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“ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ – ΚΑΣΑΡΣΙΗ” 

  

Η Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο (Ο.Κ.Δ.), κε ηε Γλώκε 
Πξσηνβνπιίαο ηεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, αλνίγεη ην δηάινγν ζηα 
θξίζηκα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. Η Γλώκε ηεο Ο.Κ.Δ. 
εληάζζεηαη ζηελ πξσηνβνπιία πνπ έρεη αλαιάβεη ε Δπηηξνπή γηα ηελ εμεηδίθεπζε 
ησλ θεληξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ θαη ησλ βαζηθώλ αμόλσλ παξέκβαζεο ηνπ 
Δζληθνύ Αλαπηπμηαθνύ Σρεδίνπ (Δ.Α.Σ.). 

Σηε Γλώκε πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε θάζε βαζκίδα 
εθπαίδεπζεο (πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα), 
θαζώο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη παξνπζηάδεηαη ην 
όξακα ηεο Ο.Κ.Δ. γηα έλα ζύγρξνλν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 

Η Ο.Κ.Δ. επηζεκαίλεη όηη ζηελ Διιάδα, παξά ηηο ζπλερείο θαη ζπρλέο 
εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο –κεηαξξπζκίζεηο, ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 
εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζπγθεληξσηηθό, κε ζπκπεξηιεπηηθό, αλειαζηηθό πξνο 
ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, αλαπνηειεζκαηηθό ζηελ 
θαηάθηεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ θαη δπζθίλεην ζηελ απνδνρή ησλ θαηλνηνκηώλ. 
Δπηπιένλ, ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, εκθαλίδεη πζηεξήζεηο ζε 
βαζηθνύο ηνκείο, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη θαη γηα ηελ παξαγσγηθή-νηθνλνκηθή 
θαη θνηλσληθή αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο, αιιά θαη γηα ηελ αληαπόθξηζε ηεο 
ρώξαο ζηνλ επξσπατθό θαη δηεζλή αληαγσληζκό. Σε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ 
αιιάδεη κε ηαρύηεηα θαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο λα επηδξνύλ θαζνξηζηηθά ζηελ 
παξαγσγή, ζηηο αγνξέο, ζηε γλώζε θαη ζηηο επηθνηλσλίεο, ηα εθπαηδεπηηθά 
ζπζηήκαηα θαινύληαη λα αληαπνθξηζνύλ ζε  απηέο  ηηο κεηαβνιέο. 

Βαζηθό πξναπαηηνύκελν είλαη λα ππάξμεη νπζηαζηηθόο δηάινγνο, ζπλελλόεζε θαη 
ζπλαίλεζε, από ην πνιηηηθό ζύζηεκα, ώζηε λα ζπκθσλεζεί κηα καθξνρξόληα 
εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία θαη λα νινθιεξσζεί κε ζπλέπεηα θαη λα 
απνηππσζεί σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο. 

Σθνπόο πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία κίαο ηζρπξήο, ζύγρξνλεο θαη πνηνηηθήο 
εθπαίδεπζεο  θαη γηα απηό απαηηνύληαη παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ζην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ θαη ζηηο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο, 
ζηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ζηελ αλαδήηεζε επηπιένλ 
νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

Η Ο.Κ.Δ. ηνλίδεη όηη ε Διιάδα ρξεηάδεηαη έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ην νπνίν: 



 Να είλαη ζπκκεηνρηθό/ζπκπεξηιεπηηθό θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε αλεκπόδηζηε 
πξόζβαζε ζε απηό θάζε καζεηή, αλεμάξηεηα από ην θύιν, ηελ αλαπεξία 
ή ρξόληα πάζεζε, ηε θπιή, ή ηε ζξεζθεία, ηνλ ζεμνπαιηθό 
πξνζαλαηνιηζκό 

 Να θαιύπηεη ηηο αλάγθεο θάζε καζεηή θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, αιιά θαη λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαγσγηθέο απαηηήζεηο ηεο ρώξαο. 

 Να πξνσζεί αμίεο θαη λα αλαπηύζζεη δεμηόηεηεο γηα ηε δσή θαη ηελ εξγαζία 
όπσο ε ζπιινγηθόηεηα, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε θξηηηθή ζθέςε, ε θαηλνηνκία, 
ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο γλώζεο. 

 Να δίλεη έκθαζε θαη λα εληζρύεη βησκαηηθέο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηελ 
νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηνπο ζεζκνύο θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηα 
νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή 
ζπλνρή. 

 Να θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο ζην ζρεδηαζκό ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο θαη λα αλαδεηθλύεη ηε ζεκαζία ηνπ 
πξνζσπηθνύ ραξηνθπιαθίνπ (portfolio) ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
αλάπηπμε. 

 Να ελζαξξύλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπηθώλ, ζεζκηθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ 
θνξέσλ ζηε ζηήξημε ησλ αξζξσηώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ζην 
επέιηθην κέξνο ηνπο, κε ηνπηθό αλαπηπμηαθό ελδηαθέξνλ. 

 Να είλαη απνθεληξσκέλν ζηε Γηνίθεζε, λα έρεη απμεκέλν βαζκό επειημίαο 
θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ δνκώλ ηνπ 
(Πεξηθέξεηα, Γηεπζύλζεηο, Σρνιηθή Μνλάδα) θαη λα εθαξκόδεη αμηνθξαηηθή 
επηινγή ησλ ζηειερώλ δηνίθεζεο. 

 Να αμηνινγεί όινπο ηνπο ζπληειεζηέο παξνρήο εθπαίδεπζεο (δνκέο – 
δηνίθεζε – πεξηερόκελν – πιηθνηερληθέο ππνδνκέο – επνπηηθό πιηθό – 
εθπαηδεπηηθνύο) θαη λα αλαηξνθνδνηείηαη δεκηνπξγηθά θαη απνηειεζκαηηθά. 

 Να παξέρεη παηδαγσγηθή επάξθεηα ζηηο αξρηθέο ζπνπδέο ζηνπο θνηηεηέο – 
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηήξημε, επηκόξθσζε θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε 
ζηνπο ππεξεηνύληεο εθπαηδεπηηθνύο κε ηαθηηθά, πεξηνδηθά ελδνζρνιηθά θαη 
εμσζρνιηθά πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο, θαζώο θαη επηκόξθσζε κε 
έκθαζε ζηηο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζέγγηζεηο, ζηε 
δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή θαη ηελ παηδαγσγηθή ηεο ζπκπεξίιεςεο 

Σηε βάζε ησλ παξαπάλσ, ε Γλώκε ηεο Ο.Κ.Δ. πεξηιακβάλεη  ζπγθεθξηκέλεο 
πξνηάζεηο γηα θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα. 

 


