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ΔΙΣΑΓΩΓΗ 
κξπόπ ςηπ παοξύραπ ειρήγηρηπ είμαι μα παοξσριάρει ςα δικαιώμαςα ςχμ μέχμ ρςιπ Δσοχπαψκέπ υώοεπ 
ρε ρυέρη με ςημ κιμηςικόςηςά ςξσπ για εκπαιδεσςικξύπ και εογαριακξύπ λόγξσπ, καθώπ και ςιπ 
δσμαςόςηςεπ πξσ ςξσπ ποξρτέοξμςαι, ώρςε μα είμαι ρχρςά ποξεςξιμαρμέμξι για ςημ μεςακίμηρή ςξσπ ρε 
άλλεπ υώοεπ.  

ςημ επξυή ςηπ παγκξρμιξπξίηρηπ, ξι μέξι ξοαμαςίζξμςαι ςξ μέλλξμ ςξσπ εμςόπ και εκςόπ ςηπ υώοαπ 
καςαγχγήπ ςξσπ. Η Δ.Δ. (Δσοχπαψκή Έμχρη) διεσκξλύμει ςημ ελεύθεοη μεςακίμηρη ςχμ πξλιςώμ ςηπ για 
εκπαιδεσςικξύπ ή επαγγελμαςικξύπ ρκξπξύπ. Όςαμ μιλάμε για ςξ δικαίχμα ρςημ κιμηςικόςηςα, 
αματεοόμαρςε ρςη μεςάβαρη και διαμξμή ρςξ ενχςεοικό ή ρε έμαμ διατξοεςικό ςόπξ από ςξμ ςόπξ 
διαμξμήπ ςξσ αςόμξσ για λόγξσπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ εκπαίδεσρη, ςημ εογαρία, ςξμ εθελξμςιρμό, ςημ 
απόκςηρη ή βελςίχρη ςηπ γμώρηπ μιαπ νέμηπ γλώρραπ, ςημ ποακςική άρκηρη, ςημ έοεσμα κςλ.1  

 
Η μετακίμηση πολιτώμ στημ Δυρώπη σήμερα 

ςη ρημεοιμή Δσοώπη ςχμ 510 εκαςξμμσοίχμ, πάμχ από ςξ 10% ςξσ πληθσρμξύ ςχμ υχοώμ ςηπ Δ.Δ. 
ποξέουξμςαι ― ρύμτχμα με ςημ Eurostat2 ― από άλλεπ υώοεπ, εμςόπ κι εκςόπ εσοχπαψκήπ ζώμηπ. Οι 
αιςίεπ πξσ ξδηγξύμ ρςη μεςακίμηρη ςχμ πληθσρμώμ ρσμδέξμςαι κσοίχπ με ξικξμξμικξύπ και κξιμχμικξύπ 
παοάγξμςεπ. Οι ξικξμξμικξί παοάγξμςεπ ρυεςίζξμςαι με ςημ ύπαονη σφηλόςεοχμ μιρθξλξγικώμ απξλαβώμ 
ρςιπ υώοεπ ποξξοιρμξύ, με βάρη ςξσπ παγκξρμιξπξιημέμξσπ καμόμεπ ποξρτξοάπ και ζήςηρηπ εογαρίαπ3. 
Όρξμ ατξοά ρςη μεςακίμηρη πςσυιξύυχμ αμώςαςηπ εκπαίδεσρηπ, παοαςηοείςαι η ςάρη ποξραμαςξλιρμξύ 
ςξσπ ποξπ υώοεπ ποχςξπόοεπ ρε θέμαςα έοεσμαπ και καιμξςξμίαπ. Κξιμχμικξί παοάγξμςεπ, ξι ξπξίξι 
αλληλεπιδοξύμ ρε μεγάλξ βαθμό με ςξσπ ξικξμξμικξύπ, είμαι η έλλειφη ποξξπςικήπ για ςξ μέλλξμ, όπχπ 
επίρηπ ξι διακοίρειπ πξσ στίρςαμςαι ςα άςξμα ρςη υώοα ποξέλεσρηπ αματξοικά με ςη τσλή, ςημ 
εθμικόςηςα, ςη θοηρκεία, ςημ ςάνη και ςιπ πξλιςικέπ πεπξιθήρειπ ή ιδεξλξγίεπ.4 

 
Δκπαίδευση τωμ ευρωπαίωμ πολιτώμ του αύριο 

Μέρα από εκπαιδεσςικά ποξγοάμμαςα, όπχπ ςξ «Teachers 4 Europe», ή με ςη βξήθεια ςηπ διαδικςσακήπ 
ρελίδαπ ςηπ Δ.Δ. «Η γχμιά ςξσ παιδιξύ» (Kids Corner) δίμεςαι η δσμαςόςηςα ρε μαθηςέπ ποχςξβάθμιαπ 
εκπαίδεσρηπ μα εμημεοχθξύμ ρυεςικά με ςημ Δ.Δ. και μα σιξθεςήρξσμ ςη μξξςοξπία ςχμ μελλξμςικώμ 
εσοχπαίχμ πξλιςώμ. Οι ασοιαμξί πξλίςεπ ςξσ κόρμξσ μαθαίμξσμ μα επιδιώκξσμ ςημ ελπίδα, ςημ ιρόςηςα, 
ςημ ρσμύπαονη και ςημ αγάπη μεςανύ ςχμ λαώμ, όπχπ υαοακςηοιρςικά αματέοεςαι ρςξ ςοαγξύδι πξσ 
έγοαφαμ ςξ 1989 ξι Romano Musumarra and Jean-Marie Moreau, με ςίςλξ «On ecrit sur les murs» 
(«Γοάτξσμε ρςξσπ ςξίυξσπ»), ςξ ξπξίξ επαμακσκλξτόοηρε ςξ 2007 ρςξ πλαίριξ καμπάμιαπ ςηπ Unicef. Οι 
ρςίυξι ςξσ μαπ μεςατέοξσμ έμα ηυηοό μήμσμα για ςημ ελεσθεοία ςξσ λόγξσ και ςηπ έκτοαρηπ.  
 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ «On ecrit sur les murs» - Romano Musumarra and Jean-Marie Moreau (1989) 
 
Δκπαίδευση και δικαίωμα στημ κιμητικότητα 

Η κιμηςικόςηςα ρε υώοεπ ςηπ Δ.Δ. ρςξ πλαίριξ ςηπ εκπαίδεσρηπ μπξοεί μα ρσμειρτέοει ρςημ αμάπςσνη 
μέχμ δενιξςήςχμ και γμώρεχμ, ρςημ αμαβάθμιρη ςχμ ποξρόμςχμ και ρςημ βελςίχρη ςηπ επαγγελμαςικήπ 
εςξιμόςηςαπ ςχμ μέχμ. Παοόλα ασςά, η μεςακίμηρη ρςξ ενχςεοικό, δηλαδή ρε έμα άγμχρςξ πεοιβάλλξμ, 
με ςημ σπξυοεχςική αμάγκη για καθημεοιμή υοήρη μιαπ νέμηπ γλώρραπ και ςημ επατή με έμαμ 
διατξοεςικό πξλιςιρμό, επιτέοει ρημαμςικέπ αλλαγέπ ρςη ζχή εμόπ μέξσ αςόμξσ και απαιςεί ρσρςημαςική 
ποξεςξιμαρία και πληοξτόοηρη ρυεςικά με ςιπ μέεπ ρσμθήκεπ ζχήπ.  

Η ποξεςξιμαρία ασςή διεσκξλύμεςαι όςαμ ςξ εκπαιδεσςικό ρύρςημα σιξθεςεί καιμξςόμεπ ποακςικέπ και 
ρυέδια διδαρκαλίαπ πξσ ποξχθξύμ ςη ρσμεογαςικόςηςα, ςημ πξλσγλχρρία, καθώπ και ςημ ενξικείχρη με 
ςα θεμελιώδη αμθοώπιμα δικαιώμαςα. 

Σξ Erasmus+ είμαι έμα από ασςά ςα ποόγοαμμα ςηπ Δ.Δ. και ατξοά ρςξσπ ςξμείπ ςηπ εκπαίδεσρηπ, ςηπ 
καςάοςιρηπ, ςηπ μεξλαίαπ και ςξσ αθληςιρμξύ για ςη υοξμική πεοίξδξ 2014-2020, δηλαδή ρε ςξμείπ πξσ 
μπξοξύμ μα ρσμειρτέοξσμ ρημαμςικά ρςημ εμρχμάςχρη ςχμ κξιμχμικξξικξμξμικώμ αλλαγώμ, ςχμ 
κύοιχμ ποξκλήρεχμ, ρςιπ ξπξίεπ καλείςαι μα αμςαπξκοιθεί η Δσοώπη χπ ςξ ςέλξπ ςηπ δεκαεςίαπ.  

                                                           
1
 http://www.eoppep.gr/teens/index.php/mobility_in_europe 

2
 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00178&language=en 

3
 Beine κ. ά. (2008) 

4
 Λαμπριανίδης (2001) 
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ςόυξπ ςξσ παοαπάμχ ποξγοάμμαςξπ είμαι μα ποξχθήρει ςη βιώριμη αμάπςσνη ςχμ εςαίοχμ ςξσ ρςξμ 
ςξμέα ςηπ αμώςαςηπ εκπαίδεσρηπ και μα ρσμβάλει ρςημ επίςεσνη ςχμ ρςόυχμ ςηπ ςοαςηγικήπ ςηπ Δ.Δ. 
για ςη Νεξλαία. Πιξ ρσγκεκοιμέμα, δίμει ςημ ξικξμξμική δσμαςόςηςα ρε πεοιρρόςεοξσπ από 4 εκαςξμμύοια 
Δσοχπαίξσπ πξλίςεπ μα ρπξσδάρξσμ, μα επιμξοτχθξύμ, μα απξκςήρξσμ εμπειοία και μα ποξρτέοξσμ 
εθελξμςική εογαρία ρςξ ενχςεοικό.  

Ασςή η επέμδσρη ρε γμώρειπ, δενιόςηςεπ και ικαμόςηςεπ μπξοεί μα χτελήρει άςξμα, ιδούμαςα, 
ξογαμιρμξύπ και ςημ κξιμχμία ρςξ ρύμξλό ςηπ, και κας΄επέκςαρη μα ρσμβάλλει ρςημ αμάπςσνη, 
διαρταλίζξμςαπ δικαιξρύμη, εσημεοία και κξιμχμική έμςανη ρςημ Δσοώπη και πέοαμ ασςήπ. 

Σξ ποόγοαμμα Erasmus+ είμαι ποξψόμ ρσμέμχρηπ παλαιόςεοχμ επιςσυημέμχμ εσοχπαψκώμ ποξγοαμμάςχμ 
πξσ σλξπξιήθηκαμ από ςημ Δσοχπαψκή Δπιςοξπή καςά ςημ πεοίξδξ 2007-2013: Comenius, Erasmus, 
Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet, Ποόγοαμμα Διά Βίξσ Μάθηρηπ, Ποόγοαμμα 
«Νεξλαία ρε Δοάρη», Ποξγοάμμαςα Tempus, Alfa, Edulink και Ποξγοάμμαςα ρσμεογαρίαπ με 
βιξμηυαμικέπ υώοεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ αμώςαςηπ εκπαίδεσρηπ. 

 
Σημαμτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Erasmus+ 
 
 Αμαγμώοιρη και επικύοχρη ςχμ δενιξςήςχμ και ςχμ επαγγελμαςικώμ ποξρόμςχμ 

 
 Διάδξρη και ανιξπξίηρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςχμ ρυεδίχμ 
 
 Τπξυοέχρη αμξικςήπ ποόρβαρηπ ρε εκπαιδεσςικό σλικό ςξσ Erasmus+ 
 
 Αμξικςή ποόρβαρη ρςημ έοεσμα και ςα δεδξμέμα ρςξ πλαίριξ ςξσ Erasmus+ 
 
 Διεθμήπ διάρςαρη 
 
 Πξλσγλχρρία ― Η πξλσγλχρρία απξςελεί έμαμ από ςξσπ ακοξγχμιαίξσπ λίθξσπ ςξσ εσοχπαψκξύ 

εγυειοήμαςξπ και ιρυσοό ρύμβξλξ ςηπ επιδίχνηπ ςηπ Δ.Δ. για εμόςηςα ρε έμα πεοιβάλλξμ με 
πξλσμξοτία 

 
 Ιρόςηςα και έμςανη 
 
 Ποξρςαρία και αρτάλεια ςχμ ρσμμεςευόμςχμ 
 
 
Σξ ποόγοαμμα Erasmus+ ρςηοίζει ςα μέρα ςηπ Δ.Δ. πξσ εναρταλίζξσμ διατάμεια και αμαγμώοιρη ςχμ 
δενιξςήςχμ και ςχμ ποξρόμςχμ ― ιδίχπ ςξ Europass, ςξ Youthpass, ςξ εσοχπαψκό πλαίριξ 
επαγγελμαςικώμ ποξρόμςχμ (EΠΔΠ), ςξ εσοχπαψκό ρύρςημα μεςατξοάπ και ρσρρώοεσρηπ ακαδημαψκώμ 
μξμάδχμ (ECTS), ςξ εσοχπαψκό ρύρςημα μεςατξοάπ ακαδημαψκώμ μξμάδχμ για ςημ επαγγελμαςική 
εκπαίδεσρη και καςάοςιρη (ECVET), ςξ εσοχπαψκό πλαίριξ αματξοάπ για ςη διαρτάλιρη ςηπ πξιόςηςαπ 
ρςημ επαγγελμαςική εκπαίδεσρη και καςάοςιρη (EQAVET), ςξ εσοχπαψκό μηςοώξ ξογαμιρμώμ 
διαρτάλιρηπ ςηπ πξιόςηςαπ (EQAR), ςημ εσοχπαψκή έμχρη για ςημ διαρτάλιρη ςηπ πξιόςηςαπ ρςημ 
αμώςαςη εκπαίδεσρη (ENQA), καθώπ και ςα παμεσοχπαψκά δίκςσα ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ και 
καςάοςιρηπ πξσ ρςηοίζξσμ ςα εμ λόγχ μέρα, ιδίχπ ςα εθμικά κέμςοα πληοξτξοιώμ για ςημ αμαγμώοιρη 
ακαδημαψκώμ ςίςλχμ (NARIC), ςα δίκςσα Euroguidance, ςα Δθμικά Κέμςοα Europass, ςα Δθμικά ημεία 
σμςξμιρμξύ ςξσ Δσοχπαψκξύ Πλαιρίξσ Δπαγγελμαςικώμ Ποξρόμςχμ (ΔΠΔΠ) κ. ά. 

Κξιμόπ ρςόυξπ ασςώμ ςχμ μέρχμ είμαι μα διαρταλίρξσμ ςημ εσκξλόςεοη αμαγμώοιρη και ςημ καλύςεοη 
καςαμόηρη ςχμ δενιξςήςχμ και ςχμ επαγγελμαςικώμ ποξρόμςχμ, εμςόπ και εκςόπ εθμικώμ ρσμόοχμ, ρε 
όλα ςα σπξρσρςήμαςα εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ καθώπ και ρςημ αγξοά εογαρίαπ, αμενάοςηςα από ςξ 
αμ ςα ποξρόμςα ασςά έυξσμ απξκςηθεί μέρχ επίρημηπ εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ ή άλλχμ μαθηριακώμ 
εμπειοιώμ (πυ. εογαριακή εμπειοία, εθελξμςιρμόπ, διαδικςσακή εκπαίδεσρη).5 

Σξ ρυξλείξ μαπ, ςξ Αοράκειξ Γσμμάριξ και Λύκειξ Θερραλξμίκηπ, έυει διακοιθεί επί ρειοά εςώμ ρε ςέςξιξσ 
είδξσπ δοάρειπ και εσοχπαψκά ποξγοάμμαςα, όπχπ ςξ «eTwinning» και ςξ «European Youth Education – 
Think Europe» και εκποξρχπείςαι από επιλεγμέμξσπ και διακοιθέμςεπ μαθηςέπ ρε εσοχπαψκά ρσμέδοια 
(«Why Europe Matters» και EYP). Μέρα από ςέςξιεπ ρσμμεςξυέπ ξι μαθηςέπ μαπ έυξσμ αμαπςύνει 
αμαμτιρβήςηςα μία δημξκοαςική και ελεύθεοη ποξρχπικόςηςα με ιρυσοή ασςξαμςίληφη, ρσμαιρθημαςική 

                                                           
5
 http://www.erasmusplus.cy/uploadfiles/IDEP/Calls/2018/programme_guide_gr_2018.pdf 
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ρςαθεοόςηςα, διαλεκςική ικαμόςηςα, ρςαθεοέπ κξιμχμικέπ και αμθοχπιρςικέπ αουέπ, υχοίπ ρςεοεόςσπα 
και ποξκαςαλήφειπ.6 

 

«Νεολαία σε κίμηση» 

Η Δσοώπη ρςηοίζει ςξσπ μέξσπ. Οι κεμςοικξί άνξμεπ ςηπ ποχςξβξσλίαπ «Νεξλαία ρε κίμηρη» 
ρσμπσκμώμξμςαι μέρα ρε μια τοάρη: «ςανίδεψε, επιμξοτώρξσ, ρπξύδαρε και μξιοάρξσ ςιπ εμπειοίεπ και 
ςξ ςαλέμςξ ρξσ, πάοε μέοξπ, καιμξςόμηρε και δημιξύογηρε, γίμε εθελξμςήπ, μάθε ςα δικαιώμαςά ρξσ και 
δξύλεψε». 

Η ποχςξβξσλία «Νεξλαία ρε κίμηρη» απξςελεί μια «εογαλειξθήκη» με μέςοα ςα ξπξία θα ρσμβάλξσμ ρςη 
δημιξσογία ςχμ ρχρςώμ ρσμθηκώμ για ςημ επίςεσνη ςχμ ρςόυχμ πξσ έυει θέρει ξ μέξπ για ςημ καοιέοα 
ςξσ, καθώπ σπάουει αμάγκη για εκρσγυοξμιρμό ρςημ εκπαίδεσρη, ποξραομξγή ςηπ εκμάθηρηπ ρςιπ 
απαιςήρειπ ςηπ αγξοάπ εογαρίαπ, και διεσκόλσμρη ςηπ διαμξμήπ ρςξ ενχςεοικό.7  

 
Το μέλλομ τωμ επαγγελματιώμ υψηλής ειδίκευσης (“High skilled professionals”) 

Η παγκξρμιξπξίηρη και η διεθμήπ κιμηςικόςηςα αρκξύμ ρημαμςική επίδοαρη ρςη μεςακίμηρη 
ενειδικεσμέμξσ ακαδημαψκξύ και επιρςημξμικξύ ποξρχπικξύ. Οι επαγγελμαςίεπ σφηλήπ ειδίκεσρηπ 
εμθαοούμξμςαι μα ρκετθξύμ παγκόρμια (“think globally”) και ςείμξσμ μα «κιμηθξύμ» εογαριακά αμά ςξμ 
κόρμξ χπ μέλη μιαπ παγκόρμιαπ κξιμόςηςαπ, εμώ, παοάλληλα, έυξσμ ςη δσμαςόςηςα - με ςη βξήθεια ςχμ 
ςευμξλξγικώμ ενελίνεχμ ρςημ επικξιμχμία και ςξ διαδίκςσξ - μα εογάζξμςαι εν απξρςάρεχπ και μα 
αμείβξμςαι για ςη γμώρη ςξσπ υχοίπ απαοαίςηςα μα μεςακιμξύμςαι.8  

Δνάλλξσ, παοαςηοείςαι όςι η μεςακίμηρη δεμ είμαι πλέξμ, όπχπ παλαιόςεοα, «μξμήπ καςεύθσμρηπ» (brain 
drain), αλλά σπάουξσμ αμτίδοξμεπ οξέπ μεςανύ ςχμ κοαςώμ ― κσοίχπ μεςανύ ςχμ αμαπςσγμέμχμ ―, κάςι 
πξσ δημιξσογεί ςξ ταιμόμεμξ ςηπ «κσκλξτξοίαπ εγκετάλχμ» (brain circulation) και από ςξ ξπξίξ 
ποξκύπςξσμ ξτέλη για ςιπ λιγόςεοξ αμαπςσγμέμεπ υώοεπ.9   

Κλείμξμςαπ, απ αματέοξσμε όςι ξι μέξι, με εογαλείξ ςημ εκπαίδεσρη, ρςξυεύξσμ ρε έμα καλύςεοξ μέλλξμ 
για ςξσπ ίδιξσπ και ςιπ ξικξγέμειέπ ςξσπ και μπξοξύμ πλέξμ μα ρυεδιάζξσμ και μα σλξπξιξύμ ςημ 
ρςαδιξδοξμία και ςημ αςξμική ςξσπ επαγγελμαςική αμέλινη εμςόπ ή και εκςόπ ςηπ Δ.Δ. Μ΄ ασςό ςξμ ςοόπξ 
απξκςξύμ σφηλό μξοτχςικό επίπεδξ, διεσούμξσμ ςξσπ ξοίζξμςέπ ςξσπ πέοα από ςα όοια ςηπ υώοαπ ςξσπ 
και ζξσμ ρε έμαμ κόρμξ ειοημικό, υχοίπ ρύμξοα και ποξκαςαλήφειπ, όπχπ ξοαμαςίρςηκε και ξ John 
Lennon ρςξ δημξτιλέπ ςοαγξύδι ςξσ με ςίςλξ “Imagine”, άλλξ έμα ςοαγξύδι με ςξ ξπξίξ αρυξλήθηκε ςξ 
μξσρικό ρύμξλξ ςξσ υξλείξσ μαπ. 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «Imagine» - John Lennon (1971) 
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