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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013-2015

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενι-
κής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) 
ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 και αποτελεί μία και-
νοτόμα πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ που ως κεντρικό στόχο 
έχει την υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής της 
σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και των εργασιακών 
σχέσεων. 

Ο σκοπός της δράσης και του έργου του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 
είναι εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός (και 
σε καμία περίπτωση δεν είναι κερδοσκοπικός). Πρωταρ-
χικά αποβλέπει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δομών 
και στρατηγικών για τη μετάβαση όλων στην κοινωνία 
της γνώσης καθώς και στην ανάπτυξη ενός συστήματος 
αξιολόγησης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών 
σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής 
και άτυπης). Οι ειδικότεροι στόχοι του φορέα εστιάζουν 
στην αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των πολιτών σε 
όλο το σύστημα εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και 
άτυπης), στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης σε όλες τις μορφές της, στη διασύνδεση 
της εκπαίδευσης με την απασχόληση, στη μελέτη-κατα-
γραφή-αξιολόγηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγ-
ματικότητας και στη διερεύνηση προτύπων καλής πρα-
κτικής στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών. 

Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του οι κύριοι τομείς 
δραστηριότητας του φορέα είναι:

 f ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των τεσσάρων βαθμί-
δων του συστήματος Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης 
της ΓΣΕΕ (Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, 
Βασική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, Ακαδημία της 
Εργασίας, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών-Συμβούλων 
Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης),

 f η υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης 
για εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου το-
μέα καθώς και για αυτοαπασχολούμενους με στόχο 
την επαγγελματική τους ενδυνάμωση μέσα από την 
ανάπτυξη των οριζόντιων και κοινωνικών τους δε-
ξιοτήτων,

 f η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας 
και ιδιωτικής) σε πεδία που εντάσσονται στο ευρύ-
τερο πλαίσιο των διαρκών εξελίξεων στο χώρο της 
εκπαίδευσης,

 f η μελέτη, καταγραφή και αξιολόγηση της ελληνικής 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας καθώς και η διε-
ρεύνηση των βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμογή 
των εκπαιδευτικών πολιτικών,

 f η διασύνδεση με διεθνή ερευνητικά κέντρα, φιλικά 
διακείμενα στις δυνάμεις της εργασίας, για κοινή 
δράση σε θέματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης,

 f η ανάπτυξη συνέργειας στους προαναφερθέντες 
τομείς με άλλα ευρωπαϊκά κράτη – ιδίως της Βαλ-
κανικής.

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ διατηρεί στενή συ-
νεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με τις εκπαιδευτικές 
Ομοσπονδίες, με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ), με το ΚΕΕ, με το Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, με την ΟΙΕΛΕ καθώς και με όλους τους 
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας.

Με άξονα τα παραπάνω το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ την τελευταία 
τριετία σχεδίασε και υλοποίησε τα ακόλουθα προγράμ-
ματα/δράσεις: 

Εισαγωγικά
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Προγράμματα	/	Δράσεις

Στόχος και αναγκαιότητα παρέμβασης: 

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, συμπλέοντας με τη στρατηγική επιλο-
γή της ΓΣΕΕ για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και 
τη δημιουργία μαθησιακής κουλτούρας εντός των  χώ-
ρων εργασίας καθώς και την προώθηση της διαρκούς 
επιμόρφωσης των εργαζομένων, προέβη στο σχεδιασμό 
και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για τους δη-
μόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Έναυσμα για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των συγκεκριμένων πα-
ρεμβάσεων, πέραν των μελετών διεθνούς και εγχώριας 
βιβλιογραφίας, αποτέλεσε το διαρκώς αυξανόμενο εν-
διαφέρον των συνδικάτων για την άμβλυνση των κοι-
νωνικών ανισοτήτων και την ποιοτική αναβάθμιση του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

Ειδικότερα, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι-
κών, ως καθοριστικός παράγοντας ποιότητας του εκπαι-
δευτικού έργου, είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι 
εκπαιδευτικοί μετασχηματίζουν συνεχώς την πρακτική 
τους μέσα από την εμπειρία και τη συμμετοχή τους σε 
τυπικές και άτυπες δραστηριότητες εντός και εκτός σχο-
λείου. Η επαγγελματική ανάπτυξη αποβλέπει στην ενί-
σχυση της σχέσης των εκπαιδευτικών με τη γνώση, την 
παιδαγωγική πρακτική και το κοινωνικό περιβάλλον. 

Οι διαστάσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης συνδέονται 
με τη διά βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η ανα-

γκαιότητα της οποίας ενισχύεται λόγω των συνεχών με-
ταβολών στα περιβάλλοντα των κοινωνιών μάθησης. Οι 
αλλαγές αυτές δημιουργούν νέες ανάγκες σε σχέση με 
τα προσόντα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και γενικότερα 
με το ρόλο του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη κοινωνία. 

Ιδιαίτερα η επιμόρφωση με κέντρο το σχολείο (ενδοσχο-
λική επιμόρφωση) αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσμα-
τική δραστηριότητα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκ-
παιδευτικών, καθώς αφενός αναδεικνύει τη μονάδα (ή 
δίκτυα σχολείων) σε φορείς επιμόρφωσης, ενώ παράλ-
ληλα αντιμετωπίζει την αναντιστοιχία μεταξύ αναγκών 
και προγράμματος όπως και το «ακαδημαϊκό» μοντέλο 
μετάδοσης γνώσεων.

Στόχοι του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ μέσω της παρούσας δρά-
σης ήταν:

α) να αναδείξει και να αξιοποιήσει την εμπειρία των εκ-
παιδευτικών στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη·

β) να συμβάλει καθοριστικά, με προτάσεις και δράσεις, 
στη βελτίωση των όρων άσκησης του εκπαιδευτικού 
λειτουργήματος και στη διαμόρφωση μίας νέας εκπαι-
δευτικής πρακτικής που να ανταποκρίνεται στις νέες 
προκλήσεις του εκπαιδευτικού στην τάξη·

Δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και υποστήριξης 
εκπαιδευτικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων

1)
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γ) να εκθέσει σε βάθος τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο εκπαιδευτικός, να καταγράψει και να προβάλει 
πιθανές λύσεις για αυτά·

δ) να προβάλει καλές πρακτικές εκπαίδευσης της χώ-
ρας, να τις αναδείξει επίσης διεθνώς και ιδιαίτερα να 
διερευνήσει καλές πρακτικές εκπαίδευσης από προ-
ηγμένες εκπαιδευτικά χώρες της Ε.Ε. προκαλώντας 
τον κοινωνικό διάλογο, τις δημόσιες παρεμβάσεις, την 
ανταλλαγή και τη σύνθεση απόψεων, τη συμπληρωμα-
τικότητα και τη συνέργεια των δράσεων·

ε) να φέρει σε επαφή την ελληνική εκπαιδευτική κοι-
νότητα με συναδέλφους από άλλες χώρες, προκειμέ-
νου να αναπτυχθούν συνεργασίες μέσω των οποίων θα 
αναδειχθεί και θα μπορέσει να αξιοποιηθεί στους κόλ-
πους της η διεθνής εμπειρία· 

στ) να παράσχει δυνατότητες αναβάθμισης του εκπαι-
δευτικού έργου μέσα από προγράμματα συνεργασίας με 
αντικείμενο το ίδιο το έργο του εκπαιδευτικού στην τάξη 
(λ.χ. προγράμματα ανταλλαγής πληροφοριών και μαθη-
σιακών προτύπων)·

ζ) να συμβάλει, μέσα από την ευαισθητοποίηση των εκ-
παιδευτικών, στην αυτενέργεια και την απελευθέρωση 
των δημιουργικών τους δυνάμεων·

η) να δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης, ενδυνά-
μωσης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε όλους 
τους συντελεστές που απαρτίζουν την εκπαιδευτική 
κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς)·

θ) να  συμβάλει στη ανάπτυξη και καλλιέργεια μιας δι-
αφορετικής κουλτούρας στο χώρο των εκπαιδευτικών, 
πιο ανοικτής και ευεπίφορης στην αλλαγή, τη διαφο-
ρετικότητα, την καινοτομία, τον ευρωπαϊκό και διεθνή 
νεωτερισμό.

Μεθοδολογία υλοποίησης - Καινοτομία

1) Ενδοσχολικός χαρακτήρας δράσης

Η ενδοσχολική επιμόρφωση είναι μια αποκεντρωμένη 
και ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, η οποία λειτουργεί 
συμπληρωματικά με άλλες μορφές, όπως είναι η εισα-
γωγική και η περιοδική επιμόρφωση. Αφορά το διδα-
κτικό προσωπικό συγκεκριμένων σχολείων ή δικτύου 
όμορων σχολείων και αποτελεί στρατηγική βελτίωσης 
του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται σε αυτά. Ο 
επιμορφωτής στην ενδοσχολική επιμόρφωση, ως επι-
μορφωτής ενηλίκων, οφείλει να αναπτύσσει δεξιότητες 
συντονισμού των ομάδων καθώς και δεξιότητες επι-
κοινωνίας-παρέμβασης. Οφείλει να έχει επαρκή γνώση 
του αντικειμένου που διδάσκει και αποτελεσματική με-
θόδευση στην ιεράρχηση των στόχων, τη δόμηση του 
υλικού, το συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής. Ρόλος 
του είναι να διευκολύνει, να κινητροδοτεί, να εκμαιεύει 
τη δημιουργία και όχι να κατευθύνει. Η ευθύνη για την 
επιτυχία της ενδοσχολικής επιμόρφωσης μοιράζεται με-
ταξύ του επιμορφωτή και του επιμορφούμενου.  Η συ-
γκεκριμένη μορφή επιμόρφωσης παρουσιάζει τα εξής 
πλεονεκτήματα:

 f Καλύπτει άμεσα τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκ-
παιδευτικών μιας σχολικής μονάδας ή ενός δικτύου 
όμορων σχολείων.

 f Κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς για την ενεργή 
συμμετοχή τους στη διεξαγωγή και την αξιολόγηση 
του επιμορφωτικού προγράμματος. 

Η ενδοσχολική επιμόρφωση δίνει την ευκαιρία στους 
εκπαιδευτικούς να συνδυάσουν τις υπάρχουσες γνώ-
σεις με τις νέες, να αξιολογούν και να εφαρμόζουν στην 
πράξη τα νέα δεδομένα. Επιπλέον προωθεί τη συνεργα-
σία και την ανταλλαγή παιδαγωγικών απόψεων με άλ-
λους συναδέλφους του ιδίου ή διαφορετικών σχολείων. 
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Παράλληλα ενθαρρύνει την ατομική αλλά και τη συλλο-
γική επαναξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Η συγκεκριμένη δράση συμπορεύονταν τόσο με τις 
προτάσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ), όσο και τις νέες επιστημονικές τάσεις σε διεθνές 
επίπεδο καθώς και με τις επιταγές της Ε.Ε. που αφο-
ρούν το πεδίο της επιμόρφωσης και οι οποίες μεταξύ 
άλλων επισημαίνουν την ανάγκη για: α) Ενίσχυση της 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης με εφαρμογή της μεθόδου 
της αναπτυξιακής εποπτείας και του μοντέλου έρευ-
νας-δράσης, β) Σχεδιασμό και υλοποίηση επιμορφωτι-
κών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται κατά τρό-
πο ρεαλιστικό και αποτελεσματικό στις επιμορφωτικές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές ιδιαιτερότητες σε σχέση πάντα και με τις τάσεις 
που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ε.Ε., γ) Σχεδια-
σμό και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για 
την προώθηση της εφαρμογής καινοτομιών, δ) Χρήση 
ενεργητικών-συμμετοχικών μεθόδων επιμόρφωσης 
που συνάδουν με τις αρχές και τις πρακτικές της εκ-
παίδευσης ενήλικων για την καλλιέργεια δεξιοτήτων 
διά βίου μάθησης στους επιμορφούμενους, και ε) Πα-
ραγωγή αξιόπιστου εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού 
υλικού (έντυπου και ψηφιακού).

2) Κριτήρια επιλογής σχολικών μονάδων

Τα ενδοσχολικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε σχο-
λικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης της επικράτειας.

Κύριο κριτήριο στην επιλογή των περιοχών αποτέλεσε 
η όσο το δυνατόν πληρέστερη διάχυση της δράσης στο 
σύνολο των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας. 
Παράλληλα, η επιλογή έγινε κατόπιν συζητήσεων και 

διαβούλευσης με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι ενδεικτικές πε-
ριοχές όπου έλαβε χώρα η υλοποίηση της δράσης ήταν 
περιοχές με συγκεκριμένα κοινωνικά και εκπαιδευτικά 
χαρακτηριστικά (λ.χ. υψηλά ποσοστά σχολικής διαρρο-
ής, υψηλά ποσοστά ανεργίας κ.λπ.).

Όσον αφορά την επιλογή συγκεκριμένων σχολικών μο-
νάδων, αυτή έγινε με βάση τα κάτωθι:

 f Εκδήλωση ενδιαφέροντος της σχολικής μονάδας 
για συμμετοχή στις επιμορφώσεις.

 f Αποδεδειγμένη ευαισθητοποίηση της σχολικής μο-
νάδας σε θέματα σχολικής παραβατικότητας και 
σχολικής βίας (συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητο-
ποίησης, ενημερωτικές δράσεις κ.ά.). 

 f Προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών σε πα-
ρόμοιες δράσεις.

 f Κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του μα-
θητικού δυναμικού της εκπαιδευτικής μονάδας που 
ανάγουν σε προτεραιότητα την υλοποίηση των επι-
μορφώσεων.

 f Επαρκής υλικοτεχνική υποδομή.

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό πως η υποβολή αίτη-
σης συμμετοχής των σχολικών μονάδων γίνονταν με τη 
σύμφωνη γνώμη του συνόλου του συλλόγου διδασκό-
ντων. 

3) Μεικτό σύστημα εκπαίδευσης (Blended learning) 
και e-learning

 f Το εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με σύ-
στημα μεικτής εκπαίδευσης· υπήρχε παράλληλα 
δηλαδή συμβατική διδασκαλία και ηλεκτρονική 
μάθηση (e-learning). Μέσω του blended learning 
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η εκπαιδευτική διαδικασία είχε τα ακόλουθα χαρα-
κτηριστικά:

 f Ταυτόχρονη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης μά-
θησης.

 f Τόσο οι συμβατικές μέθοδοι διδασκαλίας όσο και το  
e-learning ήταν κατά κύριο λόγο ασύγχρονες και 
στηρίζονταν σε επιλεγμένες περιπτώσεις μελέτης 
(case studies).

 f Οι περιπτώσεις μελέτης (case studies) παρείχαν 
στους εκπαιδευόμενους εναλλακτικές διαδρο-
μές-απαντήσεις. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά 
πρωτεύουσας σημασίας τον ενεργό ρόλο του επι-
μορφωτή καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, 
καθώς ο επιμορφωτής καλούνταν να επεξηγήσει 
αλλά και να διατυπώσει τα χαρακτηριστικά της εκά-
στοτε εναλλακτικής διαδρομής. Παράλληλα ο επι-
μορφωτής καλούνταν, μέσω του διαλόγου με τους 
εκπαιδευόμενους, να καταλήξει στην κατάλληλη 
κάθε φορά εναλλακτική ώστε να θεραπευτεί με τον 
ορθότερο τρόπο η εκάστοτε περίπτωση μελέτης.

Το “e-Learning” (ηλεκτρονική μάθηση), είναι η εξ απο-
στάσεως διαδικασία εκπαίδευσης, όπου η μαθησιακή 
διαδικασία εκτελείται μέσα από τις σύγχρονες τεχνο-

λογίες, όπως προγράμματα υπολογιστών και τηλεπι-
κοινωνιακά προηγμένα συστήματα. Το συμβατικό εκ-
παιδευτικό υλικό αξιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος με τις κατάλληλες προσαρμογές και 
μετατράπηκε σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό κατάλλη-
λο για την αξιοποίησή του σε ηλεκτρονική πλατφόρμα 
μάθησης. Συνεπώς γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω 
πως η χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και 
σύγχρονων ΤΠΕ αποτέλεσαν έναν βασικό πυλώνα της 
παρούσας δράσης.  

4) Μητρώο επιμορφωτών

Για τις ανάγκες του εν λόγω Προγράμματος συστάθηκε 
ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιμορφωτών. Στο συγκε-
κριμένο μητρώο είχαν τη δυνατότητα να εγγραφούν οι 
επιμορφωτές, οι οποίοι πληρούσαν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές (τυπικά προσόντα, προϋπηρεσία) για τον 
εκάστοτε θεματικό κύκλο. Το μητρώο παρέμεινε ανοι-
χτό καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. 

Οι ενδοσχολικές παρεμβάσεις του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ υλο-
ποιήθηκαν σε δύο διακριτές φάσεις, οι οποίες αναλύο-
νται παρακάτω:
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Ι) «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας από τους κοινωνικούς εταίρους με αξιοποίη-
ση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην 
Ελλάδα αλλά και διεθνώς - Διακρατικές συνεργασίες 
στο χώρο της εκπαίδευσης».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρείχε στη ΓΣΕΕ ευκαιρία 
παρέμβασης στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με ου-
σιαστικές δράσεις που αφορούν κυρίως την άμβλυνση 
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, την ευαισθητοποίηση 
της εκπαιδευτικής κοινότητας με έμφαση στους μαθη-
τές και τους εκπαιδευτικούς, τις διακρατικές συνεργασί-
ες μεταξύ σχολικών μονάδων και την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, ειδική σημασία 
είχαν οι ακόλουθες δύο δράσεις:

α) Επιμόρφωση-ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών: 

Στοιχεία δράσης:

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνονταν οι 
ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Εκπαιδευτικοί και διά βίου μάθηση. Στόχος του 
συγκεκριμένου Θεματικού Κύκλου ήταν η ανάπτυ-
ξη των παρακάτω θεματικών πεδίων:

 Q Θεωρητική αποσαφήνιση των εννοιών «διά βίου 
μάθηση», «διά βίου εκπαίδευση» και «διά βίου κα-
τάρτιση».

 Q Οργάνωση και διοίκηση δομών Διά Βίου Εκπαίδευ-
σης: Θεσμικό Πλαίσιο & Φορείς Παροχής της Διά 
Βίου Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

 Q Κίνητρα, διαρροή και εμπόδια για τη συμμετοχή στα 
προγράμματα της Διά Βίου Εκπαίδευσης.

2. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Στό-
χος του συγκεκριμένου Θεματικού Κύκλου ήταν η 
ανάπτυξη των παρακάτω θεματικών πεδίων:

 Q Μέθοδοι και τεχνικές επαγγελματικού προσανατο-
λισμού του ατόμου.

 Q Εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση.

 Q Ενίσχυση και ανάπτυξη της αυτοαντίληψης του ατό-
μου.

 Q Διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

 Q Επαγγελματικός σχεδιασμός (μετά την αξιολόγηση 
των παραπάνω).

 Q Ανάπτυξη διεπιστημονικών γνώσεων και βασικών 
δεξιοτήτων Εκπαιδευτή-Συμβούλου.

 Q Προγράμματα και στρατηγικές που προάγουν την 
εκπαιδευτική, κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη 
των μαθητών.

3. Βελτίωση συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό 
σύστημα ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Στον 
συγκεκριμένο Θεματικό Κύκλο αναπτύχθηκαν οι 
ακόλουθοι θεματικοί άξονες:

 Q Ορισμός, πιθανές αιτίες και κατηγορίες «μαθησια-
κών δυσκολιών».

 Q Συμπτώματα και τεχνικές διάγνωσης-αξιολόγησης 
των «μαθησιακών δυσκολιών».

 Q Ενδεδειγμένοι τρόποι παρέμβασης-θεραπείας ατό-
μων με «μαθησιακές δυσκολίες».

4. Πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό και διαπολι-
τισμική εκπαίδευση. Στον συγκεκριμένο Θεματικό 
Κύκλο αναπτύχθηκαν οι ακόλουθοι θεματικοί άξο-
νες:
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 Q Δράσεις διαπολιτισμικότητας με γεωγραφικό προ-

σανατολισμό και έμφαση στις περιοχές που συ-

γκεντρώνουν μεγάλο πληθυσμό-στόχο, όπως π.χ. 

Θράκη για Πομάκους, δυτική Αττική και δυτική 

Αθήνα για μετανάστες κ.λπ.

 Q Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευ-

ση στην εποχή της «Παγκοσμιοποίησης». Κύρια εκ-

παιδευτικά μοντέλα στις πολυπολιτισμικές κοινωνί-

ες από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα.

 Q Διαπολιτισμική εκπαίδευση και η θρησκευτική της 

διάσταση στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Συνο-

πτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πολιτικών 

διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα 

και σύνδεσή τους με την καθημερινή εκπαιδευτική 

πρακτική.

5. Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Στον συγκε-

κριμένο Θεματικό Κύκλο αναπτύχθηκαν οι ακόλου-

θοι θεματικοί άξονες:

 Q Διοίκηση και διαχείριση προβλημάτων σχολικής τά-

ξης / μονάδος.

 Q Σχολική βία και ανήλικη παραβατικότητα: Τρόποι 

πρόληψης και αντιμετώπισής τους.

 Q Σχολικός εκφοβισμός (bullying) και αξιοποίηση 

ανάλογων περιστατικών-εμπειριών για το σχεδια-

σμό προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης.

 Q Ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου.

 Q Ψυχολογία της οικογένειας.

 Q Κοινωνική ψυχολογία και σχολείο. Ψυχομετρικά 

εργαλεία στο χώρο της εκπαίδευσης.

6. Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Στο συγκε-

κριμένο Θεματικό Κύκλο αναπτύχθηκαν οι παρακά-
τω θεματικές ενότητες: 

 Q Εκμάθηση βασικών γνώσεων χειρισμού του Η/Υ, 
που περιλαμβάνουν βασικές έννοιες Πληροφορικής 
και εξοικείωση με το λειτουργικό περιβάλλον των 
Windows.

 Q Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του MS Office: 
Word, Excel, PowerPoint, Internet / Outlook (Υπη-
ρεσίες διαδικτύου / επικοινωνίας), εργαλεία απα-
ραίτητα για τον σύγχρονο εργαζόμενο και ιδιαίτερα 
για τον εκπαιδευτικό. 

 Q Εκμάθηση των θεμελιωδών αρχών παιδαγωγικής 
αξιοποίησης των ΤΠΕ καθώς και των κυρίαρχων 
θεωρητικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με τη 
μάθηση με τη βοήθεια Νέων Τεχνολογιών.

 Q Απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, 
για την παιδαγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού 
λογισμικού και των εργαλείων γενικής χρήσης.

 Q Καλλιέργεια του τρίπτυχου «γνώσεις, δεξιότητες 
και στάσεις» μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ.

Όλοι οι θεματικοί κύκλοι είχαν διάρκεια 50 ωρών, οι 
οποίες κατανεμήθηκαν σε 30 ώρες διά ζώσης και 20 εξ 
αποστάσεως επιμόρφωση. 

Στο πλαίσιο, επίσης, της συγκεκριμένης δράσης επιμορφώ-
θηκαν περίπου 500 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί σε 24 σχολι-
κές μονάδες στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. 

β) Διακρατικές συνεργασίες σχολείων, τάξεων, 
τμημάτων: Ο σκοπός της δράσης αυτής ήταν:

 Q η ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα στις εκπαι-
δευτικές κοινότητες, 
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 Q η δημιουργία δικτύων πληροφόρησης και ανταλλα-
γής εμπειριών,

 Q η  σφυρηλάτηση κοινών δεσμών και συνδέσμων,

 Q η ανάπτυξη και διαμόρφωση κοινών αξιών, κωδί-
κων επικοινωνίας, ηθικών και πολιτισμικών προτύ-
πων και συμβόλων,

 Q η διαμόρφωση μιας κοινής πολιτισμικής ευρωπαϊ-
κής ταυτότητας και συνείδησης,

 Q η ανταλλαγή προβληματισμών, δημιουργικών ανα-
ζητήσεων και προοπτικών στο πλαίσιο του σύγχρο-
νου ευρωπαϊκού γίγνεσθαι,

 Q ο γόνιμος διάλογος ανάμεσα σε  μαθητές που ως εκ-
κολαπτόμενοι πολίτες του αύριο θα τους απασχολή-
σουν θέματα όπως η παράδοση, η ιστορική μνήμη, 
η κοινωνική και πολιτισμική συνείδηση, η τοπική, 
περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή ανάπτυξη,

 Q ο εκπαιδευτικός και επιστημονικός διάλογος ανά-
μεσα σε διδάσκοντες για θέματα που σχετίζονται με 
την άσκηση του έργου τους, τις προκλήσεις, τα όρια 
και τις δυνατότητες της αποστολής τους στο σύγ-
χρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, υλοποιήθηκαν πέντε 
(5) διακρατικές συνεργασίες μεταξύ τάξεων γυμνασίου 
και λυκείου ελληνικών σχολείων με αντίστοιχες τάξεις 
σχολείων της Βαρκελώνης, της Ολλανδίας, της Κ. Ιτα-
λίας, της Γαλλίας και του Βελγίου, οι οποίες στέφθηκαν 
με μεγάλη επιτυχία και αποτέλεσαν σημαντική εμπειρία 
για τους μαθητές και τους καθηγητές που συμμετείχαν. 
Στις διακρατικές συνεργασίες συμμετείχαν περίπου 150 

άτομα, μαθητές και εκπαιδευτικοί, από δημόσια και ιδι-

ωτικά σχολεία.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δια-
κρατικές συνεργασίες:

 Q Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης – Μουσικό Γυμνά-

σιο Παλλήνης – Istituto Comprensivo di Corigliano 

d’Otranto – Scuola Media “Don Bosco” di Cutrofiano: 

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των εν λόγω επι-

σκέψεων είχε ως γενικό θέμα τον «Πολιτισμό».

 Q Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης – MBO 

Life Sciences, AOC Friesland του Leeuwarden της 

Ολλανδίας: Η θεματική της διακρατικής αυτής συ-

νεργασίας αφορούσε τις διαδικασίες παρασκευής 

τυροκομικών προϊόντων και γενικότερα την ενημέ-

ρωση σχετικά με τις διάφορες μεθόδους που ακο-

λουθούνται κατά την παραγωγική διαδικασία.

 Q Λεόντειο Λύκειο Πατησίων – 6ο Γυμνάσιο Νέας Ιω-

νίας – Maristes La Immaculada Βαρκελώνης: Το 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων των εν λόγω επισκέ-

ψεων είχε ως γενικό θέμα το «Περιβάλλον».

 Q Γυμνάσιο και Ενιαίο Λύκειο Οινοφύτων – Ελληνικό 

Γυμνάσιο και Λύκειο Βρυξελλών: Η θεματική της εν 

λόγω συνεργασίας ήταν «Ελλάδα, Ευρώπη, Περι-

βάλλον: Η εκπαιδευτική κοινότητα ευαισθητοποιεί-

ται».

 Q Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης – 

Lycée Agricole «La Cazotte» (Πόλη St. Affrique, 

Τουλούζη): Η θεματική της εν λόγω συνεργασίας 

αφορούσε τη «Διαδικασία παραγωγής τυριού».
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ΙΙ) «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών»

Η εν λόγω δράση είναι επί της ουσίας συνέχεια της 
προηγούμενης και ο τίτλος των Πράξεων ήταν «Δρά-
σεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών». Για τη δεύτερη αυτή φάση του 
προγράμματος και συγκεκριμένα για τους επτά (7) προ-
σφερόμενους Θεματικούς Κύκλους, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 
δέχτηκε συνολικά περισσότερες από 500 αιτήσεις από 
σχολεία όλης της επικράτειας (πλην του Άξονα Προτε-
ραότητας 3 –Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο–, ο οποίος 
ήταν μη επιλέξιμος για χρηματοδότηση) και πραγματο-
ποίησε 112 ενδοσχολικά σεμινάρια σε όλη τη χώρα – 56 
σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας. 

Οι επτά (7) διαθέσιμοι Θεματικοί Κύκλοι ήταν οι ακό-
λουθοι:

1. Σχολική διαρροή. Είναι παραδεκτό ότι η αντιμε-
τώπιση της μαθητικής διαρροής είναι ζήτημα που, 
πέρα από την κεντρικά καθορισμένη εκπαιδευτική 
πολιτική, αφορά την εκπαιδευτική μονάδα και τους 
εκπαιδευτικούς. Είναι λοιπόν αναγκαίο οι εκπαιδευ-
τικοί να ενημερωθούν, να αξιοποιήσουν τις θέσεις 
και τις εμπειρίες τους στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
μονάδας και να συνδιαμορφώσουν την εσωτερική 
πολιτική της μονάδας στο συγκεκριμένο κρίσιμο ζή-
τημα. Στην εν λόγω θεματική ενότητα μελετήθηκαν, 
μεταξύ άλλων, τα αίτια της μαθητικής διαρροής, η 
σύνδεση της μαθητικής διαρροής με την ανεργία, 
οι εκπαιδευτικές ανισότητες εντός του ελληνικού 
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, τα κοινωνικά 
και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ατόμων που 
«διαρρέουν» από το εκπαιδευτικό σύστημα, τρόποι 
αντιμετώπισης του φαινόμενου της διαρροής τόσο 

από την Πολιτεία όσο και από τους ίδιους τους εκ-
παιδευτικούς, πρακτικές επανένταξης στην εκπαί-
δευση ατόμων που εγκατέλειψαν το σχολείο κ.ο.κ.  

Ενδεικτικά, τα σεμινάρια περιλάμβαναν τα παρακάτω 
θεματικά πεδία:

 Q Αίτια μαθητικής διαρροής – Ελληνική και ευρωπα-
ϊκή εμπειρία.

 Q Παράγοντες μαθητικής διαρροής: Κοινωνικοί/οικο-
γενειακοί και σχολικοί.

 Q Σύνδεση κοινωνικών ανισοτήτων και μαθητικής δι-
αρροής.

 Q Κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά χαρακτηρι-
στικά των ομάδων «υψηλού κινδύνου».

 Q Τρόποι και μεθοδολογίες πρόληψης και αντιμετώπι-
σης του φαινομένου της μαθητικής διαρροής.

2. Σχολική βία και παραβατικότητα. Σκοπός του συ-
γκεκριμένου Θεματικού Κύκλου ήταν: η μελέτη της 
έκτασης και του περιεχομένου του φαινομένου της 
ενδοσχολικής βίας σύμφωνα με υπάρχουσες έρευ-
νες, η καταγραφή του εθνικού και διεθνούς πλαι-
σίου, η αποτύπωση των υπαρχουσών δομών και 
ενεργειών αντιμετώπισής του, η καταγραφή ανα-
γκών στο χώρο του σχολείου, η παραγωγή κατάλ-
ληλου υλικού και εργαλείων για εκπαιδευτικούς, 
γονείς και μαθητές καθώς και η προετοιμασία δι-
κτύωσης και συνεργασίας κατάλληλα επιμορφωμέ-
νων εκπαιδευτικών.

Οι επιμέρους θεματικές ενότητες των εν λόγω σεμι-
ναρίων ήταν οι ακόλουθες:

 Q Τι σημαίνει «σχολική βία». Ενδεικτικό περιεχό-
μενο: Η ενδοσχολική βία συχνά είναι καλυμμένη, 
μακριά από δασκάλους για να μην υπάρχουν επι-
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πτώσεις και παρεμβάσεις. Οι συνηθέστεροι χώροι 
που εκδηλώνεται είναι το προαύλιο, η τάξη, οι του-
αλέτες, οι σχολικοί διάδρομοι, η διαδρομή από ή 
προς το σχολείο. 

 Q Μορφές σχολικής βίας / bullying. Ενδεικτικό 
περιεχόμενο: Κοροϊδία, σωματική επαφή, αρπαγή ή 
καταστροφή πραγμάτων του παιδιού-αποδέκτη της 
βίαιης συμπεριφοράς, απειλές και εκφοβισμός, ρα-
τσιστικές δηλώσεις και συμπεριφορές,  φωτογρά-
φηση ή μαγνητοσκόπηση χωρίς τη συγκατάθεση 
του άλλου κ.λπ.

 Q Το προφίλ των παιδιών που είναι ευάλωτα στη 
σχολική βία. Ενδεικτικό περιεχόμενο: Περισσό-
τερο ευάλωτα είναι όσα παιδιά διαφέρουν απ’ την 
ομάδα λόγω: εμφάνισης, καλής ή κακής απόδοσης 
στα μαθήματα, τρόπου ομιλίας, οικογενειακής κα-
τάστασης, εθνικής ή φυλετικής καταγωγής κ.λπ.

 Q Μύθοι, παρερμηνείες, διαστρεβλώσεις, προκα-
ταλήψεις και λανθασμένες πεποιθήσεις γύρω 
από τη σχολική βία. Ενδεικτικό περιεχόμενο: Σχο-
λική βία δεν ασκούν μόνο τα αγόρια, σχολική βία 
δεν ασκούν μόνο οι «κακοί» μαθητές, η σχολική 
βία δεν αποτελεί κάτι φυσιολογικό στη σχολική ζωή 
παιδιών και εφήβων κ.λπ.

 Q Τρόποι αντιμετώπισης από τον εκπαιδευτι-
κό ενός παιδιού που έγινε μάρτυρας σχολικής 
βίας. Ενδεικτικό περιεχόμενο: Τρόποι προσέγγισης 
του παιδιού, η κακώς εννοούμενη μαθητική «αλλη-
λεγγύη», η ανάγκη να μιλάμε αληθινά για τους άλ-
λους και του εαυτούς μας κ.λπ.

 Q Λόγοι που οδηγούν ένα παιδί να ασκήσει σχο-
λική βία. Ενδεικτικό περιεχόμενο: Φαινόμενα βίας 
στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, ύπαρξη 

κάποιας ιδιαιτερότητας που δυσχεραίνει το παιδί 
στις διαπροσωπικές του σχέσεις, το παιδί εξανα-
γκάζεται να ασκήσει σχολική βία από συμμαθητές 
του κ.λπ.

 Q Τρόποι να διακρίνει ο εκπαιδευτικός ένα παιδί 
που κακοποιείται στο σχολείο. Ενδεικτικό περι-
εχόμενο: Το παιδί αποφεύγει τις τουαλέτες και δεν 
θέλει να βγει για διάλειμμα, το παιδί αργεί να έρθει 
ή δεν θέλει να έρθει ή δεν έρχεται σχολείο, πέφτει 
η σχολική του απόδοση και παρουσιάζει μειωμένο 
ενδιαφέρον στα μαθήματα κ.λπ.

 Q Τρόποι αντιμετώπισης από τον εκπαιδευτικό 
περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς από 
μαθητές εντός ή εκτός του σχολικού χώρου. Εν-
δεικτικό περιεχόμενο: Ενημέρωση της οικογένειας, 
ενημέρωση της διεύθυνσης και του συλλόγου διδα-
σκόντων, προσέγγιση «θύματος-θύτη» κ.λπ. 

3. Σχολείο και απασχόληση. Στόχος του συγκεκρι-
μένου Θεματικού Κύκλου, ο οποίος απευθύνο-
νταν κυρίως σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 
Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές 
(ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.), ήταν η ενημέρωση και η ευ-
αισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για 
το θέμα της σύνδεσης του σχολικού θεσμού με την 
αγορά εργασίας σε μια εποχή όπου η ανεργία πλήτ-
τει ως επί το πλείστον τους νέους και αποδυναμώ-
νει σταδιακά το περιεχόμενο και την προοπτική των 
σπουδών. Ευαισθητοποίηση, επίσης που στόχευε 
σε θέματα συμπράξεων των κοινωνικών εταίρων 
(εργαζομένων-εργοδοτών), των εκπαιδευτικών 
φορέων και των οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, 
σε δράσεις και ενέργειες οι οποίες συμβάλουν στη 
δομική και οργανική σύνδεση των εκπαιδευτικών 
μηχανισμών με τη σφαίρα της απασχόλησης.
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Θεματικές ενότητες των εν λόγω σεμιναρίων:

 Q Επισκόπηση των δομών, των φορέων και των μορ-
φών απασχόλησης στην αγορά εργασίας (δημόσι-
ος τομέας, ευρύτερος δημόσιος τομέας, ελεύθερο 
επάγγελμα, αυτό-απασχόληση,  ιδιωτικός τομέας, 
μισθωτή εργασία, εκ περιτροπής εργασία κ.λπ.).

 Q Βασικές έννοιες του σύγχρονου οικονομικού συ-
στήματος και κατανόηση του εθνικού διεθνούς οι-
κονομικού περιβάλλοντος.

 Q Η αγορά εργασίας και ο ρόλος της στην επαγγελμα-
τική ανάπτυξη και προσαρμογή του ατόμου.

 Q Παθογένειες στη λειτουργία της αγοράς (ανεργία, 
υποαπασχόληση, ετεροαπασχόληση κ.λπ.) και οι 
επιπτώσεις τους στην εξέλιξη του ατόμου και της 
κοινωνίας.

 Q Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην απασχόληση. Τυπικά 
προσόντα και πιστοποίηση των προσόντων.

 Q Σύνδεση της διά βίου μάθησης με το τυπικό σύστη-
μα εκπαίδευσης.

 Q Οι προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα και σε άλ-
λες χώρες της Ε.Ε.

 Q Επαγγέλματα με ανοδική τάση στην αγορά εργασί-
ας.

 Q Επαγγέλματα με πτωτική τάση στην αγορά εργασί-
ας.

 Q Παραδοσιακές – Σύγχρονες μορφές απασχόλησης – 
Ευέλικτες μορφές εργασίας.

 Q Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και απασχόλη-
ση.

 Q Σύνδεση προγράμματος σπουδών με απασχόληση.

4. Εκπαιδευτικοί και διά βίου μάθηση. Στο πλαίσιο 
της δυναμικής η οποία έχει αναπτυχθεί σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο την τελευταία δεκαετία και με δεδομένο 
ότι η χώρα μας υπολείπεται σε θεσμούς και συμ-
μετοχή στη διά βίου μάθηση, η εκπαιδευτική κοι-
νότητα αποτελεί την κρίσιμη μάζα που μπορεί να 
συμβάλει με σθένος στη διαδικασία ενδυνάμωσης 
και ενίσχυσης των πολιτικών διά βίου μάθησης στην 
Ελλάδα, μεταλαμπαδεύοντας αυτή τη νέα κουλτού-
ρα μάθησης σε όλο το φάσμα των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Θεματικός 
Κύκλος απευθύνονταν κυρίως σε εκπαιδευτικούς 
που διδάσκουν σε τμήματα της Β’ και κυρίως της Γ’ 
Λυκείου, ώστε να υπάρξει άμεση σύνδεση της τυ-
πικής εκπαίδευσης με τις δομές Διά Βίου Μάθησης 
που λειτουργούν εντός και εκτός χώρας. Επιπλέον 
μέσα στις πολιτικές διά βίου μάθησης ενυπάρχουν 
σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, καινοτομίας 
και ευημερίας, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί οφείλουν 
όχι μόνο να γνωρίζουν αλλά και να αξιοποιήσουν 
στο πλαίσιο της καθημερινής εκπαιδευτικής πρά-
ξης.

Ειδικότερα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επικε-
ντρώθηκε στα κάτωθι θέματα:

 Q Οργάνωση και διοίκηση δομών Διά Βίου Εκπαί-
δευσης: Θεσμικό Πλαίσιο και Φορείς Παροχής 
της Διά Βίου Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Νέες 
προοπτικές μετά την ενεργοποίηση των Δήμων 
και της Τοπικής Κοινωνίας (Καλλικράτης). Ενη-
μέρωση των εκπαιδευτικών για τους στόχους, τη 
σημασία, το θεσμικό πλαίσιο και τη λειτουργία των 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο της δυνα-
μικής των «Καλλικρατικών» Δήμων.

 Q Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή στα προ-
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γράμματα της Διά Βίου Εκπαίδευσης. Παρουσία-
ση σχετικών καλών πρακτικών από την Ελλάδα και 
την Ευρώπη.

 Q Εργαλεία και καινοτομίες στο χώρο της διά βίου 
μάθησης. Θέματα πιστοποίησης προσόντων, εθνικό 
και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων (NQF και EQF), 
πιστοποίηση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων 
κατάρτισης (ECVET) κ.λπ.

 Q Πρακτικές σύνδεσης της διά βίου μάθησης με το 
τυπικό σύστημα της εκπαίδευσης.

 Q Πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης εκπαί-
δευσης και σύνδεση με την τυπική εκπαίδευση.

 Q Διά βίου μάθηση και απασχόληση στο πλαίσιο 
της τοπικής κοινωνίας.

 Q Πρακτικές αξιολόγησης και βελτίωσης των προ-
γραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.  

5. Σχολείο – Εκπαιδευτικοί – Τοπική Κοινωνία και 
εκπαιδευτικές ανισότητες. Ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα 
είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της εκ-
παιδευτικής κοινότητας πάνω στο ζήτημα των εκ-
παιδευτικών ανισοτήτων και των κοινωνικών δια-
φορών μέσα στο σχολείο, αφού σε μεγάλο βαθμό 
οι διαφορές αυτές αποτυπώνονται στον μαθητικό 
πληθυσμό και ειδικότερα στις επιδόσεις τους, την 
ακαδημαϊκή τους πορεία, την επαγγελματική τους 
προοπτική, το πολιτισμικό τους κεφάλαιο, την κα-
θημερινή τους στάση απέναντι στη ζωή και την 
κοινωνία. Προτάθηκε λοιπόν η ευαισθητοποίηση 
της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδιαίτερα των 
εν ενεργεία εκπαιδευτικών πάνω σε ένα διαχρο-
νικό πρόβλημα της εκπαιδευτικής πολιτικής, το 
οποίο κατά κανόνα και σύμφωνα με όλες τις εκτι-
μήσεις θα καταστεί επιτακτικά αντιμετωπίσιμο. Το  

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ μπόρεσε να συμμετάσχει στη δια-
δικασία επιλογής συγκεκριμένων περιοχών, με 
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της « Έκθεσης για την 
Εκπαίδευση» που ετησίως δημοσιεύει, τα οποία 
αποτυπώνουν τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης 
στη χώρα μας (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο).

6. Εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Σκοπός του συ-
γκεκριμένου Θεματικού Κύκλου ήταν η παροχή 
κατάλληλης βιωματικής διά βίου εκπαίδευσης σε 
συνδυασμό με τη διδακτική εμπειρία, ώστε οι εκ-
παιδευτικοί να πραγματοποιούν μια αρχική διάγνω-
ση, να εντοπίζουν επιτυχώς τυχόν προβλήματα, να 
διαχειρίζονται την αναπηρία αποτελεσματικά και να 
παραπέμπουν σε αρμόδιες υπηρεσίες (λ.χ. ΚΔΑΥ) 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επιμέρους στό-
χοι του προγράμματος ήταν: α) η –επιστημονικού 
επιπέδου– παρεχόμενη γνώση στο γνωστικό αντι-
κείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με 
τη χρήση μικροδιδασκαλιών και την παρουσίαση 
περιστατικών που αφορούν τη σχολική πράξη και 
όχι τη στείρα θεωρία, β) η  ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών στη διαχείριση αναπηρίας και των 
ενταξιακών πρακτικών, γ) η διαχείριση της διαφο-
ρετικότητας στη σχολική πράξη, δ) η υιοθέτηση μιας 
διεπιστημονικής πρότασης/διδακτικής μέσα από 
την αποδοχή της αναπηρίας στην κοινωνία και την 
εκπαίδευση, ε) οι εκπαιδευτικές στρατηγικές προς 
την κατεύθυνση ενός σχολείου «για όλους» – οι 
κοινωνικοί ρατσισμοί στο εσωτερικό της κοινωνίας 
αφορούν κυρίως σε θέματα αναπηρίας, θρησκείας, 
τάξης, φύλου, ηλικίας και υγείας, στ) η απόκτηση 
νέων βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων, αλλά και 
η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών, ώστε να εξα-
σφαλισθούν καλύτερες προϋποθέσεις ισότητας ευ-
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καιριών και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού 
για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στα πλαίσια  του εν λόγω Θεματικού Κύκλου, η επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών επικεντρώθηκε στα κά-
τωθι θεματικά πεδία:

 Q Αυτισμός.

 Q Αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού.

 Q Σύνδρομο Asperger.

 Q Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Δυσλεξία, δυσορθο-
γραφία, δυσαριθμησία.

 Q Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.

 Q Εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με νοητική καθυ-
στέρηση. 

 Q Ανάπτυξη και διαταραχές του λόγου.

 Q Ένταξη - ισότιμη συνεκπαίδευση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες στο Γενικό Σχολείο.

 Q Εκπαιδευτικές ανάγκες ατόμων με οπτικές δυσλει-
τουργίες.

7. Εισαγωγή και διαχείριση καινοτομίας στην εκπαι-
δευτική κοινότητα. Κάθε σχολική μονάδα που θέ-
λει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και 
ανάγκες της κοινωνίας οφείλει να προβαίνει σε αλ-
λαγές, εισάγοντας καινοτομίες που σκοπός τους θα 
είναι η βελτίωση των σχολικών αποτελεσμάτων. Το 
θέμα της εισαγωγής καινοτομιών στην εκπαίδευση 
απασχόλησε πολλούς ερευνητές αλλά περισσότερο 
τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι τις εφαρμόζουν (Ζα-
βλανός, 2003). Οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν με 
το περιβάλλον τους και είναι οι άμεσοι παραλήπτες 
οποιωνδήποτε αλλαγών συντελεστούν. O Fullan 
(1991) αναφέρει ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη για 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, γιατί αρκετοί από 

αυτούς νιώθουν συχνά απογοήτευση, ματαίωση και 

ανία λόγω του σχολείου. Επομένως, σύμφωνα με 

τον ίδιο το συγγραφέα, η αλλαγή πρέπει να οδηγεί 

σε βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους μαθητές 

και ταυτόχρονα να αυξάνει την ικανοποίηση των εκ-

παιδευτικών από την εργασία τους. 

Ενδεικτικά τα σεμινάρια περιλάμβαναν τα παρακάτω:

 Q Η εκπαίδευση ως ανοικτό σύστημα και η ανάγκη για 

αλλαγή.

 Q Καινοτομία,  αλλαγή και μεταρρύθμιση: Οριοθέτηση 

των όρων.

 Q Θεωρίες της αλλαγής στην εκπαίδευση.

 Q Διαδικασίες και μοντέλα εισαγωγής καινοτομιών.

 Q Η σχολική μονάδα ως φορέας αλλαγής και εισαγω-

γής καινοτομιών.

 Q Ο ρόλος του διευθυντή στην εισαγωγή καινοτομιών.

 Q Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εισαγωγή καινο-

τομιών.

 Q Η «αντίσταση» στην αλλαγή και η διαχείρισή της.

 Q Κριτική μελέτη περιπτώσεων εισαγωγής καινοτομί-

ας στα σχολεία.

 Q Παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών από εκπαιδευ-

τικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 Q Η καινοτομία στους διαφόρους κλάδους της επιστή-

μης και η αξιοποίησή της στη διδασκαλία (φυσικές  

επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές 

επιστήμες, νέες τεχνολογίες κ.α.).
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Το κάθε σεμινάριο περιλάμβανε 35 ώρες επιμόρφωση 
–25 διά ζώσης και 10 εξ αποστάσεως – και υπολογίζεται 
πως συνολικά επιμορφώθηκαν περισσότεροι από 2.500 
εν ενεργεία εκπαιδευτικοί.

Επισκέψεις μελέτης (study visits):

Για τον κάθε Θεματικό Κύκλο είχε προβλεφθεί και υλο-
ποιήθηκε μια επίσκεψη μελέτης (study visit) σε επιλεγ-
μένο φορέα του εξωτερικού. Οι επισκέψεις μελέτης που 
πραγματοποιήθηκαν και στις οποίες συνολικά συμμετεί-
χαν περί τους 200 εκπαιδευτικούς ήταν οι ακόλουθες: 

 f 1oς Θεματικός Κύκλος «Μαθητική διαρροή»: 
Λονδίνο (Institute of Education), 27-28 Ιουνίου 
2014. Στην εν λόγω επίσκεψη μελέτης συμμετείχαν 
50 εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν επιτυχώς 
το προαναφερθέν σεμινάριο του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Την 
πρώτη μέρα της επίσκεψης μελέτης διακεκριμένοι 
καθηγητές μίλησαν στους Έλληνες εκπαιδευτικούς 
για το ζήτημα της μαθητικής διαρροής αλλά και για 
τρόπους αντιμετώπισής του φαινομένου. Στη συ-
νέχεια οι εκπαιδευτικοί είχαν την δυνατότητα να 
χωριστούν σε ομάδες και να παρακολουθήσουν το 
workshop της αρεσκείας τους, έχοντας ως υποχρέ-
ωση να παραδώσουν συναφή εργασία στο τέλος του 
σεμιναρίου. Η δομή του προγράμματος ήταν παρεμ-
φερής και τη δεύτερη μέρα, με τις πρωινές διαλέξεις 
να ακολουθούνται από σεμινάρια όπου συμμετείχαν 
όλοι οι εκπαιδευτικοί. Το πρόγραμμα ολοκληρώθη-
κε με τη στρογγυλή τράπεζα στην οποία έλαβε μέρος 
πλήθος ακαδημαϊκών από το Institute of Education. 
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην εν 
λόγω επίσκεψη μελέτης δήλωσαν ενθουσιασμένοι 
για την εμπειρία τους έχοντας αποκομίσει πολύτιμες 

θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την αντιμε-
τώπιση του φαινομένου της μαθητικής διαρροής. 

 f 2oς Θεματικός Κύκλος «Σχολική βία και πα-
ραβατικότητα»: Παρίσι (Académie de Créteil), 
20-21 Νοεμβρίου 2014. Στην εν λόγω επίσκεψη 
μελέτης συμμετείχαν 25 εκπαιδευτικοί που παρα-
κολούθησαν επιτυχώς το εν λόγω σεμινάριο του 
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Ειδικότερα, την πρώτη ημέρα της 
επίσκεψης η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθη-
κε την Αcademie de Creteil, τη μεγαλύτερη εκπαι-
δευτική διεύθυνση του Παρισιού, η οποία έχει υπό 
την επίβλεψή της περίπου 1.000.000 μαθητές 130 
διαφορετικών εθνικοτήτων, ενώ επιπλέον έχει υπό 
τον έλεγχό της τις πλέον υποβαθμισμένες περιο-
χές της γαλλικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζει τη μέγιστη δυνατή εμπειρία σε θέματα 
πρόληψης και αντιμετώπισης ζητημάτων σχολικής 
βίας και παραβατικότητας. Στη συνέχεια η ελληνική 
αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το collège Henri-Rol-
Tanguy, όπου ενημερώθηκε από τα στελέχη της 
σχολικής μονάδας για τον τρόπο λειτουργίας, τον 
ενεργό ρόλο των γονέων και μαθητικών κοινοτήτων 
στη σχολική ζωή, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης 
φαινομένων ενδοσχολικής βίας. Τέλος, η ελληνική 
αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τα πρωτοβάθμια σχο-
λεία του συγκροτήματος Jacques Solomon, στο 
υποβαθμισμένο προάστιο Champigny, όπου ενη-
μερώθηκε από τους Γάλλους εκπαιδευτικούς για τα 
προβλήματα της σχολικής καθημερινότητας σε ένα 
ιδιαιτέρως δύσκολο και απαιτητικό μαθησιακό πε-
ριβάλλον.

Ποσοτικοποίηση	Σεμιναρίων
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 f 3ος Θεματικός Κύκλος «Σχολείο και απασχό-
ληση»: Άαρχους, Δανία (Aarhus Tech), 27-28 
Νοεμβρίου 2014. Στην εν λόγω επίσκεψη μελέτης 
συμμετείχαν συνολικά 25 Έλληνες εκπαιδευτικοί 
που παρακολούθησαν επιτυχώς αυτό το σεμινά-
ριο του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Σκοπός της επίσκεψης στο 
Αarhus Tech ήταν η γνωριμία των Ελλήνων εκπαι-
δευτικών –οι οποίοι ως επί το πλείστον προέρχο-
νταν από το χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
της χώρας μας– με ένα πρότυπο δημόσιο εκπαιδευ-
τικό κέντρο (Γυμνάσιο, Τεχνικό / Επαγγελματικό Λύ-
κειο, ΙΕΚ κ.ά.) που παρέχει εκπαίδευση/κατάρτιση 
πάνω σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων της Τεχνικής 
/ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
Κατά κοινή ομολογία των συμμετεχόντων Ελλήνων 
εκπαιδευτικών η διοργάνωση της διήμερης αυτής 
επίσκεψης υπήρξε καθ’ όλα άρτια, τόσο από την 
πλευρά του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ όσο και του Aarhus Tech, 
ενώ και το περιεχόμενό της ήταν εξαιρετικά ενδια-
φέρον, σωστά δομημένο ως προς το θεωρητικό και 
πρακτικό του μέρος και κυρίως επικεντρωμένο στο 
θεματικό πεδίο του ενδοσχολικού σεμιναρίου που 
παρακολούθησαν. 

 f 4ος Θεματικός Κύκλος «Εκπαιδευτικοί και 
διά βίου μάθηση»: Στοκχόλμη (Stockholm 
University – Department of Education), 22-23 
Ιανουαρίου 2015.  Σε αυτή την επίσκεψη μελέτης 
συμμετείχαν 25 εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν 
επιτυχώς το συγκεκριμένο σεμινάριο ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Οι συμμετέχοντες 
επισκέφτηκαν την πρώτη ημέρα το Πανεπιστήμιο 
της Στοκχόλμης όπου ενημερώθηκαν αναλυτικά 
για το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας αλλά και 
για την ιδιαίτερη βαρύτητα που αποδίδουν οι σκαν-
διναβικές χώρες στο θεσμό της Διά Βίου Μάθησης. 

Επίσης γνώρισαν βέλτιστες πρακτικές από την πο-
λύχρονη εμπειρία των Σουηδών εκπαιδευτικών σε 
θέματα ΔΒΜ, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο 
θεσμό των Κέντρων Λαϊκής Επιμόρφωσης που λει-
τουργούν εδώ και πάνω από έναν αιώνα στη Σουη-
δία. Κατά τη δεύτερη ημέρα, οι συμμετέχοντες επι-
σκέφτηκαν την LO και μετείχαν σε ημερίδα με θέμα 
«Social partners and adult education in Sweden». 
Τέλος, η εν λόγω δράση ολοκληρώθηκε με επίσκε-
ψη στις εγκαταστάσεις της ABF, του μεγαλύτερου 
φορέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων που λειτουργεί στην 
Σουηδία, κατά την οποία η ελληνική αντιπροσωπεία 
ενημερώθηκε διεξοδικά για τις πολιτικές και την τε-
χνογνωσία της Σουηδίας σε ζητήματα που άπτονται 
της εκπαίδευσης ενηλικών.

 f 5ος Θεματικός Κύκλος «Σχολείο – Εκπαιδευτι-
κοί – Τοπική κοινωνία και εκπαιδευτικές ανι-
σότητες»: Παρίσι (Académie de Créteil), 13-14 
Νοεμβρίου 2014. Στη συγκεκριμένη επίσκεψη 
μελέτης συμμετείχαν συνολικά 19 Έλληνες εκπαι-
δευτικοί που παρακολούθησαν επιτυχώς το σεμινά-
ριο του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Σκοπός της επίσκεψης στην 
Academie de Creteil ήταν η γνωριμία των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών με ένα πρότυπο δημόσιο εκπαιδευ-
τικό σύστημα καθώς και με τη διεύθυνση εκπαί-
δευσης της περιφέρειας του Παρισιού (Γυμνάσιο, 
Λύκειο, Δομές μετα-λυκειακής και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κ.ά.). Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευ-
τικού διημέρου η Ελληνική αποστολή επισκέφθηκε 
μια σειρά εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων κάθε εκ-
παιδευτικής βαθμίδας, όπου παρακολούθησε ενδια-
φέρουσες ομιλίες-παρουσιάσεις σχετικά με το ισχύ-
ον εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας στη βάση της 
συγκριτικής ανάλυσης με το εθνικό μας σύστημα. 
Ειδικότερα, συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την 
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αξιολόγηση στα σχολεία, τις σχολικές ανισότητες και 
τις μαθησιακές δυσκολίες μέσω της ανταλλαγής και 
της κατάθεσης απόψεων των ειδικών.

 f 6ος Θεματικός Κύκλος «Εκπαίδευση και ειδική 
αγωγή»: Βερολίνο (Humboldt – Universität zu 
Berlin), 17-18 Νοεμβρίου 2014. Στην εν λόγω 
επίσκεψη μελέτης συμμετείχαν συνολικά 29 Έλλη-
νες εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν επιτυχώς 
το σεμινάριο αυτό του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Σκοπός της 
επίσκεψης ήταν η γνωριμία των Ελλήνων εκπαι-
δευτικών με μια προσέγγιση της σχολικής ένταξης 
στο πλαίσιο ενός πρότυπου δημόσιου εκπαιδευτι-
κού συστήματος. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 
εκπαιδευτικού διημέρου η Ελληνική αποστολή επι-
σκέφθηκε μια σειρά εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 
όπου παρακολούθησε ενδιαφέρουσες ομιλίες, πα-
ρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά με το ισχύον εκ-
παιδευτικό σύστημα της Γερμανίας σε συνάρτηση με 
πρακτικές ένταξης στο σχολείο ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. Ειδικότερα, συζητήθηκαν ζητήματα σχετι-
κά με την ένταξη ατόμων με ιδιαίτερες δεξιότητες 
στο σχολείο καθώς και το ζήτημα της συνοδείας. 

 f 7ος Θεματικός Κύκλος «Εισαγωγή και διαχείρι-
ση καινοτομίας στην εκπαιδευτική κοινότητα»: 
Βρυξέλλες (Αthénée Royal d’Ixelles), 4-5 Δε-
κεμβρίου 2014.  Στην εν λόγω επίσκεψης μελέτης 
συμμετείχαν 25 εκπαιδευτικοί που παρακολούθη-
σαν επιτυχώς αυτό το σεμινάριο του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. 
Ειδικότερα, το σχολείο υποδοχής (Αthénée Royal 
d’Ixelles) έχει χαρακτήρα πολυδύναμης σχολικής 
μονάδας, στον τύπο του πολυκλαδικού σχολείου 
της Β/θμιας εκπαίδευσης που λειτούργησε και στην 
Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1980 ενσωματώνο-
ντας αφενός όλους τους τύπους εκπαίδευσης: γε-

νικής, τεχνικής και επαγγελματικής, και αγκαλιά-
ζοντας αφετέρου μαθητές μιας ευρείας ηλικιακής 
γκάμας από 12-25 ετών. Σε αυτή την κατεύθυνση οι 
Έλληνες εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να γνω-
ρίσουν τον τρόπο λειτουργίας και τις καινοτομίες 
μιας τεράστιας και μοντέρνας εκπαιδευτικής μονά-
δας στην καρδιά της Ευρώπης και επίσης κλήθηκαν 
να ολοκληρώσουν ένα συναφές project. Στο πλαίσιο 
αυτό η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκόμισαν οι 
εκπαιδευτικοί μας ήταν πρωτόγνωρες και ο ενθου-
σιασμός όλων πολύ μεγάλος. 

Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης απήχησης και ζήτησης 
του συγκεκριμένου προγράμματος από τα σχολεία της 
επικράτειας, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ αιτήθηκε και πέτυχε την 
επέκτασή του. Για την ακρίβεια για το νέο κύκλο σεμινα-
ρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκδήλωσαν ενδιαφέ-
ρον περισσότερα από 650 σχολεία όλης της επικράτειας 
(πλην των περιοχών του Άξονα Προτεραιότητας 3, ο 
οποίος δεν ήταν επιλέξιμος από το πρόγραμμα) και συ-
νολικά πραγματοποιήθηκαν 172 σεμινάρια σε εννέα (9) 
Θεματικούς Κύκλους. 

Οι Θεματικοί Κύκλοι είναι οι ακόλουθοι: 

8. Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και αξιοποίησή 
τους στην εκπαιδευτική πράξη. Ο συγκεκριμένος 
Θεματικός Κύκλος είχε στόχο την εκπαίδευση, ενη-
μέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών 
(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 
για τα νέα ρεύματα και δεδομένα στο πεδίο των 
θεωριών μάθησης και κυρίως για τους τρόπους 
αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο 
Θεματικός Κύκλος είχε ως βασικό χαρακτηριστικό 
την διαφοροποίηση ανάλογα με την ειδικότητα και 
τη βαθμίδα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που 
συμμετείχαν. Ζητούμενο ήταν να προκύψουν καλές 
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διδακτικές πρακτικές βασισμένες στις σύγχρονες 
θεωρίες. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι συμμετέχο-
ντες εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να αποτελέσουν πυ-
ρήνες διάχυσης των πρακτικών αυτών.

9. Σχολείο και διαχείριση κρίσης. Ο συγκεκριμένος 
Θεματικός Κύκλος είχε  στόχο την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στο ζήτημα 
της διαχείρισης κρίσεων στα σχολεία καθώς και τη 
διαμόρφωση σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων στα 
σχολεία. Τα σχολεία είναι «ζωντανοί» οργανισμοί οι 
οποίοι παράλληλα με τη λειτουργία τους, αλληλεπι-
δρούν διαρκώς με το εξωτερικό τους περιβάλλον. 
Ως εκ τούτου, όπως κάθε οργανισμός έτσι και τα 
σχολεία έρχονται αντιμέτωπα με ποικίλα προβλή-
ματα και δυσλειτουργίες. Σε κάποιες περιπτώσεις 
τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται με θεσμο-
θετημένους μηχανισμούς και διαδικασίες (διοίκη-
ση). Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που κάποια μη 
προβλέψιμα γεγονότα διαταράσσουν σοβαρά την 
ομαλή λειτουργία του σχολείου, τις δραστηριότη-
τες και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε 
αυτό και επιπρόσθετα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο 
την υγεία (σωματική ή ψυχική) των μαθητών ή/και 
των εκπαιδευτικών. Οι περιπτώσεις αυτές που ονο-
μάζονται «κρίσεις», διαφέρουν ως προς την ένταση 
και τους εμπλεκόμενους, μπορεί να συμβούν πριν 
– κατά τη διάρκεια – και μετά το σχολικό ωράριο, 
εντός ή και εκτός σχολικού χώρου κ.λπ. και υπο-
στηρίζεται ότι το ερώτημα δεν είναι «εάν», αλλά 
«πότε» θα υπάρξει κρίση στο σχολείο. Οι κρίσεις 
στα σχολεία μπορεί να αφορούν σπάνια αλλά σο-
βαρά γεγονότα όπως σεισμούς, πυρκαγιές, σοβαρή 
μεταδιδόμενη ασθένεια κ.ά. Μπορεί όμως να σχετί-
ζονται και με γεγονότα που είναι πιο συνηθισμένα 
όπως κάποιος σοβαρός τραυματισμός, ένας βανδα-

λισμός στο σχολικό κτίριο, κάποιο σοβαρό επεισό-
διο με εμπλοκή μαθητή, μια σοβαρή διένεξη μεταξύ 
διαφόρων «μετόχων» της σχολικής μονάδας όπως 
οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, η διεύθυνση και η τοπι-
κή κοινωνία κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση στις κρίσεις 
δεν υπάρχει χρόνος για την ορθολογική διαχείριση· 
είναι πολύ πιθανό να υπάρχει δημοσιότητα – φήμες 
– υποθέσεις και χωρίς να υπάρχουν αρκετές πλη-
ροφορίες για την ορθολογική διαχείριση πρέπει να 
υπάρξει δράση. Η διαχείριση των κρίσεων είναι μια 
σοβαρή διαδικασία η οποία αφορά τόσο τους διευ-
θυντές όσο και τους εκπαιδευτικούς και περιλαμβά-
νει την ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων ελαχιστο-
ποίησης του «κινδύνου», διαμορφώνει οδηγίες για 
την αντιμετώπιση της κρίσης, μειώνει τη σύγχυση 
και τον πανικό κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

10. Εισαγωγή και διαχείριση καινοτομίας στην εκ-
παιδευτική κοινότητα (δεύτερος κύκλος). Η ει-
σαγωγή καινοτομιών αποτελεί για τον σχολικό ορ-
γανισμό απαραίτητη ενέργεια ώστε να είναι σε θέση 
να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
κοινωνίας. Οι  εκπαιδευτικοί οργανισμοί ως ανοι-
κτά κοινωνικά συστήματα, αλληλεπιδρούν με το 
περιβάλλον τους και είναι οι άμεσοι παραλήπτες 
οποιωνδήποτε αλλαγών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
το σχολείο για να μπορέσει να «επιβιώσει», να ανα-
πτυχθεί και να αποτελεί ένα ελκυστικό πνευματικά 
περιβάλλον, πρέπει να εισάγει συνεχώς καινοτομίες 
οι οποίες θα το βοηθήσουν να προσαρμοστεί στις 
νέες απαιτήσεις της κοινωνίας, στην οποία λειτουρ-
γεί και αναπτύσσεται. Έτσι κάθε σχολική μονάδα που 
θέλει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις 
και ανάγκες της κοινωνίας οφείλει να προβαίνει σε 
αλλαγές, εισάγοντας καινοτομίες που σκοπός τους 
θα είναι η βελτίωση των σχολικών αποτελεσμάτων. 
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Στο πλαίσιο λοιπόν του εν λόγω Θεματικού Κύκλου 
δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση και 
ανάλυση καινοτόμων διδακτικών μεθοδολογιών, 
οι οποίες θα επικουρούν τους εκπαιδευτικούς κατά 
την εκπαιδευτική πράξη. Μεταξύ άλλων μελετήθη-
καν: 

 Q Τα ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα.

 Q Η βιωματική μάθηση.

 Q Η ενεργητικότερη συμμετοχή των μαθητών στη 
σχολική πράξη.

 Q Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η εξατομί-
κευση της διδασκαλίας.

 Q Η αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας.

 Q Η τέχνη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 Q Η φύση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επίσης παρουσιάστηκαν διδακτικές μέθοδοι όπως:

 Q Η διαμαθητική συζήτηση.

 Q Τα εποπτικά μέσα και η εικόνα.

 Q Η έρευνα.

 Q Η πειραματική διαδικασία.

 Q Η γνωστική σύγκρουση.

 Q Οι νέες τεχνολογίες.

 Q Η εννοιολογική χαρτογράφηση.

 Q Το παιχνίδι ρόλων – δραματοποίηση.

11. Κοινωνικές ανισότητες και ο ρόλος του σχο-
λείου. Η αδυναμία των εκπαιδευτικών πολιτικών 
να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ανισότητας στην 
εκπαίδευση, καθώς και ο αναπόφευκτος σκεπτικι-
σμός για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων 

λύσεων που επιχειρήθηκαν, οδήγησε κάποιες χώ-
ρες σε αναθεώρηση των ακολουθούμενων πολι-
τικών και αναζήτηση διαφορετικών τρόπων χειρι-
σμού του συγκεκριμένου προβλήματος μιας και το 
ζητούμενο –η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων– παρέμεινε το ίδιο. Η οικονομική κρίση 
που διαπερνά ολόκληρο το Ευρωπαϊκό οικοδόμη-
μα, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δυσμενές πλαίσιο για 
τα εκπαιδευτικά συστήματα με συνέπεια την όξυνση 
των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση των κοινω-
νικών ανισοτήτων. Είναι φανερό ότι μεγάλο μέρος 
της ευθύνης για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων 
και της διαρροής μετατοπίζεται στις σχολικές μονά-
δες, οι οποίες καλούνται να διαμορφώσουν τη δική 
τους πολιτική προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυ-
νατότητες και τους πόρους που διατίθενται με βάση 
τις κεντρικές πολιτικές. Αυτό θα συμβάλλει στο να 
συμπράξουν με τις τοπικές κοινωνίες δημιουργώ-
ντας τοπικά δίκτυα με πρωταγωνιστές το σχολείο, 
τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γο-
νείς και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Η πολιτική 
των θετικών διακρίσεων φαίνεται να αποτελεί μια 
εναλλακτική λύση που μπορεί να αξιοποιηθεί. Αυτό 
ωστόσο σημαίνει διαφορετική αντίληψη τόσο για το 
ρόλο του κράτους στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο 
και για το ρόλο, την ευθύνη αλλά και την ενίσχυση 
της εκπαιδευτικής μονάδας, η οποία μπορεί να ανα-
δειχθεί σε κύριο μοχλό εφαρμογής αυτής της νέας 
προσέγγισης. Είναι ωστόσο εξαιρετικά σημαντικό 
το γεγονός ότι η θετική διάκριση δεν περιορίστηκε 
αποκλειστικά σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, αλλά 
συνδυάστηκε με ένα πλέγμα κοινωνικών παρεμβά-
σεων σε συγκεκριμένες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, 
ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο η εκπαιδευτική κοινότητα να 
ευαισθητοποιηθεί ευρέως πάνω στο ζήτημα των 
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εκπαιδευτικών ανισοτήτων και των κοινωνικών δι-
αφορών μέσα στο σχολείο, αφού σε μεγάλο βαθμό 
οι διαφορές αυτές αποτυπώνονται στον μαθητικό 
πληθυσμό και ειδικότερα στις επιδόσεις τους, την 
ακαδημαϊκή τους πορεία, την επαγγελματική τους 
προοπτική, το πολιτισμικό τους κεφάλαιο, την κα-
θημερινή τους στάση απέναντι στη ζωή και την κοι-
νωνία.

12. Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονά-
δων. Σε μια εποχή κατά την οποία παρατηρείται 
αφενός αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς την εκ-
παιδευτική μονάδα (λ.χ. αυτοαξιολόγηση εκπαιδευ-
τικής μονάδας, αντιμετώπιση υποεπίδοσης κ.ά.), 
αλλά παράλληλα και έντονη πίεση προς την κατεύ-
θυνση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
στην εκπαίδευση, η εκπαιδευτική μονάδα, ο Σύλ-
λογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής έχουν πλέον 
διαφοροποιημένο –σε σχέση με τις προηγούμενες 
δεκαετίες– ρόλο. Στο νόμο 3848/2010 εμφανίζονται 
δείγματα «αποσυγκέντρωσης» του εκπαιδευτικού 
συστήματος, δηλαδή άσκησης αρμοδιοτήτων από τα 
περιφερειακά όργανα (βλ. εκπαιδευτικές μονάδες 
και Διευθυντές). Αντίστοιχες προβλέψεις (προγραμ-
ματισμός δράσης της σχολικής μονάδας, δυνατότη-
τες διαμόρφωσης προγραμμάτων επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών κ.ά.) υπάρχουν και 
στο σχετικά πρόσφατο Προσχέδιο για την Οργάνω-
ση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της 
εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική μονάδα λοιπόν κα-
λείται να διαμορφώσει μέσα στα διευρυμένα πλαί-
σια σχετικής αυτονομίας της τη δική της εσωτερική 
εκπαιδευτική πολιτική, την οποία θα προσαρμόσει 
τόσο στις εξωτερικές πιέσεις, ευκαιρίες και ερεθί-
σματα, όσο και στα ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρα-
κτηριστικά της. Είναι προφανές ότι μια τέτοια διαδι-

κασία απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες εκπαιδευτικής 
διοίκησης και ηγεσίας (Educational Management 
and Leadership) τόσο από τους Διευθυντές όσο και 
από τους εκπαιδευτικούς. Οι ευκαιρίες επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης στο συγκεκριμένο πεδίο στην 
Ελλάδα είναι εξαιρετικά περιορισμένες και δεν φαί-
νεται να ανταποκρίνονται στις πρακτικές ανάγκες 
όπως αυτές προκύπτουν από τη σχολική πραγματι-
κότητα. Με δεδομένα τα παραπάνω, το προτεινόμε-
νο πρόγραμμα αξιοποίησε την υπάρχουσα σχετική 
εμπειρία Διευθυντών αλλά και εκπαιδευτικών που 
έχουν εμπλακεί με επιτυχία σε διαδικασίες διαμόρ-
φωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής και 
αξιοποίησε αποτελεσματικά τη σχετική αυτονομία 
των εκπαιδευτικών του μονάδων.

Ενδεικτικά τα σεμινάρια περιλάμβαναν τα παρακάτω:

 Q Η εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός – Σχετική 
αυτονομία  και διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευ-
τικής πολιτικής.

 Q Ο ρόλος του Διευθυντή: Από τη διεκπεραίωση στη 
διοίκηση – Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

 Q Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου.

 Q Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στην εκπαι-
δευτική μονάδα.

 Q Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και ο 
ρόλος της εκπαιδευτικής μονάδας.

 Q Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικής 
μονάδας.

 Q Εκπαιδευτική ηγεσία και ποιότητα στην εκπαίδευση.

13. Σχολείο, επαγγελματικός προσανατολισμός και 
απασχόληση. Σήμερα, περισσότερο ίσως από ποτέ, 
με δεδομένη τη ρευστότητα των διεθνών αγορών 



2 2

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
(ΚΑΝΕΠ) ΓΣΕΕ

και τις τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθή-
κες, η Ελλάδα έχει βρεθεί στο προσκήνιο της διε-
θνούς κοινής γνώμης για την πρωτοφανή δεινή 
οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, 
κατάσταση που έχει επηρεάσει με καταλυτικά αρ-
νητικό τρόπο τους περισσότερους από τους τομείς, 
δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, όπου αναπτύσσε-
ται και δραστηριοποιείται η ελληνική κοινωνία. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ανεργία αποτελεί τη μεγαλύτερη 
ίσως τροχοπέδη για το νέο άνθρωπο, ο οποίος πα-
ρόλο που σε πολλές περιπτώσεις διαθέτει τα απα-
ραίτητα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, 
εντούτοις δεν δύναται να βρει εργασία που να αντα-
ποκρίνεται στα προσόντα του ή πολλές φορές και σε 
πολύ λιγότερα από αυτά. Για τους λόγους αυτούς, 
η ενημερωμένη και έγκυρη επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών σε θέματα Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για 
την παροχή σωστής και στοχευμένης κατεύθυνσης 
στο μαθητή.

Αυτός ήταν ο στόχος και του συγκεκριμένου Θεματικού 
Κύκλου, στον οποίο αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θεμα-
τικά πεδία:

 Q Μέθοδοι και τεχνικές Επαγγελματικού Προσανατο-
λισμού του ατόμου.

 Q Εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση.

 Q Ενίσχυση και ανάπτυξη της αυτοαντίληψης του ατό-
μου.

 Q Διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

 Q Επαγγελματικός σχεδιασμός (μετά την αξιολόγηση 
των παραπάνω).

 Q Ανάπτυξη διεπιστημονικών γνώσεων και βασικών 
δεξιοτήτων Εκπαιδευτή-Συμβούλου.

 Q Προγράμματα και στρατηγικές που προάγουν την 
εκπαιδευτική, κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη 
των μαθητών.

14. Σχολείο, ρατσισμός, ξενοφοβία και δημοκρατι-
κή ευθύνη. Οι κοινωνικές έρευνες, τόσο σε διεθνές 
επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, αναδεικνύουν ότι οι 
εθνικιστικές και ρατσιστικές ιδεολογίες συχνά βρί-
σκουν οπαδούς στο χώρο του σχολείου. Μαθητές 
και μαθήτριες, ιδιαίτερα στο στάδιο της εφηβείας, 
εύκολα μπορεί να ενστερνιστούν ακραίες εθνικιστι-
κές και ξενοφοβικές απόψεις, ενώ οι στάσεις ζωής 
που υιοθετούν δεν προωθούν την συνύπαρξη σε 
μια δημοκρατική πολυπολιτισμική κοινωνία. Με δε-
δομένο το γεγονός ότι η Ελλάδα κατά την τελευταία 
εικοσαετία ήρθε αντιμέτωπη με ένα ραγδαίο κύμα 
οικονομικών μεταναστών, το έργο του σύγχρονου 
εκπαιδευτικού που δραστηριοποιείται στους κόλ-
πους του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 
έχει καταστεί εξαιρετικά δυσχερές και απαιτεί ειδι-
κούς (λεπτούς) χειρισμούς και αντίστοιχες πολιτικές 
διαχείρισης της νέας κατάστασης τόσο σε γνωστικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο συμπεριφορών και ψυ-
χο-κοινωνικής δυναμικής της τάξης.

Σκοπός του συγκεκριμένου Θεματικού Κύκλου ήταν 
η ανάλυση και ερμηνεία της κατασκευής στερεοτύ-
πων για τον «άλλο». Το σεμινάριο αυτό επεδίωξε να 
εξετάσει το ζήτημα σε βάθος, ώστε να κατανοήσουν 
οι εκπαιδευτικοί τους μηχανισμούς εκείνους που 
γεννούσαν και γενούν, αναπαρήγαγαν και συνεχί-
ζουν να αναπαράγουν την αναγκαιότητα ύπαρξης 
του «ξένου», του φόβου –από καταβολής κόσμου 
μέχρι τις μέρες μας– απέναντι στον διαφορετικό, 
στον εαυτό μας εντέλει. Σε αυτή την κατεύθυνση 
στόχος του σεμιναρίου ήταν, μέσω των αρχών της 
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πολυ-πολιτισμικής εκπαίδευσης, η ευαισθητοποίη-
ση των εκπαιδευτικών στο ζήτημα του «ξένου» και 
η υιοθέτηση αντιρατσιστικής, δημοκρατικής κουλ-
τούρας στις εκπαιδευτικές μονάδες.

15. Επαγγελματική εκπαίδευση / κατάρτιση και η 
μέθοδος της μαθητείας: Μεθοδολογία εφαρ-
μογής και διασφάλιση ποιότητας. Η αναβάθμιση 
του θεσμού της μαθητείας, ως μέσου προώθησης 
της πρακτικής εμπειρίας και της απασχόλησης, τη 
στιγμή που ως γνωστόν η σύνδεση της εκπαίδευσης 
με την απασχόληση αποτελεί μία από τις μείζονες 
διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας μας, αποτελεί 
ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.  Η μαθητεία 
θα πρέπει να είναι ένα μέσο για την εξασφάλιση της 
βέλτιστης σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης με την απασχόληση. Ωστόσο η αναφορά του νό-
μου 4186/2013 σε αναβάθμιση των «τάξεων μαθη-
τείας», μοιάζει να μην λαμβάνει υπόψη του κάποια 
βασικά δεδομένα που αφορούν την επαγγελματική 
εκπαίδευση και τη μαθητεία στην Ελλάδα.

Είναι προφανές ότι η αναμόρφωση αυτή αφορά 
άμεσα και οφείλει να εμπλέξει τους εκπαιδευτικούς 
της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα, επομένως, ο βασικός στό-
χος ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που 
εμπλέκονται στη μαθητεία ως επόπτες, να κατα-
στούν σε θέση να προετοιμάζουν με επάρκεια τους 
μαθητευόμενους και να τους υποστηρίζουν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος, να διασφαλί-
ζουν τις συνθήκες ποιότητας για τη μαθητεία και να 
εποπτεύουν την πρακτική τους άσκηση, προκειμέ-
νου αυτή να εκπληρώνει με αποτελεσματικό τρό-
πο τους στόχους της. Πρακτικές και υλικό για την 
επιμόρφωση αντλήθηκαν και από διεθνείς οργανι-

σμούς με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στο 
ζήτημα της μαθητείας.

Η επιμόρφωση αυτή στηρίχθηκε επίσης σε ευρή-
ματα και κατευθύνσεις που προέκυψαν από τη διε-
νέργεια έρευνας αποτύπωσης των αντιλήψεων και 
της επαγγελματικής εξέλιξης των εμπλεκομένων 
συντελεστών γύρω από το θέμα της μαθητείας και 
της πρακτικής άσκησης και αφετέρου της επαγγελ-
ματικής πορείας: 

 Q αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων που 
έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα πρακτικής 
άσκησης,

 Q αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων που 
έχουν δεν συμμετάσχει σε προγράμματα πρακτικής 
άσκησης,

 Q αποφοίτων Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Στα πλαίσια των ανωτέρω Θεματικών Κύκλων επι-
μορφώθηκαν περισσότεροι από 3.000 εν ενεργεία 
εκπαιδευτικοί.

Τέλος για την ολοκλήρωση του κάθε Θεματικού 
Κύκλου πραγματοποιήθηκαν workshops και διη-
μερίδες ανατροφοδότησης με τη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα, 
αλλά και εμπειρογνωμόνων από ερευνητικούς και 
εκπαιδευτικούς φορείς τόσο της ημεδαπής όσο και 
της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν τα 
ακόλουθα workshops: α) «Σχολική διαρροή και 
εκπαιδευτικές καινοτομίες: Συσχετίσεις και συνε-
παγωγές για την εκπαιδευτική πολιτική» (20 και 
21 Φεβρουαρίου 2015, Αθήνα), β) «Εκπαιδευτικές 
ανισότητες, κοινωνική παθογένεια και σχολικές 
κοινότητες: Εμπειρικά δεδομένα και σενάρια εκπαι-
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Η αποδοχή των συγκεκριμένων παρεμβάσεων ενδο-
σχολικής επιμόρφωσης από τα μέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας αποτυπώνεται στα παρακάτω διαγράμματα, 

τα οποία αποτελούν τμήμα της εξωτερικής αξιολόγη-
σης των δράσεων.

δευτικής πολιτικής» (13 και 14 Μαρτίου 2015, Αθή-
να), γ) «Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά 
βίου μάθηση και απασχόληση» (24 και 25 Απριλίου 
2015, Αθήνα), και δ) «Εκπαίδευση και ειδική αγω-
γή» (στις 26 και 27 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη).

Επίσης διοργανώθηκαν οι παρακάτω διημερίδες 
ανατροφοδότησης στις οποίες συμμετείχαν περισ-
σότεροι από 350 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί:

α) «Μάθηση, διδασκαλία και ανάπτυξη σταδιοδρο-

μίας στο σύγχρονο σχολείο» (2 και 3 Οκτωβρίου 
2015, Αθήνα).

β) «Εκπαίδευση και κατάρτιση σε συνθήκες κρίσης: 
Ξενοφοβία, ρατσισμός και κοινωνικές ανισότητες 
στο ελληνικό σχολείο» (23 και 24 Οκτωβρίου 2015, 
Βόλος).

γ) «Το ελληνικό σχολείο σε περίοδο κρίσης: Θέμα-
τα αποτελεσματικής διοίκησης και καινοτομίας» (30 
και 31 Οκτωβρίου 2015, Αθήνα).

Αποτελεσματικότητα και δείκτες ποιότητας του προγράμματος

Διάγραμμα 1: Ικανοποίηση των ερωτώμενων από την πρακτική χρησιμότητα των προγραμμάτων 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης (παρουσίαση ανά θεματικό κύκλο).
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Διάγραμμα 3: Ικανοποίηση των ερωτώμενων από την οργανωτική αρτιότητα των σεμιναρίων 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης συνολικά (παρουσίαση ανά Διοικητική Περιφέρεια)

Διάγραμμα 2:  Ικανοποίηση των ερωτώμενων από την πρακτική χρησιμότητα 
του ενδοσχολικού σεμιναρίου που παρακολούθησαν
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Διάγραμμα 4: Ικανοποίηση των ερωτώμενων από το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης (παρουσίαση ανά θεματικό κύκλο)

Διάγραμμα 5: Ικανοποίηση των ερωτώμενων από τη μέθοδο διδασκαλίας του σεμιναρίου 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης που παρακολούθησαν
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Διάγραμμα 6: Ικανοποίηση των ερωτώμενων από τους εκπαιδευτές

Η επιτυχία, ωστόσο, των παρεμβάσεων του ΚΑΝΕΠ- 
ΓΣΕΕ μέσω των ενδοσχολικών σεμιναρίων δεν αντι-
κατοπτρίζεται μόνο στους προαναφερθέντες ποσοτι-
κούς δείκτες. Η καθημερινή επαφή των στελεχών του  
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαί-
δευσης από το σύνολο της επικράτειας καθώς και οι 
θετικότατες κρίσεις που έλαβε το πρόγραμμα από τους 
συμμετέχοντες μέσω της διαδικασίας εσωτερικής αξι-
ολόγησης, καταδεικνύουν την αναγκαιότητα για συ-
νέχιση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Επίσης, η 
πρωτοφανής ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας στο εν λόγω εγχείρημα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ μόνο 
συγκυριακή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Σύμφωνα με 
τις αξιολογήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών η θέρ-
μη με την οποία υποδέχτηκαν τις ενδοσχολικές παρεμ-

βάσεις του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ οφείλεται μεταξύ άλλων: α) 
στην ίδια τη μέθοδο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης 
που ακολουθήθηκε, καθώς κρίθηκε ότι ικανοποιεί ένα 
πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας για επιμορ-
φωτικές δράσεις εντός των σχολικών μονάδων που να 
αξιοποιούν στο έπακρο τη συσσωρευμένη εμπειρία των 
εκπαιδευτικών λειτουργών, β) στην επιλογή επίκαι-
ρων και χρήσιμων για την εκπαιδευτική πράξη θεμα-
τικών αντικειμένων (βλ. Σχολική βία, Καινοτομία στην 
εκπαίδευση κ.λπ.), γ) στην ουσιαστική χρήση μεθόδων 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του 
προγράμματος, δ) στην επιλογή εκπαιδευτών αλλά και 
εμπειρογνωμόνων με βαθιά γνώση των αντικειμένων 
και με πολύτιμη εμπειρία στην εκπαιδευτική πράξη.
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«Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης από τους 
κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζό-
ντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων» 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορούσε σε προγράμμα-
τα διά βίου μάθησης που απευθύνονταν σε εργαζομέ-
νους τόσο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα όσο 
και σε αυτοαπασχολούμενους και εργοδότες πολύ μι-
κρών και μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα υλοποι-
ήθηκε σε συνεργασία με το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕ, το Κοινωνικό 
Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και την ΕΣΕΕ, με το ΚΑΝΕΠ- 

ΓΣΕΕ να έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή φορέα. 
Στο παραπάνω πλαίσιο υπήρξαν τακτές συνεδριάσεις 
εκπροσώπων όλων των φορέων με σκοπό τον καλύ-
τερο συντονισμό στην υλοποίηση και για το λόγο αυτό η 
συνεργασία με τους φορείς αυτούς ήταν ιδιαίτερα απο-
τελεσματική. 

Κύρια καινοτομία του συγκεκριμένου έργου υπήρξε η 
μέθοδος υλοποίησής του με την αξιοποίηση των αρχών 
του μεικτού συστήματος μάθησης (blended learning) για 
πρώτη φορά σε τόσο μαζική κλίμακα.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια που προσφέρθηκαν στο 
πλαίσιο της δράσης είχαν διττό στόχο:

 f Τη συστηματική παροχή γνώσεων και την ανάπτυ-
ξη δεξιοτήτων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται 
εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέ-
ροντος.

 f Την ανάπτυξη θεμελιωδών οριζόντιων δεξιοτήτων 

σταδιοδρομίας τόσο τεχνικών-επαγγελματικών 

όσο και κοινωνικών που να ενδυναμώνουν τον ερ-

γαζόμενο στα πλαίσια μιας δύσκολης οικονομικής 

συγκυρίας, όπως αυτή των τελευταίων ετών που 

διέρχεται η ελληνική κοινωνία.

Δράσεις δια βίου μάθησης2)
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Σε αυτή την κατεύθυνση, από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ διορ-
γανώθηκαν 111 επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία 
παρακολούθησαν συνολικά 2.011 εργαζόμενοι. Η δρά-
ση αναπτύχθηκε στο σύνολο των επιλέξιμων περιφε-
ρειών της χώρας με ιδιαίτερη προσπάθεια απεύθυνσης 
σε πληθυσμούς εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων: 
πάνω από τα μισά προγράμματα υλοποιήθηκαν στην 
επαρχία. 

Στα επιμορφωτικά προγράμματα εργάστηκαν 41 έμπει-
ροι εκπαιδευτές ενηλίκων που επιλέχθηκαν με κριτήρια 
τις ειδικές τους γνώσεις πάνω σε κάθε θεματικό αντικεί-
μενο και την ανταπόκριση τους στις ιδιαίτερα απαιτητι-
κές προδιαγραφές του επαγγελματικού περιγράμματος 
«Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του ΕΟΠΠΕΠ. Επιπλέον, οι 
εκπαιδευτές του προγράμματος επιμορφώθηκαν στα 
πλαίσια ειδικών συναντήσεων για τη μεθοδολογία και 

τις πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επίσης 
ενημερώθηκαν για τις ειδικές προδιαγραφές χρήσης 
του εκπαιδευτικού υλικού.

Τα 21 θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων επι-
λέχθηκαν με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία του  
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στην αποτελεσματική διάγνωση εκπαι-
δευτικών αναγκών των εργαζομένων και οργανώθηκαν 
σε τέσσερις θεματικούς κύκλους:

1) Δεξιότητες γλωσσομάθειας και επικοινωνίας 

Οι εκπαιδευόμενοι που επέλεξαν προγράμματα αυτού 
του κύκλου είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις 
και ικανότητες που προάγουν τα εκφραστικά τους μέσα 
στο χώρο εργασίας, συχνά συμφιλιώνοντάς τους με τον 
γραπτό λόγο και τη γλωσσομάθεια. Επιπλέον, τα πρω-
τότυπα θεματικά αντικείμενα της διαχείρισης συγκρού-
σεων και των τεχνικών διαπραγμάτευσης αποκάλυψαν 
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στους εκπαιδευόμενους νέες δυνατότητες έκφρασης 

και επικοινωνίας σε πραγματικές επιχειρησιακές συν-

θήκες.

Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα 1ου κύκλου ήταν: 

 Q Αγγλικά για εργαζόμενους 

 Q Ρωσική γλώσσα

 Q Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας

 Q Διαχείριση συγκρούσεων 

 Q Τεχνικές διαπραγμάτευσης

2) Επαγγελματικές και εργασιακές δεξιότητες

Τα θεματικά αντικείμενα του κύκλου αυτού επιλέχθη-

καν εκτιμώντας τις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας των 

εργαζομένων στο επαγγελματικό τους περιβάλλον και 

αποσκοπούσαν στην παροχή γνώσης και ενημέρωσης 

για θέματα οργάνωσης και αποτελεσματικής διαχείρι-

σης τους εργασιακού περιβάλλοντος. Οι διακρίσεις στο 

χώρο εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα, η διασφάλιση 

συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, αποτέλεσαν τα κυρί-

αρχα ζητήματα του θεματικού κύκλου.

Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα του 2ου κύκλου:

 Q Δεξιότητες πληροφορικής για δημοσίους υπαλλήλους

 Q Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 

 Q Σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών

 Q Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

 Q Διακρίσεις στο χώρο εργασίας

 Q Συλλογική δράση και εργασιακά δικαιώματα
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3) Ικανότητες κατανόησης της κοινωνικής και οικο-
νομικής συγκυρίας 

Με τρόπο απλό αλλά έγκυρο διαμορφώθηκαν προγράμ-
ματα εισαγωγικών γνώσεων και ενημέρωσης των ερ-
γαζομένων σε ζητήματα κατανόησης του οικονομικού 
περιβάλλοντος και των παραγωγικών σχέσεων που 
διαμορφώνουν τις σημερινές, συχνά δύσκολες, συν-
θήκες στις εργασιακές σχέσεις. Παράλληλα, οι εργαζό-
μενοι είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για νέες 
δυνατότητες και αναδυόμενα πεδία παραγωγής, όπως 
η κοινωνική και η αλληλέγγυα οικονομία και η συντονι-
σμένη καταναλωτική δράση, ζητήματα που αποτελούν 
κορυφαίους τομείς δράσης για τους υποστηρικτικούς 
φορείς της ΓΣΕΕ.

Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα του 3ου κύκλου:

 Q Βασικές γνώσεις μίκρο- και μάκρο-οικονομίας και 
εργασία

 Q Τρόποι αντίδρασης απέναντι στην οικονομική κρίση

 Q Κοινωνική οικονομία

 Q Αγωγή του Καταναλωτή 

4) Θέματα διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης

Τα θεματικά αντικείμενα αυτού του κύκλου προγραμ-
μάτων αποτελούν καρπό της μακρόχρονης συνεπούς 
ενασχόλησης των υποστηρικτικών φορέων της ΓΣΕΕ 
με τη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Ο 
σχεδιασμός τους έγινε με βάση τις εκπαιδευτικές ανά-
γκες των εργαζομένων σε θέματα διά βίου μάθησης και 
μαθησιακών μεθοδολογιών. Ειδικά το θεματικό αντι-
κείμενο της εκπαίδευσης εκπαιδευτών γνώρισε μεγά-
λη επιτυχία μιας και η υλοποίησή του ακολούθησε τις 
προδιαγραφές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τη 
μη τυπική εκπαίδευση, δίνοντας τη δυνατότητα σε εργα-

ζόμενους να συνεργαστούν με έμπειρους και πιστοποι-
ημένους εκπαιδευτές εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα του 4ου κύκλου:

 Q Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων

 Q Πολιτική και μεθοδολογία πιστοποίησης προσόντων

 Q Μεταγνωστικές ικανότητες: «Μαθαίνω πώς να μα-
θαίνω»

Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλι-
κού

Τη σημαντικότερη ίσως καινοτομία του προγράμματος 
αποτέλεσε ο μεικτός του χαρακτήρας. Τα προγράμματα 
διάρκειας 70 ωρών για κάθε θεματικό αντικείμενο ορ-
γανώνονταν σε 35 ώρες διά ζώσης και 35 ώρες εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση. Το διά ζώσης μέρος υλοποιούνταν 
με τη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και 
μεθόδων με σαφή προσανατολισμό στην επαγγελματική 
εμπειρία και το προσωπικό βίωμα των εκπαιδευομέ-
νων: παιχνίδια ρόλων, μελέτες περίπτωσης κατά ομάδες, 
αντιπαραθετικές συζητήσεις. Στο εξ αποστάσεως μέρος 
οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν 
περισσότερο στα ζητήματα που παρουσιάζονταν κατά τις 
εκπαιδευτικές συναντήσεις, έχοντας στη διάθεσή τους 
κείμενα, ψηφιακές παρουσιάσεις και εργαλεία αυτό-αξιο-
λόγησης. Παράλληλα υπήρξε δυνατότητα συνεχούς στή-
ριξης και επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή αλλά και τους 
συνεκπαιδευόμενούς τους.

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ είχε την ευθύνη της συνολικής παρα-
γωγής του εκπαιδευτικού υλικού, διά ζώσης και εξ απο-
στάσεως. Για πρώτη φορά διαμορφώθηκαν αυστηρές 
ενιαίες προδιαγραφές συγγραφής και μορφοποίησης 
του εκπαιδευτικού υλικού έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
η συμβατότητα με την ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα 



3 2

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
(ΚΑΝΕΠ) ΓΣΕΕ

που διαμορφώθηκε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια για τη διοικητική 
υποστήριξη της δράσης μέσα από τις δυνατότητες της 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη 
συγκρότηση τμημάτων και την έκδοση αυτόματων ψηφι-
ακών βεβαιώσεων παρακολούθησης.

Αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαι-
δευόμενους

Σύμφωνα με την εξωτερική έκθεση αξιολόγησης του εν 
λόγω προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν πολύ 
ικανοποιημένοι από την υλοποίησή τους, ενώ αναφορι-
κά με το βαθμό ικανοποίησης των προσδοκιών τους οι 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι κυρίως αποτέλεσε μία νέα 
εμπειρία η οποία πέρα από τον εμπλουτισμό των γνώσε-
ων προκάλεσε το ενδιαφέρον και την επιθυμία τους για 
μελλοντική παρακολούθηση και άλλων επιμορφωτικών 
προγραμμάτων. 

Παράλληλα, τους έφερε σε επαφή με ανθρώπους με πα-
ρόμοια ενδιαφέροντα και ανησυχίες και τους έδωσε τη 
δυνατότητα για ανταλλαγή εποικοδομητικών απόψεων. 
Στις επιμέρους κατηγορίες οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν 
πολύ ικανοποιημένοι τόσο από τα εκπαιδευτικά αποτε-
λέσματα του προγράμματος όσο και από το εκπαιδευτι-
κό υλικό, τους εκπαιδευτές αλλά και τις μεθόδους διδα-
σκαλίας. 
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Ένας ακόμη βασικός άξονας της πολυσχιδούς δράσης 
του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ είναι η εκπόνηση και δημοσίευση 
ερευνών-μελετών εκπαιδευτικού και κοινωνιολογικού 
περιεχομένου, οι οποίες υλοποιούνται είτε αυτόνομα 
είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες:

 f Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση: Το ΚΑΝΕΠ- 
ΓΣΕΕ από το 2009 έχει ξεκινήσει μία καινοτόμα 
ερευνητική και εκδοτική προσπάθεια ανάδειξης των 
βασικών μεγεθών στην εκπαίδευση (χρηματοδότη-
ση, υποδομές, προσωπικό που υπηρετεί, επίδοση 
και σχολική διαρροή των μαθητών κ.ά. σε όλες τις 
βαθμίδες, τους τομείς ευθύνης –δημόσιος και ιδιω-
τικός– και τις κατηγορίες σχολείων της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, 
αλλά και σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση), με σκοπό να αναδείξει τα τρωτά τους σημεία και 
να διατυπώσει προτάσεις πολιτικής για την αποτελε-
σματική αντιμετώπισή τους.

Συγκεκριμένα, την τελευταία τριετία έχουν εκδοθεί οι 
ακόλουθες μελέτες:

 Q Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2012-2013: 
Η εν λόγω Έκθεση αφορά το πρώτο μέρος μιας συ-
νολικής μελέτης που εστιάζει το ερευνητικό της εν-
διαφέρον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας 
σε βάθος δωδεκαετίας (2001-2012). Το πρώτο αυτό 

μέρος της επικεντρώνεται στο ευρωπαϊκό και διε-
θνές πλαίσιο αναφοράς της ελληνικής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης όπως αυτή αποτυπώνεται στις ευρω-
παϊκές και διεθνείς βάσεις δεδομένων για τη συγκε-
κριμένη χρονική περίοδο. 

 Ειδικότερα, αναλύονται τα συστήματα τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης των 27 κρατών-μελών της ΕΕ σε 
θέματα όπως: τα δομικά χαρακτηριστικά των συ-
στημάτων (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, τρόπος 
εισαγωγής, δίδακτρα και οικονομική στήριξη, κινη-
τικότητα φοιτητικού πληθυσμού κ.ά.), ο φοιτητικός 
τους πληθυσμός (κατανομή ανά πεδίο και τομέα 
σπουδών, ανά επίπεδο σπουδών ISCED, ανά τρό-
πο φοίτησης, κατανομή ως προς το φύλο και την 
ηλικία), τα μεγέθη εισροών (νεοεισερχόμενοι, ακα-
δημαϊκό προσωπικό, χρηματοδότηση), τα μεγέθη 
εκροών (εκπαιδευτικά και ερευνητικά αποτελέσμα-
τα), καθώς και τα ευρύτερα αποτελέσματα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης (απασχόληση των αποφοί-
των, ατομικό και κοινωνικό όφελος, απασχόληση 
και καινοτομία, κοινωνική κινητικότητα κ.ά). Τέλος 
στην Έκθεση επιχειρείται η ανάδειξη της θέσης της 
ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ευρωπα-
ϊκό πλαίσιο αναφοράς μέσα από τη σύνθεση όλων 
των παραπάνω μεταβλητών.

 Q Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014: Η 
Έκθεση φέρει τον τίτλο «Η ελληνική τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: Το εθνικό πλαίσιο αναφοράς (2001-

Έρευνες - Μελέτες3)
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2012)» και επικεντρώνεται στη διαχρονική αποτύ-
πωση (χρονοσειρές) των δεικτών εισροών (χρημα-
τοδότηση, προσωπικό που υπηρετεί, επάρκεια και 
ποιότητα υποδομών), των βασικών χαρακτηριστι-
κών γνωρισμάτων του φοιτητικού πληθυσμού και 
των εκροών (εκπαιδευτικά και ερευνητικά αποτε-
λέσματα) της συγκεκριμένης βαθμίδας κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς 2002-2012 (έτη λήξης), σύμφωνα 
με τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 
Υπουργείο Παιδείας και το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους.   

 Από την κατανομή των βασικών δεικτών της, κατά 
το τελευταίο έτος της περιόδου αναφοράς (2012) 
η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφε-
ται να βιώνει τη σημαντικότερη λειτουργική κρίση 
στην ιστορία της, αφού παρά την αυξητική πορεία 
των λειτουργικών δεικτών της κατά την προ κρίσης 
περίοδο (2002-2008), από το 2009-2010 και μετά 
(κατά τη διάρκεια της κρίσης) η πορεία αναστρέφε-
ται με την πλειονότητα των δεικτών της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης (όπως και του συνόλου της εκ-
παίδευσης) να μειώνεται σημαντικά, υπολειπόμενη 
ακόμη και της αντίστοιχης τιμής των δεικτών του 
2005 και σε αρκετές περιπτώσεις του 2003.

 Q Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2015: Η Έκ-
θεση έχει τίτλο «Η ταυτότητα της ελληνικής πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 
2002 έως το 2014» και αντικείμενό της είναι η μελέ-
τη των βασικών μεγεθών της ελληνικής πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συγκριτι-
κή αποτύπωση όλων των διαθέσιμων οικονομικών 
και μη-οικονομικών μεγεθών της για την περίοδο 
2002-2014 και η θέση της στο ευρωπαϊκό και διε-
θνές πλαίσιο αναφοράς. 

 Από το σύνολο της έρευνας βασικό συμπέρασμα 
είναι ότι πολιτική των Μνημονίων που ακολουθεί-
ται από το 2010 έως και σήμερα έχει επιδεινώσει 
δραματικά την ήδη κακή εικόνα του ελληνικού εκ-
παιδευτικού συστήματος. Κύρια χαρακτηριστικά της 
διαλυτικής επίδρασης της ασφυκτικής πολιτικής της 
λιτότητας στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από 
τη σύγκριση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστή-
ματος με αυτά των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ, είναι: 
α) Οι οδυνηρές επιπτώσεις της υποχρηματοδό-
τησης στην εκπαίδευση. Το πρόβλημα εστιάζεται 
κυρίως στην προσχολική εκπαίδευση, οι υποδομές 
της οποίας δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών 
των νηπίων. Επίσης, στο σύνολο των σχολείων της 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζονται 
σοβαρότατα προβλήματα και ελλείψεις, τόσο στις 
φυσικές υποδομές (κτίρια) όσο και στις υποστηρι-
κτικές υποδομές (χώροι εστίασης, εργαστηριακές 
υποδομές, χώροι πολλαπλών δραστηριοτήτων) και 
στους εκπαιδευτικούς πόρους (κατάλληλα διδακτι-
κά υλικά, εξοπλισμός σε διδακτικά μέσα και αναλώ-
σιμα υλικά). Επίσης, προκύπτει ότι παρότι η Ελλάδα 
δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σχολικής 
διαρροής, εντούτοις εμφανίζει ραγδαία αύξηση του 
αριθμού των NEETs (των νέων ανθρώπων έξω από 
την εκπαίδευση, την εργασία και την κατάρτιση). β) 
Η έξαρση των εκπαιδευτικών / κοινωνικών ανι-
σοτήτων. Η εφαρμογή ενός ακραίου, νεοφιλελεύ-
θερου προγράμματος στο χώρο της εκπαίδευσης 
έχει προκαλέσει όξυνση των εκπαιδευτικών, άρα 
και των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι η Ελλάδα σημειώνει το μεγαλύτερο εύρος 
ανισοκατανομής πόρων ανάμεσα σε προνομιούχα 
(κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά) και μη-προ-
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νομιούχα σχολεία. Επίσης, σε ό,τι αφορά την αγορά 
εργασίας η χώρα μας εμφανίζεται ανάμεσα στους 
Ευρωπαίους «πρωταθλητές» της ανεργίας των 
νέων ανθρώπων με πτυχίο. γ) Τα φτωχά εκπαι-
δευτικά αποτελέσματα. Συνάρτηση της υποχρη-
ματοδότησης και κυρίως των αναποτελεσματικών 
προγραμμάτων σπουδών είναι οι χαμηλές επιδόσεις 
της χώρας στα παραγόμενα εκπαιδευτικά αποτελέ-
σματα. Οι μαθητές των ελληνικών σχολείων κατα-
λαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στην επίδοση στα 
βασικά γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Γλώσ-
σα, Φυσικές Επιστήμες). δ) Ουραγοί στην εκπαι-
δευτική πρωτοπορία και καινοτομία. Η Ελλάδα 
δεν βρίσκεται μέσα στην πρώτη σε επίδοση πεντάδα 
χωρών (top-5) αναφορικά με κανέναν από τους 7 
διαθέσιμους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για να διαπιστωθεί η πρόοδος εκσυγχρονι-
σμού των εκπαιδευτικών συστημάτων, την ώρα που 
χώρες με αντίστοιχα κοινωνικο-οικονομικά προ-
βλήματα (Σλοβακία, Πορτογαλία, Εσθονία, Λετονία 
κ.ά.) εμφανίζουν σαφώς καλύτερη εικόνα. Τούτο 
μαρτυρά πως δεν είναι μόνο η υποχρηματοδότηση, 
αλλά και η συνολική ποιότητα του ελληνικού εκπαι-
δευτικού συστήματος που προκαλεί τη συγκεκριμέ-
νη αποκαρδιωτική εικόνα.

 Συμπερασματικά, από τα στοιχεία της έρευνας προ-
κύπτει σαφώς ότι βρισκόμαστε προ των πυλών 
μιας πανεθνικής εκπαιδευτικής τραγωδίας χωρίς 
ιστορικό προηγούμενο τις τελευταίες δεκαετίες. Η 
όξυνση των εκπαιδευτικών, των κοινωνικών και 
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων σε συνδυασμό με 
την ασφυκτική πολιτική της λιτότητας που επιφέρει 
συρρίκνωση της επένδυσης στην Παιδεία θα δημι-
ουργήσουν ένα στρατό χιλιάδων νέων χωρίς επαρ-
κή εκπαίδευση και κατάρτιση, με χαμηλές δυνατό-

τητες ανταγωνισμού των Ευρωπαίων συνομηλίκων 
τους σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό πλαίσιο στην 
απασχόληση.  Επιπλέον θα σπρώξουν σημαντικό 
τμήμα της νέας γενιάς στο κοινωνικό και οικονομικό 
περιθώριο, με αποτέλεσμα την αύξηση της κοινωνι-
κής παθογένειας και παραβατικότητας. Συνεπώς το 
ζήτημα είναι βαθύτατα πολιτικό.

 f Διαρροή από τις δομές της Διά Βίου Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων: Η μελέτη αυτή επιχειρεί να αποτιμήσει 
το φαινόμενο της διαρροής από τις δομές διά βίου 
εκπαίδευσης ενηλίκων και κυρίως να συμβάλει 
στην ορθολογική ανάπτυξη ενός πεδίου το οποίο σε 
αρκετές περιπτώσεις αναπτύχθηκε με μια ευκαιρι-
ακή λογική.

Αρχικά στη μελέτη γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί 
η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση με το ζήτημα 
του κοινωνικού αποκλεισμού στη σύγχρονη εποχή. 
Επιχειρείται δηλαδή να αναδειχθεί ο κομβικός ρό-
λος που φαίνεται να αποδίδεται στη διά βίου μάθηση 
όσον αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση των 
φαινομένων που συνδέονται με τον κοινωνικό απο-
κλεισμό, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ιδεολογικές 
ορίζουσες αυτής της συζήτησης. Έχοντας αναδείξει 
την παραπάνω σχέση, στη συνέχεια γίνεται προσπά-
θεια να οριστεί η έννοια και το φαινόμενο της διαρ-
ροής από τις δομές διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Αναφορικά με τα ευρήματα της έρευνας, ένα πρώτο 
στοιχείο που μπορεί να επισημανθεί είναι η επιβε-
βαίωση της ερευνητικά τεκμηριωμένης θέσης ότι 
το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί σημαντική παρά-
μετρο τόσο για το βαθμό συμμετοχής όσο και για 
τη διαρροή από προγράμματα διά βίου μάθησης, 
καθώς άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συμ-
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μετέχουν λιγότερο και διαρρέουν ευκολότερα από 
τα προγράμματα αυτά. Είναι προφανές ότι αυτό το 
φαινόμενο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη γενι-
κότερα στον σχεδιασμό, τόσο σε επίπεδο εθνικής 
πολιτικής όσο και σε επιμέρους επίπεδο κατάρτισης 
προγραμμάτων και άλλων μεθόδων αντιμετώπισης 
του εν λόγω φαινομένου.

Επίσης, μέσα από την έρευνα αποτυπώνεται ότι οι 
επαγγελματικές υποχρεώσεις και το άγχος για τη 
διασφάλιση και διατήρηση της εργασίας –ακόμη και 
με συνθήκες δυσμενέστερες σε σχέση με το παρελ-
θόν– είναι ισχυρότερες και τείνουν να υπερισχύ-
σουν στην απόφαση για την εγκατάλειψη των προ-
γραμμάτων ΔΒΜ. Ως εκ τούτου οι επαγγελματικές 
υποχρεώσεις προβάλλονται ως ο κυριότερος λόγος 
–ανάμεσα σε πολλούς που αναφέρονται– εγκατά-
λειψης προγραμμάτων ΔΒΜ. Συμπληρωματικά, 
ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση, το πε-
ριεχόμενο, τις ώρες πραγματοποίησης και τους εκ-
παιδευτές σίγουρα εμπλέκονται στην απόφαση για 
διακοπή, ακόμα κι αν δεν αναφέρονται ως βασικοί 
παράγοντες που την επηρέασαν. 

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τα προγράμματα ΔΒΜ που 
υλοποιούν οι κοινωνικοί εταίροι θετικό είναι το γε-
γονός πως δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά 
την απόφαση για εγκατάλειψη των προγραμμάτων 
αδυναμίες που παρατηρούνται σε οργανωτικά ζητή-
ματα ή ζητήματα περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση 
βέβαια οι αδυναμίες αυτές θα πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη κατά τη διαδικασία ορθολογικότερου 
επανασχεδιασμού των προγραμμάτων τους.

 f Κατάρτιση, απασχόληση, εκπαιδευτική πολιτική. 
Διερεύνηση της σύνδεσης της επαγγελματικής 

κατάρτισης με την απασχόληση: Διαχρονικά στην 
Ελλάδα, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίη-
ση και εν τέλει η αξιοποίηση των προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης δεν φαίνεται να έχουν 
αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με συ-
νέπεια οι «εκροές» του υποσυστήματος αυτού να 
εμφανίζουν χαμηλή σύνδεση με τη σφαίρα της απα-
σχόλησης, χαλαρή σχέση με τη διατήρηση της ερ-
γασίας, καθώς και ισχνό βαθμό συνάφειας μεταξύ 
απασχόλησης και γνωστικού αντικειμένου κατάρτι-
σης. Αυτό ακριβώς αποσκοπεί να αναδείξει και να 
επιβεβαιώσει η πρωτογενής αυτή έρευνα, η οποία 
επισημαίνει και αναλύει εκτενώς τη διερεύνηση της 
σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την 
απασχόληση, καθώς και την ανάδειξη της διαχρο-
νικής αναποτελεσματικότητας των συστημάτων αρ-
χικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης στη χώρα μας. 

Η πρωτογενής έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
τον Οκτώβριο του 2012, πέρα από την πληθωρι-
κή, ποσοτική αλλά και ποιοτική, ανάλυση των δε-
δομένων (έρευνα σε 2.400 καταρτιζόμενους του 
2008-2009, πανελλαδικά με τη συνεργασία της 
Metron Analysis), καταγράφει και αναλύει τις εκρο-
ές της επαγγελματικής κατάρτισης από τα Ινστιτού-
τα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα Κέντρα 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 
χαρτογραφώντας τη διαδρομή και τη μετάβαση των 
αποφοίτων στην απασχόληση.

Μέσα από τα βασικά πορίσματα της έρευνας ανα-
δεικνύεται το γεγονός πως εκτός από το διαρκές αί-
τημα για την ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας, απαι-
τούνται κυρίως ενεργητικές πολιτικές τόνωσης της 
απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται με 
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το επιβεβλημένο ζητούμενο της διαρθρωτικής ανα-
συγκρότησης του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, τα συμπεράσματα της 
έρευνας καθώς και η διερεύνηση των ροών της 
επαγγελματικής κατάρτισης μέσα από την αποτύ-
πωση του βαθμού αντιστοίχισης στην αγορά ερ-
γασίας και την επαγγελματική προοπτική των απο-
φοίτων δύνανται να συνεισφέρουν: α) στον ορθό 
επανασχεδιασμό των προσφερόμενων ειδικοτήτων, 
β) στην επικαιροποίηση και στον εκσυγχρονισμό 
των πανοραμάτων σπουδών, γ) στην επικαιροποί-
ηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζό-
μενων, δ) στην επαγγελματική αποτελεσματικότητα 
της επαγγελματικής κατάρτισης, ε) στη συγκράτηση 
του εργαζόμενου πληθυσμού, τον περιορισμό των 
μεταναστευτικών ροών και την αξιοποίηση τους 
εργατικού δυναμικού της χώρας, στ) στο επίπεδο 
ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, και ζ) στην αξία 
χρήσης της ίδιας της κατάρτισης.

 f Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Όψεις και βα-
σικά μεγέθη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης στην προ μνημονίου εποχή: 
Η εν λόγω μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη και 
επικαιροποίηση του ρόλου των εκπαιδευτικών 
μηχανισμών στην αναπαραγωγή των κοινωνικών 
ανισοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και δε-
δομένα τόσο από δημόσιους φορείς και ερευνητικά 
κέντρα όσο και από τα ερευνητικά πεπραγμένα του  
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, επιχειρείται μια συνθετική προσέγ-
γιση και ερμηνεία του φαινομένου των ανισοτήτων 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με σκοπό να 
αναδειχτούν οι συσχετισμοί και οι αιτιακές διασυν-
δέσεις ανάμεσα σε στοιχεία που διαιωνίζουν τις εκ-

παιδευτικές ανισότητες και επιπλέον διαμορφώνουν 
το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η πραγμα-
τικότητα και η δυναμική της σύγχρονης ελληνικής 
κοινωνίας.

Στην έκδοση αυτή, ειδικότερα, παρατίθενται επι-
λεγμένα αποσπάσματα και στοιχεία από την πρώτη 
Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα του 
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2009), τα οποία συσχετίζονται κριτι-
κά και συνδυαστικά με δεδομένα από φορείς που 
δραστηριοποιούνται ενεργά στο πεδίο της εκπαι-
δευτικής έρευνας και της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η συνθετική ερμηνευτική των συσχετίσεων αυτών 
αποσκοπεί: α) στην προσπάθεια να συνδυαστούν τα 
στοιχεία που διαθέτουμε για τους εκπαιδευτικούς 
δείκτες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρω-
παϊκό επίπεδο, β) στην αποτύπωση και ερμηνεία 
της σύγχρονης μορφολογίας των ανισοτήτων στην 
εκπαίδευση, γ) στην κατανόηση των επιμέρους 
όψεων του φαινομένου της ανισότητας, όπως αυτή 
εμφανίζεται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστη-
μα, δ) στη δημιουργία μιας συνθετικής βάσης δε-
δομένων η οποία θα οδηγεί στη σύγκριση και την 
παρακολούθηση της πορείας των μεγεθών του εκ-
παιδευτικού συστήματος από έτος σε έτος, ε) στην 
ανάδειξη των ελλείψεων, των αντιφάσεων και των 
αδυναμιών του εκπαιδευτικού μας συστήματος, 
και στ) στην προβολή ενός ρεαλιστικού σχεδίου 
εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των 
δυσλειτουργιών που συνδέονται με τις αισθητές δι-
αφοροποιήσεις που εμφανίζονται σε θέματα όπως η 
χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, οι υποδομές, το 
ανθρώπινο δυναμικό, η σχολική επίδοση και επιτυ-
χία, η διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχο-
λείου.
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Τα στοιχεία –με τον τρόπο που παρατίθενται– απο-
τελούν σημαντικής αξίας δεδομένα, τα οποία αποτυ-
πώνουν όψεις και βασικούς δείκτες της πρωτοβάθ-
μιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν από 
την εφαρμογή του Μνημονίου και την εισαγωγή της 
Ελλάδας στο φάσμα της παρατεταμένης δημοσιονο-
μικής κρίσης. Με τον τρόπο αυτό η παρουσίαση, η 
ανάλυση και η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων 
συμβάλλουν στην καταγραφή και τη χαρτογράφηση 
της βασικής εικόνας του εκπαιδευτικού μας τοπίου 
πριν από τις συγχωνεύσεις σχολείων, τις περικο-
πές των δημόσιων δαπανών για την παιδεία και την 
περιστολή του ρόλου της δημόσιας σφαίρας στην 
άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

 f Φτώχεια, ανισότητες και εκπαίδευση στο πλαίσιο 
της παγκοσμιοποίησης: Η ανωτέρω μελέτη φιλο-
δοξεί να συμβάλει στον επιστημονικό και εκπαι-
δευτικό διάλογο για την ανάγκη επανατοποθέτησης 
της εκπαίδευσης στο επίκεντρο της κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτισμικής προοπτικής σε μια 
συγκυρία που η προοπτική της παγκοσμιοποίησης 
φαντάζει αμφίβολη και εχθρική, οι βεβαιότητες της 
νεωτερικής περιόδου αμφισβητούνται και το μέλλον 
του κράτους πρόνοιας διαφαίνεται ζοφερό.

Στο νεοφιλελεύθερο παγκόσμιο πλαίσιο οι ανισό-
τητες τόσο μεταξύ κρατών όσο και στο εσωτερι-
κό κάθε κράτους-έθνους εντείνονται. Αυτό, αν 
δεν οδηγεί πάντα σε επίπεδα απόλυτης φτώχειας, 
οδηγεί σίγουρα στην κοινωνική περιθωριοποίηση, 
δηλαδή στην αποκοπή μεγάλης μερίδας του πληθυ-
σμού από τον κορμό του κοινωνικού ιστού καθώς 
και από πολλά αγαθά και υπηρεσίες που θεωρού-
νται απαραίτητα για μια αξιοπρεπή διαβίωση (αγαθά 

όπως η παιδεία, η υγεία, η απασχόληση, οι καλές 
συνθήκες εργασίας κ.λπ.).

Σε αυτή την κατεύθυνση, η εκπαίδευση, ως εργα-
λείο χάραξης πολιτικής και φυσικά ανάλογα με τον 
τρόπο χρήσης του, μπορεί είτε να εντείνει είτε να 
αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και την περι-
θωριοποίηση. Ωστόσο θεωρείται δεδομένο πως η 
μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων δεν μπορεί 
να επιτευχθεί με την ίση μεταχείριση διδασκομένων 
που ξεκινούν από άνισες αφετηρίες. Σε κάθε περί-
πτωση η άμβλυνση των ανισοτήτων προϋποθέτει 
την άνιση μεταχείριση υπέρ των μη εχόντων, καθώς 
και την άνιση κατανομή πόρων υπέρ των υποβαθ-
μισμένων περιοχών και των μη προνομιούχων κοι-
νωνικών στρωμάτων. Σύμφωνα, λοιπόν με τα πα-
ραπάνω, μέσα από τη μελέτη αυτή διαφαίνεται ότι 
οι σχέσεις ανισότητας, φτώχειας και εκπαίδευσης 
στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης είναι εξαιρετικά 
πολύπλοκες, κυρίως όταν προσπαθεί κανείς να τις 
εξετάσει όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπα-
ϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, και αυτή ακριβώς την 
πολυπλοκότητα αναλύουν από διάφορες οπτικές 
γωνίες και με διαφορετικά εννοιολογικά εργαλεία 
τα κείμενα που παρατίθενται.

Η έκδοση βασίστηκε σε εισηγήσεις που έλαβαν 
χώρα το Φεβρουάριο του 2008 σε ένα διεθνές συ-
νέδριο με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων επιστη-
μόνων.

 f Xαρτογράφηση τάσεων, πρακτικών και δο-
μών-φορέων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην 
ΕΕ: Η εν λόγω μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει 
και να αποτυπώσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη 
Διά Βίου Μάθηση, να αποτυπώσει δομές και κα-



4 0

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
(ΚΑΝΕΠ) ΓΣΕΕ

λές πρακτικές Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στην 
Ε.Ε. και να προτείνει έναν στρατηγικό σχεδιασμό 
για την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ του  
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με δομές και φορείς συνδικαλιστικής 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη και κυρίως στα Βαλκά-
νια.

Με βάση τα πορίσματα της έρευνας, τόσο στα Βαλ-
κάνια όσο και στην Ευρώπη, το περιεχόμενο της 
Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης τείνει να παρουσι-
άζει περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές. Σε 
αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος των συνδικάτων γί-
νεται ολοένα πιο ενεργός, καθώς παρουσιάζονται 
να παρέχουν εκπαίδευση/επιμόρφωση/κατάρτιση 
στα μέλη τους και γενικότερα σε εργαζομένους με 
σκοπό να συνδεθεί η συνδικαλιστική τους δράση 
με την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυ-
ξη. Η εκπαίδευση-κατάρτιση αυτή αφορά ως επί 
το πλείστον τα ακόλουθα θέματα: συνδικαλιστικά 
δικαιώματα, συνδικαλιστική κατάρτιση, νομική και 
εργασιακή προστασία και γνώση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων, εργατικό δίκαιο, νομοθεσία, δια-
πραγμάτευση, συμβουλευτική και κατάρτιση ανέρ-
γων, εξ αποστάσεως επαγγελματική επιμόρφωση/
κατάρτιση, καθώς και διά ζώσης σεμινάρια για την 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, τη χρήση 
Υ/Η, τη χρήση ξένων γλωσσών, την ασφάλεια και 
την υγιεινή στην εργασία, το φαινόμενο της μετανά-
στευσης και το ζήτημα της ισότητας των γυναικών, 
θέματα κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης κ.ά.

 f Οργάνωση και διοίκηση των δομών Διά Βίου 
Εκπαίδευσης: Στόχος της μελέτης είναι η διερεύ-
νηση εργαλείων και σύγχρονων πρακτικών αποτε-
λεσματικής οργάνωσης, διοίκησης και αξιολόγησης 

των δομών συνδικαλιστικής εκπαίδευσης. Οι δομές 
Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ) απο-
τελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση εκπαιδευτικών ορ-
γανισμών και η ιδιαιτερότητά τους αυτή ανιχνεύεται 
στο ανθρώπινο δυναμικό (ενήλικοι εκπαιδευτές / 
εκπαιδευόμενοι), στο περιεχόμενο της παρεχόμε-
νης εκπαίδευσης, στη στοχοθεσία και τις αντίστοι-
χες διοικητικές διαδικασίες που ακολουθούνται. Σε 
αυτή την κατεύθυνση μέσα από την εν λόγω μελέτη 
επιδιώκεται ουσιαστικά η καταγραφή και η κριτική 
αποτίμηση μιας σειράς τεχνικών και εκπαιδευτικών 
πρακτικών οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στο επίπεδο της συνολικής αποστολής των 
δομών συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη 
ελληνική πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω μελέτη αποσκοπεί 
στη διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν τη διοίκη-
ση των δομών Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα με άξονες: α) το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας και οργάνωσής τους, β) τη διαμόρ-
φωση των στρατηγικών και λειτουργικών στόχων 
τους και του τρόπου επηρεασμού τους αφενός από 
το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους και 
αφετέρου από εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές 
για τη διά βίου μάθηση και την απασχόληση, γ) τη 
διερεύνηση των περιθωρίων σχετικής αυτονομίας 
τους για τη διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής, καθώς και τη διερεύνηση του ρόλου του 
Διευθυντή στις δομές αυτές ως προς τη διαμόρφω-
ση της εσωτερικής πολιτικής, και δ) την αναζήτηση 
και καταγραφή των διαδικασιών αξιολόγησης που 
ακολουθούνται στις εν λόγω δομές καθώς και των 
τρόπων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την έρευνα πεδίου –ποσοτικού 
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και ποιοτικού χαρακτήρα– με βάση τα αποτελέσμα-
τα που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερευ-
νητικών  δεδομένων, διατυπώθηκαν καταληκτικές 
επισημάνσεις αλλά και προτάσεις αξιοποίησής τους 
τόσο αναφορικά με τη διοίκηση και την αξιολόγηση 

των δομών Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στην Ελ-
λάδα όσο και ως προς τα πλαίσια της σχετικής τους 
αυτονομίας για τη διαμόρφωση εσωτερικής πολιτι-
κής στις δομές αυτές.
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«Βαρόμετρο απόντων. Ανίχνευση, κατηγο-
ριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτά-
σεων πολιτικής για την καταπολέμηση μιας 
νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: Οι Neets 
(Young People not in Education, Employment 
or Training)»

Εταίροι: 

α) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
(επικεφαλής εταίρος)

β) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της 
ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ)

γ) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Πανεπιστημίου 
Κρήτης

δ) GPO AE

Στόχοι δράσης: 

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, με αφορμή τις ανησυχητικές διαστά-
σεις που λαμβάνει και στη χώρα μας (μέσα στο ευρύ-
τερο πλαίσιο των αρνητικών κοινωνικο-οικονομικών 
συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρό-
νια) το φαινόμενο των ΝΕΕΤs, δηλαδή των νέων αν-
θρώπων που βρίσκονται εκτός δομών Εκπαίδευσης, 
Εργασίας ή Κατάρτισης (Young People not in Education, 
Employment or Training), εστίασε ερευνητικά σε αυτή 

τη σχετικά καινούρια «κατηγορία» κοινωνικής ευπάθει-
ας, συμπράττοντας με άλλους ερευνητικούς και ακα-
δημαϊκούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
ΙΗΔΛ/ΙΤΕ και GPO) στο έργο «Βαρόμετρο απόντων. 
Ανίχνευση, κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση 
προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση μιας νέας 
μορφής κοινωνικής ευπάθειας: Οι Neets (Young People 
not in Education, Employment or Training)».

Ειδικότερα, οι μείζονες στοχεύσεις του εν λόγω έργου 
κινήθηκαν στους ακόλουθους τρεις άξονες:

1.  Στάθμιση του συγκεκριμένου δείκτη σε ελληνικό 
επίπεδο.

2.  Καταγραφή, αποτύπωση και χαρτογράφηση της νέας 
αυτής κατηγορίας κοινωνικής ευπάθειας.

3.  Ανάπτυξη εμπειρικά θεμελιωμένων προτάσεων πο-
λιτικής για την αντιμετώπιση αφενός του κοινωνικού 
αποκλεισμού των NEETs και αφετέρου για επίτευξη 
της πολυεπίπεδης και βιώσιμης ενσωμάτωσής τους 
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Διάρκεια: 

Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε στις 21-06-2011 και 
ολοκληρώθηκε στις 31-05-2013. Στοιχεία και αποτελέ-
σματα της έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε σχετική έκ-
δοση.

Άλλες δραστηριότητες4)
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«Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την 
κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινω-
νικά ευάλωτης ομάδας: Ψυχολογικό προφίλ / 
ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση 
αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την 
κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υπο-
στήριξη προς την επαν-ενσωμάτωση των “νέων 
ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
απασχόλησης (Νeets)”»

Βασισμένοι στην προηγούμενη εμπειρία και τεχνογνω-
σία που αποκτήθηκε από το παραπάνω πρόγραμμα, το 
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ως επικεφαλής φορέας σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Κρήτης υλοποιούν νέο πρόγραμμα 
για τους Neets, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ 
μέσω του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014. Η δράση αυτή εστιάζει: 
α) στην έρευνα του ψυχολογικού προφίλ της ομάδας 
στόχου (Neets) μελετώντας συγχρόνως την ύπαρξη πι-
θανής ψυχοπαθολογίας και εντοπίζοντας τις ανάγκες για 
ψυχολογική υποστήριξη των Ελλήνων Neets, και β) στη 

διάγνωση αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων των Ελλή-
νων Neets. Τα προαναφερθέντα ερευνητικά δεδομένα 
οδηγούν, στο πλαίσιο της δράσης, αφενός στην ανάπτυ-
ξη προγράμματος στοχευμένης κατάρτισης-reskilling 
των Neets, με βάση το προφίλ δεξιοτήτων τους και τις 
δυνατότητες και ανάγκες τους ανά ταξινομική κατηγο-
ρία (υπό-ομάδα), και αφετέρου στη συγκρότηση προτει-
νόμενης δέσμης στοχευμένων δράσεων ψυχολογικής 
υποστήριξής τους. Επί της ουσίας η έρευνα απολήγει 
στη συγκρότηση πρότασης προγράμματος ολοκλη-
ρωμένης παρέμβασης, στην κατεύθυνση της επαν-εν-
σωμάτωσης της συγκεκριμένης κοινωνικά ευάλωτης 
ομάδας. Εν ολίγοις το φυσικό αντικείμενο της δράσης 
συγκροτείται τόσο από την προαναφερθείσα διττή ερευ-
νητική διαδικασία όσο και από την ανάπτυξη προγράμ-
ματος ολοκληρωμένης παρέμβασης σε δυο επίπεδα 
(ψυχολογικό και  reskilling).

Η εν λόγω δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 και 
θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες.
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«Ανάπτυξη δεξιοτήτων υπαλλήλων των Δήμων 
για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσε-
ων ένταξης στην τοπική κοινωνία, καθώς και 
υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
για την υλοποίηση των ενταξιακών στρατηγι-
κών τους»

Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, η 
Ένωση φορέων «ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
και ΔΑΕΜ Δήμου Αθηναίων» υλοποίησε το Έργο 3.1α/13 
με τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων υπαλλήλων των Δή-
μων για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων 
ένταξης στην τοπική κοινωνία, καθώς και υπαλλήλων 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση 
των ενταξιακών στρατηγικών τους» της Προτεραιό-
τητας 3: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης, 
συντονισμός και ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων 
των κρατών-μελών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης 
(εθνικό, περιφερειακό, τοπικό)». 

Το Έργο απευθυνόταν σε υπαλλήλους των Δήμων και 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και απο-
σκοπούσε στην ενημέρωσή τους για τα υφιστάμενα ευ-
ρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και στην κατάρτισή 
τους αναφορικά με το σχεδιασμό, την υποβολή προ-
τάσεων σε κοινοτικά προγράμματα και την υλοποίηση 
δράσεων ένταξης μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. 
Παράλληλα, έγιναν αναλύσεις για ζητήματα μετανά-
στευσης, διαπολιτισμικής ενημερότητας και διεθνούς 
θεσμικού περιβάλλοντος στο πεδίο αυτό, ενώ οι συμμε-
τέχοντες έλαβαν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης 
σύμφωνα με το «Σύστημα πιστοποίησης της επιμόρφω-
σης» που αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των 
ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ (ΦΕΚ 1592/30-09-2010).

Οι επιμορφωτικές δράσεις, διάρκειας 40 ωρών/τμήμα 

15-20 ατόμων (σε χρονικό πλαίσιο μίας εβδομάδας), 
διεξήχθησαν κατά το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2015 στις 
δομές του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (Αθήνα), του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (Επι-
κράτεια), των κατά τόπους συνεργαζόμενων εργατικών 
κέντρων (Επικράτεια) καθώς και στις δομές των ίδιων 
δήμων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων της επι-
κράτειας.

Το έργο ολοκληρώθηκε σε περίοδο τριών μηνών, παρό-
λο που η αρχικά προβλεπόμενη περίοδος υλοποίησής 
του ήταν έξι μήνες (για το λόγο αυτό, επίσης, συμπτύ-
χθηκε η 40ωρη επιμόρφωση στο στενό πλαίσιο της μίας 
εβδομάδας). Σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
και σε μια κρίσιμη για τα οικονομικά της χώρας περίο-
δο επιμορφώθηκαν πάνω από 400 δημοτικοί υπάλληλοι 
και υπάλληλοι των αποκεντρωμένων διοικήσεων της 
επικράτειας αλλά και γενικότερα το έργο υλοποιήθηκε 
στο ακέραιο λαμβάνοντας εξαιρετικά θετική ανατροφο-
δότηση από τους συμμετέχοντες σε αυτό.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσο-
στό των επιμορφούμενων ήταν υπάλληλοι των Δήμων 
καθότι, όπως διαπιστώθηκε και στη μελέτη διάγνωσης 
αναγκών, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις δεν διαθέτουν 
τις δομές που θα επέτρεπαν την απάντηση σε προσκλή-
σεις χρηματοδότησης από προγράμματα.

Το εκπαιδευτικό υλικό οικοδομήθηκε με βάση μελέτη 
διαπίστωσης αναγκών που είχε ποιοτικά (ομάδες εστία-
σης) και ποσοτικά στοιχεία (ερωτηματολόγια). Ειδικότε-
ρα, από τη μελέτη διαπίστωσης αναγκών και τη μελέτη 
αξιολόγησης  φάνηκε ότι υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ 
των συμμετεχόντων και του πληθυσμού- στόχου της 
επιμόρφωσης και ότι οι απαντήσεις σε ποιοτικό και πο-
σοτικό επίπεδο δικαιώνουν τις επιλογές υλικού και τη 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ενώ χρησιμοποιήθη-
κε τόσο θεωρητική όσο και βιωματική (σοβαρά παιχνί-
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δια) μεθοδολογία και πρακτικές ασκήσεις που αξιολο-
γήθηκαν ιδιαίτερα θετικά.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου έγινε η επιλογή 
και εκπαίδευση των εκπαιδευτών. 

Παρότι η επιμόρφωση είχε ως κεντρικό στόχο να δημι-
ουργήσει δεξιότητες σχετικές με την αξιοποίηση προ-
σκλήσεων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είναι 
σημαντικό να ειπωθεί (όπως διαπιστώθηκε και στη 
μελέτη διάγνωσης αναγκών) ότι χρειάστηκε να πλαισι-
ωθεί από γνώσεις που αφορούν το εθνικό και διεθνές 
νομικό καθεστώς για τη μετανάστευση, από διαπολιτι-
σμικές δεξιότητες και δεξιότητες οργάνωσης  της συλ-
λογικής εργασίας καθώς και από βέλτιστες πρακτικές. 

Πέρα από τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που 
έλαβαν οι συμμετέχοντες, ετοιμάστηκε και οδηγός δι-
απολιτισμικής ενημερότητας που παρουσιάζει στοιχεία 
πάνω στους πληθυσμούς Υπηκόων Τρίτων Χωρών με 
τους οποίους συναλλάσσονται οι υπάλληλοι. Παράλ-
ληλα καταρτίστηκε Συμβουλευτικός Οδηγός Υποβολής 
και Υλοποίησης Προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΤΕ –το 
κατεξοχήν χρηματοδοτικό εργαλείο για δράσεις ένταξης 
μεταναστών– με στοχευμένη και κωδικοποιημένη πλη-
ροφόρηση επί τους θέματος της κατάρτισης προτάσεων.

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με το σύνολο των 
επιμορφωτικών παρεμβάσεων που διενεργήθηκαν κα-
θώς και με τον αριθμό των συμμετεχόντων:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ / ΔΗΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΩΡΑΡΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 18
15-20/06/2015 

(15.00-21.00 & 08.00-18.00 Σ)

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12

22-30/06/2015 
08.00-14.00 (22-23/06)
08.00-15.00 (25-26/06)
08.00-15.00 (29-30/06)

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 19
15-20/06/2015 

(15.00-21.00 & 08.00-18.00 Σ)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 22-25/06/2015 (08.00-18.00)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 24 08-12/06/2015 (08.00-16.00)

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΟΠΑΝΔΑ) 22
08-11/06/2015 & 15/06/2015 

(08.00-16.00)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 10 24-30/06/2015 (08.00-16.00)
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ / ΔΗΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΩΡΑΡΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 25 25-29/05/2015 (08.00-16.00)

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 28 15-19/06/2015 (08.00-16.00)

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 24 08-12/06/2015 (14.00-22.00)

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 28 2-05/06/2015 (08.00-18.00)

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 13 15-19/06/2015 (12.00-20.00)

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 22 02-08/06/2015 (13.00-21.00)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 15
15-20/06/2015 

(15.00-21.00 & 08.00-18.00 Σ)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 20
22-27/06/2015 

(15.00-21.00 & 08.00-18.00 Σ)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 23 08-12/06/2015 (08.00-16.00)

ΔΗΜΟΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

27 08-12/06/2015 (08.00-16.00)

ΔΗΜΟΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΡΟΔΟΥ

18 22-26/06/2015 (08.00-16.00)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(ΣΥΡΟΣ)

11 22-26/06/2015 (08.00-16.00)

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

30
22-30/06/2015 

[17.00-22.00 (22-26/06 & 29-30/06)] & 
09.00-14.00 (27/06) 

ΣΥΝΟΛΟ 402



4 7

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013-2015

«Επαγγελματικό περίγραμμα του “εκπαιδευτή 
ενήλικων διά βίου μάθησης”»

Το έργο α) καταγράφει και αναλύει το προφίλ του Εκπαι-
δευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης (Εκπαιδευτής ΔΒΜ), 
όπως διαμορφώνεται στο νέο περιβάλλον της διά βίου 
μάθησης, β) μετατρέπει το επικαιροποιημένο Επαγγελ-
ματικό Περίγραμμα σε εθνικό πλαίσιο προγράμματος 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών με τη μορφή σπονδύλων 
(modular) και γ) καθορίζει τις εθνικές προδιαγραφές 
των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών της 
μη τυπικής εκπαίδευσης. Επίσης, καθορίζει τη διαδι-
κασία πιστοποίησης και ανανέωσης της πιστοποίησης 
των Εκπαιδευτών ΔΒΜ, τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού 
υλικού και την υλοποίηση σύντομου σεμιναρίου κατάρ-
τισης των εκπαιδευτών-συμβούλων (μεντόρων) των 
υποψηφίων για πιστοποίηση εκπαιδευτών, των αξιο-
λογητών των επιτροπών πιστοποίησης εκπαιδευτικής 
επάρκειας, καθώς και τη δημιουργία «Οδηγού εκπαι-
δευτικής επάρκειας  Εκπαιδευτή ΔΒΜ» που προσαρ-
τάται στο Περίγραμμα. Τέλος, αναπτύσσει μεθοδολογία 
αξιολόγησης της διαδικασίας πιστοποίησης και ανανέ-

ωσης της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των 
εκπαιδευτών ΔΒΜ, ενσωματώνοντας σχετικούς δείκτες 
και διαδικασίες.

Διάρκεια: 

Η υλοποίηση του έργου ολοκληρώθηκε στο τέλος του 
2013.

Επικεφαλής εταίρος:  

ΚΕΚ Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)

Λοιποί εταίροι:

α) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

β) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της 
ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) 

γ) Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομο-
σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος 
(ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ)
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«Επαγγελματικό περίγραμμα του συμβούλου 
επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιο-
δρομίας»

Το έργο καταγράφει και αναλύει το προφίλ του «συμ-
βούλου επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδι-
οδρομίας», που αναφέρεται στη δραστηριότητα που 
περικλείει διάφορες λειτουργίες με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας – προσανα-
τολισμού.  Από την άποψη της εμβέλειας ο Σύμβουλος 
Σταδιοδρομίας – Προσανατολισμού καλύπτει διά βίου το 
φάσμα των υποστηρικτικών δράσεων στην επαγγελμα-
τική ανάπτυξη του ατόμου και κυρίως σε δύο βασικούς 
τομείς της ζωής του, στην εκπαίδευση/κατάρτιση και 
στην απασχόληση.

Στο έργο γίνεται ορισμός του επαγγέλματος (λαμβά-
νοντας υπόψη και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο) και στη 
συνέχεια περιγράφονται οι κύριες και επιμέρους επαγ-
γελματικές λειτουργίες, οι αντίστοιχες ικανότητες και 
δεξιότητες, και ακόμη προτείνονται εναλλακτικές δι-
αδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων προ-
σόντων. Τέλος προτείνονται ενδεικτικοί τρόποι αξιο-
λόγησης-αποτίμησης των γνώσεων, ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων, προκειμένου να διαμορφωθεί η διαδικασία 
πιστοποίησης.

Η εκπόνηση του εν λόγω περιγράμματος έγινε για 

λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

(ΕΟΠΠΕΠ), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως Κέ-

ντρο Euroguidance της Ελλάδας για το έτος 2012.

Θεματική: 

Εκπόνηση Επαγγελματικού Περιγράμματος του Συμ-

βούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιο-

δρομίας

Διάρκεια: 

Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης ολοκληρώθηκε επί-

σης το 2013.

Εταίροι: 

α) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της 

ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ)

β) Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ)
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«BUILD UP Skills – Greek platform and Roadmap 
for the building workforce qualification on 
energy efficiency and renewable energy 
(BUS-GR)»

Η δράση αυτή είχε ως στόχο να κινητοποιήσει τις διαδι-
κασίες για τη δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκόμε-
νων φορέων στην Ελλάδα αναφορικά με την ανάπτυξη 
ενός σχεδίου δράσης για την κατάρτιση και πιστοποίηση 
τεχνιτών και εγκαταστατών τεχνολογιών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης σε κτίρια. Οι ειδι-
κοί στόχοι της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συνοπτικά 
ήταν:

 Q Έναρξη εθνικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων φορέων.

 Q Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση της ανάγκης 
για εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού μέχρι το 
2020.

 Q Διαμόρφωση και συμφωνία ενός «Εθνικού Χάρτη 
Στρατηγικού Σχεδιασμού (roadmap)» για το 2020, 
με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που θα 
διαπιστώνονταν. 

Εταίροι:

α) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ως επικεφαλής εταίρος

β) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Εργαστήριο Συστη-
μάτων Αποφάσεων και Διοίκησης ΕΜΠ)

γ) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της 
ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ)

δ) Πολυτεχνείο Κρήτης

ε) Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομο-
σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος 
(ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ)

στ) Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

ζ) Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)

η) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

Στοιχεία δράσης:

Όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος, συμπε-
ριλαμβανομένης της διαχείρισης και των συμβατικών 
υποχρεώσεων προς το EACI, κατανέμονταν σε επτά (7) 
Πακέτα Εργασίας (ΠΕ).

 Q Διαχείριση προγράμματος (Management) – Δράσεις 
δημοσιότητας

 Q Ανάλυση παρούσας κατάστασης (Analysis of the 
national status quo)

 Q Χάραξη και ενεργοποίηση Εθνικής Πλατφόρμας 
Προσόντων (Setting up and activating the National 
Qualification Platform)

 Q Διαβούλευση για τις εθνικές προτεραιότητες στο 
θέμα των προσόντων και της κατάρτισης του εργα-
τικού δυναμικού στον τομέα των κτιριακών κατα-
σκευών (Consultation the national priorities for the 
qualifications and training of the building workforce)

 Q Εκπόνηση του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων 
(Elaboration of the National Qualification Roadmap)

 Q Υιοθέτηση / αποδοχή της δράσης (Endorsement 
activities)

 Q Ανταλλαγή δραστηριοτήτων με Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Exchange activities)

Διάρκεια: 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012 και ολο-
κληρώθηκε επιτυχώς τον Δεκέμβριο του 2013.
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«Ευρωπαϊκή ατζέντα για την εκπαίδευση και 
κατάρτιση ενηλίκων»

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα (Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου 2011/C 372/01) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη 
σημασία της Διά Βίου Μάθησης σε ό,τι αφορά την κοι-
νωνική συνοχή.

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ συμμετέχει στο παραπάνω Πρόγραμ-
μα μαζί τη ΓΓΔΒΜ, την ΜΚΟ ΠΡΑΞΙΣ και τη ΓΣΕΒΕΕ.

Tομείς προτεραιότητας για την περίοδο 2012-2014:

 Q πραγμάτωση της ΔΒΜ και της κινητικότητας,

 Q βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότη-
τας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

 Q προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής 
και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της 
εκπαίδευσης των ενηλίκων,

 Q ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας 
όσον αφορά τους ενήλικες και το εκπαιδευτικό πε-
ριβάλλον τους,

 Q βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση 
των ενηλίκων και την παρακολούθησή της.

«Cooperation for innovation and the exchange 

of good practices» – ERASMUS+

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ σε συνεργασία με τον Ιταλικό συνδι-

καλιστικό φορέα “IAL Nazionale s.r.l Impresa sociale” 

καθώς και με τους κάτωθι οργανισμούς: 

 Q REZEKNES AUGSTSKOLA RA της Λετονίας

 Q INICIATIVAS DE PROYECTOS DE FORMACION της 

Ισπανίας και

 Q Fundacja “Centrum Badan i Innowacji w Edukacji” 

της Πολωνίας

έχουν αναλάβει το εν λόγω project με στόχο την ανταλ-

λαγή τεχνογνωσίας στο πεδίο των ενηλίκων χωρίς προ-

σόντα, των ενήλικων εργαζομένων (ηλικίας 5-64 ετών) 

και των μακροχρόνια άνεργων με σκοπό την εκπαίδευ-

σή τους σε δεξιότητες και τη δημιουργία συνθηκών επι-

στροφής στην εργασία τους.
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«Συμμετοχή σε επιτροπές»

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ τα τελευταία χρόνια έχει κληθεί και 

συμμετέχει σε μια σειρά πολύ σημαντικών επιτροπών, 

όπως:

 Q Steering Group του CEDEFOP για: 

 f το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,

 f τη Μαθητεία,

 f τη Διερεύνηση Αναγκών Δεξιοτήτων.

 Q European Training Foundation (ETF) – Advisory 

Forum (Ιταλία): Ασχολείται με θέματα ανάπτυξης 

πολιτικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μά-

θηση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (2004-
2006).

 Q Συμβουλευτική Ομάδα για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Προσόντων, στο EQF Advisory Group.

 Q National Team of Experts, με αντικείμενο το 
E.C.V.E.T (European Credit System for Vocational 
Education and Training).

 Q Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τη διά βίου μάθη-
ση “Lifelong Learning working group” της ΕTUCO 
(European Trade Union Confederation / Συνομο-
σπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων)

 Q Εθνικό Συμβούλιο Απασχόλησης 

 Q Εθνική Επιτροπή Μαθητείας 
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