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В първата част от превода на информацията за текущи реформи в гръцката 
образователна система представяме две основни теми: 

• Как се развива образователната система по отношение на Стратегията "Образование 
в Европа 2020"? 

• Какви дейности за развитие са предприети в съзвучие с Годишният обзор на 
растежа във връзка с Европейския семестър? 
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Стратегията "Образование в Европа 2020" 

"Европа 2020" е 10-годишна стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Стратегията идентифицира редица ключови области, които се отнасят до 
областта на образованието и обучението: една обща водеща цел с две паралелни цели, 
свързани с ранното напускане на училище и по-голямо участие в образованието; 
конкретни препоръки за държавата; Годишния обзор на растежа в рамките на 
Европейския семестър за икономическо управление на ЕС; Въпросът за инвестициите в 
образованието; и дневният ред за нови умения и работни места. 

Страната ни участва в тази стратегия и насърчава изпълнението на нейните цели. 
Според политиката за „Ново училище”, в рамките на която се осъществява общата цел 
за намаляване на ранното напускане на училище, се разработват редица инициативи, 
като например промяна на учебните планове, модернизация на методите на 
преподаване, обучение на учители, сертифициране на преподаването на чужди езици. 
Преодоляването на неравенството и насърчаването на приобщаваща образователна 
система, чрез помощни дейности, представлява още едно важно измерение на това 
образователно ниво. В областта на висшето образование, Закон №4009/2011 
представлява опит за подобряване на дейността, за осигуряване на качеството, за 
интернационализация, както и за повишаване на социалното измерение. 

По отношение на ранното напускане на училище, през учебната 2011-2012 година 
Министерството на образованието, ученето през целия живот и религиозните въпроси 
продължава с развитието на целодневни училища в системата на основното 
образование, подновяване на учебниците в училищата, обучението на учители и 
определяне на приоритетни образователни зони в 76 учебни единици от основното 
образование и 27 учебни единици в средното образование, които подкрепят 
образователната интеграция на студентите с неравностоен социален произход.  

Що се отнася до висшето образование, постигната е рационализация във 
финансирането на институциите, както и в начина на прилагането им, с оглед на 
повишаващо качество и ефективност. 

Осъществено е възможно най-ниското съкращаване на бюджета за образование при 
пълноценно използване на съществуващите ресурси, което е приоритет. Действията за 
увеличаване на пригодността за заетост до 75% до 2020 г. се провеждат с участието на 
Министерството на труда и социалното осигуряване за населението на възраст 20-64 
години.  
 
Основни цели за образование и обучение 
 
Стратегията определя водещата цел на "Европа 2020" чрез двете основни цели за 
образование и обучение, които да бъдат реализирани от ЕС до 2020 г., а именно:  

• Да се намали делът на преждевременно напускащите училище до 10% от 
сегашните 15%; 

• Да се увеличи делът на населението на възраст 30-34 години, които са 
завършили висше образование от 31% до поне 40%.  
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Нашата страна е достигнала 32%. 

Страните членки на ЕС са транспонирали тези две паневропейски цели в специфични 
национални цели.  
 
В нашата страна следните действия са насочени към изпълнението на първата 
цел, а именно да се намали делът на преждевременно напускащите училище:  

• Създаден е Институт за образователни политики (IEP), който е частно 
юридическо лице, контролирано от Министъра на образованието, ученето през 
целия живот и религиозните въпроси. Институтът за образователни политики 
(IEP) работи в обществена полза като изпълнителен научен орган, който 
подпомага Министерството на образованието, ученето през целия живот и 
религиозните въпроси, а основната му цел е провеждане на научни проучвания и 
проучване на въпросите, свързани с основното и средното образование, както и 
прехода от средно към висшето образование и продължаващата научна и 
техническа подкрепа за разработването и прилагането на образователни 
политики. 

• Тъй като проучванията доказаха, че неуспехът е преобладаващият фактор за 
ранното напускане на училище, това наложи предприемането на действия за 
решаване на проблема чрез подобряване на учебните програми, подновяване на 
учебниците в училищата, въвеждане на краткосрочни аналитични програми, 
въвеждане на иновативни дейности, като например гъвкава зона и подходящо 
вътрешно обучение за учителите. 

• През учебната 2010-2011 година са пуснати в действие нови учебни програми в 
800 целодневни пилотни училища за насърчаване на разнообразно и 
междукултурно обучение, като се предлагат и избираеми курсове, например 
Обучение и подготовка като интегриран предмет, Спорт, Театрално изкуство, 
Английски език, Музика, втори чужд език, изкуства и др. През учебната 2011-
2012, са включени още 161 целодневни пилотни училища. 

• При вътрешното обучение на учителите се прилагат новите технологии и новите 
учебни програми. 

• В рамките на Политиката за нови училища бяха предприети допълнителни 
мерки с цел решаване на проблема с ранното напускане на училище, като 
например: осигуряване на преподаване за деца със специални образователни 
потребности като част от държавното задължително и безплатно образование. 
Също така се предвижда домашно обучение, когато е необходимо, за децата, 
които страдат от сериозни хронични здравословни проблеми и не могат да 
посещават училище. 

• Цялостен план за сливане и обединение на училищните звена в началото на 
основното и средното образование е приведен в изпълнение през учебната 2011 
година. Въпросната програма вече е била прилагана в съседни учебни единици с 
изключително нисък дял на посещаемост. Това определено имаше ефект, бяха 
премахнати двойните смени в училищната работа, бяха подобрени учебните 
условия за учениците чрез включването им в големи училищни единици, които 
са по-добре и по-ефективно оборудвани и предлагат изключителни възможности 
в учебната програма, като например: информационни и комуникационни 
технологии, чужди езици и др. 

• Министерството на образованието, ученето през целия живот и религиозните 
въпроси, в сътрудничество с Генералния секретар за ученето през целия живот, 
организира учебния план "Одисея" под заглавието: „Образование за имигранти 
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на гръцкия език, история и гръцката цивилизация". "Одисея" е адресирана към 
гражданите на Европейския съюз и трети страни на възраст над 16 години с 
постоянно пребиваване в нашата страна. 

• Училищните единици от основното и средното образование, които са част от 
Зоната с образователен приоритет, функционират в райони с общ нисък процент 
на посещаемост, висок процент на ранното напускане на училище, нисък 
процент на достъп до висшето образование, както и слаби социално-
икономически показатели. Целта на Зоната с образователен приоритет е 
включването в образователната система чрез използването на помощни 
дейности, а именно чрез функционирането на приемни класове, класове за 
подкрепа при преподаване и класове с преподаване на майчиния език на 
чуждестранните студенти. 

• За деца от ромски произход е разработена средносрочна стратегия с проекти, 
насочени към включването на ромските деца в образователната ни система. 
Въпросният процес се извършва под координацията, ръководството и надзора на 
Министерството на образованието и дейностите в неговия обхват са 
интегрирани в Оперативна програма "Образование и учене през целия живот", 
съфинансирана от Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). 

• В момента са в процес на обсъждане два нови закони за "Нова технологична 
гимназия" и "Нов лицей (общообразователна гимназия)". 

• Разработена е Национална програма за учене през целия живот в рамките на 
Националната програма за развитие, която включва инвестиции в образованието 
за възрастни, програми за професионално обучение или общо образование за 
възрастни и социално включване на мигрантите, така и на социални групи в 
неравностойно положение.  

     
Що се отнася до изпълнението на втората цел, а именно, увеличаване до 32% на 
дела на населението на възраст 30-34 години, които са завършили висше 
образование, Закон №4009/2011 относно структурата, функциите, осигуряване на 
качеството на обучението и интернационализацията на висшите учебни заведения 
(ВУЗ) предвижда следното:  
 

• Въвеждането на "Съвета на институцията", с участието и на външни експерти. 
• Въвеждането на задължително записване на студентите във всеки семестър. 
• Въвеждането на ограничителен срок за периода на обучение, както и 

въвеждането на задочно обучение за работещи студенти, така че да бъдат 
подпомогнати да завършат образованието си. 

• Въвеждането на студентски омбудсман, който ще действа като медиатор между 
студентите и академичния състав или по отношение на административните 
услуги на институцията. 

• Осигуряване на студентски заеми, с гаранциите на гръцкото правителство. 
• Въвеждане на компенсаторни стипендии. 
• Задължително публикуване на учебни материали (лекции, бележки) в Интернет, 

която предлага значителна подкрепа за студентите, които не са в състояние да 
присъстват на някои лекции. 

• Оценка и отчетност на всички нива. 
• Задължително прилагане на европейската система от студентски кредити 

(ECTS). 
• Задължително валидиране на учебните програми от независим орган.  
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Конкретни препоръки за страните 
 
Препоръката относно нашата страна не се отнася до образованието.  
 
Инвестиции  
 
Като се има предвид, че съществуващите ресурси в Гърция непрекъснато намаляват, 
какъвто е случаят и в други страни, целите са следните:  

1. Минимално намаление на бюджета за образование. 
2. Пълноценно използване на съществуващите ресурси.  
• В рамките на горепосочената рамка нашата страна, в сътрудничество с 

изтъкнати международни експерти, разработи предложение относно 
краткосрочен план и дългосрочна политика в областта на образованието, 
озаглавена "Силни изпълнители и успешни реформатори в образованието". Това 
предложение отчита от една страна временната невъзможност да се увеличат 
инвестициите в образованието, а от друга страна необходимостта от повишаване 
на ефективността в областта на образованието, което трябва да се превърне в 
средство за икономическо и социално възстановяване и развитие на страната. 
Предприетите действия от страна на Гърция трябва да преследват крайната цел 
за повишаване на ефективността чрез подобряване на връзката между разходите 
и печалбата, промяна на административната структура, намаляване и сливане на 
всички неефективни единици, по-добро използване на човешките ресурси, по-
добро осигуряване на качеството и счетоводната отчетност, както и измерване и 
проследяване на резултатите от ученето в основното, средното и висшето 
образование. 

• Оперативна програма "Образование и учене през целия живот" от програмния 
период 2007-2013 г. {Ε (2007) 546534/16-11-07 Решение на Европейската 
комисия} е насочена към модернизиране на образователната система на нашата 
страна и повишаване на качеството на образованието на всички нива. Основната 
рамка за развитие на стратегическото планиране в образованието, по време на 
програмния период 2007-2013г., е развитие-конкурентоспособност-образование-
заетост. Службата за специално управление реализира функциите на 
стратегическо планиране и координиране на практическите действия в областта 
на образованието, за оперативните програми на Националната стратегическа 
референтна рамка. 

• Програмния бюджет за периода 2007-2013 г. възлиза на 2,215 милиона евро 
(2,058 милиона евро съфинансирани разходи) заедно със съфинансирането от 
Европейския социален фонд и националните фондове. 

• Оперативна програма "Образование и учене през целия живот" е съфинансирана 
от Европейския социален фонд (ЕСФ). Фокусът на тази програма е върху четири 
стратегически цели, а именно:  

 

Първа стратегическа цел: " Повишаване на качеството на образованието и 
насърчаване на социалното включване".  

Укрепване на човешките ресурси и на децентрализираните структури на 
образователната система с цел подобряване на нейното качество чрез подобряване на 
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предлаганите услуги, като по този начин се отговори по-добре на нуждите на 
съвременното общество и икономика. 

Втора стратегическа цел: " Повишаване на първоначалното професионално 
образование и обучение и свързване на образованието с пазара на труда". 

Развитие на човешкия капитал в рамките на първоначалното професионално 
образование и обучение, с потенциал за непрекъснато повишаване на квалификацията и 
професионалните умения. Именно в рамките на тази стратегическа цел се отделя 
специално внимание за насърчаване и интегриране на равенството между половете и 
равенството във възможностите. 

Трета стратегическа цел: " Укрепване на ученето през целия живот на 
възрастните" 

Разширяване на участието на човешките ресурси в дейностите за "учене през целия 
живот", с цел придобиване на знания, умения и компетенции, които ще насърчават 
личностното развитие, ще засилят активното участие на пазара на труда, особено на 
жените, и ще допринесат за укрепване на социалното сближаване чрез намаляване на 
социалното изключване и улесняване на достъпа до образование. В тази посока, 
акцентът в дейностите за "учене през целия живот"е поставен върху участието на 
социално уязвимите групи, хората с увреждания и най-накрая жените.  

Четвърта стратегическа цел: " Укрепване на човешкия капитал за насърчаване на 
научните проучвания и иновациите" 

Развитието на човешкия капитал чрез а) проучвания и иновации, б) подобряване на 
качеството и тематичната целенасоченост на следдипломната квалификация в 
институциите на висшето образование, самостоятелно или в сътрудничество с 
изследователски центрове и други изследователски и технологични институции, с цел 
по-нататъшно укрепване на уменията на научния състав в съответствие с 
научноизследователските перспективи и нуждите на производствения сектор. 

Годишният обзор на растежа 

Годишният обзор на растежа (Annual Growth Survey, AGS) за 2012г. стартира с 
Европейския семестър на икономическо управление на ЕС. Това е основата за 
изграждане на необходимото общо разбиране за приоритетите за действие на 
национално и европейско равнище за следващите дванадесет месеца, които следва да 
бъдат включени в националните икономически и бюджетни решения. 

Реформата на четирите области, определени в Годишния обзор на растежа (1*), се 
осъществява чрез следните действия: 

1. Министерството на труда и социалното осигуряване планира и осъществява 
дейности, насочени към усъвършенстване на уменията. Чрез въвеждането на 
"ваучера за реинтеграция на пазара на труда", "пасивното" обезщетение за 
безработица се превръща в "активна" политика чрез работа и професионално 
обучение, които безработното лице само избира. Чрез ваучера за реинтеграция, 
предприятието може да наеме субсидирани безработни и те да получават от 
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Гръцката организация на работната сила месечна субсидия на стойността на 
ваучера за броя на месеците, които остават до края на субсидирания период. 
Предлага се и възможност за организиране на работни програми, които може да 
включват професионално образование и обучение, като по този начин Гръцката 
организация на работната сила може да субсидира предприятия и други 
работодатели от частния сектор, които да наемат субсидирани безработни. За 
изпълнението на горепосочените мерки е прието общо министерско решение за 
регулиране на програмата за субсидиране на предприятията и работодателите 
като цяло за осигуряване на заетост и обучение на 10 000 бенефициенти с 
"ваучер за реинтеграция на пазара на труда" и за определяне на вида, формата и 
съдържанието на "ваучера за реинтеграция на пазара на труда". 

2. Генералният секретариат на Генералния секретариат за управление на 
европейските фондове осигурява програмистите за обучение в нови умения, 
насочени към динамична адаптация и постоянно повишаване на знанията и 
уменията на човешките ресурси, така че последните да отговарят на нуждите на 
една съвременна и конкурентна икономика. 

3. Националната програма за учене през целия живот, разработена в рамките на 
Националната програма за развитие (вижте основните цели за образование и 
обучение). 

4. Наскоро приетият Закон №4009/2011, относно организацията на висшето 
образование, привежда в изпълнение програми за учене през целия живот на 
това образователно ниво, чрез Институтите за учене през целия живот, които се 
намират във всяко висше учебно заведение. По-специално законът предоставя на 
висшите учебни заведения (ВУЗ) възможност да предлагат програми за учене 
през целия живот посредством дистанционни форми на обучение. 

5. Наредбата относно стажа на студентите от висшето образование, както в 
Гърция, така и в чужбина. 

6. Задължителното публикуване на учебни материали (лекции, бележки) в 
Интернет, което предлага значителна подкрепа за студентите, които не са в 
състояние да присъстват на някои от лекциите. 

7. Въвеждането на "Съвета на институцията", с участието и на външни експерти. 
8. Въвеждането на задължително записване на студентите във всеки семестър. 
9. Въвеждането на ограничителен срок за периода на обучение, както и 

въвеждането на задочно обучение за работещи студенти, така че те да бъдат 
подпомогнати да завършат образованието си. 

10. Въвеждането на студентски омбудсман, който ще действа като медиатор между 
студентите и академичния състав или по отношение на административните 
услуги на институцията. 

11. Осигуряване на студентски заеми, с гаранциите на гръцкото правителство. 
12. Въвеждане на компенсаторни стипендии. 
13. Задължително прилагане на европейската система от студентски кредити 

(ECTS). 
14. Задължително валидиране на учебните програми от независим орган. 
15. Оценка и отчетност на всички нива. 

Мерките в сферата на висшето образование са насочени към увеличаване на броя на 
завършилите висше образование, както и за справяне с проблема „неактивни студенти.” 
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(1*) Четирите области на реформи се отнасят до: а) дейности, насочени към младите хора, които не са обхванати от трудовия пазар 

или системата за образование и обучение; б) ангажименти за насърчаване на качеството на договорите за чиракуване и стаж, както 

и предприемаческите умения, като особено внимание се обръща на измерението за професионално обучение във висшето 

образование и професионалния опит; в) Допълнително адаптиране на системите за образование и обучение, така че да отразят 

условията на трудовия пазар и търсенето на умения, като в същото време повишават своята ефективност и качество, с акцент върху 

сектори и професии с най-висока концентрация на умения или недостиг на работна ръка, например сред завършващите висше 

образование; г) преглед на качеството и финансирането на университетите и обмисляне на специфични мерки, като например 

въвеждане на такси за обучение, студентски заеми, схеми за стипендии или алтернативни източници на финансиране. 

 


