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Η διαδικασία της Ένωσης

 Στόχος της Ένωσης ήταν από την αρχή η
ειρηνική συνύπαρξη βασισμένη σε μια κοινή
συμφωνία για τη διαχείριση των πόρων.
Πρώτη ονομασία

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα

 Ιδρυτικά μέλη της ΕΚΑΧ είναι το Βέλγιο, οι
Κάτω Χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία, το
Λουξεμβούργο και η Ιταλία.



Η Συνθήκη της Ρώμης και τα 60 Χρόνια

 Το 1957, με τη Συνθήκη της Ρώμης ιδρύεται η «Κοινή
Αγορά» η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)

 Το 1986 υπογράφεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη..

 Τη δεκαετία του 1990 υπογράφονται επίσης δύο
Συνθήκες: η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992-1993)
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη του
Άμστερνταμ το 1999.

Περισσότερη Ευρώπη και περισσότερη ενοποίηση: Η
Συνθήκη της Λισαβόνας (αντί για «Ευρωσύνταγμα»)
κυρώνεται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τίθεται
σε ισχύ το 2009.
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H Ενοποίηση και η Ολοκλήρωση
• Συμπερασματικά η ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν

αποτελεί μια ουδέτερη διαδικασία. Δεν προέκυψε
από «κεραυνοβόλο έρωτα» (Φραγκονικολόπουλο,
2016) αλλά αποτελεί το πεδίο εποικοδομητικών
συμβιβασμών μεταξύ των κρατών για την ειρηνική
τους συνύπαρξη.

• Όπως διαπιστώνει παλαιότερα (1972) ο Donald
Puchala: «η μελέτη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
μοιάζει με εξέταση από τυφλό, το οποιοδήποτε
στοιχείο οδηγούσε σε εσφαλμένα συμπεράσματα
ως προς το σύνολο. Αν δεν υπήρξε συμφωνία ως
προς το χαρακτήρα της τελικής συνθήκης της
διαδικασίας της ολοκλήρωσης οι διαφορετικοί
θεωρητικοί δεν θα είχαν λόγο να μην πιστεύουν ότι
μελετούσαν διαφορετικά ζώα» (Taylor, 2011,
p.173).



Ευρωπαίος Πολίτης, Συμμετοχή, Εκλογές



H Ενοποίηση και η Ολοκλήρωση

• Η αναγκαιότητα διάπλασης του δημοκρατικού πολίτη
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει
επισημανθεί για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

• Η Ευρώπη και οι συνεχείς κοινωνικές, πολιτικές και
οικονομικές αλλαγές που συντελούνται
διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά του «νέου πολίτη»,
ο οποίος απαιτείται να είναι περισσότερο
δημοκρατικός, περισσότερο υπεύθυνος και απολύτως
ενεργός, έτοιμος να δράσει και να αναλάβει
πρωτοβουλία (EC, 2000).



H Ενοποίηση και η Ολοκλήρωση

• Το μάθημα της «Πολιτικής Παιδείας» θα μπορούσε να
ενταχθεί στα αναλυτικά προγράμματα τόσο της
τυπικής όσο και μη τυπικής εκπαίδευσης (π.χ.
ιδιότητα πολίτη, δεοντολογία επαγγέλματος-
νομοθεσία).

• Η ανάθεση του μαθήματος σε εκπαιδευτικούς
αντίστοιχης ειδικότητας (Π13).

• Το διδακτικό προσωπικό με την κατάλληλη
εκπαίδευση δύναται να συμβάλλει καθοριστικά ούτως
ώστε οι σπουδαστές να κατανοήσουν ότι είναι κάθε
μέρα πολίτες (στο επάγγελμα του και στην
καθημερινότητα τους).



Europe 2020 & Sustainable Development Goals 2030

• A Global Partnership for Poverty Eradication and 
Sustainable Development after 2015

http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Εκπαίδευση

• “CSR in education means systematically
integrating issues into curricula and teaching and
learning processes”. (Commission, 2011. p.57)

• Αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας και
εκπαίδευσης.
– Διαπιστώνεται σε πεδία όπως η ΑΑ ή κλιματική αλλαγή
– Business Ethics
– Συνήθως αποτελεί μέρος των σπουδών που άπτονται

του επιστημονικού πεδίου της Διοικητικής επιστήμης
μετά από έρευνα των EABIS, European Foundation for
Management Development and Nottingham University
Business School (Commission, 2011)



Οριζόντιες Δεξιότητες

•Το αίσθημα πρωτοβουλίας & η επιχειρηματικότητα:
αναφέρονται στην ικανότητα του ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε πράξη.
Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την & καινοτομία & την ανάληψη ρίσκου, καθώς & την
ικανότητα σχεδιασμού & διαχείρισης έργων προκειμένου να επιτυγχάνονται
συγκεκριμένοι στόχοι. Τα άτομα κατανοούν το πλαίσιο της εργασίας τους & μπορούν να
αξιοποιούν ευκαιρίες, όταν αυτές εμφανίζονται. Αποτελεί το θεμέλιο για τις ειδικότερες
δεξιότητες & γνώσεις που χρειάζονται όσα άτομα δραστηριοποιούνται ή συμβάλλουν σε
κοινωνικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο οφείλει να περιλαμβάνει τη
συνειδητοποίηση των ηθικών αξιών & να προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση.

•Κοινωνικές ικανότητες & ικανότητες που σχετίζονται με την
ιδιότητα του πολίτη: αναφέρονται στις προσωπικές, διαπροσωπικές &
διαπολιτισμικές ικανότητες & σε όλο το φάσμα της συμπεριφοράς εκείνης που εξοπλίζει τα
άτομα ώστε να συμμετέχουν με αποτελεσματικό & εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική
& επαγγελματική ζωή. Οι κοινωνικές ικανότητες συνδέονται με την προσωπική &
κοινωνική ευημερία. Είναι σημαντική η κατανόηση κωδίκων συμπεριφοράς & συνηθειών
σε διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία κινούνται τα άτομα. Η ικανότητα του πολίτη, &
ειδικότερα η γνώση των κρίσιμων κοινωνικών & πολιτικών εννοιών & δομών (δημοκρατία,
δικαιοσύνη, ισότητα, ιδιότητα του ενεργού πολίτη & δικαιώματα του πολίτη) παρέχει στα
άτομα τα εφόδια για την ενεργό & δημοκρατική συμμετοχή

Πηγή: European Commission, 2006
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http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm


Επαγγελματική Εκπαίδευση
Ειδικότητες και Κατάρτιση

• Βοηθός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

• Στέλεχος Διοίκησης,

• Στέλεχος Εμπορίας και Διαφήμισης

• Στέλεχος Διοίκησης στο τομέα του Τουρισμού

• Στέλεχος Διοίκησης στο τομέα της Ναυτιλίας

• Στέλεχος Διοίκησης στο τομέα υγείας

• Ειδικότητα Κομμωτικής

• Δημοσιογραφίας-Αθλητικής Δημοσιογραφίας

• Ειδικότητα Φωτογραφίας



Πηγή CEDEFOP European public opinion survey on vocational education and training 2017



Τουρισμός, Ανάπτυξη,Εκπαίδευση

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ, 2015 «Εξειδίκευση δράσεων Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισμού & Στρατηγική 
Μελέτη Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τουριστικό τομέα»



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!
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