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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2014 

Τα κενά πληροφόρησης ανακόπτουν την πορεία της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πολλές χώρες της ΕΕ 

∆εν είναι πολλές οι χώρες που αξιοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγουν για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να βελτιώσουν τα πανεπιστήμιά τους και τις δυνατότητες 
που προσφέρουν στους φοιτητές. Αυτό προκύπτει από έκθεση του δικτύου Eurydice, η 
οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Η έκθεση «Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ευρώπη: πρόσβαση, διατήρηση και  απασχολησιμότητα» διερευνά τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι κυβερνήσεις και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να διευρύνουν την 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να αυξήσουν τον αριθμό των φοιτητών που 
παραμένουν και ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση (διατήρηση) και να τους 
καθοδηγούν κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας (απασχολησιμότητα). Στην έρευνα 
έλαβαν μέρος πάνω από 30 χώρες - όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός από το 
Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες), καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το 
Μαυροβούνιο, η Νορβηγία και η Τουρκία.  

«Ο κλάδος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρειάζεται να λάβει περισσότερα μέτρα ώστε να 
καλύψει τις αδυναμίες του: για παράδειγμα, πρέπει να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη 
πολυμορφία στον φοιτητικό κόσμο. Τα πανεπιστήμια πρέπει να προσελκύουν περισσότερους 
μειονεκτούντες φοιτητές, ιδίως από ομάδες χαμηλού εισοδήματος, από άτομα με αναπηρία, 
άτομα με καθεστώς μετανάστη ή από διαφορετικές εθνότητες.  Η συλλογή δεδομένων, 
εκτός του ότι προωθεί την πολυμορφία, μπορεί να μας βοηθήσει να αξιολογούμε καλύτερα 
τον αντίκτυπο των πολιτικών προτεραιοτήτων μας και να αλλάζουμε πορεία όταν αυτό είναι 
απαραίτητο. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια περισσότερο προορατική χρήση των 
δεδομένων και των στοιχείων με σκοπό την ενημέρωση όσων λαμβάνουν αποφάσεις», 
δήλωσε η Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και 
Νεολαίας. 

Η έκθεση δείχνει ότι: 

• Παρότι πολλές χώρες συλλέγουν πληροφορίες για τον φοιτητικό πληθυσμό τους, η 
ανάλυση των δεδομένων συνήθως δεν συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους (π.χ., 
διευκόλυνση της πρόσβασης μειονεκτούντων φοιτητών στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση), ενώ πολλές άλλες χώρες δεν γνωρίζουν εάν αυξάνεται η πολυμορφία 
του φοιτητικού πληθυσμού τους (βλέπε διάγραμμα 1). 

• Πολύ λίγες χώρες (BE(fl), IE, FR, LT, MT, FI και UK (Σκωτία)) έχουν θέσει στόχους 
προκειμένου να βελτιώσουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων 
που ανήκουν σε υποεκπροσωπούμενες ομάδες, όπως οι ομάδες με χαμηλό 
εισόδημα.  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf
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• Περίπου τα μισά από τα ευρωπαϊκά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτουν 
προγράμματα για νέους φοιτητές που δεν προέρχονται απευθείας από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (BE, CZ, DK, DE, IE, FR, AT, PL, PT, SI, SE, SK, UK, IS, 
HR) και παρέχουν πιστωτικές μονάδες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις οποίες 
αναγνωρίζεται η αξία των προηγούμενων σπουδών (επίσης οι ES, IT, LI, FI, NO). 
Ωστόσο, είναι εμφανής μια σαφής γεωγραφική διαίρεση όσον αφορά τα μέτρα για 
ευκολότερη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς τέτοια μέτρα 
εξακολουθούν να είναι πιο διαδεδομένα στις χώρες της Βόρειας και ∆υτικής 
Ευρώπης.  

• Ένας σημαντικός αριθμός χωρών δεν καταγράφει συστηματικά τα ποσοστά 
ολοκλήρωσης ή/και εγκατάλειψης των σπουδών. Πρόκειται μεταξύ άλλων για χώρες 
που αν και εφαρμόζουν πολιτικές διατήρησης και ολοκλήρωσης των σπουδών, είναι 
σαφές ότι δεν διαθέτουν βασικά δεδομένα για την ανάλυση του αντικτύπου των 
πολιτικών αυτών. 

• Στις περισσότερες χώρες, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οφείλουν να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απασχολησιμότητα (π.χ. τα ποσοστά 
απασχόλησης των αποφοίτων τους, το πώς αναπτύσσουν τις αναγκαίες δεξιότητες 
ώστε οι απόφοιτοί τους να βρίσκουν εργασία) με σκοπό τη διασφάλιση της 
ποιότητας. Εντούτοις, η συγκέντρωση πληροφοριών για τους αποφοίτους σπανίως 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη πολιτικών σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

• Η διασφάλιση της ποιότητας ως μέσου προώθησης των κύριων στόχων πολιτικής, 
δηλαδή της ευρύτερης πρόσβασης και της αύξησης των ποσοστών διατήρησης και 
ολοκλήρωσης, μπορεί να συμβάλει στην παρακολούθηση της προόδου των 
φοιτητών, και στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (π.χ. πανεπιστήμια, κολέγια) χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για 
να βελτιώσουν την ποιότητα.  

 

∆ιάγραμμα 1: Αλλαγές στην πολυμορφία των φοιτητών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, 2002/03-2012/13 
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Ιστορικό 
Η έκθεση «Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη: πρόσβαση, 
διατήρηση και  απασχολησιμότητα» διερευνά τις πολιτικές και τις πρακτικές που σχετίζονται 
με τις εμπειρίες των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω τριών σταδίων: της 
πρόσβασης, που προϋποθέτει ενημέρωση για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις 
προϋποθέσεις εισαγωγής καθώς και τις σχετικές διαδικασίες· της προόδου βάσει του 
προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της βοήθειας που ενδεχομένως 
παρέχεται σε περίπτωση που ο φοιτητής αντιμετωπίζει προβλήματα· και της μετάβασης από 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. 

Η ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξετάζει τα 
θέματα ευελιξίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον τρόπο διασφάλισης 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τον 
εφοδιασμό των φοιτητών με εφαρμόσιμες δεξιότητες, ώστε να περνούν με ευκολία στην 
αγορά εργασίας μετά την αποφοίτησή τους. 

Eurydice 
Το δίκτυο Eurydice επιδιώκει να κατανοήσει και να εξηγήσει τον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρώπης. Το δίκτυο παρέχει 
περιγραφές των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, συγκριτικές μελέτες για 
συγκεκριμένα θέματα, δείκτες και στατιστικές. Όλες οι εκδόσεις του δικτύου Eurydice 
διατίθενται δωρεάν είτε στον ιστότοπο  Eurydice είτε σε έντυπη μορφή κατόπιν 
παραγγελίας. Μέσω του έργου του, το δίκτυο αυτό επιδιώκει να προωθήσει την κατανόηση, 
τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την κινητικότητα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το 
δίκτυο αποτελείται από εθνικές μονάδες εγκατεστημένες σε ευρωπαϊκές χώρες και ο 
συντονισμός του έχει ανατεθεί στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες για το 
δίκτυο Eurydice θα βρείτε στη διεύθυνση http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice. 

Περισσότερα 
Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά στον ιστότοπο Eurydice  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Ιστότοπος της Ανδρούλλας Βασιλείου  

Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU 

 

 

Αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Dennis Abbott  (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott 
Dina Avraam  (+32 2 295 96 67) 
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