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Συμμετέχετε ενεργά στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά ακόμη όχι 
σε διεθνές επίπεδο; 

Εργάζεστε ως δάσκαλος ή εκπαιδευτής και σας ενδιαφέρει να κερδίσετε κάποια διεθνή εμπειρία για 

τον εαυτό σας ή για τους μαθητές σας; Διαχειρίζεστε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό και στοχεύετε να 

διεθνοποιήσετε τις δραστηριότητές σας; Είναι ήδη ο οργανισμός σας καθοδόν προς τη 

διεθνοποίηση, αλλά έχετε παρατηρήσει κάποια αντίσταση στην αλλαγή ή εμπόδια που 

δυσχεραίνουν την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής διεθνοποίησης; Είστε ως άτομο, ενθουσιώδης 

και πρόθυμος για μια τέτοια στρατηγική, αλλά οι συνάδελφοί σας δεν είναι; Αντιθέτως 

επιδεικνύουν κάποιο άγχος και εχθρότητα, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι μια τέτοια στρατηγική 

θα παρέβαινε αρνητικά στην καθημερινή εργασία τους; Είστε κάπως σκεπτικιστής και πιστεύετε ότι 

οι προκλήσεις να διεθνοποιηθεί ο οργανισμός θα υπερέβαινε οποιαδήποτε πιθανά οφέλη;  

Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2015, ρωτήθηκαν 520 άτομα για να αξιολογηθούν οι πεποιθήσεις τους 

σχετικά με τη συνάφεια και τις επιπτώσεις των στρατηγικών διεθνοποίησης και εξευρωπαϊσμού για 

τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η έκθεση αυτή, περιέχει μια σύντομη παρουσίαση της έρευνας 

αυτής, τα αποτελέσματα της οποίας μπορούν να σας βοηθήσουν να πάρετε τις δικές σας 

αποφάσεις. 

 

Σχετικά με τη έρευνα 

Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά και περιείχε 57 ερωτήσεις. Η ομάδα-στόχος αποτελούνταν από 

διευθυντές και προσωπικό διδασκαλίας από το σύνολο των εκπαιδευτικών κλάδων: πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), εκπαίδευσης ενηλίκων και ακόμη από τον τομέα της άτυπης 

εκπαίδευσης π.χ. νεολαία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 30 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Διενεργήθηκε από επτά ανεξάρτητους 

οργανισμούς που εφαρμόσαν σε πιλοτική βάση το έργο «Εργαλείο Αξιολόγησης Οργανωτικής 

Ωριμότητα για Εξευρωπαϊσμό των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (σε συντομία: «Εξευρωπαϊσμός») 

που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+.  

Η έρευνα έχει επομένως επικεντρωθεί περισσότερο στη διαδικασία του εξευρωπαϊσμού, αλλά τα 

αποτελέσματά της είναι εξίσου εφαρμόσιμα σε στρατηγικές διεθνοποίησης. Παράλληλα με την 

διερεύνηση των προφίλ των συμμετεχόντων, η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στα οφέλη και στις 
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προκλήσεις των στρατηγικών του εξευρωπαϊσμού. Η έρευνα επίσης περιέχει πολύτιμες 

πληροφορίες για τους διευθυντές, αναλύοντας τις περιοχές εντός του οργανισμού τους, οι οποίες 

θα επηρεάζονταν περισσότερο από τις διεθνείς δραστηριότητες. 

 

Προφίλ συμμετεχόντων: 87,5% είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί σε 
διεθνές επίπεδο 
 

Αν και η έρευνα δεν ήταν αντιπροσωπευτική, δείχνει ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι 

ήδη εξοικειωμένοι με τη διεθνή ή ευρωπαϊκή εργασία. 48% από αυτούς είχαν εμπλακεί προσωπικά 

σε διεθνείς δραστηριότητες για περισσότερο από έξι χρόνια και το 87.5% των οργανισμών τους 

είχαν ήδη εμπλακεί σε τέτοιες δραστηριότητες.  

Επιπλέον, 48% των οργανισμών χρησιμοποιούν επίσης τακτικά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 

ευρωπαϊκά πρότυπα: EQF, ECVET, CEFR, Europass, Youthpass. Μόνο το 34% των ερωτηθέντων της 

έρευνας δεν είχαν εμπλακεί ποτέ σε κάποιο έργο που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Erasmus+. Στην ερώτηση, για το ποσοστό στην καθημερινή 

τους εργασία που θεωρούν ως διεθνές, περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων απάντησαν 

περισσότερο από το 50%, και περίπου οι μισοί απάντησαν περισσότερο από το 25%.  

Ως προς το είδος της εκπαίδευσης που παρέχεται από τους συμμετέχοντες, οι περισσότεροι από 

αυτούς εκπροσωπούν την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)  και τον τομέα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά ένα τρίτο ήταν ενεργοί στον τομέα της μη τυπικής μάθησης, όπως 

εργασίες για τη νεολαία. Ποσοστό 18% εργάστηκε στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 

17% στους τομείς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Τα οφέλη της διεθνοποίησης/εξευρωπαϊσμού: δεν είναι μόνο για τα 
χρήματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μια καθαρή συσχέτιση μεταξύ της εμπειρίας των 

συμμετέχοντων (ή των οργανισμών τους) σε διεθνές επίπεδο και την πίστη τους στα πιθανά 

οφέλη που φέρνει μια τέτοια εργασία: όσο περισσότερο ένα άτομο εμπλέκεται στις διεθνείς 

δραστηριότητες, τόσο περισσότερο είναι ενήμερο για τα οφέλη που συνδέονται με αυτές τις 

ενέργειες. 

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα είναι ότι οι 176 συμμετέχοντες που δεν είχαν 

συμμετάσχει σε κάποιο έργο της ΕΕ, γενικά είχαν την αντίθετη προσέγγιση με τους ομολόγους τους. 

Είναι λιγότερο πεπεισμένοι για τα παρακάτω δυνητικά οφέλη: νέες δεξιότητες του προσωπικού και 

των μαθητών, νέες γνώσεις, ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών, νέες χρηματοδοτικές πηγές, 

ενίσχυση της φήμης ενός οργανισμού/φορέα, κλπ. Τα δύο σημαντικότερα οφέλη σύμφωνα με τους 

συμμετέχοντες είναι οι νέες δεξιότητες για το προσωπικό και των εκπαιδευόμενων/μαθητών 

(κατάταξη στη 1ο θέση) και η πρόσβαση σε νέες και σημαντικές γνώσεις μέσω της δικτύωσης 

(κατάταξη στη 2η θέση). Σε σχέση με αυτά τα δύο κύρια πλεονεκτήματα, είναι αξιοσημείωτο το 

γεγονός ότι εάν ένας οργανισμός έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα έργο της ΕΕ, η θετικότητα 

της αντίληψης τους αυξάνεται κατά μέσο όρο από 82% στο 88%. Για τους οργανισμούς που έχουν 

συμμετάσχει σε έξι προγράμματα της ΕΕ, αυτή η αντίληψη μπορεί να αυξήσει έως και 90%!  

0%

23%

45%

68%

90%

Πρόσβαση σε 
νέες αγορές 

Λήψη 
Χρηματοδότησης 

Ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων 

προσωπικού και 
εκπαιδευομένων 

Απόκτηση 
πρόσβασης ή 

ανάπτυξη νέων 
προϊόντων ή 
υπηρεσιών 

Πρόσβαση σε 
νέα και 

σημαντική γνώση 
μέσω της 

δικτύωσης 

Ενίσχυση της 
φήμης του 

οργανισμού 

Καταμερισμός 
κινδύνων μέσα 

από τη 
συνεργατική 

καινοτομία νέων 
προϊόντων και 

υπηρεσιών 

Οφέλη Διεθνοποίησης/Εξευρωπαϊσμού 



                                              
 

 

 

This project has been funded with the support of the European Commission. This document reflects the views of the authors 

alone and the Commission cannot be held responsible for any way in which the information contained in this document may be 

used.   

5 

Η έρευνα υποδεικνύει συνεπώς μια καθαρή συσχέτιση, που εκφράζεται με τα εξής λόγια: όσο 

περισσότερο τα άτομα και οι οργανισμοι συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων της ΕΕ, τόσο 

περισσότερο είναι πεπεισμένοι ή γνωρίζουν τα οφέλη αυτών των έργων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην 

ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Κατά μέσο όρο, τα άυλα οφέλη (νέες δεξιότητες, νέες 

γνώσεις, ενίσχυση της φήμης ενός οργανισμού) κατατάσσονται ψηλότερα, ενώ τα απτά οφέλη είναι 

συνήθως δευτερεύοντα: Νέες πηγές χρηματοδότησης κατετάγη 3ο, πρόσβαση σε νέες αγορές είναι 

5ο, ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών είναι 6ο και ο καταμερισμός κινδύνων είναι 7ο. Μια 

άλλη βασική διαπίστωση που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι οι άνθρωποι που ξοδεύουν τον 

περισσότερο (πάνω από 75%) από το χρόνο τους σε διεθνείς εργασίες, έχουν γενικά μια πολύ θετική 

γνώμη σχετικά με όλα τα προτεινόμενα οφέλη (απτά και άυλα). Με άλλα λόγια, άτομα που 

εργάζονται σε διεθνοποιημένες θέσεις γνωρίζουν καλύτερα τα οφέλη των στρατηγικών 

διεθνοποίησης/εξευρωπαϊσμού. 

 

Οι προκλήσεις της διεθνοποίησης/εξευρωπαϊσμού: συνήθως 
σχετίζονται με ανειδίκευτο προσωπικό ή ακατάλληλες πρακτικές 
διαχείρισης έργων 

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτικός οργανισμός όταν 

αναπτύσσει (ή σκοπεύει να αναπτύξει) μια στρατηγική διεθνοποίησης/εξευρωπαϊσμού; Αυτό ήταν 

ένα άλλο βασικό ερώτημα προς τους 520 συμμετέχοντες. Το ερώτημα αυτό οδήγησε σε ένα 

κατάλογο με 29 πιθανές προκλήσεις και στη διαίρεση σε 10 περιοχές οργάνωσης: στρατηγική, 

πολιτισμός/ πεποιθήσεις και αξίες, κύρια αποστολή και το όραμα, δομή λειτουργίας, ανθρώπινοι 

πόροι, υποδομή και τεχνολογία, διαδικασίες εργασίας, πρακτικές διαχείρισης έργων, πρακτικές 

οικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης, εξωτερικές σχέσεις.  

Η ακόλουθη κατάταξη δείχνει τα αποτελέσματα των 29 προκλήσεων από το περισσότερο στο 

λιγότερο σημαντικό.  Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι διεθνείς εργασίες έχουν ως αποτέλεσμα 

σημαντικές προκλήσεις για τις πρακτικές διαχείρισης έργων (συμπεριλαμβανομένων την πρόκληση 

της ανάπτυξης έργων που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ, με κατάταξη στη 3η θέση, 

την ανάγκη επίδειξης ωριμότητας στη οργάνωση και διαχείριση έργων και την ανάγκη δημιουργίας 

μιας κοινοπραξίας για διεθνή έργα, κατατάσσονται 11η και 12η αντίστοιχα). Πάνω από όλα, οι 

συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι διεθνείς δραστηριότητες αποτελούν πρόκληση για το ανθρώπινο 

δυναμικό τους: αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ανεπαρκείς γλωσσικές δεξιότητες και την απαίτηση 
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να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σύμφωνα με ευρωπαϊκές απαιτήσεις, κατετάγη 2η και 5η 

αντίστοιχα.  

Τα άλλα μεγάλα προβλήματα είναι η πρόκληση του να βρουν αξιόπιστους διεθνείς εταίρους για 

συνεργασία (1η) και η χρήση των κατάλληλων μορφών επικοινωνίας (4η). Οι συμμετέχοντες 

εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με την ανάγκη για επανατοποθέτηση των συγκεκριμένων 

στόχων, προτεραιοτήτων και στρατηγικών του οργανισμού τους (6η), την ανεπαρκή ικανότητα για 

οικονομική διαχείριση των έργων της ΕΕ ή τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό (7η και 8η) και την 

ανάγκη για καινοτομία προκειμένου να διατηρηθεί μια διαφορά από άλλους ανταγωνιστικούς 
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διεθνοποιημένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (9η). 

 

 

 

Ας πάμε Ευρώπη! Αλλά από πού ν’ αρχίσω; 

Αν αποφασίσετε να διεθνοποιήσετε ή να εξευρωπαΐσετε  το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα, είναι φυσικό 

αρχικά να αισθάνεστε συγκλονισμένοι από αυτό το φιλόδοξο σχέδιο. Αυτό το συναίσθημα θα 

μπορούσε να προκύψει ή να ενισχυθεί από τον εγκάρσιο χαρακτήρα του σχεδίου: η στρατηγική σας 

για διεθνοποίηση  θα μπορούσε δυνητικά να επηρεάσει όλους τους τομείς του οργανισμού σας. 

Αλλά εδώ είναι το κλειδί: δεν θα επηρεαστούν όλα  στον ίδιο βαθμό, και όχι απαραίτητα και την 

ίδια στιγμή.  

Η κα Ulrike Schröder από τον Εθνικό Φορέα του Erasmus + στη Γερμανία (NA-BiBB) έχει φτάσει στο 

ίδιο συμπέρασμα: «Η Διεθνοποίηση μπορεί να ξεκινά από διαφορετικά σημεία. […] Δεν είναι πάντα 

καλή ιδέα η αντιμετώπιση όλων των θεμάτων να γίνεται την ίδια στιγμή"(αυθεντικό απόσπασμα: 

Internationalisierung kann an unterschiedlichen Stellen ansetzen. […] Nicht immer ist es sinnvoll, alle 

Aspekte gleichzeitig anzupacken), από το άρθρο « Internationalisierung in Erasmus +» στην 

εφημερίδα της Εθνικού Φορέα, Δεκέμβρης 2015, Nr. 23 / 2015: International und strategisch 

aufgestellt. Αυτό είναι εύκολο να το λέμε, αλλά από πού ν’ αρχίσω; Η έρευνα δίνει έμμεση 

απάντηση σε αυτό το ερώτημα, όταν προσδιορίζει τις οργανωτικές περιοχές που επηρεάζονται 

περισσότερο από τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού.  

Σύμφωνα με τους 520 συμμετέχοντες, οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τις διεθνείς 

δραστηριότητες είναι οι πρακτικές διαχείρισης έργων του οργανισμού (στην 1η θέση) και η 

στρατηγική του (στη 2η θέση). Στη συνέχεια έχουμε στην 3η θέση την κουλτούρα, τις πεποιθήσεις 

και τις αξίες του οργανισμού, την οικονομική διαχείριση στην 4η και οι εξωτερικές σχέσεις στην 5η 

θέση. Η περιοχή που φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από τις διεθνείς δραστηριότητες 

(Διαχείριση Έργων) έλαβε μια μέση βαθμολογία του 44% από αυτούς που ψήφισαν. Είναι αρκετά 

ενδιαφέρον να δούμε ότι, η βαθμολογία αυτή αυξάνεται στο 55% για τους ανθρώπους που 

ασχολούνται πάνω από το 75% του χρόνου τους σε διεθνή εργασίες. Αντίθετα, εκείνοι που δεν 

έχουν κάποια εμπειρία σε έργα της ΕΕ γενικά δεν θεώρησαν ότι η διαχείριση έργων είναι μια 

περιοχή που επηρεάζεται από τις διεθνείς δραστηριότητες (-18 βαθμούς σε σύγκριση με όσους 

είχαν εμπειρία έργων της ΕΕ). Αυτό δείχνει, επομένως, μια θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού 
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εξοικείωσης με διεθνή ή Ευρωπαϊκά έργα και την επίγνωση των επιπτώσεων που έχουν αυτά τα 

έργα στις πρακτικές διαχείρισης έργων.  

Σε γενικές γραμμές, οι κορυφαίες 5 περιοχές έγιναν αντιληπτές με διαφορετικούς τρόπους από τους 

συμμετέχοντες, ανάλογα με το προφίλ τους. Αγροτικοί οργανισμοί, παραδείγματος χάριν, δίνουν 

μεγαλύτερη προσοχή στην χρηματοδότηση και στην οικονομική διαχείριση από τους αστικούς 

οργανισμούς, και από την άλλη οργανισμοί που εκπροσωπούν τους τομείς της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν την κουλτούρα, τις πεποιθήσεις και τις αξίες ως μια περιοχή 

που επηρεάζεται περισσότερο από τις διεθνείς δραστηριότητες. 

 

 

Οι λέξεις «επίπτωση» ή «επηρεάζει» χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα για να προτείνουν μια 

παθητική προσέγγιση στη διαδικασία της διεθνοποίησης/εξευρωπαϊσμού. Είναι δυνατόν να 

αντιπαραβάλετε αυτήν την παθητική προσέγγιση με μια προληπτική προσέγγιση: οι συγκεκριμένες 

πέντε περιοχές μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως οι κορυφαίοι 5 βασικοί παράγοντες της 

προώθησης μιας στρατηγικής εξευρωπαϊσμού στον οργανισμό σας. Ομολογουμένως, όλοι αυτοί οι 

τομείς είναι πολύπλοκοι και απαιτούν μακροχρόνια και διαρκή προσπάθεια (όπως η αλλαγή της 

κουλτούρας, των πεποιθήσεων και των αξιών) ή κάποια συγκεκριμένα μέτρα πρόσληψης ή 
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κατάρτισης προσωπικού (όπως η αλλαγή πρακτικών διαχείρισης έργων). Αντιμετωπίστε τα θέματα 

αυτά ένα κάθε φορά. Πριν από τη πρόσληψη νέων μελών του προσωπικού, ερευνάτε αρχικά εάν 

ανάμεσα στους συνεργάτες σας υπάρχουν κάποιοι με διεθνή εμπειρία, αν γνωρίζουν μια ξένη 

γλώσσα, ή εάν είναι εξοικειωμένοι με τα διεθνή πρότυπα – για παράδειγμα στον τομέα της 

διαχείρισης έργου. Επίσης, αρχίστε από την περιήγηση σε συγκεκριμένες υπάρχουσες διεθνείς και 

ευρωπαϊκές πλατφόρμες, βάσεις δεδομένων και κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να 

διεθνοποιηθούν οι εξωτερικές σχέσεις σας. Σημειώστε ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

δημιουργήσει και διατηρεί μια μεγάλη λίστα των διάφορων online εργαλείων δικτύωσης. 

 

Συμπέρασμα: Διεθνοποίηση/Εξευρωπαϊσμός με ή χωρίς 

χρηματοδότηση από την ΕΕ! 

Συνολικά, η έρευνα έχει καταφέρει να εντοπίσει τα τέσσερα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της 

διεθνοποίησης/εξευρωπαϊσμού για τους ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς: ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων του προσωπικού και των εκπαιδευομένων, πρόσβαση σε νέα και σημαντική 

γνώση, νέες πηγές χρηματοδότησης και βελτίωση της φήμης του οργανισμού. Η έρευνα έδειξε 

επίσης ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια απορρέουν από τις πρακτικές διαχείρισης έργων, τις ικανότητες 

του προσωπικού, τον εντοπισμό και την επικοινωνία με διεθνείς εταίρους. Επίσης ενδιαφέρον είναι 

ότι, η έρευνα έδειξε πως οι οργανωτικοί τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από τις διεθνείς 

δραστηριότητες συνδέονται με τα συγκεκριμένα μεγάλα εμπόδια. Τα καλύτερα παραδείγματα είναι 

οι πρακτικές διαχείρισης έργων, οι οικονομικοί και οι ανθρώπινοι πόροι. Ακριβώς για το λόγο αυτό 

προτείνουμε την μετατροπή των συγκεκριμένων εμποδίων σε κλειδιά ενεργοποίησης, όπως τη 

στρατηγική αδυναμία-ευκαιρία που προτείνει το μοντέλο  SWOT1 όπου θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες με την αξιοποίηση των ευκαιριών. Φυσικά, οι 

οργανισμοί μπορούν επίσης να επιλέξουν και την αντίθετη στρατηγική (στρατηγική πλεονέκτημα-

ευκαιρία) και να αξιοποιήσουν τους πρωτογενείς τους πόρους ως ευκαιρίες. 

Όποια και αν είναι η στρατηγική ενός οργανισμού, τα έργα της ΕΕ φαίνεται να είναι περιουσιακά 

στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η έρευνα προσδιορίζει όχι μόνο μια αλλά πολλές 

                                                             
1 SWOT είναι το ακρώνυμο για Strengths (Πλεονεκτήματα), Weaknesses (Αδυναμίες), Opportunities (Ευκαιρίες), and 
Threats (Απειλές). Είναι μια δομημένη μεθοδολογία  που αξιολογεί τα τέσσερα αυτά στοιχεία ενός οργανισμού. 
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συσχετίσεις, οι οποίες υποδεικνύουν ότι τα έργα της ΕΕ μπορεί να παράσχουν θετική υποστήριξη 

σε ένα  οργανισμού στις στρατηγικές του για διεθνοποίηση και εξευρωπαϊσμό: 

 Πρώτον, έργα της ΕΕ φαίνεται να έχουν βοηθήσει τους οργανισμούς και τα μέλη τους να 

αντιληφθούν καλύτερα τα οφέλη αυτών των στρατηγικών, ιδίως στα άυλα οφέλη που 

συνδέονται με γνώσεις και δεξιότητες. 

 Δεύτερον, τα έργα της ΕΕ μπορούν να μειώσουν επίσης το φόβο που έχουν οι 

νεοεισερχόμενοι στο ότι δεν είναι ικανοί να αναπτύξουν έργα που θα είναι επιλέξιμα για 

χρηματοδότηση από την ΕΕ (μια πρόκληση η οποία κατετάγη 3η) ή τις ανησυχίες τους 

σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση της ΕΕ (7ο σε σειρά κατάταξης). 

 Τρίτον, η υλοποίηση έργων της ΕΕ βοηθά στην εξεύρεση αξιόπιστων οργανισμών για 

συνεργασία, κάτι το οποίο κατατάσσεται ως η πλέον σημαντική πρόκληση. Στην 

πραγματικότητα, έργα της ΕΕ προσφέρουν την ευκαιρία συναντήσεων με άλλους 

οργανισμούς και την αξιολόγηση της συμβατότητας τους με το δικό σας οργανισμό. 

Επομένως, η συμμετοχή σε έργα της ΕΕ παρέχει μια εξαιρετική βάση για περαιτέρω 

αξιόπιστη διμερή ή πολυμερή συνεργασία. 

 Τέταρτον, τα προγράμματα της ΕΕ μπορεί να λειτουργήσουν και ως μια ώθηση για 

εκσυγχρονισμό των πρακτικών διαχείρισης έργων ενός οργανισμού. Η έρευνα δείχνει ότι 

οργανισμοί με υψηλότερα επίπεδα ωριμότητας στη διαχείριση έργων είναι πιθανότερο να 

επιτύχουν καλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του έργου, και κατά συνέπεια 

έχουν ένα πιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά2. Ακόμη και αν είναι η περίπτωση, 

όπως ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν, όπου η πραγματική συμβολή ενός μοντέλου 

ωριμότητας διαχείρισης έργων στην οργανωτική ανάπτυξη παραμένει κάπως ασαφής, οι 

οργανισμοί χρησιμοποιούν την εμπειρία τους σε έργα της ΕΕ ως βασικό μέσο διευκόλυνσης 

της περαιτέρω ανάπτυξης. 

Τούτου λεχθέντος, συμμετέχοντας σε έργα της ΕΕ είναι ένας τρόπος για να ξεκινήσετε. Υπάρχουν 

πολλοί άλλοι τρόποι για να ξεκινήσετε μια στρατηγική διεθνοποίησης που δεν συνδέονται με 

χρηματοδοτήσεις της ΕΕ. Για ορισμένους οργανισμούς, η διαδικασία αυτή δημιουργείται με μια 

ευρεία γκάμα διμερών συνεργασιών (μεταξύ των δύο χωρών) που υποστηρίζονται με ίδια 

                                                             
2 Βλέπε: Backlund F.; Chronéer D.; Sundqvist E. (2014): Project Management Maturity Models – A Critical 
Review: A Case Study within Swedish Engineering and Construction Organizations. Lulea University of 
Technology, Industrial Engineering and Management, Sweden. 
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κεφάλαια ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τα προγράμματα 

της ΕΕ. Για άλλους, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ παραμένει το κύριο 

πρόγραμμα για οργανισμούς, από όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς, που θέλουν να υλοποιήσουν 

προγράμματα της ΕΕ. Οι οργανισμοί που δεν έχουν καμία εμπειρία των προγραμμάτων της ΕΕ 

(νεοεισερχόμενοι) έχουν την ίδια πιθανότητα όσο και με εκείνους που είναι πιο έμπειροι, 

δεδομένου ότι η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή διάφορους πολύ φιλόδοξους στόχους: υποστήριξη 

125.000 ιδρυμάτων μεταξύ 2014 και 2020 στο πλαίσιο Στρατηγικών Συμπράξεων (ΒΔ2), 

εξασφαλίζοντας την κινητικότητα 2 εκατομμύρια φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ακόμη 

δίνει τη δυνατότητα σε 650.000 εκπαιδευόμενους επαγγελματικής εκπαίδευσης και 800.000 

λέκτορες, δασκάλους, εκπαιδευτές, εργαζομένους στην εκπαίδευση και νέους εργαζόμενους για να 

μάθουν, να διδάξουν και εκπαιδεύσουν στο εξωτερικό (ΒΔ1). 


