

βάση τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης αξιολογεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό 

έργο των πανεπιστημίων και τη διοικητική λειτουργία τους54. 
 

ΓΑΛΛΙΑ 

 Από τον Ιούλιο του 2002 καθιερώθηκε η δομή L.M.D. (Licence - Master - 

Doctorat) ενώ το ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης των πτυχίων και των σπουδών 

(ECTS) έχει υιοθετηθεί. 

 To υπουργείο Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας ελέγχει το χώρο της 

ανώτατης εκπαίδευσης. 

 Δεν υπάρχει νομικός περιορισμός για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων αν και 

αυτά πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές και σε αυτόν τον τομέα 

ελέγχονται από το κράτος. 

 Το κράτος ελέγχει την ποιότητα των σπουδών και των πτυχίων. Η αξιολόγηση 

γίνεται κάθε 4-6 χρόνια, ανάλογα με τον τύπο του πτυχίου. 

 Το κράτος χρηματοδοτεί τα δημόσια πανεπιστήμια και όσα ιδιωτικά πληρούν τις 

ποιοτικές προδιαγραφές για να λάβουν επιχορήγηση. 

 Από το 1968, τα πανεπιστήμια και τα Grandes Ecoles έχουν εκπαιδευτική, 

επιστημονική, διοικητική και οικονομική αυτονομία. 

 Με νόμο του 1984, οι σπουδαστές αποτελούν διοικητικά ισότιμα μέλη με τους 

εκπαιδευτές και τους ερευνητές. 

                                                 
53 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Μπολόνια 1999». 
54 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Σε ποια χώρα να σπουδάσω;» 
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 Οι μαθητές που έχουν δίπλωμα baccalaureat (απονέμεται με την ολοκλήρωση της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) έχουν δικαίωμα εισόδου στα πανεπιστήμια με χαμηλά 

δίδακτρα. Οι υποτροφίες δίνονται από το κράτος με βάση το οικογενειακό εισόδημα. 

 Υπάρχουν κοινά προγράμματα σπουδών και απονομής πτυχίων με άλλα κράτη 

(και την Ελλάδα). 

 H αξιολόγηση άρχισε από το 1985 από 17μελές όργανο, τα μέλη του οποίου 

ορίζονται κατόπιν εισήγησης των ιδρυμάτων. Αξιολογούνται το εκπαιδευτικό και 

ερευνητικό έργο. Tο υπουργείο Παιδείας κάθε 4 χρόνια πιστοποιεί –κατόπιν 

αξιολόγησης– όλα τα διπλώματα των γαλλικών πανεπιστημίων55. Από το 1968 τα 

πανεπιστήμια και οι Grandes Ecoles έχουν εκπαιδευτική, επιστημονική, διοικητική 

και οικονομική αυτοδυναμία. Κάθε τέσσερα χρόνια τα πανεπιστήμια παρουσιάζουν 

τα πεπραγμένα τους και ακολούθως ανεξάρτητες επιτροπές αποφασίζουν για τη 

συνέχεια και κυρίως το ύψος της χρηματοδότησης56. 

 

ΔΑΝΙΑ 

 Ένα νέο νομοσχέδιο ψηφίσθηκε το 2003 σύμφωνα με το οποίο ενισχυόταν η 

αυτονομία των ιδρυμάτων και θεσπίζονταν ανεξάρτητα συμβούλια. 

 Μία νέα στρατηγική υιοθετήθηκε το 2004 σύμφωνα με την οποία η ονομασία 

Πανεπιστημιακά Κολέγια δίνεται σε ιδρύματα που πληρούν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές τις οποίες οριοθετεί το υπουργείο Παιδείας. 

 Τρία υπουργεία της Δανίας είναι υπεύθυνα για την ανώτατη εκπαίδευση: το 

υπουργείο Επιστήμης, το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Πολιτισμού. 

 Η δομή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: 12 Πανεπιστήμια, 97.000 

σπουδαστές και 19.000 εισακτέοι το 2005. 13 ειδικευμένα ιδρύματα στις Τέχνες: 

6.000 σπουδαστές και 2.000 εισακτέοι το 2005. 36 Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης: 

86.000 σπουδαστές και 25.000 εισακτέοι το 2005. 49 Ιδρύματα ανώτατης τεχνικής 

εκπαίδευσης: 16.000 σπουδαστές και 5.000 εισακτέοι το 2005. 

 Δεν υπάρχει αξιοσημείωτη δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα. 

 Η νομοθεσία προβλέπει τη λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα 

οποία, όμως, πρέπει να ακολουθήσουν τις κυβερνητικές οδηγίες για την απονομή των 

τίτλων σπουδών. 

 Το σύστημα αξιολόγησης των τίτλων σπουδών είναι προσαρμοσμένο στο ECTS. 
                                                 
55 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Μπολόνια 1999». 
56 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Σε ποια χώρα να σπουδάσω;» 
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 Κατανομή εσόδων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων: 27% για επιμόρφωση, 37% 

για έρευνα, 36% για γενικά έξοδα (κτίρια κτλ.) 

 Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν νομικά κατοχυρωμένη αυτονομία. 

 Οι εργαζόμενοι και οι μαθητές των ιδρυμάτων ψηφίζουν στις εκλογές των 

Πανεπιστημιακών Συμβουλίων. 

 Υπάρχει μεγάλη οικονομική στήριξη των φοιτητών με πολύ ευνοϊκούς όρους 

δανειοδότησης. Δεν εξετάζεται η οικονομική επιφάνεια των γονέων. 

 H αξιολόγηση για την ανώτατη εκπαίδευση άρχισε από το 1992, αλλά από το 

1999 γίνεται από 11μελή (το υπ. Παιδείας ορίζει τα μέλη του) φορέα που έχει την 

ευθύνη της αξιολόγησης57. 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

 Το αυστριακό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης συγκροτείται από δημόσια 

πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, 

κολέγια επιμόρφωσης εκπαιδευτών και ιδρύματα μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Δομή της ανώτατης εκπαίδευσης: 22 δημόσια πανεπιστήμια, 19 πανεπιστήμια 

εφαρμοσμένων επιστημών, 9 ιδιωτικά πανεπιστήμια, 28 κολέγια επιμόρφωσης 

εκπαιδευτών. 

 Το 1999 μπήκε σε εφαρμογή το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ιδιωτικών 

πανεπιστημίων. 

 Όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας, 

Επιστημών και Πολιτισμού. 

 Από το 2004 τα πανεπιστήμια είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

 Από το 2007, τα πανεπιστήμια θα λαμβάνουν το 80% των εσόδων τους 

συνάπτοντας 3ετή συμβόλαια χρηματοδότησης με το κράτος. 

 Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια των πανεπιστημίων για κοινά πτυχία 

 Υπάρχουν δυσκολίες στην προσαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των τίτλων 

σπουδών στο ECTS. 

 

 

 

 

                                                 
57www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Μπολόνια 1999». 
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Από το 2002 η ευθύνη ποιοτικού ελέγχου των προγραμμάτων σπουδών ανήκει στον 

οργανισμό ΝΑΟ (Netherlands Accreditation Organization). Σύμφωνα με σχετική 

αναφορά, μόνο τα αναγνωρισμένα ιδρύματα δικαιούνται κρατικών επιχορηγήσεων 

και οι φοιτητές αυτών των ιδρυμάτων μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση σπουδών. 

Το σύστημα ποιοτικού ελέγχου εγγυάται ότι όλα τα Ολλανδικά πανεπιστήμια 

ανταποκρίνονται στα ίδια υψηλά κριτήρια. Ετσι οι φοιτητές συνήθως επιλέγουν το 

που θα σπουδάσουν, καθαρά βάση αντικειμένου σπουδών και όχι βάσει του ονόματος 

ή της φήμης του πανεπιστημίου. Ο ΝΑΟ σχεδιάζει ανασκόπηση όλων των 

προγραμμάτων σπουδών έως το 2006. Τα αναγνωρισμένα προγράμματα 

δημοσιεύονται στη λίστα “Central Register of Higher Education Study 

Programmes”58.  

Κάθε πανεπιστήμιο κάνει μία εσωτερική αυτοαξιολόγηση ετησίως, ενώ υπάρχουν και 

δύο άλλοι θεσμοί για την αξιολόγηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Oι επιτροπές 

των εξωτερικών κριτών και ο επιθεωρητής εκπαίδευσης, ο οποίος λειτουργεί ως 

ανεξάρτητη αρχή59. 

 

 

 

 

                                                 
58 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων- Ολλανδία».  
59 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Σε ποια χώρα να σπουδάσω;» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Πρόλογος 

 

Οι εξελίξεις που όπως είδαμε πραγματοποιούνται διεθνώς τα τελευταία χρόνια 

στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχουν πάρει τη μορφή πραγματικής 

επανάστασης. Οι ρίζες των εξελίξεων αυτών πρέπει να αναζητηθούν στις πιέσεις που 

ασκούν στα Πανεπιστήμια οι αυξημένες απαιτήσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό της 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας της αγοράς και η ραγδαία πρόοδος της 

τεχνολογίας60. Ο αυξημένος διεθνής ανταγωνισμός στο επίπεδο της οικονομίας και 

της παροχής υπηρεσιών στην κοινωνία (π.χ. υπηρεσιών υγείας κ.λ.π) πιέζει για 

εκπαίδευση στελεχών υψηλών προδιαγραφών, για αύξηση του προσωπικού που θα 

χειρίζεται τις νέες τεχνολογίες και για απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς της 

επικοινωνίας, της συνεργασιμότητας, του προγραμματισμού, της επίλυσης 

προβλημάτων και της αυτενέργειας. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε αναδιάρθρωση 

των προγραμμάτων σπουδών, σε ραγδαία αύξηση του αριθμού των φοιτητών στο 

διάστημα μιας δεκαετίας, σε γενίκευση των οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών, 

σε ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για ενήλικες, καθώς και σε 

στροφή των σπουδών σε μεγαλύτερη εξειδίκευση και σε γνωστικά αντικείμενα με 

περισσότερο χρηστικό περιεχόμενο.  

Ακόμη, στον πανεπιστημιακό χώρο συντελέστηκαν μεταλλαγές ποιοτικού 

χαρακτήρα που αφορούν στην ανάδειξη της διδασκαλίας ως αξιολογούμενης 

συνιστώσας του πανεπιστημιακού έργου, στη στροφή της εκπαίδευσης από τη 

διδασκαλία (teaching) στη μάθηση (learning), στην αύξηση του ρόλου των νέων 

τεχνολογιών (π.χ. πληροφορικής) στην εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών, 

καθώς και στη συμμετοχή άλλων μη πανεπιστημιακών φορέων (π.χ. μεγάλων 

εταιρειών και οργανισμών) στη διεξαγωγή και στη χρηματοδότηση του 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των Πανεπιστημίων. Όλες αυτές οι αλλαγές 

πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη με ασυνήθιστα ταχείς ρυθμούς λόγω της 

                                                 
60 Α. Κιντής, Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στην Προοπτική του 21ου αιώνα, Gutenberg, Αθήνα: 2001, σελ. 
35. 
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αναντιστοιχίας που υπήρχε τη δεκαετία του ’80 μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

και κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας. 

Με κεντρικό άξονα όλες αυτές τις εξελίξεις, γίνονται συζητήσεις, οι οποίες 

έχουν ως κοινό παρονομαστή τον ελληνοκεντρικό χαρακτήρα των Πανεπιστημίων 

μας, σε βαθμό που μοιάζει ότι οι Έλληνες αγνοούν ή αδιαφορούν για το τι συμβαίνει 

στο χώρο του Πανεπιστημίου διεθνώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα. Θα 

ήταν βέβαια άδικο να υποστηριχθεί ότι οι Έλληνες ακαδημαϊκοί δεν ενδιαφέρονται ή 

δε γνωρίζουν τις επαναστατικές εξελίξεις που συντελούνται στο χώρο της ανώτατης 

εκπαίδευσης διεθνώς. Διαπιστώνεται όμως ότι τα καθημερινά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι τόσα πολλά και τόσο πιεστικά που δεν 

αφήνουν περιθώρια για σοβαρούς προβληματισμούς αναφορικά με το μέλλον61. 

Οι εξωτερικές προκλήσεις που αναφέραμε παραπάνω σχετίζονται με την 

εμφάνιση της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. Οι προκλήσεις αυτές 

προκαλούν ασυνήθιστη ανισορροπία όλων των συστημάτων της κοινωνίας, 

δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες για μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη ζωή, αλλά 

εμπεριέχουν και πολλούς κινδύνους. Κοινό γνώρισμα των μεταλλαγών που 

συντελούνται τα τελευταία 30 χρόνια αποτελεί το γεγονός ότι όλες στηρίζονται στη 

γνώση και τεχνολογία, πράγμα που ασκεί καταλυτικές επιδράσεις στη δομή και στη 

φύση του «παραδοσιακού» Πανεπιστημίου. Ειδικότερα οι εξελίξεις στον τομέα της 

τεχνολογίας προκαλούν έντονες διαφοροποιήσεις και αναδιατάξεις στις αγορές 

εργασίας (αυξημένη και διαφοροποιημένη ζήτηση για υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο 

δυναμικό), αυξάνουν τις απαιτήσεις της κοινωνίας για νέες γνώσεις, επιταχύνουν τους 

ρυθμούς με τους οποίους απαρχαιώνονται οι γνώσεις και θέτουν θέμα 

επαναπροσδιορισμού του ρόλου και της ευθύνης του Πανεπιστημίου στη νέα 

κοινωνία62.    

Οι παραπάνω μεταλλαγές διαχέονται μέσω των μηχανισμών 

παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και του διεθνούς ανταγωνισμού στα Πανεπιστήμια 

όλων των χωρών του κόσμου. Το ελληνικό Πανεπιστήμιο, φυσικά δεν μένει 

ανεπηρέαστο από τις μεταμορφώσεις που επιβάλουν τα νέα δεδομένα στα 

Πανεπιστήμια ανά την Ευρώπη. Στις χώρες όπου η προσαρμογή είναι γρήγορη και 

                                                 
61 Α. Κιντής, Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στην Προοπτική του 21ου αιώνα, Gutenberg, Αθήνα: 2001, σελ. 
58. 
62 Όπ.π. σελ. 59. 
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ικανοποιητική η «κρίση63» ξεπερνιέται σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. 

Αντίθετα, στις χώρες που σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις, όπως η Ελλάδα, η 

«κρίση» βαθαίνει αντί να αμβλύνεται, καθώς δεν υπάρχουν οι θεσμοί και ο 

απαιτούμενος χρόνος για την απορρόφηση των κραδασμών που προκαλούν οι 

αλλαγές, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται. Στέλεχος του (Ελληνικού) Υπουργείου 

Παιδείας ανέφερε σε δήλωσή του σε εφημερίδα: «Η ανταγωνιστικότητα των 

ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ πρέπει να διασφαλιστεί μέσα από διαδικασίες 

αξιολόγησης. Πρέπει να δούμε πού υπάρχει το έλλειμμα. Δεν μπορούμε συνεχώς να 

ομφαλοσκοπούμε, φοβούμενοι το άνοιγμά μας στην Ευρώπη. Φέτος θα θεσμοθετηθεί 

το σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας των ΑΕΙ και ΤΕΙ, ώστε η χώρα μας να πάψει 

να είναι η μοναδική χωρίς ανάλογο σύστημα. Πρόθεση της ρύθμισης είναι ακόμη και 

να καταδειχθεί η απόσταση που χωρίζει τα ελληνικά ανώτατα ιδρύματα από το 

ευρωπαϊκό «εκπαιδευτικό Μάαστριχτ»64.  

 

                                                 
63 «κρίση»: Μια λέξη που ο συγγραφέας χρησιμοποιεί για να προσδιορίσει το φυσικό επακόλουθο της 
εκπαιδευτικής αναταραχής και της σύγχυσης εντός του Πανεπιστημιακού ελληνικού χώρου  που 
περιγράφεται παραπάνω. Δεν υπονοεί πολιτική κρίση.  
64 Άρθρο «Ε.Ε.: Συστήματα αξιολόγησης Πανεπιστημίων», Εφημερίδα Καθημερινή, αρχείο που 
δημοσιεύεται στο internet. 
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Α. Τα «κατηγορώ» προς την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Που 

εντοπίζεται το πρόβλημα και ποια ερωτήματα τίθενται. 

 

Στο ελληνικό κράτος, η ανώτατη εκπαίδευση  είναι το θέμα πολλών 

συζητήσεων, πολιτικών και μη, αποδεχόμενη πολλές κριτικές και επικρίσεις για την 

οργάνωσή της στην Ελλάδα και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου 

στρατηγικής.  

Η προσαρμογή, που αναφέραμε παραπάνω, στις διεθνείς εξελίξεις 

παρακωλύεται και δημιουργείται η «κρίση». Οι παράγοντες που ευθύνονται για την 

κατάσταση αυτή και εντοπίζονται στην ελληνική περίπτωση είναι κυρίως οι εξής 

κοινώς αποδεκτοί65: 

1. Άναρχη ανάπτυξη του πανεπιστημιακού μας συστήματος. Παρόλη την 

ίδρυση νέων Πανεπιστημίων και την μετονομασία ανωτάτων σχολών 

σε Πανεπιστήμια, ο τρόπος αυτής της ανάπτυξης έγινε χωρίς 

προγραμματισμό, με λάθη και υπερβολές. Παραδείγματα προς αυτό: η 

χωρίς όρια λεκτοροποίηση στα ΑΕΙ στις αρχές της δεκαετίας ’8066, 

απρογραμμάτιστη ίδρυση νέων Τμημάτων και η χωροταξική κατανομή 

τους, η αναβάθμιση των παιδαγωγικών σχολών χωρίς την αναβάθμιση 

της διδασκαλίας, διδασκόντων και προγράμματος σπουδών, κλπ.  

2. Αναχρονιστικό και έντονα γραφειοκρατικό θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και υπερβολές που 

έγιναν κατά την προσπάθεια εκδημοκρατισμού του (Ν. 1268/82). 

3. Ανεπάρκεια των πόρων που διατίθενται για την παιδεία γενικά και τα 

Πανεπιστήμια ειδικά. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ67, η 

Ελλάδα δαπανά για την παιδεία το 3,5% του ΑΕΠ, έναντι του 5,1% 

που διαθέτει η Πορτογαλία και του 7,3% που δαπανά η Δανία. Η χώρα 

μας, δυστυχώς, κατέχει την τελευταία θέση μεταξύ όλων των χωρών 

της Ε.Ε. και την προτελευταία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, με 

τελευταία την Τουρκία. Με αυτή τη θλιβερή «πρωτιά» δεν μπορούμε 

να κάνουμε λόγο για ανάπτυξη και βελτίωση της παιδείας. Εκτιμητές 

                                                 
65 Α. Κιντής, Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στην Προοπτική του 21ου αιώνα, Gutenberg, Αθήνα: 2001, σελ. 
62. 
66 Όπ.π. σελ. 64. 
67 Όπ.π. σελ. 71 & UNICEF, Division of Policy and Practice, Statistics and Monitoring Section, 
www.childinfo.org, May 2008. 
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υποστηρίζουν, αναλύοντας το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας μας, ότι 

το ποσοστό που αυτή έπρεπε να διαθέτει για την παιδεία ανέρχεται στο 

ύψος του 5% του ΑΕΠ περίπου.  

4. Ασφυκτική επιρροή των κομμάτων και του κράτους στο πανεπιστήμιο. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, το Πανεπιστήμιο δέχεται απαράδεκτες για 

ανεπτυγμένη χώρα παρεμβάσεις από το κράτος και τα κόμματα. 

Ανέκαθεν το ελληνικό κράτος υπήρξε υπερσυγκεντρωτικό και 

γραφειοκρατικό. Σε παλαιότερες εποχές μια τέτοια αντίληψη όσον 

αφορά την άσκηση εξουσίας και ελέγχου στους διαφόρους τομείς 

δράσης του κράτους, ενδέχεται να είχε κάποιο δικαιολογητικό 

υπόβαθρο. Όμως η κατάσταση που επικρατεί σήμερα δεν 

δικαιολογείται με τίποτα και αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στη 

λειτουργία των Πανεπιστημίων. Το κόστος από τις καθυστερήσεις στη 

λήψη αποφάσεων είναι συχνά απαγορευτικό. Η έλλειψη ευελιξίας 

ακυρώνει πολλές προσπάθειες για πρόοδο και αποτελεσματική 

διαχείριση των πόρων. γεγονός που επιβαρύνει τη θέση μας στο 

ανταγωνιστικό και ανοιχτό περιβάλλον το οποίο ζούμε, όπου 

χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις και συχνές προσαρμογές68. 

5. Αδυναμία του συστήματος επιλογής φοιτητών. Σύστημα που υιοθετεί 

την απομνημόνευση και όχι τις ικανότητες του φοιτητή, πηγάζοντας 

από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Πανελλήνιες εξετάσεις). 

6. Ανεπάρκεια του συστήματος να ικανοποιήσει την υψηλή κοινωνική 

ζήτηση για πανεπιστημιακή εκπαίδευση, κατάσταση που επιδεινώθηκε 

από τη διεθνή τάση για μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η χώρα μας διαφαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να προσφέρει θέσεις σε 

ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των Ελλήνων αποφοίτων Λυκείου που  έχουν τη 

δυνατότητα να σπουδάσουν. Ως συνέπεια αυτού: μεγάλος αριθμός 

νέων που έχει την οικονομική δυνατότητα καταφεύγει σε Ιδρύματα 

του εξωτερικού για την απόκτηση πτυχίου. Εκτιμάται ότι αυτός ο 

αριθμός ξεπερνά τους 40.000, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλη εκροή 

πόρων που θα μπορούσαν να είχα προστεθεί στο ελληνικό ΑΕΠ. Αλλά 

πέρα από το οικονομικό θέμα, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι 
                                                 
68 Α. Κιντής, Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στην Προοπτική του 21ου αιώνα, Gutenberg, Αθήνα: 2001, σελ. 
70-71. 
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χάνεται  ανθρώπινο δυναμικό για τη χώρα μας, δεδομένου ότι συνήθως 

πολλοί από αυτούς που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο 

εξωτερικό, επιλέγουν την ξένη χώρα ως μόνιμη κατοικία με το 

έρεισμα της καλής και γρήγορης επαγγελματικής αποκατάστασης. Και 

φυσικά,  άλλο ένα σημαντικό αποτέλεσμα της αδυναμίας του 

συστήματος να ικανοποιήσει τη ζήτηση για ανώτατη εκπαίδευση, η 

δημιουργία μιας μεγάλης αγοράς στο εσωτερικό της Ελλάδας με 

υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία με 

«πανεπιστήμια του εξωτερικού». Έτσι δημιουργούνται πολλά «Κέντρα 

Ελευθέρων Σπουδών» και ποικίλων παρόμοιων, που δρουν στο χώρο 

της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. 

Τέλος, η συζήτηση των τελευταίων μηνών για ίδρυση Ιδιωτικών 

Πανεπιστημίων, με ιδιωτική χρηματοδότηση και πολιτική έκφραση69.  

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι υπάρχει κρίση στο ελληνικό Πανεπιστήμιο, η 

οποία πηγάζει από λάθη του παρελθόντος, που συνεχίζονται και επιδεινώνονται στο 

παρόν, και που, συσσωρευμένα, προκαλούν την υποβάθμιση των πανεπιστημιακών 

σπουδών.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επικρίσεων αποτελεί η πρόσφατη συζήτηση περί 

«τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και το φλέγον άρθρο 16 του Συντάγματος (αναφορά σε 

αυτό και σχολιασμός, παρακάτω). Σε μια κοινωνία όπως η ελληνική, όπου τα 

συμφέροντα υπερτερούν της ποιότητας ζωής, θεωρώντας τα πρώτα μοχλό της 

δεύτερης, συμβαίνει η πρωτοφανής σχεδόν παγκοσμίως συμμαχία εκπαιδευτικών, 

φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και πολιτικών. Και από εκεί ξεκινά το 

προβληματικό σύστημα, διογκώνοντας τις επεκτάσεις του προς τα Πανεπιστήμια. Το 

εκπαιδευτικό σύστημα κατηγορείται για την αστοχία του να ανταποκριθεί με 

ακρίβεια στις επιμέρους αποστολές του70. Υπάρχει «αναντιστοιχία πανεπιστημίου και 

αγοράς» ως επακόλουθο καταρχήν της αύξησης του αριθμού των πτυχιούχων με 

παράλληλη μείωση της διαπραγματευτικής τους δύναμης στην αγορά εργασίας71. 

Εκτός αυτού, οι κάτοχοι ενός διπλώματος δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι να 

                                                 
69 Όπ.π. σελ 77-78. 
70 Jean-Emile Charlier- Frederic Moens, «Η Επίθεση της Αγοράς στη Δημόσια Εκπαίδευση. 
Διακυβέρνηση & Δημόσια Πολιτική: από τις υπηρεσίες στην αγορά» στο ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, επιμέλεια Νίκου Παπαδάκη, εκδ. Σαββάλας,σελ.87. 
71 Κώστας Λάβδας, «Πολιτική ανάλυση, Εκπαιδευτική Πολιτική και Ομάδες Συμφερόντων» στο 
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, επιμέλεια Νίκου 
Παπαδάκη, εκδ. Σαββάλας,σελ.29 
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ανταπεξέλθουν  στις απαιτήσεις των εταιρειών, καθώς τα προγράμματα εκπαίδευσης 

που παρέχονται στη πραγματικότητα δεν είναι εξαργυρώσιμα στην αγορά εργασίας. 

Επίσης, το εκπαιδευτικό σύστημα υφίσταται την ίδια κριτική που έχουν υποστεί όλοι 

οι δημόσιοι τομείς εδώ και 25 χρόνια τώρα: ως υπερβολικά γραφειοκρατικό και 

δαπανηρό, συγκριτικά με τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει στους αποδέκτες του 

και στην κοινότητα που το χρηματοδοτεί72.  

Σαφώς, από πολλούς θεωρείται ως λύση στα προβληματικά σημεία παραπάνω 

η ύπαρξη λογοδοσίας των Πανεπιστημίων. Το ερώτημα λοιπόν που αιωρείται είναι το 

εξής: Μπορεί ένα μοντέλο διακυβέρνησης του πανεπιστημίου και εξασφάλισης της 

λογοδοσίας του ακαδημαϊκού έργου να συγκροτήσει κριτήρια με αναφορά στο 

αποτελεσματικό κυνήγι αυτών των «αναγκών της αγοράς»; Ή μήπως καθήκον του 

πανεπιστημίου είναι η συνδυαστική παροχή παιδείας και γνώσεων/ δεξιοτήτων που 

δίνουν στον πολίτη το υπόβαθρο και τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει με επιτυχία και 

σε μελλοντικές προκλήσεις αφομοίωσης νέων δεξιοτήτων, εξειδίκευσης και 

επανεκπαίδευσης73; Η ιδανική περίπτωση για τον φοιτητή (και μελλοντικό πολίτη) θα 

ήταν ο συνδυασμός των δύο: η παροχή γνώσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

της αγοράς και θα τον βοηθήσουν να εισαχθεί σε αυτήν, θα τον καταστήσουν 

ανταγωνιστικό και ευέλικτο καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του, αλλά και θα του 

παρέχουν εξειδίκευση, που θα τον βοηθήσει να διατηρήσει την ανταγωνιστική του 

θέση. 

 

                                                 
72 Jean-Emile Charlier- Frederic Moens, «Η Επίθεση της Αγοράς στη Δημόσια Εκπαίδευση. 
Διακυβέρνηση & Δημόσια Πολιτική: από τις υπηρεσίες στην αγορά» στο ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, επιμέλεια Νίκου Παπαδάκη, εκδ. Σαββάλας,σελ.87. 
73Κώστας Λάβδας, «Πολιτική ανάλυση, Εκπαιδευτική Πολιτική και Ομάδες Συμφερόντων» στο 
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, επιμέλεια Νίκου 
Παπαδάκη, εκδ. Σαββάλας, σελ. 29.  
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Β. Λύσεις που προτείνονται: Λογοδοσία & Κριτική στα Πανεπιστήμια. 

Τεκμηρίωση μέσω εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 

Όντως είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογοδοσίας στα Πανεπιστήμια, με σωστό 

και συστηματικό τρόπο, που θα επιφέρει ποιοτικά αποτελέσματα. Οι βασικοί λόγοι74 

που πρέπει να γίνεται διερεύνηση των κατάλληλων πλαισίων και συστημάτων 

λογοδοσίας είναι οι εξής: 

1) Καταρχήν τα ιδρύματα αυτά διαχειρίζονται και ξοδεύουν δημόσιο χρήμα.  

2) Επίσης έχει να κάνει με το χαρακτήρα του αγαθού της εκπαίδευσης, το 

οποίο πρέπει να είναι διαφανές και ανοιχτό προς όλους. 

3) Ο τρίτος λόγος εστιάζεται στα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής 

πολιτικής ως πεδίου πολιτικής.  

Κάθε πεδίο πολιτικής, πόσο μάλλον η εκπαιδευτική πολιτική, αφορά και ροή 

πληροφοριών μεταξύ παραγόντων που ορίζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 

τους διαύλους επικοινωνιών και τους θεσμούς. Και η εξουσία σε κάθε πεδίο 

πολιτικής αφορά την ικανότητα α) να επηρεάζει κανείς τη διαμόρφωση αυτών των 

δομών, β) να τις χρησιμοποιεί και γ) να ελέγχει την πρόσβαση σε αυτές. Ο 

χαρακτήρας και οι μορφές που θα λάβουν τα εξουσιαστικά στοιχεία σε ένα πεδίο 

πολιτικής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους θεσμούς και τις πρακτικές 

λογοδοσίας που υφίστανται και τηρούνται. Η λογοδοσία εδώ δεν αφορά τόσο τη 

σχέση με την εκλεγμένη πολιτική ηγεσία, όπως συμβαίνει στην σχέση 

γραφειοκρατίας- πολιτικής εξουσίας, όσο τη σχέση με την κοινωνία και τις 

κοινωνικές δυνάμεις. 

Ούτως η άλλως, η εκπαιδευτική πολιτική, ως εφαρμογή των αρχών της 

παιδείας σε συγκεκριμένη κοινωνία, δεν περιορίζεται στην προσαρμογή της 

εκπαίδευσης στο υπάρχον πλαίσιο, αλλά προσβλέπει στην άνοδο του γενικού 

μορφωτικού επιπέδου και στην ενίσχυση των δεσμών του πολίτη με την κοινωνία. Η 

εκπαίδευση αποτελεί άλλωστε ενέργεια της κοινωνίας και οι σκοποί της δεν είναι 

άλλοι από τους σκοπούς της κοινωνίας. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η 

παιδεία συνδέεται με την ανάπτυξη μέσω της κοινωνίας (είτε αυτή είναι αναπτυγμένη 

είτε αναπτυσσόμενη). Δεν προσαρμόζεται δηλαδή στην οικονομία, αλλά –μέσω της 

εκπαίδευσης- προωθεί δυναμικές αναπτυξιακές διαδικασίες. Το κράτος πρέπει να 

                                                 
74Όπ. π.σελ.30. 
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οργανώνει «την πρόοδο», μη επιτρέποντας να συγκρουστεί ο νόμος της αγοράς με 

τους θεσμούς του κοινωνικού κράτους75. Άρα, το κράτος, στη σχέση εκπαίδευσης-

κοινωνίας πρέπει να κατέχει ρυθμιστικό-αντισταθμιστικό ρόλο.  

Μερικές από τις τεχνικές λύσεις που έχουν προταθεί ως απάντηση για τις 

επικρίσεις που προαναφέρθηκαν είναι οι εξής76: 

- Αποκέντρωση των κέντρων λήψης αποφάσεων, προκειμένου να παρασχεθεί 

μεγαλύτερος βαθμός αυτονομίας σε τοπικούς φορείς του εκπαιδευτικού 

συστήματος (διευθυντές σχολείων, πολιτικούς υπευθύνους για την εφαρμογή των 

εκπαιδευτικών πολιτικών κλπ).  

- Διάκριση των διαφόρων κατηγόριων αποδεκτών (με συγκεκριμένους 

μηχανισμούς κατηγοριοποίησης) και παροχή διευκολύνσεων συμμετοχής 

προκειμένου να εξασφαλιστεί αντιπροσωπευτικότητα.   

- Καθιέρωση διαδικασιών που εγγυούνται την ποιότητα των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης. 

 

Οι συγκεκριμένες «απαντήσεις» αποτελούν απόδειξη της βαθμιαίας 

«αποχώρησης» του Κράτους. Μέρος της σύγχρονης βιβλιογραφίας διατείνεται ότι οι 

λύσεις που επελέγησαν και εφαρμόστηκαν σε τοπικό επίπεδο από μεμονωμένους 

παράγοντες είναι σαφώς καλύτερες από εκείνες που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν 

από το κράτος, το οποίο δεν λάμβανε υπόψη του τις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά 

ενδιαφέροντα77.  

 

                                                 
75 Γιάννης Πανούσης, Από την κοινωνία της αγοράς στην αγοραία εκπαίδευση, στο «Κράτος, Κοινωνία, 
Αγορά και πολιτικές στην εκπαίδευση», εκδ. Σαββάλας, σελ. 100. 
76 Jean-Emile Charlier- Frederic Moens, «Η Επίθεση της Αγοράς στη Δημόσια Εκπαίδευση. 
Διακυβέρνηση & Δημόσια Πολιτική: από τις υπηρεσίες στην αγορά» στο ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, επιμέλεια Νίκου Παπαδάκη, εκδ. Σαββάλας,σελ.87. 
77 Όπ. π. σελ. 88. 
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Γ. Η αξιολόγηση στην Ελλάδα, ως κέντρο αναπτυσσόμενης αντίληψης 

Οι διαρκείς αντιπαραθέσεις που παράγουν οι κατά καιρούς απόπειρες 

θεσμοθέτησης συστημάτων αξιολόγησης, είναι άξιες διερεύνησης. Θεωρείται ως 

αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόβλημα. Τι είναι όμως η αξιολόγηση; Ας δούμε πρωτίστως 

μια θεωρητική προσέγγιση του θεσμού της αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Bernstein78 και Bates 79, η αξιολόγηση 

είναι ένα από τα τέσσερα βασικά συστήματα μηνυμάτων μέσω των οποίων 

νοηματοδοτείται η εκπαιδευτική και γνωστική πραγματικότητα, μαζί με τα αναλυτικά 

προγράμματα, την παιδαγωγική και τη σχολική οργάνωση. Κατά συνέπεια, οι 

αντιλήψεις, οι ρυθμίσεις και οι αναδιαρθρώσεις των αξιολογικών συστημάτων 

αποτελούν δείκτη πιθανών ανακατατάξεων που συντελούν στο εσωτερικό των 

εκπαιδευτικών συστημάτων. Άρα, η αξιολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό όσο και 

αμφιλεγόμενο τομέα των εκπαιδευτικών πολιτικών, ενδεικτικό του χαρακτήρα και 

του περιεχομένου τους.  

 

Δ. Το νομοσχέδιο της αξιολόγησης  

Ήδη από το νόμο πλαίσιο του 1982 για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 

ΑΕΙ ορίζεται διαδικασία αξιολόγησης που έμεινε ανενεργή λόγο της μη ύπαρξης ενός 

συγκεκριμένου προεδρικού διατάγματος. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα 

της Ε.Ε. μαζί με το γαλλόφωνο Βέλγιο, δίχως Εθνικό Σύστημα Αξιολόγησης της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης80. 

Το άρθρο 24 του Ν. 2038/92 που προέβλεπε τη σύσταση Επιτροπής 

Αξιολόγησης του έργου των ΑΕΙ, αναμορφώθηκε με το Ν. 2327/95 που παραχωρεί 

την αρμοδιότητα της αξιολόγησης των ΑΕΙ στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. Τα εν 

λόγω νομοθετικά ενεργήματα ατόνησαν. Ωστόσο τα ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ επανέφεραν 

έστω και έμμεσα το ζήτημα της αξιολόγησης του πανεπιστημιακού έργου81.   

Στις 2 Αυγούστου του 2005 εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο 

Νόμος 3374 για τη «διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, το 

                                                 
78 Bernstein, R., Aspects of the relations between education and production, in class, Codes and 
Control, Vol. 3, London: 1971, Routledge and Kegan Paul.  
79 Bates, R. (1985), Changes in aducational administration necessary to cope with technological 
change, Educational Administration Review. 3 (1), p. 17-37. 
80 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
(29.04.07). 
81 Κοτρόγιαννος Δ., Παπαδάκης Ν., Η Πανεπιστημιακή Πολιτική και το Διακύβευμα της Ποιότητας στο 
«Κράτος, Κοινωνία, Αγορά και πολιτικές στην εκπαίδευση», εκδ. Σαββάλας, σελ. 194. 



σελ. 44/84  

σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων και το Παράρτημα 

Διπλώματος». Όλα αυτά, μέσω της εφαρμογής τους, θα συμβάλλουν στην 

αξιολόγηση των Ιδρυμάτων. Είναι σαφές στο πρώτο άρθρο του εν λόγω νόμου ότι 

«το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης 

υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της 

ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που 

παρέχονται από αυτά στο πλαίσιο της αποστολής τους»82.  

Ως «αξιολόγηση» ο Νομοθέτης ορίζει τη συστηματική, τεκμηριωμένη και 

λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, καθώς και την κριτική ανάλυση 

και διαπίστωση τυχόν υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την 

ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή των Ιδρυμάτων. Με βάση 

τα αποτελέσματα αυτά, η έκβαση των οποίων αναλύεται λεπτομερώς στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας 

της εκπαίδευσης στο εκάστοτε Ίδρυμα και, εν ανάγκη, δημιουργούνται και πρότυπα, 

εφόσον τα αποτελέσματα αξιολόγησης του κάθε Ιδρύματος δημοσιεύονται, όπως 

επίσης και τα μέτρα που αυτά λαμβάνουν. Έτσι θα εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη 

δυνατή διαφάνεια του εθνικού μας συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης.83 

Η διαδικασία που προτείνεται είναι «από μέσα προς τα έξω», δηλαδή ξεκινάει 

από την αξιολόγηση κάθε τμήματος και σχολής ξεχωριστά, από τα οποία αποτελείται 

το κάθε Ίδρυμα, ενώ στο τέλος, δια μέσου αυτών, γίνεται η αποτίμηση συνολικά. 

Χωρίζει την αξιολόγηση σε στάδια: εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική 

αξιολόγηση, που γίνεται σε πρώτο στάδιο από κάθε τμήμα και σχολή, αφορά το 

επιτελούμενο έργο τους, πάντα σε σχέση με την αποστολή τους. Η εξωτερική 

αξιολόγηση συνίσταται στην έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι 

εξετάζουν το επιτελούμενο έργο της σχολής-τμήματος σε δεύτερη φάση. Και αυτή η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε 4 χρόνια. Κατά την επανάληψή της εξετάζεται 

επιπλέον και κατά πόσο υλοποιήθηκαν τα πορίσματα της προηγούμενης αξιολόγησης, 

και κυρίως οι υποδείξεις, προτάσεις και συστάσεις της επιτροπής εξωτερικής 

αξιολόγησης. Ειδικότερα, εξετάζεται η πορεία εφαρμογής των μέτρων και η 

αντιμετώπιση ή μη των αδυναμιών.  

                                                 
82 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 189, 2 Αυγούστου 2005, Ν. 3374, άρθρο 1§1, σελ. 3057.  
83 Όπ.π. άρθρο 1§2, σελ. 3057.  
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Ο νομοθέτης ορίζει τα όργανα που διεξάγουν την αξιολόγηση. Καταρχήν, 

θέτει τη συμμετοχή των φοιτητών ως αναπόσπαστο μέλος στο έργο της αξιολόγησης. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δημοκρατικότητα και διαφάνεια του συστήματος 

αξιολόγησης, του οποίου εξάλλου έμμεσοι αποδέκτες είναι οι φοιτητές και άρα έχουν 

κάθε δικαίωμα συμμετοχής. Έπειτα, ως δεύτερο κυριότερο όργανο για τη διαφάνεια 

του συστήματος ορίζει την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), της οποίας αναλύει τη σύσταση στο άρθρο 10. Τέλος, ως 

όργανο της διαδικασίας αξιολόγησης θεωρείται και η Επιτροπή των ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων που διεξάγει την εξωτερική αξιολόγηση και υποβάλλει προτάσεις 

και υποδείξεις για τη βελτίωση της ποιότητας των «αδύναμων» Ιδρυμάτων. 

 
Η Α.ΔΙ.Π. εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης 

 και έχει ως αποστολή την υποστήριξη των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης  

στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη  

διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση,  

την ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης  

για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στα συναφή ζητήματα  

και την προαγωγή της έρευνας στον τομέα αυτόν." Νόμος 3374/2005 

 

Με απόφαση του Δ.Σ. (συνεδρίαση 07.09.2007) της European Association for 

Quality Assurance in Higher Education (ENQA), η Α.ΔΙ.Π. αναγνωρίστηκε ως 

συνεργαζόμενος φορέας (associate status), γεγονός που αποτελεί το πρώτο στάδιο 

συνεργασίας με την ENQA των εθνικών φορέων κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας 

τους. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής αρχής, για ένταξη στα τακτικά 

μέλη (member status) της ENQA, η Α.ΔΙ.Π. θα αξιολογηθεί μετά από διετή 

λειτουργία. 

Στο άρθρο 3 του Νόμου 3374 γίνεται λόγος για τα κριτήρια και τους δείκτες 

αξιολόγησης. Αυτά συνήθως είναι αναγνωρισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, τα 

οποία εκφράζονται με αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, 

διαφορετικούς σε κάθε αξιολογούμενο πεδίο. Δηλαδή, για την ποιότητα του 

διδακτικού έργου βλέπουμε πεδία όπως την αποτελεσματικότητα του διδακτικού 

προσωπικού, την οργάνωση των παραδόσεων και σεμιναρίων από τους καθηγητές, τα 

εκπαιδευτικά βοηθήματα και κατά πόσο αυτά βοηθούν στη σωστή εκμάθηση, η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη μέθοδο διδασκαλίας, η συνεχή ενημέρωση και 

κατάρτιση των διδασκόντων, κλπ. Όσων αφορά την ποιότητα του ερευνητικού έργου, 

λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, η πρωτοτυπία της 
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έρευνας, οι διακρίσεις και επιβραβεύσεις, κλπ. Για την ποιότητα των προγραμμάτων 

σπουδών τα κριτήρια συνήθως είναι η λειτουργικότητα και συνεκτικότητά τους, η 

ανταπόκριση που αυτά θα έχουν για τους αποφοίτους στην αγορά εργασίας και στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας, οι υποδομές, το εξεταστικό σύστημα, κλπ. Τέλος, 

κρίνονται και οι υπηρεσίες του Ιδρύματος, π.χ. φοιτητική μέριμνα, εργαστήρια, 

γραφεία μετακίνησης φοιτητών μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, βιβλιοθήκες, 

γραμματείες, γραφεία διασύνδεσης κλπ. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν ως κριτήρια 

κυρίως την αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, την χρησιμοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, την σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων, εξοπλισμού και 

υποδομών, κλπ. Βέβαια, να τονίσουμε ότι σε όλα αυτά τα κριτήρια υπάρχει το 

περιθώριο να γίνει εξειδίκευση ή και αναθεώρηση. 

Γενικότερα όμως, και μιλώντας για τα ΑΕΙ, στις περισσότερες προτεινόμενες 

πράξεις τους πάνω στο θέμα της αξιολόγησης (έργα αναμόρφωσης ΠΠΣ, πρακτική 

άσκηση φοιτητών, αναμόρφωση ΠΜΣ), από την εποχή που τα ΕΠΕΑΕΚ το 

ανήγαγαν, τα κριτήρια αξιολόγησης επεκτείνονται πέραν των τυπικών, τα οποία 

αφορούν κυρίως την «πληρότητα» και «ωριμότητα» του έργου, δηλαδή την αναγκαία 

αλλά και περίπου αυτονόητη σύστοιχη της προτεινόμενης πράξης με τους στόχους 

του μέτρου και την επάρκεια του φορέα να το υλοποιήσει. Η κρίσιμη δέσμη 

κριτηρίων και αυτή τελικά που διαφοροποιεί τις προτεινόμενες πράξεις μεταξύ τους 

είναι η «σκοπιμότητα-βιωσιμότητα» της πράξης, δηλαδή η σύγκριση κόστους/ 

οφέλους, η αξιολόγηση του παρατιθέμενου «οικονομικού πλάνου ή οικονομοτεχνικής 

μελέτης»84. Η συγκεκριμένη δέσμη κριτηρίων «καταλαμβάνει» το 35-40% της 

κριτικής και άρα συμβάλλει καθοριστικά στην ταξινόμηση και χρηματοδότηση των 

έργων. Μια έμμεση αλλά σαφής αξιολόγηση δηλαδή, που φέρει στο ελληνικό 

προσκήνιο το δίλημμα των Ιταλών πρυτάνεων: αξιολόγηση και βελτίωση της 

απόδοσης παρά τους δείκτες ή μέτρηση-αξιολόγηση μόνο με τους δείκτες; Πρόκειται 

για τη διατύπωση μιας αντίληψης που θέλει τους δείκτες ως συμπληρωματικά μέσα 

αυτό-αξιολόγησης ως προς την ποιότητα της διεξαγόμενης έρευνας και 

ανατροφοδότησης της ανάπτυξης των πανεπιστημίων, παρά ως αποκλειστικούς όρους 

κατάταξης85.  

 

                                                 
84 Κοτρόγιαννος Δ., Παπαδάκης Ν., Η Πανεπιστημιακή Πολιτική και το Διακύβευμα της Ποιότητας στο 
«Κράτος, Κοινωνία, Αγορά και πολιτικές στην εκπαίδευση», εκδ. Σαββάλας, σελ. 194. 
85 Όπ.π. σελ 195. 
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Ε. Οι αντιδράσεις προς την αξιολόγηση  

Οι ρυθμίσεις όμως προς την αξιολόγηση είναι από πολλούς λανθασμένες εκ 

βάσεως. Πολλές είναι οι γνώμες που υποστηρίζουν ότι οι ρυθμίσεις για αξιολόγηση 

των ανωτάτων ιδρυμάτων εκπαίδευσης όχι μόνο δεν οδηγούν στην ανάπτυξη της 

ποιοτικής εκπαίδευσης αλλά μάλλον δυσάρεστα αποτελέσματα έχουν.  

Ο καθηγητής κύριος Andy Green (London University, Institute of Education), 

Πρόεδρος του Government Skills Strategy Group της Μεγάλης Βρετανίας και 

Διευθυντής του ESRC (Centre for Research on Learning and Life Chances in 

Knowledge Economies and Societies), στη συνέντευξη που διεξάγαμε στα πλαίσια 

της ποιοτικής έρευνας για τις ανάγκες της ανά χείρας εργασίας, ήταν μάλλον 

αρνητικός ( δείτε αυτούσια τη συνέντευξη στο Παράρτημα).  

Στο Institute of Education, ένα από τα πρότυπα ιδρύματα στην ποιότητα 

εκπαίδευσης, έρευνας και υψηλού επιπέδου σπουδών, εφαρμόζεται το σύστημα της 

αξιολόγησης κάθε τρία χρόνια. H Mεγάλη Βρετανία διαθέτει ένα κεντρικό σύστημα 

αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 1997. Όμως, από τον Mάιο του 

2002 η αρμόδια γενική γραμματεία, με τη συνεργασία του Συμβουλίου Tριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και της επιτροπής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας, σχεδίασε και 

δημοσίευσε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης. Το νέο σύστημα χρησιμοποιεί 

ανεξάρτητους κριτές αλλά και την επιτροπή για τη Διασφάλιση της Ποιότητας, η 

οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο και αξιολογεί τις προόδους που γίνονται σε κάθε 

ίδρυμα. Bασικά στοιχεία αξιολόγησης είναι η ακαδημαϊκή ποιότητα των 

προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων, η ανανέωσή τους με βάση τους τις 

σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και τα ποιοτικά αποτελέσματα που έχουν. 

Ο Andy Green σε αυτό το σημείο προσθέτει ότι κομμάτι των ποιοτικών 

αποτελεσμάτων είναι και η δημοσίευση πολλών άρθρων, ερευνών και εργασιών πάνω 

στο αντικείμενο των καθηγητών. Η άποψη του Α. Green είναι ότι όλο αυτό το 

σύστημα είναι τρομερά γραφειοκρατικό και προσθέτει στους καθηγητές μεγάλο 

φόρτο εργασιών, για να αποδείξουν την ποιότητα της γνώσης τους στην επιτροπή, 

αφαιρώντας τους καταλυτικό χρόνο στην επαφή τους με τους άμεσους δέκτες της 

γνώσης αυτής, τους φοιτητές και τις δικές τους εργασίες. Θεωρεί ότι θα έπρεπε να 

δίνεται περισσότερη σημασία στην εργασία των φοιτητών και να εξετάζεται η δική 

τους γνώση, η οποία άλλωστε μεταλαμπαδεύεται από τους ίδιους τους καθηγητές. 

Και το ζητούμενο δεν είναι τελικά οι γνώσεις του καθηγητή, μεταφρασμένες σε 

ποσότητα δημοσιεύσεων, αλλά ο τρόπος που μεταφέρει αυτές τις γνώσεις στους 
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φοιτητές του, καθώς και η ποιότητα των δημοσιεύσεων που τους τροφοδοτεί. Επίσης, 

βρίσκει υπερβολική τη συχνότητα της αξιολόγησης και την γραφειοκρατία που 

ακολουθείται.  

Άλλη μια αρνητική επιχειρηματολογία για την αξιολόγηση στην Ελλάδα 

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΑΥΓΗ στις 30/3/2008, με τη φωνή της Ξένιας 

Χρυσοχόου.  

Περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το Βρετανικό αξιολογικό 

σύστημα και καταγράφει, μετά από 11 χρόνια εφαρμογής του, τις αρνητικές 

συνέπειες στην ανώτατη εκπαίδευση και κυρίως στην πανεπιστημιακή έρευνα. 

Τονίζει ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της βρετανικής κυβέρνησης στην 

αξιολογική διαδικασία: τα επίπεδα χρηματοδότησης καθορίζονται εκ των υστέρων 

και μοιράζονται σε βαθμίδες Πανεπιστημίων, ως αποτελέσματα της αξιολόγησης86. 

Αναφέρει το αρμόδιο όργανο της Βρετανίας για χρηματοδότηση, το RAE 

(Research Assessment Exercise) ως καταστροφικό για τη Βρετανική Ανώτατη 

Εκπαίδευση καθώς οδήγησε στο κλείσιμο τμημάτων που είχαν και ερευνητικό έργο 

και φοιτητές (πχ. Το τμήμα Χημείας του Sussex, «Guardian 22/3/06»), σε απώλεια 

θέσεων εργασίας, σε πρακτικές προκατάληψης στην επιλογή προσωπικού, σε ευρεία 

απώλεια ηθικού του προσωπικού και στη συρρίκνωση του ερευνητικού έργου λόγω 

της υπερσυγκέντρωσης της χρηματοδότησης σε λίγους και την υπονόμευση της 

σχέσης μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας. Κατάφερε να ιεραρχήσει την ερευνητική 

εργασία ώστε να προσφέρει επιλεκτική χρηματοδότηση, την οποία συγκέντρωσε σε 

λίγα κέντρα. Δεν είχε στόχο να βελτιώσει την ποιότητα της έρευνας μέσα από τον 

ανταγωνισμό των πανεπιστημίων αλλά να τα ιεραρχήσει και να χρηματοδοτήσει μόνο 

ορισμένα. Αναφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ως απόρροια της δράσης του 

RAE: το 2001 ( την τρίτη φορά που έγινε, σε εθνικό επίπεδο, αξιολόγηση μετά το 

1992 και το 1996) υπήρξε μεγάλη κατακραυγή γιατί τα πανεπιστήμια, «παίζοντας το 

παιχνίδι», βελτίωσαν τους βαθμούς τους και δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα για να 

πάρουν όσα αρχικά θεωρούσαν ότι θα έπαιρναν. Έτσι το κίνητρο για βελτίωση 

κατέρρευσε. Μετά από αυτή την εμπειρία, πολλά τμήματα συζήτησαν για το αν τους 

συνέφερε τελικά να προσπαθήσουν να βρεθούν στην «ελίτ» των Πανεπιστημίων και 

να μοιραστούν χρήματα πιθανόν με περισσότερα πανεπιστήμια ή να μείνουν στάσιμοι 

                                                 
86 Ξένια Χρυσοχόου, «Ποιοι οι στόχοι της αξιολόγησης; Τι μας διδάσκει η βρετανική εμπειρία…», 
Πηγή: Εφημερίδα ΑΥΓΗ, 30/3/2008, άρθρο που δημοσιεύεται στο site www.google.com/ άρθρα για 
την αξιολόγηση. 
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ώστε να μοιραστούν χρήματα με λιγότερα πανεπιστήμια, με πιθανό καλύτερο 

αποτέλεσμα σε απόλυτους αριθμούς. Η πιο συχνή κριτική στο βρετανικό σύστημα 

αξιολόγησης είναι ότι το συνολικό ποσό για την έρευνα δεν αυξάνεται όσο και αν 

βελτιωθούν οι βαθμοί των πανεπιστημίων και η ποιότητα της έρευνας. Έτσι μπαίνουν 

συντελεστές ώστε τα μεγαλύτερα κέντρα να παίρνουν πάντα περισσότερα χρήματα.  

Και σε αυτό το σημείο εστιάζεται η κριτική όσων Βρετανών εναντιώνονται στην 

αξιολόγηση: η κριτική αφορά στη σύνδεση αξιολόγησης και χρηματοδότησης.  

Επιπλέον, η Ξένια Χρυσοχόου θεωρεί ότι το βρετανικό σύστημα 

αξιολόγησης, αλλά και κάθε άλλο σύστημα που ακολουθεί τις ίδιες γραμμές, είναι 

υπεύθυνο για αποτελέσματα όπως:  

1.  Παραμόρφωση δραστηριοτήτων των τμημάτων, τα οποία προσδιορίζουν τους 

στόχους τους μόνο με βάση τα κριτήρια της εκάστοτε αξιολόγησης. 

2. Καθορισμός καριέρων και επιλογών των ερευνητικών αντικειμένων. 

3. Μη ενσωμάτωση των νέων ερευνητών. Αδυνατούν να διοριστούν γιατί δεν 

πληρούν ακόμα τα κριτήρια της αξιολόγησης. 

4. Δεν αξιολογείται η διεπιστημονική έρευνα ούτε η πρωτοποριακή. 

5.  Δίνεται σημασία στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα των δημοσιεύσεων87. 

Συγκεκριμένα μας αναφέρει ότι στους κόλπους των Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων 

επικρατεί το ρητό «δεν έχει σημασία η ποιότητα, αρκεί να δημοσιεύεις».  

6. Υπάρχει φοβερή γραφειοκρατία η οποία προκαλεί την απώλεια χρόνου και 

χρημάτων. 

  

 

 
 

                                                 
87 Κάτι που μας είχε επιβεβαιώσει παραπάνω και ο κος A. Green. 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

A.1. Ερευνητικά ερωτήματα 

Ύστερα από την βιβλιογραφική αναδίφηση στην οποία προβήκαμε 

προηγουμένως, διαπιστώσαμε την ιστορική πορεία της εκπαιδευτικής πολιτικής, την 

ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση και την πορεία προς την αξιολόγηση, καθώς και 

κάποια συστήματα αξιολόγησης. Παρόλα αυτά, θέλουμε να διακρίνουμε αν τελικά 

αυτό το αμφισβητούμενο θέμα είναι όντως μια επιτακτική ανάγκη ή απλώς άλλη μια 

επιταγή της Ε.Ε. προς μια κοινή πορεία και στόχο. Για όλα τα θέματα υπάρχουν δύο 

όψεις του νομίσματος. 

Πιο συγκεκριμένα θέλουμε να διαπιστώσουμε αν τελικά χρειάζεται να 

εφαρμοστεί η αξιολόγηση στην Ελλάδα ή όχι. Αν ναι, ποια είναι τα καταλληλότερα 

μέτρα και αν όχι, γιατί. Και με ποιο τρόπο, αν όχι την αξιολόγηση, θα φτάσουμε σε 

μια ποιοτική εξέλιξη της εκπαίδευσης, αφού είναι μια κοινή παραδοχή η έλλειψη 

ποιότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

 

A.2. Μεθοδολογία και τεχνικές της έρευνας 

Για τη διερεύνηση και διαπίστωση των παραπάνω συμπερασμάτων, 

χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα, η εμπειρική μέθοδος, εφόσον πρόκειται για τη 

μελέτη ενός θέματος, ποιοτικών δεδομένων, τέτοιου εύρους απόψεων και τόσο 

υποκειμενικού και σύνθετου, που δεν χωράει σε περιορισμένα, ποσοτικά πλαίσια και 

απλή επεξεργασία αποτελεσμάτων και δημιουργία στατιστικών. Γενικότερα, 

επιλέγεται η ημιδομημένη συνέντευξη όταν θέλουμε να εξηγήσουμε κοινωνικές και 

πολιτικές διαδικασίες, οργάνωση, έννοιες και να ισχυριστούμε ότι αυτό απαιτεί 

κατανόηση του βάθους και της περιπλοκότητας που χαρακτηρίζει τις εμπειρίες και τις 

γνώμες των ανθρώπων, παρά μια επιφανειακή ανάλυση της φαινομενικής 

συγκρισιμότητας ανάμεσα στις αφηγήσεις μεγάλου αριθμού ανθρώπων. 

Ακολουθείται μια ιδιαίτερη προσέγγιση στα θέματα της σύγκρισης, της ανάλυσης 

δεδομένων και της δόμησης εξηγήσεων88.  

Επιλέχθηκε ως όργανο της έρευνας η ημιδομημένη συνέντευξη, χαλαρού 

τύπου, όπου το ύφος που ακολουθείται είναι πιο φιλικό, ανεπίσημο, μοιάζει με μια 

συζήτηση περισσότερο για ένα θέμα που απασχολεί όλη την πανεπιστημιακή 
                                                 
88 Jennifer Mason, Η Διεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας, Επιμέλεια: Νότα Κυριαζή, Εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Αθήνα: 2003, σελ. 94-95. 
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κοινότητα, παρά με ένα σχήμα ερωτήσεων –απαντήσεων  επίσημου χαρακτήρα. 

Γίνεται μια «διάδραση» μεταξύ του συνεντευκτή και του ερωτώμενου, μορφής 

«πρόσωπο με πρόσωπο»89 και αποκαλύπτονται αντιλήψεις που μόνο σε μια 

συνέντευξη χαλαρού τύπου μπορούν να αποκαλυφθούν, αλλά σε όποιο βαθμό θέλει ο 

ερωτώμενος να αποκαλυφθούν. Σε μια συνέντευξη εξάλλου περιορίζεται ο κίνδυνος 

να αντιμετωπίσει το υποκείμενο επιπόλαια τις ερωτήσεις, δίνοντας αυθαίρετες και 

βιαστικές απαντήσεις. Επίσης ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να επιμείνει σε ένα 

θέμα κάνοντας ειδικότερες ερωτήσεις ή δίνοντας διευκρινήσεις, ώστε να φτάσει όσο 

το δυνατό πιο κοντά στην πραγματικότητα. Δεν είναι κατά τη γνώμη μου άστοχος ο 

χαρακτηρισμός της συνέντευξης ως ένα «εργαλείο σκαψίματος» για τον ερευνητή90.   

 

A.3. Το δείγμα της έρευνας 

Η έρευνά μας εκπονήθηκε σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, σχετικών με 

το αντικείμενο μελέτης μας. Ο περιορισμένος αριθμός δείγματος οφείλεται στην 

ιδιαιτερότητα του θέματος, όπου δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα η κοινή γνώμη. 

Χρειαζόμαστε άτομα που να εμπλέκονται ή να έχουν εμπλακεί στη συζήτηση για την 

αξιολόγηση και να έχει η γνώμη τους βαρύτητα και τεκμηρίωση. Διακρίναμε καθαρά 

δύο τύπους στο εξεταζόμενο δείγμα, τους «υπέρ» και τους «υπέρ με προϋποθέσεις», 

με πολύ συγκεκριμένους λόγους τοποθέτησης, ίδιους σε όλες τις κατηγορίες.  

Έτσι, θεωρήθηκε αρκετό το δείγμα τεσσάρων ατόμων:  

1. Andy Green, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου “Institute of 

Education”, Πρόεδρος του Government Skills Strategy Group της Μεγάλης 

Βρετανίας και Διευθυντής του ESRC (Centre for Research on Learning and 

Life Chances in Knowledge Economies and Societies).  

2. Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και μέλος της ελληνικής Επιτροπής στην Α.ΔΙ.Π. . 

3. Βλάχος Ιωάννης, καθηγητής του Γεωπονικού Τμήματος του ΤΕΙ Κρήτης και 

μέλος της ελληνικής Επιτροπής στην Α.ΔΙ.Π. 

4. Γράβαρης Διονύσιος, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και διδάσκων του σεμιναριακού μαθήματος 

«Εκπαιδευτική Πολιτική» στο τρίτο έτος σπουδών.  

                                                 
89 Όπ.π. σελ. 90. 
90 St. Taylor, R. Bogdan, Introduction to Qualitative Research Methods, The search for Meanings, 2nd 
edit. John Wiley & sons, New York, 1987, p.77. 
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Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Μελετώντας τις συνεντεύξεις του δείγματός μας, το τελικό συμπέρασμα που 

αποκομίζουμε είναι ότι όλοι οι επιστήμονες, που έχουν τεκμηριωμένη άποψη και 

εξειδικευμένη γνώση περί του αντικειμένου που εξετάζουμε, αποδέχονται την ανάγκη 

εφαρμογής μιας αξιολογικής διαδικασίας στην Ελλάδα, ώστε να υπάρξει βελτίωση 

στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο κάθε ομιλητής όμως προσέγγισε το θέμα από 

μια διαφορετική σκοπιά και υπογράμμισε χαρακτηριστικά και επιμέρους 

αποτελέσματα της αξιολόγησης, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Α. Green μας έδωσε ως παράδειγμα τη χώρα του, 

όπου το αξιολογικό σύστημα είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό και με υψηλό κόστος, 

ενώ επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά σε σχέση με τις ανάγκες και τα standards της 

Αγγλίας. Η όλη διαδικασία τελικά, διαπιστώνει ο κος Green, στο επίπεδο 

τουλάχιστον της έρευνας, όπου εμπλέκεται ο ίδιος, μάλλον αρνητικά αποτελέσματα 

έχει στην ποιότητα της παιδείας, διότι παροτρύνει τους διδάσκοντες σε δημιουργία 

όγκου δημοσιεύσεων όχι απαραίτητα ποιοτικών ενώ αποτρέπει τους καλούς 

ερευνητές, λόγω της γραφειοκρατίας και της πίεσης, να δουλέψουν όσο καλύτερα 

μπορούν. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι ενάντια σε μια αξιολογική διαδικασία. 

Απεναντίας, ο κος Green προτείνει να δοθεί έμφαση στην αξιολόγηση ιδίων των 

διδασκόντων, διότι πιστεύει ότι από αυτούς ξεκινά η ποιοτική εκπαίδευση, καθώς και 

στα κίνητρα της δουλειάς τους. Επίσης προτείνει να μπουν αυστηρότερα κριτήρια 

εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, για να μπορεί να απορροφήσει η οικονομία τους 

αποφοίτους. Έτσι θα αποφευχθεί το φαινόμενο που ο ίδιος ονόμασε “mass higher 

education”.  

Επιπροσθέτως, ο κος Γράβαρης, από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, που 

επίσης θεωρεί την αξιολόγηση αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής πολιτικής, μας 

υπογραμμίζει τη διαφοροποίηση της εκπαίδευσης με τη δια βίου μάθηση. 

Διαφοροποίηση την οποία δεν έλαβε υπόψην ο νόμος αξιολόγησης της Γιαννάκου και 

αποτελεί, κατά τη γνώμη του, λάθος βάση στήριξης για να ξεκινήσει η αξιολογική 

διαδικασία. Επίσης, θεωρεί ότι ορισμένα από τα επιμέρους κριτήρια ποιότητας, που 

θέτει ο νόμος αυτός και με βάση τα οποία εξετάζονται τα Ανώτατα Ιδρύματα,  είναι 

άτοπα και δεν διορθώνουν τα «κακώς κείμενα», δεν οδηγούν σε μια βελτίωση της 

ποιότητας, αφορούν την «παροχή υπηρεσιών» και όχι το  ακαδημαϊκό έργο. 
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Προτείνει κριτήρια που θα υιοθετούνται από βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και θα 

αφορούν την «μαθησιακή και κοινωνικοποιητική λειτουργία της γνώσης». 

Από την άλλη μεριά, οι κύριοι Γραβάνης και Βλάχος, ως μέλη της ΑΔΙΠ 

καταδεικνύουν τα θετικά στοιχεία που έχει ο συγκεκριμένος νόμος. Αφετηρία και των 

δύο είναι η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας έναντι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

και η εξέλιξη της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, που προτάσσουν αλλαγές 

στην εκπαίδευση. 

Ο κος Γραβάνης τονίζει ότι «χωρίς αξιολόγηση δεν υπάρχει αξιοκρατία» και 

ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ως Δημόσιο, το οφείλει στην κοινωνία να υπάγεται σε 

έλεγχο και οφείλει να διέπεται από διαφάνεια, δεδομένου ότι διαχειρίζεται δημόσιο 

χρήμα. Επίσης, κατά τη γνώμη του, η αξιολόγηση θα αναδείξει συγκεκριμένα 

προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης και θα μπορέσουμε έτσι να απαιτήσουμε 

λύσεις και κρατική υποστήριξη, ακόμα και οικονομική, με οργανωμένο και 

επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.  

Ο κος Βλάχος θεωρεί μονόδρομο προς την ποιότητα της εκπαίδευσης την 

αξιολογική διαδικασία. Μας ενημερώνει ότι στη Σύνοδο των Πρυτάνεων το 

Δεκέμβριο του 2008 στο Ναύπλιο απαιτήθηκε από όλα τα Ανώτατα Ιδρύματα η 

εφαρμογή της αξιολόγησης, ως προϋπόθεση για ανάθεση κονδυλίων. Τονίζει ότι δεν 

θα διαχωριστούν οι Σχολές σε «καλές» και «κακές», αναιρώντας τις κινδυνολογίες 

για υποβάθμιση και διαχωρισμό μεταξύ Σχολών.  

Όλοι όμως συμφωνήσαν ότι η αξιολόγηση ως διαδικασία ελέγχου είναι ίσως ο 

μόνος τρόπος διαπίστωσης των ελλειμμάτων της παιδείας και ο μόνος τρόπος 

επίτευξης της βελτίωσης της εκπαίδευσης. Τέλος όλοι συμφώνησαν ότι όσοι 

υπόκεινται κατά της αξιολόγησης, είναι μόνον εκείνοι που φοβούνται να κριθούν οι 

ίδιοι και το έργο τους ή τρέφουν ιδία συμφέροντα.  

 

 

 



σελ. 55/84  

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: 
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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       «Τρόπον μεταβολής της Ελλάδος από την κατάστασιν 

εις ην ευρίσκεται σήμερον, ούτ’ εστοχάσθην ποτέ,  

ούτε στοχάζομαι δυνατόν άλλον, παρά την παιδείαν».  
Αδαμάντιος Κοραής 

 

  

Κλείνοντας την ανά χείρας μελέτη, μας έρχονται ξανά στο μυαλό τα 

παραπάνω λόγια του Έλληνα συγγραφέα μας. Μετά την ανάγνωση της σχετικής 

βιβλιογραφίας και έπειτα από την έρευνα στο διαδίκτυο που διεξήγαμε, μπορούμε να 

καταλάβουμε καλύτερα τη φράση αυτή. Όπως τότε, έτσι και σήμερα η παιδεία, και 

κατ’ επέκταση η εκπαίδευση, είναι το βασικότερο μέσο ίδρυσης ενός κράτους με 

προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης.   

Ως χώρα που βαδίζει προς μια ευρωπαϊκή πορεία και εισχωρεί σε έναν ενιαίο 

ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης με υψηλά ποιοτικά standards, οφείλουμε και 

υποχρεούμαστε να αναβαθμίσουμε το χώρο της εκπαίδευσης, ώστε να έχουμε την 

αξίωση να ενταχθούμε σε μια κλίμακα υψηλών και ποιοτικών δυνατοτήτων και να 

καταστούμε ανταγωνιστικοί. Άρα, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το εκπαιδευτικό 

μας σύστημα, από την χαμηλότερη βαθμίδα έως την ανώτερη, και να εντοπίσουμε τα 

ελλείμματα και τα λάθη, ώστε να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Ένα ευέλικτο 

σύστημα αξιολόγησης με αυστηρά κριτήρια μέτρησης και διαφανείς διαδικασίες, 

στελεχωμένο από κοινωνικά εγκεκριμένους και καταξιωμένους ειδήμονες θα ήταν 

ένας πολύ καλός λόγος να ελπίζουμε προς την ποιότητα. Όμως αυτό πρέπει να 

συναρτάται με την σωστή και σύντομη επίλυση των προβλημάτων που θα 

εντοπιστούν, δράση η οποία θα πρέπει να ασκείται από κοινού από εθνικούς και 

υπερεθνικούς φορείς, ούτως ώστε το κόστος να διαμοιράζεται.  

Μιλώντας για τον πανεπιστημιακό χώρο, η άρνηση για την δημιουργία ενός 

συστήματος αξιολόγησης αντιστοιχεί στην αποδοχή της σημερινής υπάρχουσας 

κατάστασης και στην ενδυνάμωση των φαινομένων συντηρητισμού που μαστίζουν το 

πανεπιστήμιο σήμερα91. 

Ανεξάρτητα από την όποια κριτική του αντίστοιχου νόμου, το Ελληνικό 

Δημόσιο Πανεπιστήμιο οφείλει να υιοθετήσει διαδικασίες καταγραφής και 

                                                 
91 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
(29.04.07). 
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αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση της και την 

αποδοχή της βασικής αρχής της κοινωνικής λογοδοσίας92. 

Στόχος του νόμου είναι (τουλάχιστο όπως διαφαίνεται μέχρι σήμερα) να 

δείξουμε στους Ευρωπαίους πως έχουμε αξιολόγηση. Πολλά προβλήματα είναι 

γνωστά εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που απαιτείται και δεν υπάρχει, είναι όραμα για 

βελτίωση που σημαίνει αυτόματα και ανάληψη του κόστους αντιμετώπισης των 

προβλημάτων και όχι μια αξιολόγηση για την εκ νέου καταγραφή τους93. Μια απλή 

καταγραφή, όσο καλά και αν γίνει, θα αναπαράγει τα ίδια στεγανά και ίσως ακόμα να 

εκληφθεί ως μέσο κομματικής αντιπαράθεσης. Αυτό που θα επιφέρει την ποιότητα θα 

είναι οι κατάλληλες λύσεις που οφείλουν να δοθούν από την πολιτεία, την 

κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την κοινωνία, εμάς τους ίδιους.  

Για να δούμε τον ωκεανό, πρέπει να σταματήσουμε απλώς να κοιτάμε προς την 

παραλία. Το όραμα, όσο μεγαλεπήβολο και αν είναι, πρέπει να έχει αρχή και τέλος.  

                                                 
92 www.google.com/ άρθρα για την αξιολόγηση/ «Μύθοι & Πραγματικότητα (18.02.2008)». 
93 Όπ.π.   
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Πίνακας 1 
 
No Δράση της Διαδικασίας της Bologna Έτος υιοθέτησης  

1. Εισαγωγή του Παραρτήματος Διπλώματος 1999/Μπολόνια 

2. Υιοθέτηση ενός συστήματος δύο κύκλων 1999/Μπολόνια 

3. Ίδρυση του συστήματος ECTS 1999/ Μπολόνια 

4. Αύξηση μετακινήσεων για φοιτητές, διδάσκοντες, 
ερευνητές, διοικητικό προσωπικό 

1999/ Μπολόνια 

5. Ασφάλεια ποιότητας- υιοθέτηση συγκριτικών κριτηρίων 
και μεθόδων 

1999/ Μπολόνια 

6. Προώθηση των ευρωπαϊκών διαστάσεων 1999/ Μπολόνια 

7. Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης  2001/ Πράγα 

8. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ερευνών 2003/Βερολίνο 

 

Πηγή: The Bologna Handbook, September 2006, Table C 1.4-1-1: “Implementation of the Bologna 

process at the university”.  

 

Πίνακας 2 
«Κάρτα» αξιολόγησης πανεπιστημιακού ιδρύματος στην Ε.Ε. (βαρύτητες σε 

ποσοστό %): 
Από ποιους 
ελέγχεται 

 
Τι ελέγχεται 

Τα μέλη των 
Επιτροπών 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση  Διαπίστευση Οικονομικός 
Έλεγχος 

Γενικά 

Εμπειρογνώμονες 
αντιπρόσωποι των 

Ιδρυμάτων 

13% 29% 100% 17% 

Διεθνείς 
Εμπειρογνώμονες 

81% 52% 100% 73% 

Φοιτητές  23% 14% 25% 22% 

Πτυχιούχοι 13% 0% 0% 7% 

Εργοδότες  45% 19% 50% 37% 

Επαγγελματικοί 
Οργανισμοί 

19% 5% 0% 13% 

 

Πηγή: European Network for Quality Assurance in Higher Education – Helsinki 
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Πίνακας 3 

1ος στόχος για το 2010: Αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στην Δια Βίου 
Μάθηση στο 12,5%.  
 
Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας από 25 έως 64 που συμμετέχει στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση στα πλαίσια έρευνας 4 εβδομάδων, το έτος 
2007.

 
Πηγή: Eurostat (EU-Labour Force Survey) 

 

 

Πίνακας 4 

2ος στόχος για το 2010: Μείωση 20% των παιδιών 15 ετών με χαμηλή ικανότητα 
ανάγνωσης.  
 
Ποσοστό των μαθητών από την υψηλή αναγνωστική ικανότητα προς την χαμηλότερη 
σύμφωνα με την διαβάθμιση της PISA Literacy scale, 2006.  
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Πηγή: OECD PISA 2006 Database. 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

SE DK UK FI NL SI AT ES EU CY DE IE FR BE LV LU EE IT MT CZ LT PL PT SK HU EL RO BG HR TR IS NO

Σειρά1



σελ. 61/84  

 

Πίνακας 5 

3ος στόχος για το 2010: Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου  

Έρευνα σε νέους ηλικίας από 18 έως 24, με δευτεροβάθμια ή χαμηλότερη εκπαίδευση 
και κατάρτιση, 2007. 

  
Πηγή: Eurostat (EU –Labour Force Survey) 
 

 

Πίνακας 6 

4ος στόχος για το 2010: Αύξηση του ποσοστού των νέων που έχουν τελειώσει την 
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 85%.  
 
Ποσοστό ηλικίας 20 - 24 ετών με τουλάχιστον ενός έτους κατάρτιση μετά το πέρας 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Πηγή: Eurostat (EU –Labour Force Survey) 
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Πίνακας 7 

5ος στόχος για το 2010: Αύξηση του ποσοστού αποφοίτων από Θετικές και 
Τεχνολογικές Επιστήμες στο 15%. 
 
Αύξηση του αριθμού, σε ποσοστό, των αποφοίτων από Επιστήμες Μαθηματικών, 
Τεχνολογικών και άλλων Θετικών Επιστημών κατά τα έτη 2000 – 2006. 
 

 Πηγή: Eurostat (UOE). 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 8 
Ποσοστό πληθυσμού (ηλικίας 15 – 64) στην ανώτατη εκπαίδευση, 2007. 
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Πηγή: Eurostat (EU –Labour Force Survey) 
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ΗΜΙ-ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Με τον Andy Green 

(η συνέντευξη διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα) 
 

⎯ Λοιπόν, κύριε Green, η συνδιάλεξή σας εχθές ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. 

Πιστεύω ότι είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που θέλω να συζητήσουμε σήμερα. 

Το θέμα της εργασίας μου είναι το διακύβευμα της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση, μέσω της ευρωπαϊκής διάστασης, και η αξιολόγηση, με μελέτη 

περίπτωσης την Ελλάδα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την εμπειρία σας πάνω 

στα εκπαιδευτικά θέματα. Ποιος είναι ο ρόλος σας στην εκπαίδευση; 

⎯ Είμαι καθηγητής συγκριτικής κοινωνικής επιστήμης, άρα έχω ένα ρόλο 

στην καθοδήγηση και ανάπτυξη, πάνω σε αυτό το πεδίο. Έχουμε ένα Τμήμα 

στην συγκριτική πολιτική της Δια Βίου Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται στη 

Σχολή Πολιτικής Κοινωνίας, όπου γίνεται έρευνα τα τελευταία χρόνια πάνω 

στα LLAKEs. Εδώ και καιρό όμως είμαι και ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος στο 

σχετικό μάθημα, όπου σχεδιάζω την έρευνα, το αντικείμενο του μαθήματος 

κλπ. 

⎯ Σε ποιο επίπεδο έχουμε φτάσει στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, 

τι βήματα έχουν γίνει, -όχι μόνο στην Αγγλία, γενικά στις χώρες κράτη-, σε 

εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, για να προσεγγίσουμε το στόχο της Ε.Ε.; 

⎯ Τα τελευταία χρόνια η ανώτατη εκπαίδευση έχει διευρυνθεί, ο αριθμός 

σχολείων έχει διπλασιαστεί, η χρηματοδότηση έχει επισήμως αυξηθεί. Στην 

Μεγ. Βρετανία έχουμε μια Επιτροπή υπεύθυνη για τη χρηματοδότηση των 

Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα των νέων Τμημάτων, είτε αυτά κάνουν έρευνα, είτε 

λιγότερο, π.χ. τα Πολυτεχνεία. Πάντως η κρατική διακυβέρνηση δίνει 

περισσότερη βαρύτητα, όπως διαφαίνεται, στην διδασκαλία και στους 

διδάσκοντες, στη μέθοδο που χρησιμοποιούν στην αποδοτικότητά τους. 

Πάντως υπάρχει αξιολόγηση στην εκπαίδευση, και μάλιστα μπορώ να σου πω 

δύο με τρεις διαφορετικούς τρόπους που οι καθηγητές αξιολογούνται. Σε κάθε 

περίπτωση όμως γίνεται αξιολόγηση ανά μάθημα, όπου τον πρώτο λόγο έχει 

το Πανεπιστήμιο, το οποίο τα βαθμολογεί αυτόνομα. 

⎯ Άρα υπάρχει σύστημα αξιολόγησης μέσα στα Πανεπιστήμια χωρίς την 

διακυβερνητική επίβλεψη.  
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⎯ Όχι, όχι, υπάρχουν και τα δύο. Όταν ξεκινάει ένας κύκλος μαθημάτων 

ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα σπουδών και εγκρίνεται πρώτα μέσα στο 

Πανεπιστήμιο, εγκρίνεται μέσω εξετάσεων και ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος 

συντάσσει μια αναφορά. Κάθε χρόνο ο κύκλος μαθημάτων και το πρόγραμμα 

σπουδών αξιολογείται από το Πανεπιστήμιο και από τους φοιτητές. Υπάρχει 

μια Γενική Επιτροπή που κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια μαζεύει αυτές τις 

αναφορές και συντάσσει μια γενική έκθεση, η οποία αποτελεί την εσωτερική 

αξιολόγηση. Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται κάθε τέσσερα ή εφτά χρόνια, επί 

δύο ημέρες σε κάθε Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι 

εξωτερικής αξιολόγησης που συνεχώς αξιολογούν έξτρα τα προγράμματα 

σπουδών και τα Πανεπιστήμια, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τη 

διαδικασία. Πάντως, θυμάμαι ότι κάθε πέντε περίπου χρόνια, κάθε 

επιστημονικό πεδίο, ας πούμε Σχολή, αναθεωρείται και εξετάζεται εκ νέου και 

εξ ολοκλήρου, από την Γενική αυτή Επιτροπή.  

⎯ Πιστεύετε ότι η εξωτερική αξιολόγηση και τα αποτελέσματα που αυτή 

δημοσιεύει είναι το πιο σημαντικό κίνητρο για χρηματοδότηση των 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων;  

⎯ Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Αν λάβει κάποιο Τμήμα μια κακή κριτική 

και αυτή δημοσιευτεί, αυτό θα αποθαρρύνει πολλούς φοιτητές από το να 

εγγραφούν σε αυτό το Τμήμα. Δεν θα έλεγα όμως ότι αυτός είναι ο κανόνας … 

⎯ Θεωρείτε ότι η αξιολόγηση και τα αξιολογικά συστήματα που 

εφαρμόζονται θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ποιοτική ανώτατη 

εκπαίδευση; Θα βοηθούσαν τους φοιτητές στην επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία.  

⎯ Λοιπόν, δεν ξέρω…. 

⎯ Για αυτό το θέμα πάντως στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές αρνητικές 

απόψεις. 

⎯ Και στην Αγγλία μάλλον θα έλεγα ότι υπάρχουν μικτές απόψεις. Εγώ 

μπορώ να μιλήσω καλύτερα για την έρευνα, παρά για τη διδασκαλία. Ποτέ δε 

συμμετείχα σε διδασκαλία, έχω αναλάβει το κομμάτι της έρευνας στο Institute 

of Education.  

⎯ Επίσης και στην έρευνα θα μπορούσε να γίνει αξιολόγηση, το ίδιο 

αποτελεσματικά με τη διδασκαλία, δε νομίζετε; 
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⎯ Μα, αξιολογείται όντως και η έρευνα. Από τη μεριά μου θα έλεγα ότι η 

απόδειξη της ποιότητα θα βοηθούσε στη διατήρηση των αξιόλογων 

επιστημόνων του Πανεπιστημίου. Κυρίως όμως όταν αυξάνεται ο αριθμός των 

εισακτέων φοιτητών είναι δύσκολο να παρέχεις την απαιτούμενη ποιότητα 

γνώσεων. Όταν ξεκίνησα να διδάσκομαι αυτό το αντικείμενο πριν 50 χρόνια, 

δεν δίνανε στους φοιτητές σημειώσεις της διδασκαλίας και δεν τους κάνανε 

παρουσιάσεις. Τώρα αυτό γίνεται, σχεδόν πάντα. Τότε τους δίνανε 

βιβλιογραφία από άρθρα. Τώρα τους δίνουμε βιβλιογραφία που δημοσιεύεται 

στο internet και μπορούν να βρουν εύκολα μόνοι τους. Τώρα τα πράγματα 

είναι διαφορετικά, και στην αξιολόγηση. Έχουμε εκπρόσωπους των φοιτητών 

στην Επιτροπή, αξιολογούνται και οι φοιτητές, είναι πιο επίσημα τα πράγματα. 

Και τους δίνει επισήμως μια φωνή, ένα δικαίωμα γνώμης. Και αυτός ο 

παράγων δίνει καλύτερα αποτελέσματα για το πόσο επιτυχές είναι ένα 

μάθημα. Όμως για να είμαι ειλικρινής δεν είμαι σίγουρος ότι η αξιολόγηση 

βοήθησε. Πριν χρόνια, όταν ξεκίνησα ως διδάσκον στο μεταπτυχιακό τμήμα, 

αυτό είχε ήδη ένα πολύ καλό επίπεδο. Δεν χρειαζόταν να εφαρμοστεί αυτή η 

διαδικασία.  

⎯ Πότε ξεκίνησε αλήθεια αυτή διαδικασία στην Αγγλία; 

⎯ Εε, ήταν γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’90. 

⎯ Ααα, εδώ ήμασταν πολύ πίσω τότε.  

⎯ Αλλά…Τέλος πάντων,  νομίζω, στο ΙΟΕ υπάρχει ούτως ή άλλως ένα 

γενικό καλό επίπεδο και αυτή η διαδικασία δεν μας βοήθησε προς το 

καλύτερο. Ούτως ή άλλως τα τμήματα του μεταπτυχιακού επιπέδου είναι 

καλά. Απλά, νομίζω ότι ίσως εφαρμόζεται για να ανεβάσει τα standards 

διδασκαλίας κάποιων συγκεκριμένων και ελαχίστων τμημάτων. Αλλά γενικά 

δεν είμαι πεπεισμένος ότι εμάς στο ΙΟΕ μας ωφέλησε. Αύξησε πολύ την 

εργασία μας. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχουν Πανεπιστημιακά τμήματα που 

όντως χρειάζονται ποιοτικότερη διδασκαλία και ίσως η αξιολογική διαδικασία 

τους βοηθήσει σ’ αυτό. Και έτσι βασικά ξεκίνησε η όλη λογική…. Στο ΙΟΕ 

μπορεί να θεωρήθηκε ως ευκαιρία για ανύψωση των standards, γιατί φτάσαμε 

κάποια στιγμή να έχουμε  πάρα πολλούς υποψήφιους διδάκτορες! Και η 

έρευνα δεν γινόταν όπως έπρεπε και όπως ήθελα να γίνει. Δεν δινόταν η 
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απαραίτητη προσοχή στη σύνταξη εργασιών, με τόσο μεγάλο αριθμό 

φοιτητών… 

⎯  Άρα, κύριε Green, μας λέτε ότι το Πανεπιστήμιό σας είναι σε σχεδόν 

άριστο επίπεδο ποιότητας…Αλλά εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι 

τόσο καλά. Και νομίζω ότι μας χρειάζεται κάποιο σύστημα που θα μας 

οδηγήσει στην ποιότητα αυτή που έχετε εσείς. Και αυτό διαπραγματεύομαι 

στην εργασία μου: προσπαθώ να προβάλλω επιχειρήματα πειστικά προς την 

κατεύθυνση ενός αξιολογικού συστήματος και στα ελληνικά ανώτατα 

Ιδρύματα. Εσείς τι πιστεύετε γι’ αυτό; Πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε αξιολόγηση 

ή ότι είμαστε σε καλό επίπεδο; Και αν όχι, τι πρέπει να κάνουμε για να 

φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο, όπως του δικού σας Ιδρύματος; 

⎯ Καταρχήν, να διαχωρίσω ότι στο ΙΟΕ το επίπεδο είναι μεταπτυχιακό, όχι 

προπτυχιακό. Και γι’ αυτό εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να συγκρίνουμε 

ανόμοια επίπεδα. Δεύτερον, δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο βρίσκονται τα ελληνικά 

Πανεπιστήμια. Ξέρω ότι η αξιολόγηση είναι περιορισμένη στην Ελλάδα, αλλά 

δεν είμαι απόλυτα ενήμερος. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχετε ένα σύστημα πιο 

ουσιαστικό, αλλά δεν θα ήταν καλή ιδέα να υιοθετήσετε ως best practice το 

σύστημα της Μεγ. Βρετανίας. Δεν πιστεύουν όλοι ότι είναι και το πιο 

επιτυχημένο... 

⎯ Ναι, αλλά δεν είχε και αρνητικές συνέπειες; Είχε; 

⎯ Λοιπόν, για πολλούς έχει και αρνητικά! Σας πληροφορώ ότι όλο αυτό το 

σύστημα δημιούργησε μια τεράστια γραφειοκρατία! Που αποδεικνύεται πολύ 

ακριβή!  

⎯ Ακριβή, ε; 

⎯ Φυσικά! Για να δουλέψει όλη αυτή η γραφειοκρατία χρειάζονται 

πόροι…Πολλά χρήματα για να δουλέψει όλος αυτός ο κόσμος κάτω από το 

σύστημα. Και αυτό φαίνεται στην αξιολόγηση της έρευνας. Κάθε 4-5 χρόνια 

κάθε Πανεπιστήμιο αξιολογείται από τις βάσεις του, εξετάζεται η ερευνητική 

εργασία και η ποιότητά της. Και αυτή η εξέταση κοστίζει εκατοντάδες 

χιλιάδες λίρες και πάρα πολύ χρόνο σε όλους. Κάθε Τμήμα αποφασίζει ποιοι 

καθηγητές θα εξεταστούν, πόσες δημοσιεύσεις έχουν κάνει και αν είναι 

αξιόλογες, αφού εξετάζονται από μια Εθνική Επιτροπή Ακαδημαϊκών. Στο 

τέλος της αξιολόγησης της ερευνητικής δραστηριότητας του κάθε 
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Πανεπιστημίου, το score που θα βγάλει το καθένα θα διαμορφώσει τους 

πόρους που δικαιούται η Σχολή στο μέλλον για την έρευνα. Αυτό προκαλεί 

στην ουσία μεγάλη πίεση στους ακαδημαϊκούς να κάνουν όλο και περισσότερη 

έρευνα. Βέβαια, αυτοί που είναι οι «καλοί ερευνητές» πάντα δούλευαν 

σκληρά. Άρα τώρα πιέζονται και οι λιγότερο παραγωγικοί ερευνητές να 

παράγουν περισσότερο για να κερδηθούν πιο πολλά κονδύλια. Το αποτέλεσμα 

είναι ένας μεγάλος όγκος δημοσιεύσεων, όχι απαραίτητα ποιοτικός. Και αυτό 

είναι το ερώτημα που θέτω: είναι τελικά η αξιολογική διαδικασία κοινωνικά 

χρήσιμη; Πάντως, διαπιστώνω ότι αυτοί που δούλευαν ούτως ή άλλως σκληρά, 

με το να πιέζονται τώρα, ίσως αυτό τους κάνει λιγότερο παραγωγικούς, 

δεδομένου ότι έχουν και ένα μεγάλο όγκο γραφειοκρατικό να αντιμετωπίσουν. 

Γι’ αυτό και τον τελευταίο καιρό η αξιολόγηση της έρευνας αναθεωρείται. 

Είναι αυτό επιτυχία; Στο μέλλον θα δούμε τα αποτελέσματα από στατιστικές 

μετρήσεις, ποσοτικών ερευνών, που θα κάνουν στο κοινωνικό σύνολο. Λένε 

ότι θα υιοθετήσουν και ένα αμερικανικό σύστημα μέτρησης της ποιότητας των 

δημοσιεύσεων, όπου, με έναν τρόπο θα προσμετρείται πόσοι χρησιμοποίησαν 

το άρθρο σου σε αναφορά τους και ως βιβλιογραφία. Κι έτσι βλέπεις πόση 

απήχηση έχει το δημοσίευμά σου στον κόσμο. Γενικότερα, μπορείς να δεις το 

αγγλικό αξιολογικό σύστημα ως ένα καλό παράδειγμα, με καλά και κακά 

στοιχεία βέβαια, αλλά εν πάσει περιπτώσει είναι υπό αλλαγή.  

⎯ Δε μιλήσαμε όμως για τους φοιτητές. Υπάρχει μια συζήτηση στην  

Ελλάδα ότι οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, με πολλά προσόντα και μεγάλα 

βιογραφικά δεν μπορούν να απορροφηθούν στην ελληνική αγορά εργασίας. 

Παρόλο που έχουν υψηλές δεξιότητες δεν βρίσκουν δουλειά. Έτσι, πιστεύεται 

ότι με την αξιολόγηση θα διερευνηθεί το θέμα της επαγγελματικής 

αποκατάστασης αποφοιτώντας από μια Σχολή. Θα τους κάνει πιο 

ανταγωνιστικούς, ακόμα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εσείς πιστεύετε ότι 

το αξιολογικό σύστημα θα βοηθούσε; 

⎯ Η απάντηση είναι δεν ξέρω.  

⎯ Μου μιλήσατε για όλους αυτούς τους ακαδημαϊκούς με τις πολλές 

δημοσιεύσεις και την υψηλού επιπέδου γνώση και εξειδίκευση, αλλά όχι για 

τους φοιτητές σας. Κερδίζουν τελικά οι φοιτητές κάτι από την διδασκαλία 

τέτοιων διδασκόντων; 
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⎯ Λοιπόν, είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι τελικά μαθαίνουν οι φοιτητές. 

Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε σε συνάρτηση πάντα με αυτό που σου είπα 

πριν: τον μεγάλο αριθμό φοιτητών στα Τμήματα. Όταν αυξάνεται ο αριθμός 

των εισακτέων, χαμηλώνουν τα standards. Δεν είναι όπως παλιά. Είναι πιο 

εύκολο. 

⎯ Αυτό είναι όμως μια μεγάλη  συζήτηση… 

⎯ Ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση.  

⎯ Οι ικανότητες πλέον που απαιτούνται στην νέα αγορά εργασίας είναι 

πολύ περισσότερες από παλιά. Π.χ. εδώ στην Ελλάδα είναι απαραίτητο να 

ξέρεις τουλάχιστον δυο ξένες γλώσσες αν θέλεις να έχεις μια καλή 

επαγγελματική αποκατάσταση. Αλλά και πάλι δεν είναι σίγουρη. Άρα, τα 

standards είναι εξίσου υψηλά με παλιά, δε νομίζετε; 

⎯ Τα στοιχεία για το αν τα ακαδημαϊκά standards είναι πλέον πιο υψηλά ή 

πιο χαμηλά είναι κάτι συγκεχυμένο στην Αγγλία. Σε κάθε περίπτωση όμως 

σήμερα είναι πιο εύκολο να μπεις στο Πανεπιστήμιο από ότι κάποτε… 

⎯ Ναι, φυσικά και είναι πιο εύκολο…Αυτό που προτείνετε είναι να 

αυξηθούν με κάποιο τρόπο τα standards εισαγωγής στα Πανεπιστήμια ή να 

έχετε λιγότερους εισακτέους;  

⎯ Όχι, ο κυβερνητικός στόχος είναι να αυξάνονται οι εισακτέοι χρόνο με 

το χρόνο. Περίπου στο 25%. Βέβαια η οικονομία δεν νομίζω ότι χρειάζεται 

παραπάνω από το 50% των εισακτέων-αποφοίτων το χρόνο. Δεν νομίζω ότι θα 

μπορέσει να απορροφήσει περισσότερους.  

⎯ Στην Αγγλία δεν υπάρχει τόση ανεργία των αποφοίτων ανωτάτων 

σχολών, σωστά; 

⎯ Όχι ακόμα. Αλλά αν συνεχίσει η «mass higher education», δηλαδή πάνω 

από το 25%, θα έχουμε πρόβλημα και εμείς. Και θα είναι δυσκολότερο να 

διατηρήσουμε τα υψηλά standards. 

⎯ Μπορείτε να προτείνετε μια λύση ούτως ώστε να μην χαμηλώσουν τα 

standards ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει μεγάλη απορρόφηση στην αγορά 

εργασίας; Ίσως, να δημιουργηθούν παρακλάδια επιστημονικών πεδίων, 

εξειδικεύσεις, όπου οι φοιτητές θα είναι λιγότεροι και θα γίνεται καλύτερη 

διδασκαλία; 

⎯ Ναι, συμφωνώ. Είναι καλύτερο να υπάρχει εξειδίκευση. 
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⎯ Όμως, στη διάλεξη που δώσατε χθες μας είπατε ότι πολλά “branches” 

(=παρακλάδια) στην ανώτατη εκπαίδευση προκαλούν ανισότητα. 

⎯ Είναι μια φυσική ροή τα «παρακλάδια». Πρέπει να προσεχτεί ο τρόπος 

που θα γίνει η διακλάδωση, όπως σας είπα στην χθεσινή διάλεξή μου.  

⎯ Τι μας προτείνετε λοιπόν για να καταφέρουμε στην Ελλάδα ένα υψηλό 

επίπεδο ποιοτικής ανώτατης εκπαίδευσης, όπως στην Αγγλία; 

⎯ Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει να πάρετε την Αγγλία ως καλύτερο 

παράδειγμα, όπως σου είπα νωρίτερα, αλλά πιστεύω ότι το θέμα ξεκινάει από 

τους διδάσκοντες. Εννοώ ότι όταν θέλεις καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, 

προσλαμβάνεις και τους καλύτερους διδάσκοντες. Όσο καλύτεροι οι 

διδάσκοντες, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα. Πρέπει να τίθενται κριτήρια 

πρόσληψης κλπ. Όλα ξεκινούν και καταλήγουν στους καθηγητές. Δεν ξέρω να 

σας πω για την Ελλάδα αλλά στην Αγγλία οι διδάσκοντες δουλεύουν πάρα 

πολύ σκληρά. Και φυσικά, οι δουλευθέντες σκληρά αμείβονται και καλύτερα 

σε χρήμα και βαθμίδες. Άρα υπάρχει και καλό κίνητρο. Ένα δίκαιο σύστημα 

προβιβασμού των καθηγητών είναι ένα από τα εργαλεία προς την ποιοτικότερη 

διδασκαλία. Επίσης, στην Αγγλία, κάθε χρόνο, κάθε μέλος ακαδημαϊκό ή 

διοικητικό της πανεπιστημιακής κοινότητας υπόκειται σε έλεγχο και είτε 

προβιβάζεται είτε όχι.  

⎯ Νομίζω ότι γίνεται κι εδώ κάτι τέτοιο. Έχω ακούσει για «κρίσεις» 

διοικητικών και διδασκόντων κάθε τέσσερα χρόνια.  

⎯ Ναι. Σε εμάς κάθε χρόνο! 

⎯ Άρα θεωρείτε ότι η ποιότητα στην εκπαίδευση εξαρτάται από τους 

καθηγητές, όχι από το σύστημα ή τους φοιτητές χαμηλού μορφωτικού 

επιπέδου;  

⎯ Κυρίως από τους διδάσκοντες και σε λιγότερο βαθμό από το σύστημα 

συνολικά. Το επίπεδο μπορεί να διαμορφωθεί και στα μαθήματα.  

⎯ ΟΚ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σας 

ενημερώσω ότι ήταν η πρώτη μου. Ζητώ συγνώμη αν το αγγλικό μου 

λεξιλόγιο ήταν φτωχό. 

⎯ Όχι, όχι, όλα καλά. Απλά, δεν ξέρω αν απάντησα σε όλα τα ερωτήματα 

που ήθελες να σου απαντήσω, αλλά όπως σου είπα, δεν γνωρίζω πολλά για την 
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εκπαίδευση στην Ελλάδα και επίσης δεν είμαι ακριβώς καθηγητής που 

διδάσκω.  

⎯ Πάντως, εγώ αποκόμισα αυτά που ήθελα. Ήθελα μια γνώμη 

αντικειμενική, ήθελα να μάθω τι σύστημα εφαρμόζεται σε μια ξένη χώρα και 

τι αποτελέσματα έχει, ήθελα μια συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση και την 

ποιότητα στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  

⎯ Ελπίζω να σε βοήθησα. Πάντως, για να καταλήξουμε, στη χώρα μου 

υπάρχουν υπερβολικά πολλές αξιολογικές διαδικασίες σχετικά με τις ανάγκες 

μας. Δεν λέω ότι είναι κάτι κακό η αξιολόγηση αλλά σε συγκεκριμένο βαθμό 

και ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε χώρας. Υπάρχουν χώρες που την 

χρειάζονται πολύ περισσότερο από εμάς.  

⎯ Νομίζω όμως ότι πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο κίνητρο για να 

μπορέσουν οι ακαδημαϊκοί να ασχοληθούν μόνο με την ποιότητα διδασκαλίας. 

⎯ Τα λεφτά;  

⎯ Φυσικά. Δεν μπορείς να απαιτείς ως κράτος από επιστήμονες να 

ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τη διδασκαλία και την έρευνα όταν δεν 

τους βοηθάς οικονομικά να το κάνουν.  

⎯ Ναι, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να τους πληρώνει καλά. 

Βέβαια, και στην Αγγλία, όταν πρωτοξεκίνησα να δουλεύω στο Πανεπιστήμιο 

ο μισθός ήταν ισάξιος ενός ιατρού. Πολύ υψηλός. Τώρα, εν έτη 2008, ο μισθός 

του ακαδημαϊκού έχει πέσει πολύ σε σχέση με άλλα καλοπληρωμένα 

επαγγέλματα στην Αγγλία. Είναι σχεδόν ο μισός. Ένας μέσος μισθός. Πλέον, 

το να δουλεύεις στο Πανεπιστήμιο δεν θεωρείται από τις καλύτερα 

πληρωμένες εργασίες, εκτός αν είσαι πολύ επιτυχημένος. Τώρα είμαστε υπό 

διαπραγματεύσεις με το κράτος για αυτό. 

⎯ Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.   

⎯ Εγώ ευχαριστώ.  
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ΗΜΙ-ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Με τον Αχιλλέα Γραβάνη  

 
⎯ Κύριε Γραβάνη, είστε καθηγητής Φαρμακολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση. Πείτε μας λίγα λόγια για την αρχή αυτή. 

⎯ Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι είναι ανεξάρτητη αρχή, με 6 αντιπροσώπους - 

μέλη των ΑΕΙ και 3 αντιπροσώπους – μέλη των ΤΕΙ. Όπως όλες οι ανεξάρτητες 

αρχές, υπάγεται κατευθείαν στο Κοινοβούλιο και ελέγχεται από αυτό. Τα μέλη 

διορίζονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων και έχουν ως σκοπό τη διεξαγωγή και 

επιτήρηση της διαδικασίας της αξιολόγησης.  

⎯ Και φτάνουμε στη «λέξη- κλειδί» της συζήτησής μας. Εφαρμόζεται η 

αξιολόγηση τελικά στην Ελλάδα; Για να υπάρχει αυτή η αρχή, μάλλον εφαρμόζεται. 

⎯ Θα σας πω στη συνέχεια σε τι φάση βρισκόμαστε σήμερα. Καταρχήν όμως να 

σας πω πρώτα ότι ο νόμος της αξιολόγησης έχει ψηφιστεί από τη Βουλή από το 2005. 

Τώρα είμαστε στη φάση της πρώτης εφαρμογής της αξιολόγησης στα ελληνικά 

ανώτατα ιδρύματα. Με βάση το νόμο η διαδικασία χωρίζεται σε δύο στάδια: την 

εσωτερική και την εξωτερική αξιολόγηση94. Η εσωτερική, δηλαδή εν μέσω των 

Ιδρυμάτων, γίνεται με την ευθύνη των μελών ΔΕΠ και με την ομάδα μελών της 

Επιτροπής. Η εξωτερική αξιολόγηση, που ακολουθεί την εσωτερική, γίνεται με 

καθηγητές του εξωτερικού, Έλληνες ομογενείς κατά προτίμηση, που να είναι 

σχετικοί με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει η εξεταζόμενη Σχολή, εκτός αν δεν 

υπάρχουν αντίστοιχοι ομογενείς του εξωτερικού, οπότε και επιλέγονται οι αντίστοιχοι 

ξένοι καθηγητές, από Ιδρύματα του εξωτερικού. Το κριτήριο «επιλογής» τους βέβαια 

δεν είναι αυθαίρετο. Μιλάμε για διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες στα 

αντικείμενα που ασχολούνται και διδάσκουν. Κληρώνεται λοιπόν πενταμελής 

Επιτροπή που διαβάζει την έκθεση αξιολόγησης του κάθε Ιδρύματος και μετά πάει 

στο τάδε Ίδρυμα αυτοπροσώπως και κάνει την έρευνά της: μιλάει με διδάσκοντες, 

διοικητικούς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και αποφοίτους, 

κάνει μια καταγραφή των εξοπλισμών και υποδομών, κλπ. Με όλα αυτά τα στοιχεία 

μετά γράφει την εξωτερική έκθεση αξιολόγησης και την οποία στέλνει στην ΑΔΙΠ, 

                                                 
94 Βλέπε εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας στις σελίδες 32-35. 
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ως απάντηση της εσωτερικής αξιολόγησης. Η εξωτερική αξιολόγηση κρίνεται από 

την ΑΔΙΠ και επιστρέφεται στο περί ού ο λόγος Ίδρυμα, το οποίο έχει δικαίωμα να 

διατυπώσει σχόλια, που γνωστοποιούνται στην πενταμελή Επιτροπή που συνέταξε 

την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης. Τα μέλη με τη σειρά τους μπορούν να 

ανταπαντήσουν στα σχόλια. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί δύο φορές από κάθε 

πλευρά.  

⎯ Ενδιαφέρουσα διαδικασία…Αλλά το ερώτημά μου είναι στην Ελλάδα, σε ποια 

φάση της διαδικασίας αυτής βρισκόμαστε; 

⎯ Υπάρχουν 490 ΑΕΙ και ΤΕΙ στην χώρα μας. Από αυτά, τα 170 είναι στη φάση 

που έχουν εκλέξει την ομάδα για την εσωτερική αξιολόγηση. Τα 50 από αυτά έχουν 

μάλιστα καταθέσει την έκθεση και, από αυτά, τα πέντε έχουν ήδη αξιολογηθεί από 

την πενταμελή Επιτροπή του εξωτερικού. Και για του λόγου το αληθές, τα πέντε 

Ιδρύματα αυτά είναι τα εξής: α) το Φυσικό Τμήμα του ΑΕΙ Κρήτης, β) το Τμήμα 

Μηχανολόγων του ΤΕΙ Κρήτης, γ) το Τμήμα Υπολογιστών του ΤΕΙ Κρήτης, δ) το 

Τμήμα Μηχανικών Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΕΙ Θράκης και ε) το Τμήμα 

Χημείας και Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.  

⎯ Α, μάλιστα! Και αυτή η περίφημη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης που 

συντάσσουν τα τμήματα τι περιλαμβάνει; 

⎯ Θα σας πω. Πρώτον περιλαμβάνει το στόχο του Τμήματος και τους σκοπούς 

που υπηρετεί. Δεύτερον, εξετάζει αν αυτοί οι στόχοι είναι επίκαιροι και αν έχουν 

επιτευχθεί και σε ποιο βαθμό. Αν θέλουν αλλαγές, ποιες, γιατί και προς ποιο 

ακαδημαϊκό στόχο; Τρίτον, εξετάζει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. 

Ανταποκρίνεται στους στόχους του Τμήματος; Σε ποιο ποσοστό; Πρέπει να αλλάξει 

και, αν ναι, με ποιο τρόπο; Επίσης εξετάζεται το ερευνητικό έργο: η ποσότητα, η 

ποιότητα, οι αναφορές, η χρηματοδότηση, οι υποτροφίες που μοιράζει, η υποδομή 

του, τα βραβεία που πήρε, οι καινοτομίες που έκανε, τα συνέδρια που διεξήγαγε, η 

τεχνογνωσία και η τεχνολογία που χρησιμοποίησε στο ερευνητικό έργο, κλπ. Ακόμα, 

εξετάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες για τους φοιτητές, η ποιότητά τους και η 

παραγωγικότητά τους. Τέλος, εξετάζεται η σχέση του Ιδρύματος με το κοινωνικό 

σύνολο, ποιες ανάγκες του εκπληρώνει κλπ.  Όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες 

μαζεύονται και, μέσω έντυπου υλικού, συνοψίζονται σε μια έκθεση.  

⎯ Εσείς τι έργο παράγετε ως μέλος της ΑΔΙΠ; 
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⎯ Εγώ είμαι ένα από τα μέλη που κρίνουν την έκθεση αυτή εσωτερικής 

αξιολόγησης και διεκπονούν βάσει αυτής την εξωτερική έκθεση. 

⎯ Και μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε την προσωπική 

σας γνώμη για την αξιολόγηση.  

⎯ Καταρχήν πιστεύω ότι την αξιολόγηση την οφείλει η Δημόσια Εκπαίδευση στο 

κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να υπάρχει κοινωνική λογοδοσία. Οι μόνοι που δεν 

κάνουν «απογραφή», ενώ παίρνουν χρήματα, και μάλιστα δημόσια, είναι τα ΑΕΙ…!!! 

⎯ ………….. 

⎯ Και δεύτερον, πιστεύω ότι η αξιολόγηση βοηθάει να διαπιστώσουμε τι έχουμε 

κάνει, που βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε στο στόχο μας, αν χρειάζεται 

αναδιάρθρωση, που βρίσκεται στην πρόοδό του το ΑΕΙ. Δηλαδή, ένα σύστημα 

αξιολογικό θα λύσει τα εξής: 

Α. Θα μας βοηθήσει να βρούμε στοιχεία ώστε να αλλάξουμε την πορεία της 

εκπαίδευσης προς την ποιότητα, θα μας δείξει προς τα πού και πως. Οδηγεί τα ΑΕΙ 

στην ανεξαρτησία .  

Β. Τα Ιδρύματα χαρακτηρίζονται από τα μέσα ενημέρωσης ως διεφθαρμένα. Για να 

αλλάξουμε λοιπόν αυτή την αντίληψη που έχει διαμορφωθεί και να αποδείξουμε ότι 

αξίζουμε να χρηματοδοτηθούμε πρέπει να δώσουμε στοιχεία, επιστημονικής 

προέλευσης, θα επιδείξουμε τα προβλήματά μας, θα φανούμε πιο υπεύθυνοι κι έτσι 

θα μπορέσουμε να απαιτήσουμε περισσότερα κονδύλια. Γιατί, μετά από κάθε 

αξιολόγηση, για να έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία, το κάθε μέλος του Τμήματος 

κάνει ένα report στη Βουλή και ζητάει λύσεις στα προβλήματα του Τμήματος (μέσα 

σε αυτά θα είναι και η χρηματική βοήθεια). 

⎯ Άρα, θεωρείτε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο αναγκασμένη από τα ευρωπαϊκά 

standards να προβεί σε ένα αξιολογικό σύστημα, αλλά θα βοηθήσει πολύ και αυτήν 

καθεαυτή την κατάσταση που επικρατεί. Αυτό που βλέπουμε στα πανώ των 

διαδηλώσεων «Η παιδεία νοσεί».  

⎯ Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει πίσω στην εποχή που έχει ανακύψει. Είμαστε, 

καλώς ή κακώς, στην εποχή της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας. Η χώρα 

μας δεν έχει άλλη επιλογή, εάν θέλει να αναπτυχθεί.  

⎯ Και γιατί πιστεύετε ότι οι φωνές αντίδρασης προς την αξιολόγηση επιμένουν 

να την πολεμάνε; Ποια πιστεύετε ότι είναι τα επιχειρήματά τους; Οι φοιτητές που 
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αντιδρούν στην  αξιολόγηση πιστεύουν ότι θα εμπλακεί στη δημόσια παιδεία το 

κεφάλαιο και η ιδιωτικοποίηση και θα πληγεί ο δημόσιος χαρακτήρας της.  

⎯ Οι φωνές αυτές, φοιτητές και καθηγητές, υποκινούνται από ιδία 

συμφέροντα…Δε συμφωνώ ότι θα εμπλακεί το κεφάλαιο…Ίσα- ίσα που θα υπάρχει 

περισσότερη διαφάνεια στο Δημόσιο ΑΕΙ και θα προτιμάται από τα ιδιωτικά. Το 

τονίζω ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία χωρίς αξιολόγηση. Τα κόμματα που δεν θέλουν 

την αξιολόγηση είναι αυτά που μονίμως αντιδρούν για να δηλώσουν τη 

διαφοροποίησή τους από τα μεγάλα κόμματα. Οι φοιτητές υποκινούνται από 

καθηγητές και διοικητικούς, μέλη αυτών των κομμάτων, που εκ των πραγμάτων 

φοβούνται να αξιολογηθούν. Και αυτό γιατί έχουν φτωχά βιογραφικά ή δεν 

κοπιάζουν στη ζωή τους για να κατακτήσουν με την αξία τους τον τίτλο που 

κατέχουν, είτε αυτός είναι διοικητικός είτε ακαδημαϊκός, αλλά με άλλου είδους 

μέσα...  

⎯ Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα; 

⎯ Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει το Δημόσιο ΑΕΙ είναι ο δρόμος της 

αξιολόγησης. 

⎯ Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου διαθέσατε και για την αξιόλογη 

συζήτηση που είχαμε.  

⎯ Παρακαλώ, ευχαρίστησής μου. 
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ΗΜΙ-ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (τηλεφωνική) 
Με τον Βλάχο Ιωάννη 

 
⎯ Κύριε Βλάχο, είστε καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονικής του ΤΕΙ Κρήτης. Επίσης 

είναι μέλος της ΑΔΙΠ για τα ΤΕΙ. Ο κύριος Γραβάνης μάλιστα με πληροφόρησε ότι 

το Τμήμα σας είναι στη φάση της συγγραφής της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης.  

⎯ Ναι, μάλιστα.  

⎯ Ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας. Πείτε μας λίγα λόγια για την αξιολόγηση 

των ανώτατων Ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Ξέρουμε από τον κύριο Γραβάνη ότι περνάει 

από τα «χωράφια» της ΑΔΙΠ, της οποίας τη λειτουργία μας περιέγραψε εκτενώς ο 

συνάδελφός σας.  

⎯ Α, ωραία. Με κάλυψε λοιπόν. 

⎯ Αυτό που θέλω να μάθω από σας είναι η γνώμη σας για όλο αυτό το εγχείρημα 

που διενεργεί η ΑΔΙΠ. Πιστεύετε ότι θα φέρει αποτελέσματα; Πού οδηγούμαστε;  

⎯ Η άποψή μου είναι ότι αν γίνει σωστά η αξιοποίηση των εκθέσεων εξωτερικής 

αξιολόγησης, θα βοηθήσει στην αναβάθμιση ποιότητας στην εκπαίδευση. Τα στοιχεία 

των εκθέσεων θα δείξουν τις αδυναμίες και θα υποδείξουν τις λύσεις.  

⎯ Κάποιοι φοβούνται ότι η αξιολόγηση θα φέρει ανταγωνισμό και υποβάθμιση 

κάποιων Ιδρυμάτων έναντι κάποιων άλλων, κι έτσι θα οδηγηθούν σε κλείσιμο.  
⎯ Αυτό το φοβούνται γιατί δεν ξέρουν ότι ΔΕΝ θα δημοσιευθεί κάποια 

διαβάθμιση και σύγκριση μεταξύ των Ιδρυμάτων. Κινδυνολογούν πως η αξιολόγηση 

θα έχει ως αποτέλεσμα την κατηγοριοποίηση των πανεπιστημίων σε «καλά» και 

«κακά», αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Η αξιολόγηση θα έχει 

καθαρά υποστηρικτικό ρόλο προς τα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Δεν θα 

υπάρξει «λίστα καλών και κακών» Πανεπιστημίων. Απλά θα δημοσιευθούν τα 

καταγεγραμμένα «δυνατά» και «αδύναμα» σημεία του κάθε Ιδρύματος, οι εκθέσεις 

εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος π.χ. 

απόφοιτος μαθητής, γονέας, ερευνητής, πολιτικός, δημοσιογράφος, αν θέλει στοιχεία 

για κάποιο συγκεκριμένο Τμήμα, να τα βρει διαθέσιμα, επίσημα και ενημερωμένα. 

Αν τώρα αυτό προκαλέσει σταδιακά την υποβάθμιση κάποιων Τμημάτων, καλώς να 

γίνουν συγχωνεύσεις για να μην υπάρχουν πτυχία χωρίς αντίκρισμα και 

επιβαρύνονται από αυτά οι φορολογούμενοι πολίτες.  
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⎯ Γι’ αυτό πιστεύετε ότι κάποια Τμήματα δεν δέχονται να συμμετέχουν στην 

αξιολόγηση; Φοβούνται τη σύγκριση και «το κλείσιμο»; 

⎯ Να σας πληροφορήσω σε αυτό το σημείο ότι όλα πλέον τα Τμήματα είναι 

αναγκασμένα να εφαρμόσουν, αργά ή γρήγορα, την αξιολόγηση. Και αυτό γιατί στη 

Σύνοδο των Πρυτάνεων στο Ναύπλιο, που έγινε πριν λίγες εβδομάδες (Δεκέμβριος, 

2008) για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, ο Υπουργός είπε ότι όσα Τμήματα δεν δέχονται 

να προχωρήσουν στην εσωτερική αξιολόγηση ΔΕΝ θα έχουν δικαίωμα να λάβουν 

μέρος στο πρόγραμμα και ΔΕΝ θα χρηματοδοτηθούν.  Στενεύουν τα περιθώρια και 

δεν τους συμφέρει να χάσουν τα κονδύλια… 

⎯ Είδωμεν λοιπόν. 

⎯ Το συμπέρασμα που θέλω να κρατήσετε, και το οποίο δεν νομίζω ότι θα 

διαφωνήσει κανείς, είναι ότι η ποιότητα στην εκπαίδευση είναι επιτακτική ανάγκη 

και περνάει μόνο από το δρόμο της αξιολόγησης.  

⎯ Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.  

⎯ Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να εκφράσω τη γνώμη μου.  

⎯ Καλό σας βράδυ. 

⎯ Επίσης. 
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ΗΜΙ-ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Με τον Διονύση Γράβαρη 

 
⎯ Κύριε Γράβαρη, είστε καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης εδώ και αρκετά χρόνια. Εξειδικευμένο αντικείμενο μελέτης 

σας; 

⎯ Δημόσιες Πολιτικές γενικότερα και Εκπαιδευτική Πολιτική ειδικότερα.  

⎯ Άρα, άμεσα συναφές με αυτό που θέλω να συζητήσουμε. 

⎯ Με την αξιολόγηση. 

⎯ Ναι. Πείτε μου λίγα λόγια, τι σημαίνει για έναν πολιτικό επιστήμονα 

«αξιολόγηση»; 

⎯ Για να σχηματιστεί μια πολιτική, πάντα ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

σχηματίζεται και συζητείται η ατζέντα πολιτικής, μετά χαράσσονται τα μέσα 

υλοποίησής της, εφαρμόζεται και στο τέλος γίνεται η αξιολόγηση της πολιτικής. 

Είναι λοιπόν άμεσα συνυφασμένη με την διαδικασία της παραγωγής πολιτικής. Και 

μπορούν να αξιολογηθούν είτε τα μέσα υλοποίησης της πολιτικής είτε οι στόχοι αν 

ήταν αυτοί που ανταποκρίνονται στην κοινωνία. Πάντα όμως πρέπει να υπάρχει μια 

προϋπόθεση για να εφαρμοστεί αξιολόγηση. 

⎯ Ποια; 

⎯ Να υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει ένα 

αξιολογικό σύστημα ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στην παιδεία, κυρίως δε 

της ελληνικής. Αλλά ο ελληνικός νόμος της αξιολόγησης είναι κάτι άλλο. 

⎯ Τι θέλετε να πείτε; 

⎯ Στην Ελλάδα, ο νόμος αυτός που ψηφίστηκε επί Γιαννάκου έγινε κατ’ επείγον 

εν όψει του συνεδρίου του Bergen στο οποίο έπρεπε να παρουσιάσουμε τις προτάσεις 

μας ως χώρα και να κερδίσουμε τη χρηματοδότηση. Έγινε μια σύγχυση με τα 

ΕΠΕΑΕΚ, τα οποία χρηματοδοτούσαν προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και 

Κατάρτισης, ενώ εμείς τα χρησιμοποιήσαμε για την χρηματοδότηση της εθνικής 

εκπαίδευσης. Όμως οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι διαφορετικοί από 

αυτούς της Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης. Άρα, το να αξιολογήσουμε τα 

αποτελέσματα αυτών είναι μάλλον μάταιο, γιατί το αντικείμενο είναι από τη αρχή 

συγχεόμενο.  Επομένως, ποιους δείκτες να βάλουμε; 

⎯ Η ΑΔΙΠ έχει ορίσει κάποιους δείκτες.  
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⎯ Ναι, αλλά οι δείκτες αυτοί, αν τους δεις στην ουσία τους, μετράνε ποιότητα 

παροχής υπηρεσιών, που αφορούν την απασχόληση και όχι τις πολιτικές. Δεν 

αξιολογείται με τους δείκτες αυτούς το ακαδημαϊκό έργο, αλλά η ποιότητα των 

εργασιών και υπηρεσιών, έτσι όπως τις δέχονται οι «χρήστες» (=φοιτητές). Πρέπει να 

ξέρουμε ΤΙ αξιολογούμε!  

⎯ Πιστεύετε δηλαδή ότι θα έπρεπε να υπάρχουν άλλου είδους δείκτες;  

⎯ Φυσικά.  

⎯ Ποιους προτείνετε; 

⎯ Κανονικά θα πρέπει να αξιολογείται α) η μεταφορά γνώσης, η μαθησιακή 

λειτουργία, η σεμιναριακή λειτουργία, η ερευνητική λειτουργία, και β) η 

κοινωνικοποιητική λειτουργία της γνώσης, δηλαδή αν ο φοιτητής έχει διαμορφώσει, 

αποφοιτώντας από το εκάστοτε Τμήμα, προσωπικότητα, κριτική σκέψη, συγκριτική 

σκέψη και τέτοια. 

⎯ Δηλαδή υπάρχουν πιστεύετε άλλα προβλήματα, πιο ουσιώδη, που πρέπει να 

αποτιμηθούν.  

⎯ Βέβαια.  

⎯ Και ποιος θα κρίνει ποιοι δείκτες καταδεικνύουν ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό 

σύστημα; 

⎯ Τα standards των ποιοτικών κριτηρίων θα πρέπει να προέρχονται από πρότυπα 

εκπαιδευτικά συστήματα, π.χ. της Γαλλίας, της Αμερικής, όχι της Αγγλίας.  

⎯ Γιατί όχι της Αγγλίας; 

⎯ Η Αγγλία κατέδειξε στοιχεία ανταγωνισμού από την αξιολόγηση και 

εμπορευματοποίησε την ανώτατη εκπαίδευση. Δεν το θεωρούμε “best practice”. 

⎯ Πείτε μου κάποια παραδείγματα δεικτών που πρέπει να αλλάξουν. 

⎯ Πρώτο π.χ.: ο δείκτης για το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων στην αγορά 

εργασίας δεν είναι αντικείμενο που θα έπρεπε να ενδιαφέρει το Ίδρυμα. Αυτό αφορά 

τον δημόσιο φορέα απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ). Δεύτερο π.χ.: ο δείκτης για τα 

σεμινάρια δεν υπάρχει. Αν ακούσουμε τους δείκτες, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

της Παντείου φαίνεται καλύτερο από το δικό μας. Όμως, το Τμήμα της Παντείου δεν 

περιλαμβάνει στον οδηγό σπουδών καθόλου σεμινάρια, ενώ εμείς προσφέρουμε 

αρκετά σε κάθε εξάμηνο.  Τρίτο π.χ.: αξιολογούνται οι δημοσιεύσεις των καθηγητών. 

Δεν βρίσκω το λόγο να γίνεται αυτό, αφού πάλι οι δημοσιεύσεις, για να κριθούν θα 

δωθούν στους ίδιους που έχουν την πρόσβαση στις μεγάλες ξένες εκδοτικές, άρα 
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καταλήγουμε πάλι σε στεγανά. Οι ίδιοι οι καθηγητές κρίνουν δημοσιεύσεις 

συναδέλφων. Τέταρτο π.χ. : γιατί να αξιολογείται η έρευνα σε όλα τα Τμήματα 

εξίσου; Αφού άλλο όγκο ερευνητικού έργου μπορεί να έχει το Φυσικό, το Χημικό, 

και άλλο το Πολιτικό, το Κοινωνιολογικό…Δεν είναι όμοια αντικείμενα. Δεν 

μπορούν να συγκριθούν.  

⎯ Άρα, το συμπέρασμα είναι να μη γίνει αξιολόγηση; 

⎯ Όχι, δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που όπως είπα είναι μέρος της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και πρέπει να υπάρχει, όχι μόνο στην εκπαίδευση, σε κάθε 

πολιτική. Υπάρχουν όμως δυστυχώς τα στενά πλαίσια και οι κανονισμοί των 

Τμημάτων που πρέπει να τηρηθούν, άρα δεν υπάρχει αυτοτέλεια και αυτοδυναμία, 

ώστε να διαχειριστούμε οι ίδιοι τα «κακώς κείμενα».  

⎯ Και τι προτείνετε να γίνει; 

⎯ Καταρχήν, να ξεκαθαριστεί η Δια Βίου Μάθηση από την εκπαίδευση. Έπειτα, 

να γίνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια και να μπαίνουν σε λεπτομέρειες, για να 

διορθώνουν τα «κακώς κείμενα». 

⎯ Και τι απαντάτε σε αυτούς που είναι εξ’ ολοκλήρου κατά της αξιολόγησης; 

Γιατί πιστεύετε ότι το κάνουν; 

⎯ Αυτοί που δεν θέλουν καθόλου την αξιολόγηση είναι αυτοί που φοβούνται την 

κριτική του έργου τους και της ακαδημαϊκής τους πορείας. Είναι κατεστημένα 

συμφέροντα που δεν θέλουν να πληγούν. Πάντα έτσι γίνεται… 

⎯ Κάποιοι όμως φοβούνται ότι θα κλείσουν αρκετά Τμήματα ανά την Ελλάδα, αν 

εφαρμοστεί αυτό το σύστημα. 

⎯ Ναι, πρέπει τελικά να δούμε το λόγο που γίνεται η αξιολόγηση. Για να 

χρηματοδοτηθούν κάποια Τμήματα και όχι κάποια άλλα και ποια; Τα «καλά» ή τα 

«αδύναμα». Αν και δε νομίζω ότι θα υπάρξει τέτοιος ανταγωνισμός εδώ. Κάθε Τμήμα 

λειτουργεί βάσει κάποιων πλεονεκτημάτων του από κάποιο άλλο.  

⎯ Αν όμως όντως δεν «αξίζουν»  κάποια Τμήματα να υφίστανται και να 

«μοιράζουν πτυχία»; 

⎯ Ωραία, και γιατί ιδρυθήκαν αφού δεν «αξίζουν»; Οι ίδιοι που τα ιδρύσανε 

θέλουν να τα αξιολογήσουν για να τα κλείσουν; Δεν είναι άτοπο;  

⎯ Μάλλον... 

⎯ Άρα υπάρχει αναξιοπιστία του συστήματος που ξεκινάει από τα πάνω προς τα 

κάτω. Την ίδια δηλαδή πορεία που ακολουθεί και η αξιολόγηση. Άρα μάλλον πρέπει 
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να γίνει κάτι πιο βαθύ…ίσως επαναπροσδιορισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το 

συμπέρασμα είναι ότι στην Ελλάδα πρέπει η αξιολόγηση να ξεκινήσει εκ βαθέων και 

σε πολύ σημαντικότερους δείκτες από αυτούς που προτείνονται.  

⎯ Κύριε Γράβαρη, ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέσατε και για την 

ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε.  

⎯ Κι εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.  

⎯ Ευχαριστώ. 
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