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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

 
   Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί µετάφραση πληροφορίας της EURYDICE η οποία βρίσκεται 
στο δικτυακό τόπο http://www.eurydice.org.  Αποτελεί συγκριτική µελέτη της δοµή των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων 18 Ευρωπαϊκών χωρών (Αυστρία, Βέλγιο (Γαλλική Κοινότητα), Βέλγιο 
(Φλαµανδική Κοινότητα), Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, 
Κάτω Χώρες, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σκοτία, Σουηδία και Φινλανδία) για το 
έτος 2004. Επίσης παρέχονται πολύτιµοι συγκεντρωτικοί πίνακες ως καταστάλαγµα της µελέτης των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων της κάθε χώρας. 
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Στάδια Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
ΑΥΣΤΡΙΑ 
 
(Volksschule ή Grundschule) - πρωτοβάθµια εκπαίδευση 6-10 ετών 
Κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
Volksschule (ανώτερο αρχικό επίπεδο)  
Hauptschule (δευτεροβάθµια  γενική  εκπαίδευση)  
Allgemein bildende höhere Schule (δευτεροβάθµια ακαδηµαϊκή εκπαίδευση  – 
κατώτερο επίπεδο) 

10-14 ετών 

Βαθµός 9 
Polytechnische Schule (προ-επαγγελµατικό έτος) 
Ή οποιαδήποτε άλλη ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

Άνω των 14 ετών 

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για εννέα έτη και αρχίζει στην ηλικία των 6 ετών. 
 
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 6 - 12 ετών 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 12 - 16 ή 18 ετών 
 
Η πλήρους απασχόλησης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από την ηλικία των 6 έως 15 ή 16 ετών. Στην 
συνέχεια η εκπαίδευση παραµένει υποχρεωτική µέχρι την ηλικία των 18 ετών, αλλά οι µαθητές 
µπορούν να συνεχίσουν σε µερικής απασχόλησης. Εάν οι µαθητές δεν έχουν ολοκληρώσει τα πρώτα 
δύο έτη δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από την ηλικία των 15 ετών, πρέπει να συνεχίσουν την πλήρους 
απασχόλησης εκπαίδευσή τους τουλάχιστον έως την ηλικία των16 ετών. 
Τα έξι έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης διαιρούνται σε χωριστά στάδια διάρκειας δύο ετών το κάθε ένα.  
Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνει επίσης τρία στάδια διάρκειας δύο ετών το κάθε ένα. 
 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 6 - 12 ετών 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 12-15/16 ή 18 ετών 
 
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική µεταξύ των ηλικιών 6 και 18 ετών. Είναι πλήρους απασχόλησης 
µέχρι την ηλικία των 15 ή 16 ετών, και περιλαµβάνει σε γενικές γραµµές έξι έτη πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. Εάν οι νέοι δεν έχουν ολοκληρώσει τα πρώτα δύο έτη δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από 
την ηλικία των 15 ετών, µπορούν να υποχρεωθούν να συνεχίσουν την πλήρους απασχόλησης 
εκπαίδευσή τους έως την ηλικία των 16 ετών. Εάν έχουν ολοκληρώσει (εν τούτοις όχι απαραιτήτως 
ικανοποιητικά) το δεύτερο έτος πλήρους απασχόλησης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσής τους, (15 έτος) 
δεν χρειάζεται πλέον να παρακολουθήσουν την πλήρους απασχόλησης υποχρεωτική εκπαίδευση.  
Τα έξι έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης διαιρούνται σε χωριστά στάδια διάρκειας δύο ετών το κάθε ένα. 
Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση αποτελείται από τρία στάδια διάρκειας δύο ετών το κάθε ένα. 
 
Ένα περαιτέρω τέταρτο στάδιο που διαρκεί δύο ή τρία έτη παρέχεται συγκεκριµένα µέσα στον 
επαγγελµατικό κλάδο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για σπουδές στη διακοσµητική τέχνη ή την 
περιποίηση. Αυτό το τέταρτο στάδιο θεωρείται ως µετα-υποχρεωτική   εκπαίδευση. 
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∆ΑΝΙΑ 
 
Folkeskole Πρωτοβάθµια και κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 7-16/17 ετών 

 
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική µεταξύ τις ηλικίας 7 και 16. Τα περισσότερα folkeskole  ιδρύµατα 
προσφέρουν µια προαιρετική προσχολική τάξη και πολλά ένα προαιρετικό 10ο έτος. 
 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
 
Peruskoulu/Grundskola (Comprehensive school)  
Forms 1-6 7-12 ετών 
Forms 7-9 13-16 ετών 
 
Ο βασικός εκπαιδευτικός νόµος (628/1998), που τέθηκε σε ισχύ από την 1η  Ιανουαρίου του 1999, δεν 
χωρίζει πλέον το σχολείο στα κατώτερα και ανώτερα στάδια. Μόνο δηλώνει ότι η βασική εκπαίδευση 
διαρκεί εννέα έτη. 
 
ΓΑΛΛΙΑ 
 
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική µεταξύ των ηλικιών 6 και 16 και διαιρείται σε τρία στάδια: 
- πρωτοβάθµια εκπαίδευση: όλοι οι µαθητές παρακολουθούν το école élementaire µεταξύ  των  

ηλικιών    6  και  11 ετών. 
- κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: όλοι οι µαθητές παρακολουθούν το collège µεταξύ  των  

ηλικιών 11  και  15 ετών 
- ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: οι µαθητές κερδίζουν την αποδοχή, κανονικά στην ηλικία 15 

ετών, στο  lycée d'enseignement général et technologique (γενικό και τεχνολογικό lycée) ή  στο 
lycée professionnel (επαγγελµατικό lycée)  προκειµένου  να αρχίσει  το classe de seconde (πέµπτο  
έτος   δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης), στην ολοκλήρωση   του οποίου   φθάνουν  στην  ηλικία  που 
αντιστοιχεί   στο  τέλος   της υποχρεωτικής  εκπαίδευσης. 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Grundschule (πρωτοβάθµια εκπαίδευση)  6-10 ετών 

(6-12, Berlin & Brandenburg) 
Κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
- Orientierungsstufe (‘orientation’ φάση µέσα στους 

διαφορετικούς σχολικούς τύπους ή ως χωριστή οργανωτική 
µονάδα) 

- Gymnasium/Realschule/Hauptschule/Gesamtschule/ Τύποι 
σχολείων που προσφέρουν διάφορες πορείες της εκπαίδευσης 
όπως Mittelschule 

 
10-12 ετών 

 
12-15/16 ετών 

Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση  15/16-18/19 ετών 
 
Η πλήρους απασχόλησης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική µεταξύ των ηλικιών 6 και 15 ή 16 (ανάλογα 
µε το  Land), και η µερικής απασχόλησης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική µέχρι την ηλικία των 18 ετών 
για εκείνους που δεν παρακολουθούν ένα πλήρους απασχόλησης σχολείο. 
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ΕΛΛΑ∆Α 
 
∆ηµοτικό σχολείο (σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης)  6-12 ετών 
Γυµνάσιο (κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση)  12-15 ετών 
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική µεταξύ των ηλικιών 6 και 15 ετών. 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
 
Primo ciclo dell'istruzione (πρώτος κύκλος της εκπαίδευσης)  
Scuola primaria (σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης)  6–11 ετών 
Scuola secondaria di I grado (κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση)  11–14 ετών 
Από το σχολικό έτος του 1999/2000, η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική µεταξύ των ηλικιών 6 και 15 
ετών. 
 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
 
Spillschoul (προσχολική εκπαίδευση) 4-6 (για την ηλικία των 6 ετών) 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 6-12 ετών 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 
   Γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
  Τεχνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

12-15 ετών 

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική µεταξύ των ηλικιών 4 και 15 ετών. 
 
ΜΑΛΤΑ 
 
Πρωτοβάθµιο επίπεδο 5 –11 ετών 
∆ευτεροβάθµιο επίπεδο 11-16 ετών 

Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι µικτής εκπαίδευσης. 
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική µεταξύ των ηλικιών 5 και 16 ετών. Η κρατική δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση παρέχεται σε τρεις τύπους σχολείων, των κατώτερων λυκείων (που παρέχουν µια γενική 
εκπαίδευση ενός πιο υψηλού ακαδηµαϊκού επιπέδου από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση), της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και των σχολείων των αγοριών/ κοριτσιών (αυτά παρέχουν µια γενική 
εκπαίδευση). 
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ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση (Primair onderwijs)  
Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελείται από το Basisschool (σχολείο 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης) και το Speciale school voor basisonderwijs 
(ειδικό  σχολείο  για  την πρωτοβάθµια  εκπαίδευση) 

5-12 ετών 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (Voortgezet onderwijs) 
Προ-πανεπιστηµιακή εκπαίδευση (Voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs, αποτελούµενη  από το gymnasium και atheneum – VWO) 
Ανώτερη γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Hoger algemeen voortgezet 
onderwijs – HAVO) 
Προ-επαγγελµατική δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs) 
Ειδική δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Speciaal voortgezet onderwijs) 

 
12-18 ετών 

 
 

12-17 ετών 
 

12-16 ετών 
 

12-18/20 ετών 
 
Κάθε παιδί πρέπει να παρακολουθήσει το σχολείο αποκλειστικά από την πρώτη σχολική ηµέρα του 
µήνα µετά από τα πέµπτα γενέθλιά του. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθήσουν το σχολείο 
αποκλειστικά για 12 πλήρη σχολικά έτη δηλαδή µέχρι την ηλικία των 16 ετών. 
 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
 
Grunnskole (Αρχική και κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση)  
Barnetrinnet (Πρωτοβάθµιο στάδιο)  

6 – 16 ετών 
6 – 9 ετών 

Mellomtrinnet (Ενδιάµεσο στάδιο)  10 – 12 ετών 
Ungdomstrinnet (Κατώτερο δευτεροβάθµιο στάδιο)  13 – 16 ετών 
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από την ηλικία των 6 ετών έως την ηλικία των 16 ετών. 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
 
Ensino básico (βασική εκπαίδευση): 
Escolas básicas 
 

Πρώτος κύκλος: 6-10 ετών  
∆εύτερος κύκλος: 10-12 ετών 
Τρίτος κύκλος: 12-15 ετών 

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από την ηλικία των 6 ετών έως την ηλικία των 15 ετών. 
 
ΣΚΟΤΙΑ 
 
Σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 5–12 ετών 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 12–16 ετών 
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από την ηλικία των 5 ετών έως την ηλικία των 16 ετών 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ  
 
Educación Primaria (πρωτοβάθµια εκπαίδευση)  6-12 ετών 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO, ή κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 12-16 ετών 
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Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από την ηλικία των 6 έως 16 ετών, και διαιρείται σε δύο 
εκπαιδευτικά επίπεδα πρωτοβάθµια  εκπαίδευση, διαιρεµένη σε τρία στάδια, διάρκειας 2 ετών το κάθε 
ένα, και κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, διαιρεµένη σε τέσσερα σχολικά έτη. 
 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
 
Grundskola (πρωτοβάθµια και κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 6/7-15/16 ετών 

 
Τα παιδιά µπορούν να αρχίσουν την εκπαίδευσή τους  σε ηλικία 6 ή 7 ετών και πρέπει να παρευρεθούν 
για µια υποχρεωτική περίοδο εννέα ετών.  
 
 
ΑΓΓΛΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση Ηλικία 5 έως 11 (Αγγλία/Ουαλία) 
Ηλικία 4 έως 11 (Βόρεια Ιρλανδία) 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση Ηλικία 11 έως 16 ή 18 
 
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από την ηλικία των 5 ετών (4 ετών στη Βόρεια Ιρλανδία)  έως την 
ηλικία  των16 ετών.  
Πολλά παιδιά στην Αγγλία και την Ουαλία αρχίζουν στην τάξη υποδοχής σχολείου πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στην ηλικία των 4 ετών.  
Οι περισσότεροι µαθητές ξεκινούν την δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην ηλικία των 11 ετών, αν και σε 
µερικές περιοχές της Αγγλίας, οι µαθητές παρακολουθούν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση από την 
ηλικία  των 8 ή 9 ετών έως  την ηλικία των 12 ή 13 ετών. 
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∆ιάρκεια της σχολικής ηµέρας / εβδοµάδας / έτους 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

 
ΑΥΣΤΡΙΑ 
Το σχολικό έτος περιλαµβάνει κανονικά 215 ηµέρες. Τα σχολεία λειτουργούν πέντε ή έξι ηµέρες 
εβδοµαδιαίως. Ο αριθµός µαθηµάτων εβδοµαδιαίως κυµαίνεται από 20 (πρώτο έτος της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης) ως 37 (στα ανώτερα δευτεροβάθµια τεχνικά και επαγγελµατικά κολέγια). Η µέση 
διάρκεια ενός µαθήµατος είναι 50 λεπτά. Το 2002, ο ελάχιστος αριθµός ώρες που διδάχθηκαν στη 
διάρκεια του έτους ήταν περίπου 630 για τα παιδιά ηλικίας 7 ετών, 750 για την ηλικία 10 ετών 870 για 
την κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, και 960 για την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
 
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι δραστηριότητες ασκούνται πέντε ηµέρες 
εβδοµαδιαίως από τη ∆ευτέρα  έως την Παρασκευή το πρωί και το απόγευµα, µε εξαίρεση την 
Τετάρτη απόγευµα. Το σχολείο µπορεί να αρχίσει στις 8 π.µ. και να διαρκέσει µέχρι 5 µ.µ. (4 µ.µ. στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση). Η µέση διάρκεια ενός µαθήµατος (περίοδος διδασκαλίας) είναι 50 λεπτά.. 
Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, υπάρχουν 28 περίοδοι διδασκαλίας στην διάρκεια της εβδοµάδας και, 
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µεταξύ 32 και 36 περίοδοι στην διάρκεια της εβδοµάδας. Το σχολικό 
έτος διαρκεί 37 εβδοµάδες (µεταξύ 180 και 184 σχολικών ηµερών). Το σχολείο είναι κλειστό τον 
Ιούλιο και τον Αύγουστο. 
 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι δραστηριότητες ασκούνται πέντε ηµέρες 
εβδοµαδιαίως από τη ∆ευτέρα  έως την Παρασκευή το πρωί και το απόγευµα, µε εξαίρεση την 
Τετάρτη απόγευµα στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Μπορεί να αρχίσει από 8 η ώρα το πρωί και να 
διαρκέσει, σε γενικές γραµµές, µέχρι της 5 µ.µ. Όλοι οι µαθητές έχουν τουλάχιστον µια ώρα ελεύθερη 
στο µέσο της ηµέρας. Η µέση διάρκεια ενός µαθήµατος (περίοδος διδασκαλίας) είναι 50 λεπτά..  Στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, όλοι οι µαθητές έχουν 28-31 τέτοιες περιόδους εβδοµαδιαίως και, στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 28-36 περιόδους εβδοµαδιαίως. Το σχολικό έτος περιλαµβάνει 37 
εβδοµάδες (182 ηµέρες). 
 
∆ΑΝΙΑ 
Το σχολικό έτος περιλαµβάνει 200 ηµέρες µεταξύ του Αυγούστου και του Ιουνίου. Τα σχολεία είναι 
ανοικτά για πέντε ηµέρες την εβδοµάδα, και περιλαµβάνονται µεταξύ 20 και 28 µαθηµάτων 
εβδοµαδιαίως, ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών. Κάθε µάθηµα διαρκεί 45 λεπτά. Ο ετήσιος αριθµός 
ωρών που διδάσκονται είναι µεταξύ 600 και 720 (7 ετών), 720 (10 ετών) και µεταξύ 780 και 1200 στα 
ανώτερα έτη του folkeskole. 
 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
Το σχολικό έτος περιλαµβάνει 190 ηµέρες µεταξύ στα µέσα Αυγούστου και της αρχής Ιουνίου. Τα 
σχολεία είναι ανοικτά πέντε ηµέρες εβδοµαδιαίως, και ο ελάχιστος αριθµός µαθηµάτων την εβδοµάδα 
ποικίλλει από 19 έως 30, ανάλογα µε το επίπεδο και τον αριθµό προαιρετικών θεµάτων που 
λαµβάνονται. Επιπλέον, υπάρχει τοπική αυτονοµία σχετικά µε τις πρόσθετες διακοπές. 
 
ΓΑΛΛΙΑ 
Το σχολικό έτος περιλαµβάνει 180 ηµέρες µεταξύ του Σεπτεµβρίου και του Ιουνίου. Τα σχολεία είναι 
ανοικτά έξι ηµέρες εβδοµαδιαίως, αλλά κανένα µάθηµα δεν γίνεται την Τετάρτη ή το Σάββατο 
απογεύµατα. Κάθε εβδοµάδα περιλαµβάνει 26 µονόωρα µαθήµατα στο πρωτοβάθµιο επίπεδο και 25,5 
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έως 30 (55 λεπτά µαθήµατα) στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (µε τρεις πρόσθετες ώρες για τους 
µαθητές που είναι αδύναµοι ή για τα προαιρετικά θέµατα). Ο ετήσιος ελάχιστος αριθµός ωρών είναι 
846 στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και 842 στο κατώτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο. 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Το σχολικό έτος περιλαµβάνει µεταξύ 188 µε 208 ηµέρες στην περίοδο από τον Αύγουστο µέχρι τον 
Ιούλιο. Η διάρκεια της σχολικών ηµέρας και της εβδοµάδας καθορίζεται από κάθε ένα Länder. Τα 
σχολεία είναι ανοικτά πέντε ή έξι ηµέρες εβδοµαδιαίως (συνήθως πρωινά). Κάθε εβδοµάδα 
συνεπάγεται 19-28 µαθήµατα στο σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, και 28-30 µαθήµατα σε 
δευτεροβάθµιο επίπεδο. Ένα µάθηµα διαρκεί 45 λεπτά. Ο µέσος ελάχιστος αριθµός ετήσιων ωρών 
διδασκαλίας είναι 670 στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, και από 755 έως 764 σε ένα ιδεατό έτος στην 
πλήρους απασχόλησης υποχρεωτική εκπαίδευση που διαρκεί 9 ή 10 έτη ανάλογα µε το  Land. 
 
ΕΛΛΑ∆Α 
Το σχολικό έτος περιλαµβάνει 195 ηµέρες µεταξύ του Σεπτεµβρίου και του Ιουνίου. Τα σχολεία 
ανοίγουν κανονικά πέντε ηµέρες εβδοµαδιαίως, , και ο ελάχιστος αριθµός µαθηµάτων την εβδοµάδα 
ποικίλλει από 23 έως 35 την εβδοµάδα, ο οποίος αυξάνεται µε την ηλικία. Κάθε µάθηµα διαρκεί 40 
έως 50 λεπτά. Το 1996, ο ελάχιστος αριθµός ώρες που διδάχθηκαν κάθε έτος ήταν περίπου 629 (ηλικία 
7), 761 (ηλικία 10) και 923 στο κατώτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο. 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
Το σχολικό έτος περιλαµβάνει τουλάχιστον 200 ηµέρες µεταξύ της αρχής Σεπτεµβρίου και του τέλους 
Ιουνίου. Τα σχολεία ανοίγουν πέντε ή έξι ηµέρες, ολόκληρη ή τη µισή ηµέρα, ανάλογα µε το ίδρυµα. 
Η πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση προσφέρει µέχρι 30 ώρες διδασκαλίας την εβδοµάδα. 
Η διάρκεια των µαθηµάτων ποικίλλει. Ο ελάχιστος αριθµός ετήσιων ωρών διδασκαλίας είναι 800 για 
τα παιδιά ηλικίας 7, 900 για τα παιδιά  ηλικίας 10 και 933 στο κατώτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο. 
 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
Το σχολικό έτος περιλαµβάνει 212 ηµέρες µεταξύ 15 Σεπτεµβρίου και 15 Ιουλίου στην πρωτοβάθµια 
και έως τις 2 Ιουνίου στη δευτεροβάθµια. Τα σχολεία είναι ανοικτά δύο πλήρεις ηµέρες και δύο µισές 
ηµέρες εβδοµαδιαίως. Το πρωτοβάθµιο και κατώτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο παρέχει 30 µαθήµατα  
την εβδοµάδα που διαρκούν 50-55 λεπτά. Ο ελάχιστος αριθµός ετήσιων ωρών διδασκαλίας είναι 936 
στην πρωτοβάθµια και 900 στην δευτεροβάθµια. 
 
ΜΑΛΤΑ 
Το σχολικό έτος διαρκεί από την τελευταία ∆ευτέρα του Σεπτεµβρίου έως το τέλος του Ιουνίου. Τα 
σχολεία λειτουργούν πέντε ηµέρες εβδοµαδιαίως από τη ∆ευτέρα έως την Παρασκευή. Η σχολική 
ηµέρα διαρκεί γενικά από τις 8.30 έως της 14.30 συµπεριλαµβανοµένου ενός 30 λεπτών διαλείµµατος. 
Στην πρωτοβάθµια η διάρκεια των µαθηµάτων ποικίλλει και καθορίζεται από το σχολείο.  Στην 
δευτεροβάθµια κάθε µάθηµα διαρκεί  τρία τέταρτα  της ώρας. 
 
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
Το σχολικό έτος περιλαµβάνει τουλάχιστον 200 ηµέρες µεταξύ του Αυγούστου και του Ιουνίου. Τα 
σχολεία ανοίγουν πέντε ηµέρες εβδοµαδιαίως, αλλά η Τετάρτη απόγευµα είναι γενικά ελεύθερη στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
Ο συνολικός ελάχιστος αριθµός για τα πρώτα τέσσερα έτη είναι 3.520 περίοδοι και για τα τελευταία 
τέσσερα έτη 4.000 περίοδοι.  Η σχολική ηµέρα µπορεί να διαρκέσει ένα µέγιστο 5,5 ωρών 
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(αποκλείοντας τα διαλείµµατα). Αυτές µπορεί να αυξηθούν ανάλογα µε τις πρόσθετες  
δραστηριότητες. Οι µαθητές λαµβάνουν έναν µέσο όρο της διδασκαλίας 22 ωρών την εβδοµάδα κατά 
τη διάρκεια των πρώτων δύο ετών εκπαίδευσης και έναν µέσο όρο 25 ωρών εβδοµαδιαίως τα 
τελευταία έξι χρόνια. Εξαρτάται από την αρµόδια αρχή του σχολείου να αποφασιστεί πότε η σχολική 
ηµέρα αρχίζει και τελειώνει και πόσο διαρκούν τα µαθήµατα. 
 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 
Κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ετών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης -περίοδος βασικής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης -  οι πίνακες υποθέτουν ότι οι περίοδοι διδασκαλίας διαρκούν 50 λεπτά 
και ότι οι στόχοι επίτευξης µπορούν να επιτευχθούν σε 75% του χρόνου που συστήνεται για κάθε 
θέµα. Τα σχολεία δεν πρέπει να ακολουθήσουν τους πίνακες ακριβώς, δεδοµένου ότι οι στόχοι 
επίτευξης µπορούν να µην επιτευχθούν σε 75% του χρόνου. Συνολικά τουλάχιστον 3.000 περίοδοι 50-
λεπτών πρέπει, εντούτοις, να παρασχεθούν στα θέµατα του προγράµµατος σπουδών πυρήνων. Υπάρχει 
ένας υποχρεωτικός ελάχιστος αριθµός περιόδων για τις κοινωνικές µελέτες, τα µαθήµατα 
καλλιτεχνικών και τη φυσική αγωγή σε VMBO, HAVO και VWO. Το 4ο  σχολικό έτος στα HAVO 
και VWO είναι µέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αν και είναι µέρος της ανώτερης 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένου του περιεχοµένου της εκπαίδευσης και του 
αριθµού περιόδων. 
 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Το σχολικό έτος περιλαµβάνει 190 ηµέρες µεταξύ µέσα/τέλος του Αυγούστου µέχρι τα µέσα Ιουνίου. 
Η σχολική εβδοµάδα διαρκεί πέντε ηµέρες και µε αριθµό µαθηµάτων ανά εβδοµάδα από 20 (15 ώρες) 
στο πρώτο έτος έως 30 στα τελικά έτη grunnskole  (υποχρεωτική εκπαίδευση).  Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, η σχολική διοίκηση µπορεί να αποφασίσει τη διάρκεια της σχολικής ηµέρας. Οι ελάχιστες 
ετήσιες ώρες διδασκαλίας είναι 789 (ηλικίες 6-9), 1026 (ηλικίες 10-12) και 1140 (ηλικίες 13-15). 
Πολλοί δήµοι προσφέρουν περισσότερες ώρες από το απαραίτητο ελάχιστο. 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Το σχολικό έτος περιλαµβάνει 180 ηµέρες, συνήθως µεταξύ τα µέσα Σεπτεµβρίου και του τέλους 
Ιουνίου. Τα σχολεία ανοίγουν πέντε ηµέρες εβδοµαδιαίως και υπάρχουν 26 ώρες στον πρώτο κύκλο 
και µεταξύ 30 και 32 στον 3ο  ciclo do ensino básico. Σύµφωνα µε τη διδακτική αναθεώρηση του 2001, 
για το δεύτερο κύκλο  cycle of ciclo do ensino básico ο εβδοµαδιαίος αριθµός ωρών διδασκαλίας θα 
είναι 17 διάρκειας περίπου 90 λεπτών. Μερικά σχολεία ενεργοποιούν ένα two-shift σύστηµα. Ένα 
µάθηµα διαρκεί περίπου 50 λεπτά στο 3ο  ciclo do ensino básico. Ο ετήσιος αριθµός ωρών διδασκαλίας 
ετησίως είναι 788 για τα παιδιά ηλικίας 6 και µεταξύ 875 και 904 για ηλικία 10 ή ανώτερη. 
 
 
ΣΚΟΤΙΑ 
Τα σχολεία είναι ανοικτά για 190 ηµέρες ετησίως. Οι τοπικές αρχές καθορίζουν τα όρια  της αρχής και 
του τέλους. Το σχολικό έτος αρχίζει συνήθως στα µέσα Αυγούστου και τελειώνει γύρω στο τέλος 
Ιουνίου. Οι τοπικές αρχές λειτουργούν µε βάση έναν τυποποιηµένο κανόνα για τον αριθµό 
εβδοµαδιαία ωρών διδασκαλίας:  25 ώρες για τα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (µε τις µειωµένες 
ώρες για τα νήπια) και 27,5 ώρες για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
Το σχολικό ηµερολόγιο καθιερώνεται από κάθε αυτόνοµη Κοινότητα. Το σχολικό έτος περιλαµβάνει 
180 ηµέρες στην πρωτοβάθµια και 175 ηµέρες στην δευτεροβάθµια, µεταξύ στα µέσα  Σεπτεµβρίου 
και στα τέλη Ιουνίου. Τα σχολεία ανοίγουν πέντε ηµέρες εβδοµαδιαίως µε έναν µέσο όρο 25 
µαθηµάτων σε πρωτοβάθµια και 30 µαθηµάτων σε δευτεροβάθµια την εβδοµάδα. Ένα µάθηµα διαρκεί 
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60 λεπτά σε πρωτοβάθµια και 60 λεπτά σε δευτεροβάθµια. Ο ελάχιστος αριθµός ετήσιων ωρών 
διδασκαλίας είναι 810 σε πρωτοβάθµια και 906 σε κατώτερη δευτεροβάθµια. 
 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
Το σχολικό έτος περιλαµβάνει τουλάχιστον 178 ηµέρες µεταξύ του τέλους Αυγούστου και της αρχής 
του Ιουνίου. Τα σχολεία είναι ανοικτά πέντε ηµέρες εβδοµαδιαίως. Το σχολείο αποφασίζει τη διάρκεια 
της σχολικής ηµέρας (που δεν πρέπει να υπερβεί τις οκτώ ώρες, ή έξι ώρες ενώ στα πρώτα δύο έτη 
είναι συνήθως λιγότερες) και τον αριθµό ωρών την εβδοµάδα. Οι εθνικοί κανονισµοί διευκρινίζουν τον 
ελάχιστο αριθµό ωρών διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των εννέα ετών υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως 
6.665 ώρες. 
 
ΑΓΓΛΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
Τα σχολεία πρέπει να είναι ανοικτά για 190 ηµέρες ετησίως. Η τοπική αρχή εκπαίδευσης ή το σχολείο  
καθορίζει τις πραγµατικές ηµεροµηνίες. Το σχολικό έτος ξεκινά γενικά από το Σεπτέµβριο µέχρι τον 
Ιούλιο. Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά πέντε ηµέρες εβδοµαδιαίως (∆ευτέρα έως την Παρασκευή).  
Οι ελάχιστοι συνιστώµενοι εβδοµαδιαίοι χρόνοι µαθήµατος στην Αγγλία και την Ουαλία είναι 21 (για 
ηλικίες 5 έως 7 ετών), 23,5 (για ηλικίες 8 έως 11 ετών) και 24 (για ηλικίες 12 έως 16 ετών). Στη 
Βόρεια Ιρλανδία, οι ελάχιστες καθηµερινές ώρες συµµετοχής είναι τρεις ώρες για τους µαθητές κάτω 
από 8 ετών και 4,5 για πάνω από 8 ετών. Τα περισσότερα σχολεία παρέχουν περισσότερες ώρες από το 
προτεινόµενο ελάχιστο. Η σχολική ηµέρα ξεκινά γενικά από περίπου 9.00 έως µεταξύ σε 15.00 και 
16.00. Το σχολείο καθορίζει την οργάνωση του χρόνου µέσα στη σχολική ηµέρα. 
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Μέγεθος τάξης / οµαδοποίηση µαθητών 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

 
ΑΥΣΤΡΙΑ 
Το µέγιστο µέγεθος τάξης είναι 30 µαθητές, ενώ το ελάχιστο είναι 10 µαθητές στο σχολείο 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 20 στη δευτεροβάθµια  γενική εκπαίδευση (Hauptschule).  Οι µαθητές 
οµαδοποιούνται κατά ηλικία, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις οπού οµαδοποιούνται µε βάση την 
ικανότητα  στα γερµανικά, τα µαθηµατικά και τη σύγχρονη ξένη γλώσσα σε δευτεροβάθµιο επίπεδο 
(δευτεροβάθµια γενική εκπαίδευση και προ-επαγγελµατικό έτος). Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση ένας 
δάσκαλος διδάσκει όλα τα θέµατα εκτός από τα θρησκευτικά και τις τέχνες. Στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, κάθε θέµα το διδάσκουν οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί ειδικότητας. 
 
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Στα περισσότερα σχολεία, τα έξι έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης παρέχονται σε ξεχωριστές τάξεις για 
κάθε έτος. Γίνεται οµαδοποίηση των µαθητών ανά έτος εκπαίδευσης ή ακόµα και επικάλυψη 
διαφορετικών ετών εκπαίδευσης είναι επίσης δυνατή. Η επικάλυψη ισχύει στην περίπτωση όπου ο 
σχολικός πληθυσµός δεν είναι αρκετά µεγάλος. Γενικά, οι µέθοδοι διδασκαλίας δεν διαφοροποιούνται 
από µαθητή σε µαθητή και είναι  οι ίδιες για όλους. Οι δάσκαλοι είναι µη ειδικευµένοι και διδάσκουν 
όλα τα θέµατα εκτός από τα θέµατα που διδάσκουν οι ειδικοί θεµάτων όπως τα γαλλικά, τη φυσική 
αγωγή, τα θρησκευτικά και την µη-θρησκευτική ηθική. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε γενικές 
γραµµές, κάθε τάξη αντιστοιχεί σε µια ηλικιακή οµάδα. Εντούτοις, λόγω της σχολικής αποτυχίας και 
της εγκατάλειψης, οι τάξεις µπορούν µερικές φορές να είναι µικτές. Κάθε θέµα το διδάσκουν οι 
αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί ειδικότητας. 
 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι δοµηµένη σε τρία στάδια δύο ετών κάθε ένα. Γενικά, οι µέθοδοι 
διδασκαλίας δεν διαφοροποιούνται από µαθητή σε µαθητή και είναι  οι ίδιες για όλους. Οι δάσκαλοι 
είναι µη ειδικευµένοι και διδάσκουν όλα τα θέµατα εκτός από τα θέµατα που διδάσκουν οι ειδικοί 
θεµάτων όπως τη γλώσσα, τη φυσική αγωγή. 
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε γενικές γραµµές, κάθε τάξη αντιστοιχεί σε µια ηλικιακή οµάδα. 
Εντούτοις, λόγω της σχολικής αποτυχίας και της εγκατάλειψης, οι τάξεις µπορούν µερικές φορές να 
είναι µικτές. Κάθε θέµα το διδάσκουν οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί ειδικότητας. 
 
∆ΑΝΙΑ 
Το συνιστώµενο µέγεθος τάξης είναι 28 µαθητές. Οι µαθητές οµαδοποιούνται κατά ηλικία. 
∆ιαφορετικοί εκπαιδευτικοί για κάθε θέµα σε όλα τα folkeskole   διδάσκουν τους µαθητές. 
 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
∆εν υπάρχει κανένας κανονισµός που καθορίζει το µέγεθος της τάξης. Οι τάξεις αποτελούνται από 
µαθητές της ίδιας ηλικίας. Εντούτοις, όπου χρειάζεται, οι µαθητές των διαφορετικών ηλικιών µπορούν 
να διδαχθούν µαζί, ιδιαίτερα στα µικρά σχολεία. Οι µαθητές στις πρώτες έξι µορφές έχουν τον ίδιο 
δάσκαλο για τα περισσότερα από τα θέµατα αλλά χρησιµοποιούνται επίσης και εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων ιδιαίτερα στα θέµατα όπως οι εικαστικές τέχνες, η µουσική και η φυσική αγωγή. Οι 
µαθητές στις µορφές 7-9 έχουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς σχεδόν για κάθε θέµα. 
 
ΓΑΛΛΙΑ 
∆εν υπάρχει κανένα συνιστώµενο µέγεθος για τις τάξεις, οι οποίες µπορούν να ποικίλουν σύµφωνα µε 
την πολιτική του recteur   και του inspecteur d’académie, τα οποία πρέπει να λάβουν υπόψη τις 
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τοπικές περιστάσεις (όπως των επιζήµιων ή αγροτικών περιοχών). Ο εθνικός µέσος όρος είναι περίπου 
25 µαθητές ανά τάξη στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 24 µαθητές στα collèges, 28 µαθητές  στα lycées 
généraux et technologiques και 20  µαθητές στα lycées professionnels. Οι µαθητές οµαδοποιούνται 
γενικά βάσει της ηλικίας τους. Οι πρωτοβάθµιες τάξεις έχουν έναν ενιαίο δάσκαλο για όλα τα θέµατα, 
ενώ οι δευτεροβάθµιες σχολικές τάξεις έχουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς για κάθε θέµα. 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Το 2001 υπήρξαν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 22,2 µαθητές ανά τάξη κατά µέσον όρο και, στη 
κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κατά µέσον όρο 24.5 µαθητές ανάλογα µε το σχολικό τύπο και 
το  Land. Οι µαθητές οµαδοποιούνται γενικά κατά ηλικία και σε δευτεροβάθµιο επίπεδο ισχύουν 
κάποιες φορές ορισµένες ρυθµίσεις. Οι πρωτοβάθµιες τάξεις έχουν έναν δάσκαλο για όλα τα θέµατα, 
ενώ οι δευτεροβάθµιοι µαθητές έχουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς για κάθε θέµα. 
 
ΕΛΛΑ∆Α 
Οι πρωτοβάθµιες τάξεις πρέπει να έχουν µεταξύ 15 µε 30 µαθητές. Οι µαθητές οµαδοποιούνται κατά 
ηλικία. Σε δευτεροβάθµιο επίπεδο, οι τάξεις πρέπει να έχουν µέχρι 30 µαθητές. Οι πρωτοβάθµιες 
τάξεις έχουν έναν δάσκαλο για όλα τα θέµατα, αλλά υπάρχουν και δάσκαλοι σχετικής ειδίκευσης όπου 
διδάσκουν τα θέµατα όπως η φυσική αγωγή, οι ξένες γλώσσες και την τέχνη. Οι δευτεροβάθµιοι 
µαθητές έχουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς για κάθε θέµα. 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
Σε αρχικό και δευτεροβάθµιο επίπεδο υπάρχει ένα µέγιστο 25 µαθητών ανά τάξη. Αυτός ο αριθµός 
µειώνεται σε 20 εάν υπάρχουν ένας ή περισσότεροι µαθητές µε ειδικές ανάγκες στην τάξη. Οι µαθητές 
οµαδοποιούνται κατά ηλικία. Στο σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπάρχουν συνήθως 
περισσότεροι από ένας δάσκαλοι σε κάθε τάξη. Σε δευτεροβάθµιο επίπεδο, οι µαθητές έχουν 
διαφορετικούς εκπαιδευτικούς για κάθε θέµα. 
 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
Το µέγιστο µέγεθος των τάξεων σε πρωτοβάθµιο επίπεδο είναι 26 µαθητές, ενώ το ελάχιστο είναι 
συνήθως 17. Οι τάξεις γενικά είναι µικρές µε κατά µέσον όρο 17 έως 18 µαθητές οι οποίοι 
οµαδοποιούνται σύµφωνα µε την ηλικία. Οι πρωτοβάθµιες τάξεις έχουν έναν δάσκαλο (µη ειδικοί) για 
όλα τα θέµατα, ενώ οι µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς για 
κάθε θέµα. 
 
ΜΑΛΤΑ 
Το µέγιστο µέγεθος τάξης σε πρωτοβάθµιο επίπεδο είναι 30 µαθητές και κατά τη διάρκεια των πρώτων 
δύο ετών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το µέγεθος τάξης µειώνεται σε 25 µαθητές ανά τάξη. Κατά τη διάρκεια 
των πρακτικών µαθηµάτων και κατά τη διάρκεια της προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης ο 
αριθµός µαθητών ανά τάξη είναι 15. Κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων ετών πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης τα παιδιά οµαδοποιούνται σύµφωνα µε την ηλικία ενώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δύο ετών ταξινοµούνται µε βάσει την απόδοση τους. Σε δευτεροβάθµιο επίπεδο οι µαθητές 
ταξινοµούνται µε βάσει την απόδοση τους. Μπορεί να εµφανιστεί κάποια ταξινόµηση µε βάση των 
θεµάτων που επιλέγονται. Μερικά σχολεία µπορούν επίσης να οµαδοποιήσουν τους µαθητές από τη 
δυνατότητα για µερικά θέµατα (ρύθµιση). Σε πρωτοβάθµιο επίπεδο ένας δάσκαλος είναι αρµόδιος για 
τη διδασκαλία όλων των θεµάτων πυρήνων. Οι ειδικευµένοι δάσκαλοι διδάσκουν τα θέµατα όπως τις 
εκφραστικές τέχνες. Σε δευτεροβάθµιο επίπεδο, οι µαθητές έχουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς για 
κάθε θέµα, εκτός από τα σχολεία των αγοριών/ κοριτσιών όπου ένας εκπαιδευτικός διδάσκει τα θέµατα 
πυρήνων. 
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ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
∆εν υπάρχει καµία σύσταση σχετικά µε το µέγεθος των τάξεων. Οι µαθητές οµαδοποιούνται κατά 
ηλικία. Οι τάξεις στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουν έναν δάσκαλο για όλα τα θέµατα και 
οι µαθητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς για κάθε θέµα. 
 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Οι κανόνες σχετικά µε τις τάξεις και το µέγιστο µέγεθος τάξης αντικαταστάθηκαν πρόσφατα µε τους 
κανόνες για την οργάνωση των µαθητών στις παιδαγωγικά κατάλληλες οµάδες. Η ιδέα πίσω από αυτήν 
την αλλαγή είναι ότι ο παλιός κανονισµός είχε ενεργήσει ως εµπόδιο στην καλή διδασκαλία. 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Το µέγεθος τάξης στο πρωτοβάθµιο επίπεδο είναι 25 µαθητές. Το µέγεθος τάξης για το δεύτερο και 
τρίτο κύκλο είναι το ελάχιστο 25 µαθητές και το µέγιστο 28 µαθητές. Οι µαθητές οµαδοποιούνται 
γενικά κατά ηλικία. Ο ίδιος δάσκαλος για όλα τα θέµατα διδάσκει τους µαθητές στον πρώτο κύκλο. 
Στην συνέχεια διαφορετικοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν κάθε θέµα.. 
 
ΣΚΟΤΙΑ 
Το µέγιστο µέγεθος τάξης είναι 33 µαθητές αλλά στις τάξεις µικτής ηλικίας, οι τοπικές αρχές 
προσπαθούν να διατηρήσουν ότι ένα όριο 25 µαθητών. Στις τάξης πρακτικής υπάρχει ένα µέγιστο όριο 
20 µαθητές. Από τον Αύγουστο του 2001, οι τάξεις στα πρώτα  τρία έτη σχολείου πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης είχαν ένα µέγιστο 30 µαθητών. Το 2003 η αναλογία µαθητών δασκάλων ήταν 18.2:1 στα 
σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (µέσο µέγεθος τάξης 23.7) και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 12.8:1. 
Το 2003 η αναλογία µαθητών δασκάλων στα ειδικά σχολεία ήταν 3.8:1.  
Στον ανεξάρτητο τοµέα το 2002 η αναλογία µαθητών δασκάλων ήταν 13.7:1 για τα σχολεία 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 8.5:1 για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 3.3:1 για τα ειδικά σχολεία. 
Οι µαθητές οµαδοποιούνται κατά ηλικία σε πρωτοβάθµιο επίπεδο, µε κάποια µικτή δυνατότητα κατά 
την κρίση του σχολείου και των τοπικών αρχών.  
Στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι µαθητές έχουν διαφορετικούς ειδικούς δασκάλους για τα 
διαφορετικά θέµατα. Τα θέµατα µπορούν να διδαχθούν συνολικά στην τάξη ή σε οµάδες µέσα στην 
ίδια τάξη προκειµένου να διαφοροποιηθεί η διδασκαλία. Οι τάξεις έχουν λιγότερο από 30 µαθητές στα  
πρώτα έτη, λιγότερο από 25 στα τελευταία έτη. Σε ορισµένα πρακτικά θέµατα, π.χ. επιστήµη, ο 
αριθµός µαθητών είναι περιορισµένος σε 20. 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ  
Το µέγιστο µέγεθος τάξης είναι 25 σε πρωτοβάθµιο επίπεδο και 30 σε δευτεροβάθµιο επίπεδο. Οι 
µαθητές οµαδοποιούνται σύµφωνα µε την ηλικία. Οι µικτές οµάδες ηλικίας υπάρχουν σε µερικές 
αγροτικές περιοχές όπου οι τάξεις είναι πολύ µικρές. Οι πρωτοβάθµιες τάξεις έχουν έναν δάσκαλο για 
όλα τα θέµατα, εκτός από τη µουσική, τη φυσική αγωγή και τις ξένες γλώσσες οι δευτεροβάθµιοι 
µαθητές έχουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς για κάθε θέµα. 
 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
∆εν υπάρχει κανένας εθνικός κανονισµός για το µέγεθος τάξης, το οποίο καθορίζεται από το δήµο και 
το σχολείο. Στα πρώτα έξι έτη, ο ίδιος δάσκαλος διδάσκει όλα τα θέµατα εκτός από τη φυσική αγωγή 
και την υγεία, την τέχνη, τη µουσική και τις τέχνες. Έπειτα υπάρχουν διαφορετικοί εκπαιδευτικοί για 
την κάθε θεµατική περιοχή, αν και οι εκπαιδευτικοί εργάζονται συχνά σε οµάδες. Στα πρώτα τρία έτη 
του Grundskola, το προσωπικό που εργάζεται στα κέντρα ελεύθερου χρόνου συµµετέχει επίσης στις 
σχολικές δραστηριότητες. 
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ΑΓΓΛΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
Το µέγεθος τάξης για το 5 έως το 7 έτος (4 έως 8 έτος στη Βόρεια Ιρλανδία) περιορίζεται σε 30 
µαθητές. Οι µαθητές συνηθέστερα διδάσκονται στις τάξεις οι οποίες είναι οµαδοποιηµένες µε βάση 
την ηλικία σε πρωτοβάθµιο επίπεδο, αν και πολλοί δάσκαλοι χρησιµοποιούν κάποια µορφή 
οµαδοποίησης µε βάση την ικανότητα και την απόδοση των µαθητών µέσα σε µια τάξη µεικτών 
ικανοτήτων. Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση οµαδοποιεί συνήθως τους µαθητές για µερικά θέµατα 
σύµφωνα µε τη δυνατότητα σε εκείνο το ιδιαίτερο θέµα (µια πρακτική γνωστή ως ‘setting’), ενώ 
ταυτόχρονα διδάσκονται άλλα θέµατα σε οµάδες µε βάση την ηλικία.  
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Αξιολόγηση, πρόοδος και προσόντα 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

 
ΑΥΣΤΡΙΑ 
∆εν υπάρχει καµία επίσηµη εξωτερική δοκιµή κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού είναι βασισµένη στη συµµετοχή της τάξης και την προφορική, γραπτή, 
και πρακτική εργασία. Οι µαθητές  σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να δώσουν τους 
γραπτούς διαγωνισµούς (σχολικές δοκιµές) στα γερµανικά και τα µαθηµατικά στο βαθµό 4.  Η 
προαγωγή στην επόµενη υψηλότερη τάξη εξαρτάται από την επίδοση σε όλα τα θέµατα (µε εξαιρέσεις 
σε επίπεδο σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ή την  ανεπαρκή επίδοση µόνο σε ένα θέµα). Οι 
µαθητές λαµβάνουν τις εκθέσεις στο τέλος κάθε εξαµήνου και στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους. 
 
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση κάθε σχολική αρχή µπορεί, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, να 
καθορίσει το είδος της αξιολόγησης και του τρόπου µε το οποίο τα αποτελέσµατα πρόκειται να 
ανακοινωθούν. Οι δάσκαλοι αξιολογούν τους µαθητές τους σε σχέση µε τους στόχους και τη 
δραστηριότητα διδασκαλίας τους. Μια σχολική έκθεση που στέλνεται στους γονείς τους ενηµερώνει 
ως προς τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται από τα παιδιά τους, καθώς επίσης και την πρόοδό τους 
στο σχολείο, τη συµπεριφορά εκµάθησης και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Οι 
παρατηρήσεις και η βαθµοί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αξιολόγησης συµπληρώνονται από τα 
αποτελέσµατα της εξέτασης. Η δάσκαλοι, ο διευθυντής και ενδεχοµένως άλλα µέλη διδακτικού 
προσωπικού αποφασίζουν εάν το σχολικό έτος ενός µαθητή έχει ολοκληρωθεί ικανοποιητικά. Στους 
µαθητές απονέµονται το Abschlusszeugnis der Grundschule  στο τέλος του έκτου έτους πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης εάν έχουν πετύχει ικανοποιητική επίδοση. 
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κάθε σχολείο µπορεί να προσαρµόσει τις διαδικασίες αξιολόγησής της 
στα διαφορετικά στάδια και κατευθύνσεις εκπαίδευσης (γενικό, τεχνικό, επαγγελµατικό), τις διάφορες 
θεµατικές ειδικεύσεις. Εντούτοις, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερβολική διαφορά, συνιστάται τα 
σχολεία να πρέπει να υιοθετήσουν µια όσο το δυνατόν συνεπέστερη προσέγγιση στην εργασία τους. Η 
αξιολόγηση πραγµατοποιείται µέσα στο Klassenrat  (το συµβούλιο τάξης) που εποπτεύεται από τον 
επικεφαλή εκπαιδευτικό. Μέχρι τώρα, οι µαθητές που δυσκολεύονται µπορούν να επαναλάβουν 
οποιοδήποτε έτος. Προγραµµατίζεται ότι στο εγγύς µέλλον αυτό µπορεί µόνο να εµφανιστεί στο τέλος 
του πρώτου ή δεύτερου σταδίου, όταν τα πιστοποιητικά πρόκειται να απονεµηθούν στους µαθητές που 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς αυτά τα στάδια σπουδών. 
Το Υπουργείο δεν οργανώνει καµία κοινή εξέταση για όλα τα σχολεία και αναγνωρίζει τυπικά την 
αρχή τους για να απονείµει τα πιστοποιητικά. Οι επιθεωρητές εξασφαλίζουν ότι η ποιότητα της 
εκπαίδευσης είναι εξ ολοκλήρου ικανοποιητική. 
 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση οι διοικητικές αρχές µπορούν να αποφασίσουν σχετικά µε τις 
διαδικασίες αξιολόγησής τους και τον τρόπο που τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν. Κάθε δάσκαλος 
βάσει των στόχων και της προσωπικής διδασκαλίας του αξιολογεί τους µαθητές. Μια σχολική έκθεση 
που στέλνεται στους γονείς τους ενηµερώνει για τα αποτελέσµατα και την πρόοδο των παιδιών τους 
στο σχολείο, καθώς επίσης και τη στάση και την προσέγγισή τους απέναντι στην εκµάθηση και την 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Τα αποτελέσµατα εξέτασης συµπληρώνουν την αξιολόγηση των 
µαθητών. Η απόφαση ως προς το εάν έχουν ολοκληρώσει ικανοποιητικά έναν κύκλο (στάδιο) 
λαµβάνεται από τον δάσκαλο της τάξης, συχνά κατόπιν διαβουλεύσεων µε τον διευθυντή και, µερικές 
φορές, µε τους άλλους δασκάλους. Εκτός από την περίπτωση των πρώτων δύο ετών πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (από τον Σεπτέµβριο του 2000), είναι δυνατό να επαναληφθεί ένα έτος πάλι (ακόµη και 



Συγκριτική µελέτη της δοµής των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην Ευρώπη 
 

 18

µέσα σε έναν κύκλο), αλλά είναι πολύ ασυνήθιστο για τους µαθητές να επαναλάβουν περισσότερα από 
ένα έτη σε πρωτοβάθµιο επίπεδο. Με ισχύ από το 2005, δεν θα είναι πλέον δυνατό να επαναληφθούν 
πάλι τα έτη µεταξύ  τρίτου και έκτου έτους. Το CEB λαµβάνεται στο τέλος του έκτου έτους 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κάθε σχολική διοικητική αρχή µπορεί να προσαρµόσει τις µεθόδους 
αξιολόγησής της στα διαφορετικά επίπεδα και τις µορφές διδασκαλίας, τους διάφορους τοµείς της 
θεµατικής ειδίκευσης. Εντούτοις, προκειµένου να µην υπάρξει υπερβολική διαφορά, τα σχολεία 
συστήνονται να λειτουργήσουν κατόπιν διαβουλεύσεων το ένα µε το άλλο. Το certificat 
d’enseignement secondaire du deuxième degré (CES2D, ή πτυχίο του δεύτερου σταδίου της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) απονέµεται   στους µαθητές  που   έχουν ολοκληρώσει  επιτυχώς  τα  
πρώτα  δύο  στάδια. Το certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS, ή πτυχίο της ανώτερης 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) απονέµεται στους µαθητές που έχουν συµπληρώσει επιτυχώς τα πρώτα 
δύο έτη εκπαίδευσης γενικών και τεχνικών τµηµάτων. Στα επαγγελµατικά τµήµατα, µαθητές που 
παρακολουθούν ένα έβδοµο επαγγελµατικό έτος (τύπος B ή  τύπος C) είναι επιλέξιµοι για το βραβείο  
CESS.  Όσον αφορά το certificat de qualification (CQ ή πιστοποιητικό του τίτλου σπουδών), αυτό 
απονέµεται στο τέλος ενός έκτου έτους στην κατεύθυνση προσόντων (CQ 6) ή/και ένα έβδοµο έτος 
αναβάθµισης ή ειδίκευσης (CQ 7) σε εκείνη την κατεύθυνση. 
Το Υπουργείο δεν οργανώνει καµία εξέταση κοινή για όλα τα σχολεία. Αναγνωρίζει την ευθύνη τους 
για τα προσόντα, υπό τον όρο ότι τα τελευταία εγκρίνονται τυπικά. Η επιθεώρηση είναι αρµόδια για 
την εξασφάλιση ότι τα πρότυπα στην εκπαίδευση υποστηρίζονται. Στη Γαλλική Κοινότητα, υπάρχει 
µια οργανωτική επιτροπή ο στόχος της οποίας είναι να ελέγξει την ποιότητα της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Εάν η επιτροπή διαπιστώσει ότι κάποιο σχολείο δεν εφαρµόζει τις συστάσεις του, ή ότι 
τις εφαρµόζει µε έναν τρόπο που είναι σαφώς ανεπαρκής, διαβιβάζει µια έκθεση στην κυβέρνηση, η 
οποία είναι αρµόδια για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων ή πειθαρχικών µέτρων. 
 
∆ΑΝΙΑ 
Οι µαθητές µπορούν να πάρουν µέχρι δέκα θέµατα στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις 
επίσηµες εξετάσεις. Το Υπουργείο Παιδείας θέτει τις γραπτές εξετάσεις, ενώ οι δάσκαλοι διευθύνουν 
τους προφορικούς διαγωνισµούς. Η αξιολόγηση σε όλο το folkeskole   είναι συνεχής, και η πρόοδος 
στο επόµενο έτος είναι αυτόµατη. Η γενική πρόοδος (κανένας βαθµός) σε κάθε θέµα αναφέρεται στους 
γονείς τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο µέχρι το έβδοµο έτος. Από το όγδοο έτος, ένας βαθµός 
απονέµεται σε εκείνα τα θέµατα στα οποία η εξέταση αναχώρησης µπορεί να ληφθεί. Όλοι οι µαθητές 
λαµβάνουν την λίστα των πιστοποιητικών των θεµάτων αναχώρησης που παρακολούθησαν στο 
σχολείο, τους βαθµούς που απονέµονται για την εργασία του έτους και τα αποτελέσµατα εξέτασης, 
ενδεχοµένως. 
 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
Οι δάσκαλοι πραγµατοποιούν την αξιολόγηση στα αντίστοιχα θέµατά τους βάσει των στόχων που 
προσδιορίζονται στο πρόγραµµα σπουδών. Η αξιολόγηση είναι καθηµερινή και κάθε µαθητής 
λαµβάνει µια έκθεση τουλάχιστον µία φορά κάθε σχολικό έτος. Επιπλέον, µια ενδιάµεση έκθεση 
µπορεί να δοθεί τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η επίδοση αξιολογείται 
συνεχώς και µέσω των δοκιµών που τίθενται από τους δασκάλους. Ένα πιστοποιητικό απονέµεται όταν 
ολοκληρώνει επιτυχώς ένας µαθητής και τα εννέα έτη δηµόσιας εκπαίδευσης, ένα πρόσθετο 
πιστοποιητικό απονέµεται για εκείνους που ολοκληρώνουν το προαιρετικό 10ο έτος. 
 
ΓΑΛΛΙΑ 
Οι εκπαιδευτικοί σε όλο το σύνολο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσής αξιολογούν 
συνεχώς τους µαθητές. Από το 1989, η διαγνωστική αξιολόγηση των µαθητών στην αρχή του τρίτου 
και έκτου έτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης επιτρέπει στους δασκάλους  να προσδιορίσουν την 
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πρόοδο και τις αδυναµίες των µαθητών τους στα γαλλικά και τα µαθηµατικά. Η εργασία των σχολείων 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και των collèges  οργανώνεται σε διαδοχικά στάδια ως εξής: 
 Το école élémentaire αποτελείται από δύο στάδια: το στάδιο της θεµελιώδους εκµάθησης το όποιο 
αρχίζει στο κύριο τµήµα του νηπιαγωγείου και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ετών 
του πρωτοβάθµιου σχολείου (προπαρασκευαστικές τάξεις, ή CP, που ακολουθείται από το πρώτο 
έτος πρωτοβάθµιας τάξης, ή το CE 1), και έπειτα το στάδιο της περαιτέρω εκµάθησης 
περιλαµβάνοντας τα τελικά τρία έτη (CE 2, ακολουθούµενο από το πρώτο κα δεύτερο έτος 
ενδιάµεσης τάξης γνωστές ως CM 1 και CM 2, αντίστοιχα) πριν από την είσοδο στο collège. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα µεµονωµένα ποσοστά εκµάθησης, η περίοδος που ξοδεύεται από έναν 
µαθητή σε κάθε ένα από τα στάδια µπορεί να επεκταθεί ή να µειωθεί µέχρι ένα έτος, µε την 
απόφαση του conseil des professeurs (επιτροπή των δασκάλων) 

 education at collège διαρκεί τέσσερα έτη (αντιστοιχεί σε αυτά που είναι γνωστά ως έκτη, πέµπτη, 
τέταρτη και τρίτη τάξη, αντίστοιχα). Χωρίζεται σε τρία στάδια: 

 στάδιο προσαρµογής, που αντιστοιχεί στην έκτη τάξη 
 το στάδιο σταθεροποίησης που αποτελείται από την πέµπτη και τέταρτη τάξη 
 το στάδιο προσανατολισµού που αντιστοιχεί στην τρίτη τάξη, συµπεριλαµβανοµένων των τάξεων 

µε µια τεχνολογική επιλογή. 
Ένα έτος µπορεί µόνο να επαναληφθεί στο τέλος ενός πλήρους σταδίου, όπου οι γονείς µπορούν να 
ασκήσουν έφεση. 
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης collège , στους µαθητές απονέµονται ένα  τιµητικό δίπλωµα  
(εθνικό πιστοποιητικό) βάσει των βαθµών τους στα τελικά δύο έτη (τέταρτη και τρίτη τάξη) και µια 
εθνική εξέταση. Το  τιµητικό δίπλωµα   δεν είναι υποχρεωτικό προσόν και η συνέχεια της εκπαίδευσής 
τους σε ένα lycée  δεν εξαρτάται από την επίδοση τους στην εξέταση. 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Η συνεχής αξιολόγηση βασίζεται στις γραπτές εξετάσεις και τις προφορικές επιδόσεις και είναι 
καθολική σε όλα τα επίπεδα. Οι µαθητές µπορεί να απαιτηθεί να επαναλάβουν ένα σχολικό έτος. Οι 
µαθητές που επιτυγχάνουν τις κατάλληλες επιδόσεις στο τέλος της κατώτερης δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό αναχώρησης.  
 
ΕΛΛΑ∆Α 
Η πρωτοβάθµια αξιολόγηση είναι συνεχής. Η προώθηση στον επόµενο βαθµό είναι αυτόµατη, εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ανεπαρκής επίδοση του µαθητή. Οι µαθητές λαµβάνουν ένα 
πιστοποιητικό στο τέλος κάθε έτους και το πιστοποιητικό αναχώρησης σχολείων πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (Απολυτήριο ∆ηµοτικού) εξασφαλίζει την αποδοχή στο Γυµνάσιο. Η αξιολόγηση στο 
Γυµνάσιο είναι συνεχής και βασισµένη στις γραπτές δοκιµές, τις αναθέσεις και στις τελικές εξετάσεις 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η προώθηση είναι βασισµένη στην επίδοση. Οι µαθητές που περνούν 
την εξέταση στο τέλος του Γυµνασίου λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό αποφοίτησης (Απολυτήριο 
Γυµνασίου), το οποίο παρέχει την πρόσβαση στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η εξέταση για 
αυτό το πιστοποιητικό τίθεται από τους εκπαιδευτικούς. 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
∆εν υπάρχει κανένα εθνικό σύστηµα αξιολόγησης των µαθητών κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Η σχολική αξιολόγηση λαµβάνει συνήθως τη µορφή αξιολόγησης που πραγµατοποιείτε 
κάθε τρεις ή τέσσερις µήνες και στο τέλος του σχολικού έτους. Οι µαθητές που δεν έχουν φθάσει στις 
απαιτούµενες επιδόσεις µπορεί να απαιτηθεί να επαναλάβουν ένα έτος, αν και αυτό είναι σπάνιο. Στο 
τέλος της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι µαθητές υποβάλλονται σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις 
που οδηγούν στο πτυχίο αναχώρησης σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  (diploma di licenza 
elementare). Με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι µαθητές 
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υποβάλλονται σε µια εξέταση που οδηγεί στο πτυχίο της υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  
(diploma di licenza media). 
 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
∆εν υπάρχει καµία επίσηµη εθνικού επιπέδου εξέταση κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης πραγµατοποιούν συνεχή αξιολόγηση 
και µια γενική συνοπτική αξιολόγηση (περιοδικές γραπτές δοκιµές) στις ευρύτερες διδακτικές 
περιοχές. Οι µαθητές κινούνται προς το επόµενο έτος βάσει των αποτελεσµάτων τους. Από το 1996, η 
εισαγωγική εξέταση έχει αντικατασταθεί από µια διαδικασία επιλογής (τυποποιηµένη και ψυχολογική 
δοκιµή), µε βάση την οποία οι µαθητές και οι γονείς τους λαµβάνουν µια σύσταση σχετικά µε το είδος 
εκπαίδευσης πρέπει να επιλέξουν. Σε δευτεροβάθµιο επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν τρεις 
δοκιµές στη σχολική περίοδο σε κάθε θέµα, τα αποτελέσµατα του οποίου καθορίζουν τη συνέχεια στο 
επόµενο στάδιο. Οι µαθητές λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
 
ΜΑΛΤΑ 
Κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ετών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν υπάρχει καµία επίσηµη 
αξιολόγηση των µαθητών. Η επίσηµη αξιολόγηση των µαθητών αρχίζει κατά τη διάρκεια του τέταρτου 
έτους. Οι δάσκαλοι σε όλο το έτος µε τη βοήθεια της διαµορφωτικής αξιολόγησης καθώς επίσης και 
µιας εξέτασης στα µέσα του έτους και µιας εξέτασης στο τέλος του έτους πραγµατοποιούν την 
αξιολόγηση. Σε όλη τη κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση πραγµατοποιούνται δύο εξετάσεις, µια 
εξαµηνιαία εξέταση περίπου στο Φεβρουάριο και µια ετήσια εξέταση στο τέλος του σχολικού έτους. 
Οι εξαµηνιαίες εξετάσεις πραγµατοποιούνται από το σχολείο, ενώ οι ετήσιες εξετάσεις είναι εθνικές. 
Εκτός από αυτές τις εξετάσεις, οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν τις διάφορες µορφές διαµορφωτικής 
αξιολόγησης για να αξιολογήσουν την επίδοση των µαθητών τους. Στο τέλος της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, οι µαθητές υποβάλλονται σε µια εξέταση πτυχίων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (SEC) 
που τίθενται από το πανεπιστήµιο της Μάλτας, ή/και το γενικό πτυχίο της εξέτασης εκπαίδευσης, 
συνηθισµένο επίπεδο, που τίθεται από τις βρετανικές επιτροπές εξετάσεων. Στους µαθητές 
απονέµονται επίσης ένα απολυτήριο. Αυτό είναι βασισµένο στα αποτελέσµατα των τελικών εξετάσεων 
και της συνεχούς αξιολόγησης. 
 
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
Η συνεχής αξιολόγηση πραγµατοποιείται από τους εκπαιδευτικούς σε όλη την πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση: Στο τέλος του σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, η έκθεση ενός µαθητή 
καταγράφει την επίδοση του και συµβουλεύει για την επιλογή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα 
περισσότερα σχολεία - δηλ. το 90% - χρησιµοποιούν τις εθνικές δοκιµές για να µετρήσουν τα τελικά 
αποτελέσµατα των µαθητών. ∆εν υπάρχει κανένας νοµικός κανόνας για την πρόοδο. Η επανάληψη 
ενός έτους είναι δυνατή, αλλά τα σχολεία στοχεύουν να εξασφαλίσουν µια συνεχή διαδικασία εξέλιξης 
του µαθητή.   
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση: Κατά τη διάρκεια της βασικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι µαθητές 
µπορεί να πρέπει να επαναλάβουν ένα έτος. Το VMBO διακρίνει τις εξετάσεις σε 2 µέρη: µια σχολική 
εξέταση και µια εθνική εξέταση. 
 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Το Υπουργείο Παιδείας έχει την τελική ευθύνη και εκδίδει τις οδηγίες για τις εθνικές εξετάσεις και την 
αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια του αρχικού και ενδιάµεσου σταδίου  του grunnskole  δεν υπάρχει 
καµία επίσηµη αξιολόγηση. Σε κατώτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
είναι η βάση για τη βαθµολογία που απονέµεται για κάθε θέµα δύο φορές το χρόνο. Η προώθηση στο 
επόµενο έτος είναι αυτόµατη. Όλοι οι µαθητές υποβάλλονται στις εθνικές εξετάσεις στο τέλος  του 
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grunnskole  και ένα πιστοποιητικό απονέµεται απαριθµώντας όλους τους βαθµούς που αποκτήθηκαν. 
Όλοι οι µαθητές που λαµβάνουν ένα πτυχίο έχουν πρόσβαση στην ανώτερη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Οι εθνικές δοκιµές στις βασικές δεξιότητες στην 4η, 7η και 10η τάξη εισάγονται το 2004, 
µε το στόχο να προσαρµοστεί καλύτερα η διδασκαλία στις ανάγκες κάθε µαθητή. 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Η αξιολόγηση προσδιορίζεται  εθνικά και χρησιµοποιεί τις διαµορφωτικές και αθροιστικές µεθόδους. 
Η διαµορφωτική αξιολόγηση είναι βασισµένη στα στοιχεία που συλλέγονται από το δάσκαλο και 
χρησιµοποιείται για να αξιολογήσει τις ανάγκες των µαθητών και να ενηµερώσει τους γονείς. Στον 
πρώτο κύκλο, η αθροιστική αξιολόγηση δεν πρέπει να πραγµατοποιηθεί πριν από το δεύτερο έτος 
εκπαίδευσης. Στην συνέχεια µια εξέταση πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε σχολικής περιόδου και 
κύκλου. Στο τέλος του τρίτου κύκλου (τελευταίο έτος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης), οι µαθητές 
πρέπει να περάσουν µια δοκιµή τα θέµατα της οποίας περιλαµβάνουν όλα τα διδακτικά θέµατα του 
τρίτου κύκλου (provas escritas globais). Αυτές οι δοκιµές είναι ευθύνη κάθε σχολείου. Στην συνέχεια 
οι µαθητές πρέπει να υποβληθούν στους εθνικούς διαγωνισµούς στα πορτογαλικά και στα µαθηµατικά. 
Οι δάσκαλοι καθορίζουν την πρόοδο κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου και από τον πρώτο προς 
τον δεύτερο κύκλο. Το συµβούλιο τάξης καθορίζει εάν ο µαθητής έχει αποκτήσει τις απαραίτητες 
ικανότητες. Κατά τη διάρκεια και µεταξύ των δεύτερων και τρίτων κύκλων, η πρόοδος καθορίζεται 
από την απόδοση των µαθητών και αποφασίζεται από το συµβούλιο τάξης. Στο τέλος του τρίτου 
κύκλου, σε όλους εκείνους που έχουν καταδείξει ικανοποιητική συµµετοχή και έχουν περάσει τις 
εξετάσεις, τους απονέµεται ένα βασικό πτυχίο εκπαίδευσης (Diploma de Ensino Básico) ενώ εκείνοι 
που έχουν συµµετάσχει αλλά έχουν αποτύχει στην τελική αξιολόγηση λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό 
επιβεβαίωσης ότι έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. 
 
ΣΚΟΤΙΑ 
Σε πρωτοβάθµιο επίπεδο, οι δάσκαλοι αξιολογούν την πρόοδο των µαθητών τους µε ποικίλους 
τρόπους θέτοντας δοκιµές, µερικές από τις οποίες θα είναι σχολικές δοκιµές και άλλες εθνικές. 
Παρέχονται οδηγίες σχετικά µε τη διαδικασία της αξιολόγησης.  
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι µαθητές υπόκεινται στη συνεχή αξιολόγηση σύµφωνα µε τις 
εσωτερικές διαδικασίες κάθε σχολείου και προάγονται αυτόµατα στην επόµενη τάξη. Στα πρώτα δύο 
έτη κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (S1/S2) η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 
εθνικές 5-14 οδηγίες.  
 
ΙΣΠΑΝΙΑ  
Το πρόγραµµα σπουδών πυρήνων περιλαµβάνει τις βασικές οδηγίες για την αξιολόγηση, η οποία είναι 
ένα αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος σπουδών. Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η αξιολόγηση 
πρέπει να είναι συνεχής. Ο δάσκαλος µορφής είναι αρµόδιος για τις αποφάσεις σχετικά µε την 
µετάβαση ενός µαθητή στην επόµενη τάξη. Η µετάβαση εξαρτάται από τους µαθητές που 
επιτυγχάνουν τους διδακτικούς στόχους, αν και οι µαθητές µπορούν να επαναλάβουν ένα έτος εάν 
είναι απαραίτητο. Εκείνοι οι µαθητές που φθάνουν στον επόµενο κύκλο µε µια αρνητική αξιολόγηση 
σε ένα ή περισσότερα θέµατα θα λάβουν τις κατάλληλες συνοδευτικές ή δραστηριότητες υποστήριξης 
προκειµένου να µπορέσουν να καλύψουν το κενό. Ιδιαίτερη προσοχή πρόκειται να δοθεί στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση στην πραγµατοποίηση των πρόωρων διαγνωστικών ελέγχων και την 
καθιέρωση των διαδικασιών ενίσχυσης ώστε να αποφευχθεί η σχολική αποτυχία από τα πρώτα στάδια 
της εκπαίδευσης. 
Στη κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η αξιολόγηση είναι συνεχής αλλά διαφέρει ανάλογα µε το 
θέµα. Οι µαθητές µπορούν να δώσουν ειδικές εξετάσεις στο τέλος του έτους, στις ηµεροµηνίες που 
καθορίζονται από τις αυτόνοµες Κοινότητες για τα θέµατα που δεν έχουν περάσει. Με την 
ολοκλήρωση του σχολικού έτους η οµάδα αξιολόγησης αποφασίζει σχετικά µε την προώθηση των 
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µαθητών στο επόµενο έτος όπου εξετάζουν την ωριµότητα και τις δυνατότητες τους για την πρόοδο 
κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών. Οι µαθητές που έχουν περάσει περισσότερα από δύο θέµατα 
µετά από τον ειδικό διαγωνισµό θα πρέπει να παραµείνουν ένα επιπλέον έτος στην ίδια σειρά 
µαθηµάτων. Κάθε σειρά µαθηµάτων µπορεί µόνο να επαναληφθεί µία φορά. Στην περίπτωση που 
χρειάζεται να επαναληφθεί και δεύτερη φορά όταν οι µαθητές δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις 
προκειµένου να πάνε στο επόµενο έτος, η οµάδα αξιολόγησης, µε τις συµβουλές της συµβουλευτικής 
οµάδας και της συγκατάθεσης των γονέων, θα αποφασίσει σχετικά µε την προώθησή τους στο επόµενο 
έτος. Με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι µαθητές λαµβάνουν το  πιστοποιητικό 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Το  πτυχίο Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria χορηγεί την πρόσβαση στη γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση  (Bachillerato)  ή 
την ενδιάµεση επαγγελµατική κατάρτιση επιπέδων  (Formación Profesional Específica de grado 
medio). 
 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
Η συνεχής αξιολόγηση ασκείται σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση. Η εθνική αξιολόγηση 
περιλαµβάνει τις δοκιµές σε σουηδικά, αγγλικά και µαθηµατικά στο τέλος των πέµπτων και ένατων 
ετών (στο ένατο έτος είναι υποχρεωτικοί). Οι βαθµοί απονέµονται από το όγδοο σχολικό έτος, και 
απονέµονται σε µια τριών βαθµών κλίµακα: Pass (G), Pass with Distinction (VG) and Pass with 
Special Distinction (MVG). Ένα  πιστοποιητικό   αναχώρησης Grundskola απονέµεται στους µαθητές 
που ολοκληρώνουν επιτυχώς το τελικό έτος. Οι µαθητές που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους ενός 
ορισµένου θέµατος δεν λαµβάνουν έναν βαθµό σε εκείνο το θέµα αλλά µια γραπτή αξιολόγηση. Μετά 
την αποχώρηση από το σχολείο, µπορούν να συµπληρώσουν το υποχρεωτικό σχολικό πιστοποιητικό 
τους από την εξέταση ή τις περαιτέρω σπουδές σε ένα µεµονωµένο πρόγραµµα στην ανώτερη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
 
ΑΓΓΛΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
Η προώθηση στο επόµενο έτος ή το βασικό στάδιο είναι αυτόµατη και δεν εξαρτάται από τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης.  
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Τύποι Ανώτερης ∆ευτεροβάθµιας και  Μετα-δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
 

ΑΥΣΤΡΙΑ 
 
Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Ηλικία 
Allgemein bildende höhere Schule (δευτεροβάθµια ακαδηµαϊκή εκπαίδευση – ανώτερο 
επίπεδο) 
Polytechnische Schule (προ-επαγγελµατικό έτος) 
Berufsbildende mittlere Schule (τεχνική και επαγγελµατική σχολή) 
Berufsbildende höhere Schule (τεχνικό και επαγγελµατικό κολέγιο) 
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik/ Sozialpädagogik (σχολεία για την 
κατάρτιση των δασκάλων παιδικών σταθµών και του µη εκπαιδευτικού προσωπικού στο 
χώρο της εκπαίδευσης) 
Berufsbildende Pflichtschule (µερικής απασχόλησης επαγγελµατική σχολή) 

14*-18 
 

14*-15 
14+* 

14*-19 
14*-19 

 
 

15+ 
Μετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
Kolleg (µετα-δευτεροβάθµια σειρά µαθηµάτων για την τεχνική και επαγγελµατική 
εκπαίδευση) 

 
18+ 

 
*Αν και οι µαθητές αρχίζουν τις σειρές µαθηµάτων σε αυτά τα σχολεία στην ηλικία των 14 ετών, η υποχρεωτική 
εκπαίδευση τελειώνει όταν είναι 15 ετών. 
 
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
 
Πλήρους απασχόλησης δευτεροβάθµια εκπαίδευση 15 - 18/19 ετών 
Μερικής απασχόλησης δευτεροβάθµια εκπαίδευση 15/16 - 18/19 ετών 
Μαθητεία/κατάρτιση 15/16 - 18/19 ετών 
Μετα-δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση 18 – 21 ετών 
 
Στο τέλος της υποχρεωτικής πλήρους απασχόλησης εκπαίδευσης, οι περισσότεροι από τους µαθητές 
συνεχίζονται στην πλήρους απασχόλησης ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  
Οι µαθητές που αφήνουν την πλήρους απασχόλησης δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην ηλικία των 15 
..16 ή 17 ετών πρέπει να παραµείνουν στην υποχρεωτική µερικής απασχόλησης εκπαίδευση, ή να 
υποβληθούν στη µαθητεία ή την κατάρτιση έως ότου φθάνουν στην ηλικία των 18 ετών.  
Η µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση υπάρχει µόνο υπό µορφή επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε µια 
ενιαία ειδίκευση για την ειδικότητα των νοσοκόµων. 
 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
 
Block release (sandwich) courses  15/16-18/ 19 ετών 
Μαθητεία/κατάρτιση 15/16-18/19 ετών 
 
Οι µαθητές που αφήνουν την πλήρους απασχόλησης εκπαίδευση στην ηλικία των 15/16 ετών πρέπει 
να παραµείνουν στην block release training (based on sandwich course arrangements), ή να 
υποβληθούν στη µαθητεία ή την κατάρτιση έως ότου φθάνουν στην ηλικία 18, 
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∆ΑΝΙΑ 
 
Γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
Almengymnasiale uddannelser (Gymnasium and HF) 
Erhvervsgymnasiale uddannelser (HTX and HHX) 

 
16-19 ετών 
17-19 ετών 

Επαγγελµατική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
Επαγγελµατική εκπαίδευση (EUD) 
Βασική κοινωνική εκπαίδευση και κατάρτιση υγείας (Sosu) 
Γεωργική, θαλάσσια εκπαίδευση κ.λπ. 

16-19 ετών 
 

 
Το  gymnasium   είναι µια τρίχρονη ακαδηµαϊκά προσανατολισµένη σειρά µαθηµάτων που λαµβάνεται 
µετά από το ένατο έτος του folkeskole. Το HF είναι µια διετής γενική σειρά µαθηµάτων που 
λαµβάνεται µετά από το δέκατο έτος του folkeskole   όπου προετοιµάζει για την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. Οι πιο επαγγελµατικά προσανατολισµένες κατευθύνσεις HTX και HHX είναι τρίχρονες 
σειρές µαθηµάτων που λαµβάνονται µετά από το ένατο έτος του folkeskole,  και προετοιµάζουν για την 
αποδοχή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και για την επαγγελµατική απασχόληση. Η επαγγελµατική 
εκπαίδευση συνδυάζει τη γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση σε ένα επαγγελµατικό κολέγιο µε την 
εκµάθηση πάνω στη δουλειά. Η Βασική κοινωνική εκπαίδευση και κατάρτιση υγείας και η γεωργική, 
θαλάσσια εκπαίδευση κλπ πραγµατοποιούνται στα εξειδικευµένα σχολεία. 
 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
 
Lukio/Gymnasium (γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση)  
Ammatillnen oppilaitos/Yrkesläroanstalt (επαγγελµατικό ανώτερο 
δευτεροβάθµιο ίδρυµα) 

16-19 ετών 

 
ΓΑΛΛΙΑ 
 
Με την ολοκλήρωση  του collège, στους µαθητές προσφέρονται τρεις εκπαιδευτικές επιλογές: 
- γενικές σπουδές που µετά από τρία έτη (αποκαλούµενα ‘δεύτερη’, ‘πρώτη’ και ‘τελική’ τάξη) 

οδηγούν στο γενικό πτυχίο 
- τεχνολογικές σπουδές που οδηγούν στο τεχνολογικό πτυχίο, επίσης µετά από τρία έτη 
- επαγγελµατική κατάρτιση που, µετά από δύο έτη, οδηγεί στο certificat d'aptitude professionnelle 

(CAP) ή στο brevet d'études professionnelles (BEP) και  έπειτα,  µετά από   περαιτέρω  δύο  έτη,   
στο baccalauréat professionnel. 

Στα lycée d’enseignement général et technologique, όπου απευθύνονται στους µαθητές που έχουν 
επιλέξει µία από τις δύο πρώτες δυνατότητες, η εκπαίδευση διαρκεί τρία έτη και αποτελούνται από τις 
‘δεύτερη’, ‘πρώτη’ και ‘τελική’ τάξη και οδηγεί στην εξέταση πτυχίου. 
Μόνο µε την ολοκλήρωση της δεύτερης τάξης, κοινή για όλους τους µαθητές, ο µαθητής επιλέγει µια 
από τις τρεις γενικές κατευθύνσεις (οικονοµικό και κοινωνικό, λογοτεχνικό, ή επιστηµονικό) ή µια από 
επτά τεχνολογικές κατευθύνσεις. 
Το lycée professionnel προετοιµάζει τους µαθητές σε δύο έτη για το πρώτο επίπεδο επαγγελµατικών 
προσόντων, που αντιστοιχούν στο certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ή στο  brevet d’études 
professionnelles (BEP). Αυτά τα προσόντα έχουν ως σκοπό να παρέχουν την άµεση πρόσβαση στην 
απασχόληση. Εντούτοις, µαθητές, αν επιθυµούν, µπορούν έπειτα να σπουδάσουν για δύο έτη (στις 
πρώτες και τελικές επαγγελµατικές τάξεις) για ένα επαγγελµατικό  πτυχίο σε έναν από 48 
εξειδικευµένους τοµείς που προσφέρονται. 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Gymnasiale Oberstufe) στους 
ακόλουθους σχολικούς τύπους: 
Gymnasium/Berufliches Gymnasium/ Fachgymnasium/ Gesamtschule 

16-19 ετών 

Επαγγελµατική εκπαίδευση 
Berufsfachschule (πλήρους απασχόλησης επαγγελµατική σχολή) 
Fachoberschule 
Duales System (∆ιπλό σύστηµα: µερικής απασχόλησης επαγγελµατική σχολή + 
εκµάθηση πάνω στη δουλειά) 

15/16-18/19 ετών 
15/16-18 ετών 

16-18 ετών 
15/16-18/19 ετών 

 
ΕΛΛΑ∆Α 
 
Ενιαίο Λύκειο ή Ε.Λ. (comprehensive senior high school)  15-18 ετών 
Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια ή T.E.E. (Τεχνικές  επαγγελµατικές  
σχολές) 15-18 ετών 

Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή I.E.K. (Μετα-δευτεροβάθµια 
ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης) 19-20 ετών 

 
Οι τάξεις µπορούν να είναι πρωινές ή βράδυνές. Ένα νέο ενοποιηµένο ανώτερο δευτεροβάθµιο 
σχολείο (Ενιαίο Λύκειο) και τα νέα τεχνικά σχολεία (ΤΕΕ), λειτούργησαν µέσα στο 1998, έχουν 
αντικαταστήσει τα ΕΠΛ (Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο) και ΤΕΛ (Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο). 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
 
Κλασσική εκπαίδευση 
Liceo classico (κλασσική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 
Liceo scientifico (επιστηµονική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 

14-19 ετών 

Καλλιτεχνική εκπαίδευση 
Liceo artistico (καλλιτεχνική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 
Istituti d’arte (σχολεία τέχνης) 

 
14-18 ετών 

14–17/19 ετών 
Τεχνική εκπαίδευση 
Istituto Tecnico (τεχνικό σχολείο) 

 
14–19 ετών 

Επαγγελµατική εκπαίδευση 
Istituto professionale (επαγγελµατική σχολή) 

 
14–17/19 ετών 

 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
 
Lycée général (γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 15-19 ετών 
Lycée technique (τεχνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 
 Ενδιάµεσο στάδιο/ανώτερο στάδιο (2+2 έτη) 
 Ενδιάµεσο στάδιο (3 έτη) 

 
15-19 ετών 
15-18 ετών 

 
Η µετα-υποχρεωτική γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση συνεχίζεται  στα lycées   και οργανώνεται σε 
δύο στάδια: γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των τέταρτων και πέµπτων 
ετών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (15 έως 17 ετών), και η περίοδος ειδίκευσης στα έκτα και έβδοµα 
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έτη δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (17 έως 19 ετών). Η τεχνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση προσφέρεται 
στα τεχνικά lycées   και υποδιαιρείται σε ένα ενδιάµεσο και ανώτερο στάδιο. Μερικά τεχνικά lycées   
προσφέρουν επίσης τη µετα-δευτεροβάθµια επαγγελµατική κατάρτιση (ειδικά στον τριτοβάθµιο 
τοµέα). 
 
ΜΑΛΤΑ 
 
Κατώτερο κολέγιο 16 – 18 ετών 
Ίδρυµα τουριστικών σπουδών 16 – 21 ετών 
Κολέγιο της Μάλτας των τεχνών, της επιστήµης και της τεχνολογίας 16 – 20 ετών 

 
Το κατώτερο κολέγιο εµπίπτει στην ευθύνη του πανεπιστηµίου της Μάλτας. Παρέχει στους µαθητές 
µια διετή σειρά µαθηµάτων που οδηγεί στην εξέταση Matriculation Certificate. Αυτό το πτυχίο είναι 
απαραίτητο για την είσοδο στην ανώτατη εκπαίδευση. Το πρόσφατα καθιερωµένο κολέγιο της Μάλτας 
των τεχνών, της επιστήµης και της τεχνολογίας (MCAST) παρέχει τις τεχνικές/επαγγελµατικές σειρές 
µαθηµάτων µέσα σε διάφορα ιδρύµατα. Αυτήν την περίοδο τα ιδρύµατα είναι το ίδρυµα τεχνών και 
σχεδίου, ίδρυµα οικοδόµησης και εφαρµοσµένης µηχανικής κατασκευής, το ίδρυµα τεχνολογίας 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, το ίδρυµα επιχειρήσεων και εµπορίου και το ίδρυµα ηλεκτρονικής 
εφαρµοσµένης µηχανικής.  Τον Οκτώβριο του 2003, τρία ιδρύµατα (κοινοτικές υπηρεσίες, µηχανική 
εφαρµοσµένη µηχανική και βιοµηχανία µεταποίησης αγροτικών προϊόντων) ενσωµατώθηκαν στο 
κολέγιο.   Το ίδρυµα τουριστικών σπουδών, που εµπίπτει στην ευθύνη του Υπουργείου τουρισµού, 
παρέχει τις σειρές µαθηµάτων που στοχεύουν στην προετοιµασία των µαθητών για τις σταδιοδροµίες 
στη βιοµηχανία τουριστών. 
 
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
 
Προ-πανεπιστηµιακή  εκπαίδευση (Voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs – VWO) 
Ανώτερη  γενική  δευτεροβάθµια  εκπαίδευση (Hoger algemeen voortgezet 
onderwijs – HAVO) 
∆ευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση (Middelbaar beroepsonderwijs – 
MBO) 

12-18 ετών 
 

12-17 ετών 
 

16-17/18/19/20 ετών 

 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
 
Videregående skole (Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση)  16 – 19 ετών 
 
Ένας ενιαίος τύπος ιδρύµατος προσφέρει τις γενικές, ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές σειρές 
µαθηµάτων. 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
 
Κανονική εκπαίδευση 
- Γενικές σειρές µαθηµάτων 
- Τεχνολογικές σειρές µαθηµάτων 
Επαγγελµατική εκπαίδευση 
Εξειδικευµένη καλλιτεχνική εκπαίδευση 

15-18 ετών 
(10η, 11η και 12η forms) 

Εκπαίδευση ενηλίκων Άνω των 18 ετών 
(10η, 11η και 12η forms) 

 
ΣΚΟΤΙΑ 
 
Η µετα-υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχεται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και σε 46 κολέγια µετα-
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η επαγγελµατική κατάρτιση προσφέρεται επίσης από τους 
ανεξάρτητους εκπαιδευτές και από τους εργοδότες στον εργασιακό χώρο. 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ  
 
Bachillerato (γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση)  16-18 ετών 
Formación Profesional Específica de grado medio (ενδιάµεση συγκεκριµένη 
επαγγελµατική κατάρτιση επιπέδων)  16-18 ετών 

 
Αυτοί οι δύο τύποι µετα-υποχρεωτικών εκπαιδεύσεων µπορούν να παροσφερθούν χωριστά ή στην ίδια 
καθιέρωση, οι οποίοι, στη συνέχεια, είναι τα ίδια ιδρύµατα που παρέχουν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση.  Το Bachillerato  έχει µια διετή διάρκεια και  το Formación Profesional Específica de 
grado medio έχει µια ποικίλη διάρκεια (κανονικά ένα ενάµιση έτος). 
 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
 
Gymnasieskola (ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 16-19 ετών 
Όλα τα ανώτερα προγράµµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πραγµατοποιούνται στα  Gymnasieskola. 
 
ΑΓΓΛΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 16 to 18 ετών 
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Κριτήρια αποδοχής στην Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια και   
Μετα-δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

 
ΑΥΣΤΡΙΑ 
Στην ένατη τάξη, οι µαθητές επιλέγουν µια από τις πολλές διαφορετικές σειρές µαθηµάτων είτε στο 
γενικό είτε στον τεχνικό και επαγγελµατικό τοµέα της εκπαίδευσης (TVE). Η µεταφορά απαιτεί την 
επιτυχή απόκτηση του βαθµού  οκτώ και είναι επίσης βασισµένη στην επίδοση. Μετά από την 
ολοκλήρωση εννέα ετών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι µαθητές µπορούν να πραγµατοποιήσουν µια 
σύµβαση µαθητείας µε έναν εργοδότη, (οι ανήλικοι απαιτούν τη γονική συγκατάθεση). Οι 
µαθητευόµενοι γίνονται συγχρόνως µαθητές ενός υποχρεωτικού σχολείου TVE. 
 
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Στην πλήρους απασχόλησης δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι µαθητές γίνονται αποδεκτοί στην ανώτερη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση όταν ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρώτο στάδιο της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, επιτυγχάνοντας τουλάχιστον τις βασικές ειδικότητες που καθορίστηκαν για αυτό το 
στάδιο. Οι µαθητές ηλικίας 16 (ή 15 εάν έχουν ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης) µπορούν να εισαχθούν στην µερικής απασχόλησης επαγγελµατική εκπαίδευση, ή να 
αρχίσουν τη µαθητεία ή την κατάρτιση. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι σε αυτό το επίπεδο 
δωρεάν και οι γονείς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το ίδρυµα για τα παιδιά τους. 
 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Οι µαθητές ηλικίας 16 (ή εκείνοι ηλικίας 15 ποιοι έχουν ολοκληρώσει δύο έτη δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης) µπορούν να αρχίσουν την τεχνική εκπαίδευση ή block release training (sandwich 
courses), ή την κατάρτιση που καλύπτεται µέχρι την περίοδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το 
επίπεδο, η εκπαίδευση είναι ελεύθερη (υπό τους προαναφερθέντες όρους σχετικά µε την πλήρους 
απασχόλησης εκπαίδευση) και οι γονείς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το ίδρυµα για τα παιδιά τους. 
 
∆ΑΝΙΑ 
Οι µαθητές είναι συνήθως ηλικίας 16 ή έχουν ολοκληρώσει εννέα έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η 
αποδοχή σε ένα gymnasium   εξαρτάται και από τα  αποτελέσµατα των  πιστοποιητικών αναχώρησης 
folkeskole και από µια σύσταση από το διδακτικό προσωπικό. Κανένα αµοιβή δεν καταβάλλεται. 
 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
Οι µαθητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την υποχρεωτική εκπαίδευση είναι επιλέξιµοι για τη 
γενική και επαγγελµατική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι µαθητές έχουν 
δικαίωµα να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ίδρυµα που προσφέρει την ανώτερη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Η επιλογή µαθητών στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι κυρίως βασισµένη 
στο αρχείο σπουδών του µαθητή, ενώ τα κριτήρια επιλογής που χρησιµοποιούνται από τα 
επαγγελµατικά ιδρύµατα περιλαµβάνουν επίσης την επαγγελµατική εµπειρία και άλλους συγκρίσιµους 
παράγοντες και ενδεχοµένως δοκιµές εισόδου και ικανότητας. Αν και η εκπαίδευση είναι ελεύθερη, 
µπορεί να απαιτηθεί η συµβολή προς το υλικό εκµάθησης. Πάνω από το 90% των µαθητών συνεχίζουν 
τις σπουδές τους αµέσως µετά από τη βασική εκπαίδευση: περίπου το 54% επιλέγουν γενικές ανώτερες 
δευτεροβάθµιες σπουδές και το 36% τις επαγγελµατικές ανώτερες δευτεροβάθµιες σπουδές. Η 
ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και γενικής και επαγγελµατικής, δίνει την 
δυνατότητα στους µαθητές να επιλέξουν την κατάλληλη σχολή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
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ΓΑΛΛΙΑ 
Η εγγραφή των µαθητών στην κρατική εκπαίδευση είναι βασισµένη σε µια τµηµατική «αρχή»: οι 
µαθητές εγγράφονται κανονικά στο σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, collège  ή  lycée της περιοχής 
στην οποία οι γονείς τους ζουν (γνωστό ως secteur   στην περίπτωση του collège, και  district στο 
lycée). Η κρατική εκπαίδευση είναι δωρεάν. Γονείς που επιθυµούν µπορούν να εγγράψουν το παιδί 
τους στην ιδιωτική εκπαίδευση ελεύθερα, υπό τον όρο ότι οι θέσεις είναι διαθέσιµες. Οι αµοιβές στα 
σχολεία µε βάση µιας σύµβασης µε το κράτος δεν είναι συνήθως πολύ υψηλές, ως αποτέλεσµα της 
ουσιαστικής κρατικής χρηµατοδότησης που παρέχεται σε αυτά τα ιδρύµατα. 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Αποδοχή στο Gymnasiale Oberstufe  (το ανώτερο επίπεδο του Gymnasium) απαιτεί κατώτερα 
δευτεροβάθµια προσόντα αναχώρησης που ανταποκρίνονται σε ορισµένα πρότυπα ικανοτήτων. Οι 
απαιτήσεις αποδοχής για την πλήρους απασχόλησης επαγγελµατική εκπαίδευση εξαρτώνται από τον 
τύπο σχολείου που επιλέγεται.  
Το  duales System είναι ανοικτό σε όλους τους αποφοίτους  κατώτερου δευτεροβάθµιου σχολείου, 
ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους. 
 
ΕΛΛΑ∆Α 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το πιστοποιητικό αναχώρησης Γυµνασίου. Καµία αµοιβή δεν 
επιβάλλεται. Η επιλογή του σχολείου είναι βασισµένη στα κριτήρια περιοχής διαµονής. Η αποδοχή σε 
ένα IEK απαιτεί ένα πιστοποιητικό αναχώρησης από την κατώτερη υψηλή, τεχνική ή επαγγελµατική 
σχολή, ένα  Γυµνάσιο, ή από ένα σχολείο µαθητείας. Μπορούν να υπάρξουν απαιτήσεις για 
συγκεκριµένες σειρές µαθηµάτων. Όλη η δηµόσια µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι ελεύθερη. 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
Οι κάτοχοι του πτυχίου της υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  (diploma di licenza media)  
µπορούν να εισαχθούν στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Πληρώνονται δίδακτρα, αλλά οι 
µαθητές στα κρατικά σχολεία µπορούν να είναι απαλλαγµένοι ή να λάβουν οικονοµική ενίσχυση, 
ανάλογα µε το οικογενειακό εισόδηµά τους. 
 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
Οι µαθητές συνεχίζουν τις σπουδές τους δωρεάν στο σχολείο όπου άρχισαν τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευσή τους 
 
ΜΑΛΤΑ 
Οι απαιτήσεις για  την είσοδο στο Kατώτερο Kολέγιο (Junior College) είναι η επιτυχία σε έξι θέµατα 
στο πτυχίο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (SEC). Οι απαιτήσεις για  την είσοδο στο MCAST και ITS 
εξαρτώνται από τη σειρά µαθηµάτων που επιλέγουν οι µαθητές και η ελάχιστη απαίτηση είναι το 
απολυτήριο. Η µετα-υποχρεωτική εκπαίδευση είναι δωρεάν. 
 
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 

 Οι µαθητές στο πρώτο στάδιο HAVO και VWO µπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στους 
αντίστοιχους τύπους εκπαίδευσης στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

 Οι µαθητές VMBO που έχουν συµπληρώσει επιτυχώς το θεωρητικό πρόγραµµα µπορούν να 
εισαχθούν στο 4ο  έτος του HAVO, υπό τον όρο ότι τα θέµατα εξέτασής τους περιελάµβαναν τα 
µαθηµατικά και ή τα γαλλικά ή τα γερµανικά (τα αγγλικά είναι ένα υποχρεωτικό θέµα VMBO). Για 
µερικά εξειδικευµένα θέµατα υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις 

 Οι µαθητές µε τα πιστοποιητικά HAVO µπορούν να αναγνωριστούν στο 5ο  έτος του VWO 
 MBO: Τα κριτήρια αποδοχής είναι: 
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 για τη σειρά µαθηµάτων σε βοηθητικό ή βασικό επίπεδο επαγγελµατικής κατάρτισης ο 
οποιοσδήποτε είναι σε θέση να εγγραφεί, χωρίς οποιεσδήποτε απαιτήσεις σχετικά µε την 
προηγούµενη εκπαίδευση 

 για µια σειρά µαθηµάτων στο επαγγελµατικό ή µέσος-διοικητικό επίπεδο: 
 ένα πτυχίο της προ-επαγγελµατικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (VMBO) ή 
 ένα πτυχίο της κατώτερης γενικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (MAVO) ή 
 απόδειξη ότι τα πρώτα τρία έτη ανώτερης γενικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (HAVO) 
ή προ-πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (VWO) έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 

 για τη σειρά µαθηµάτων στο ειδικό επίπεδο: η αποδοχή είναι δυνατή µε προσόντα 
επαγγελµατικής κατάρτισης για το ίδιο επάγγελµα ή την επαγγελµατική οµάδα. 

Οι σειρές µαθηµάτων Block or day release courses (BBL) είναι ανοικτές µόνο σε εκείνους που έχουν 
ηλικία µεγαλύτερη από την ηλικία αποφοίτησης από το σχολείο. 
 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Όλοι οι µαθητές ηλικίας µεταξύ 16 και 19 ετών οι οποιοι έχουν ολοκληρώσει το grunnskole  έχουν το 
δικαίωµα εισαγωγής στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν 
σχολεία έξω από το δήµο τους. ∆εν πληρώνουν δίδακτρα για τη δηµόσια ανώτερη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, αλλά τα ιδιωτικά σχολεία µπορούν να απαιτούν δίδακτρα. 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Για να εισαχθούν στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση,  οι µαθητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 
επιτυχώς τα εννέα έτη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι µαθητές που είναι πρόθυµοι να εισαχθούν 
στις επαγγελµατικές σχολές (escolas profissionais)  πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 
εκπαίδευση ή να έχουν αποκτήσει ισοδύναµα προσόντα. Ο αριθµός µαθητών ανά τάξη ποικίλλει 
µεταξύ 15 και 26, Όλοι οι µαθητές πρέπει να έχουν ηλικία 14-15 ετών και κάτω από 18. Μετά από την 
ηλικία των 18 ετών, οι µαθητές πρέπει να εγγραφούν στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η δηµόσια 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι δωρεάν. 
 
ΣΚΟΤΙΑ 
∆εν υπάρχουν κανένα επίσηµο προσόν που απαιτείται για την αποδοχή στην µετα-υποχρεωτική 
εκπαίδευση, αν και τα σχολεία και τα ιδρύµατα µετα-δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να θέσουν 
τις συγκεκριµένες απαιτήσεις για την αποδοχή στις µεµονωµένες σειρές µαθηµάτων. Οι µαθητές είναι 
ελεύθεροι να επιλέξουν  το ίδρυµα και την κατεύθυνση σπουδών. 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ  
Οι µαθητές πρέπει να κατέχουν ένα Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (πτυχίο της 
υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) για την πρόσβαση σε κάθε  µια εκ΄ των  δύο τύπων 
εκπαίδευσης. ∆εν υπάρχουν δίδακτρα στα χρηµατοδοτούµενα από το δηµόσιο ιδρύµατα αλλά οι γονείς 
µπορεί να απαιτηθεί να πληρώσουν το εκπαιδευτικό υλικό, τη µεταφορά ή τα γεύµατα, ανάλογα µε το 
επίπεδο εισοδήµατός τους. 
 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
Είναι υποχρεωτικό οι µαθητές, για να υποβάλει αίτηση για το Gymnasieskola, να κατέχουν ένα 
πιστοποιητικό αποφοίτησης. Εντούτοις, προκειµένου να ακολουθηθεί ένα από τα 17 εθνικά 
προγράµµατα ή τα ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα (για τους µαθητές µε τα ειδικά ενδιαφέροντα), οι 
µαθητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον προβιβάσιµους βαθµούς σε σουηδικά (ως µητρική γλώσσα ή ως 
δεύτερη γλώσσα), σε αγγλικά και µαθηµατικά. Οι µαθητές που δεν έχουν επιτύχει αυτόν τον στόχο 
µπορούν να ακολουθήσουν ένα µεµονωµένο πρόγραµµα. Οι µαθητές µπορούν σε µερικές περιπτώσεις 
να ακολουθήσουν µια σειρά µαθηµάτων έξω από το δήµο τους. Το Gymnasieskola   είναι δωρεάν. 
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ΑΓΓΛΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
∆εν υπάρχει καµία γενική απαίτηση για την αποδοχή στην µετα-υποχρεωτική εκπαίδευση, αν και τα 
σχολεία και τα κολέγια θέτουν συγκεκριµένες απαιτήσεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα GCSE για την 
αποδοχή στις µεµονωµένες σειρές µαθηµάτων. Οι µαθητές µπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε 
ίδρυµα που προσφέρει την επιλογή τους φυσικά. Η µετα-υποχρεωτική εκπαίδευση είναι δωρεάν µέχρι 
την ηλικία  των 19 ετών. 
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Αξιολόγηση, πρόοδος και προσόντα (τίτλοι) στην  
Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια και Μετα-δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

 
ΑΥΣΤΡΙΑ 
Οι µαθητές που περνούν την εξέταση στο τέλος του allgemein bildende höhere Schule αποκτούν  ένα  
πιστοποιητικό  εγγραφής σε ανώτερη σχολή (Reifeprüfungszeugnis). 
Οι µαθητές λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό µε την ολοκλήρωση της σειράς µαθηµάτων µερικής 
απασχόλησης στο σχολείο. Μπορούν να υποβληθούν σε µια εξέταση στο τέλος της µαθητείας ενώπιον 
µιας επιτροπής που αποτελείται από τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζοµένων. Το 
Lehrabschlussprüfungszeugnis παρέχει πρόσβαση σε ορισµένα επαγγέλµατα, επίσης το 
Berufsreifeprόfung  (γενική πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς τους πρόσθετους 
επαγγελµατικούς τίτλους σπουδών) και το Studienberechtigungsprόfung  (η εισαγωγική εξέταση 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για ορισµένες σειρές µαθηµάτων σπουδών). 
Οι µαθητές στις σειρές µαθηµάτων που διαρκούν 1-2 έτη λαµβάνουν τα προ-επαγγελµατικά 
πιστοποιητικά κατάρτισης. Οι µαθητές στα σχολεία 3-4 ετών TVE υποβάλλονται σε µια εξέταση 
αναχώρησης (γραπτή/πρακτική και προφορική). Το πιστοποιητικό τους εξουσιοδοτεί για την άσκηση 
ορισµένων επαγγελµάτων και παρέχει την πρόσβαση σε περαιτέρω τίτλους, όπως Berufsreifeprüfung. 
Οι µαθητές µε διάρκεια πέντε ετών σειρών µαθηµάτων µπορούν να αποκτήσουν το Reife- und 
Diplomprüfung,  που περιλαµβάνει τα γραπτά/πρακτικά και προφορικά µέρη, και οδηγεί στα διπλά 
προσόντα περιλαµβάνοντας τη γενική πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και τα επαγγελµατικά 
προσόντα για την άµεση είσοδο στην απασχόληση σε επίπεδο µεσαίων στελεχών. 
Οι αναθέσεις για το Reife(-und Diplom)prüfung τίθενται από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων µε την 
έγκριση των περιφερειακών σχολικών αρχών. Η εκπαιδευτικός της τάξης βαθµολογεί τα γραπτά. Η 
προφορική εξέταση λαµβάνεται ενώπιον µιας επιτροπής που περιλαµβάνει τους εξεταστές 
εκπαιδευτικούς που ελέγχονται από τον πρόεδρο και τον διευθυντή του σχολείου.  
Οι µαθητές των µετα-δευτεροβάθµιων σειρών µαθηµάτων παίρνουν ένα Diplomprüfung  που τους 
παρέχει τα επαγγελµατικά προσόντα. 
 
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Στην πλήρους απασχόλησης ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: Ένα Abschlusszeugnis der Oberstufe 
des Sekundarunterrichts  (πτυχίο αναχώρησης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) απονέµεται σε εκείνους 
που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελικά δύο έτη (το τρίτο στάδιο) της γενικής ή τεχνικής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Για τους µαθητές που έχουν ακολουθήσει την επαγγελµατική 
κατάρτιση, τα τελικά έτη σπουδών οδηγούν στο πιστοποιητικό ενός τίτλου σπουδών. Το 
Abschlusszeugnis der Oberstufe des Το Sekundarunterrichts  µπορεί να αποκτηθεί, στην 
επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά από την επιτυχή ολοκλήρωση ενός πρόσθετου έτους. 
Η µερικής απασχόλησης εκπαίδευση αναγνωρίζεται τυπικά, και µπορεί να οδηγήσει στο πτυχίο ενός 
τίτλου σπουδών ισοδύναµο µε αυτό που απονέµεται µε την ολοκλήρωση της πλήρους απασχόλησης 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Η µαθητεία οδηγεί στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού της 
επαγγελµατικής ικανότητας ή/και ενός πιστοποιητικού µαθητείας που απονέµεται βάσει της συνεχούς 
αξιολόγησης και µιας τελικής εξέτασης. 
 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Η κατάρτιση Block release training αναγνωρίζεται και µπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση ενός 
πιστοποιητικού ισοδύναµου µε αυτόν που λαµβάνεται στο τέλος της πλήρους απασχόλησης 
εκπαίδευσης. Η µαθητεία οδηγεί σε ένα πιστοποιητικό µιας επαγγελµατικής ικανότητας ή/και ένα 
πιστοποιητικό µαθητείας που απονέµεται βάσει της συνεχούς αξιολόγησης και µιας τελικής εξέτασης. 
Το διδακτικό προσωπικό αποφασίζει ποιοι σπουδαστές µπορούν να λάβουν αυτά τα προσόντα. 
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∆ΑΝΙΑ 
Οι µαθητές που παραµένουν στο folkeskole   για το προαιρετικό δέκατο έτος µπορούν να υποβληθούν 
σε εξετάσεις σε πέντε θέµατα. Οι τελικές  εξετάσεις  των Gymnasium λαµβάνονται σε δέκα θέµατα. Το 
τµήµα του Υπουργείου γενικής ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θέτει τις γραπτές εξετάσεις. Οι 
εξωτερικοί εξεταστές που διορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας βαθµολογούν τα γραπτά. Η 
αξιολόγηση για τους τελικούς βαθµούς είναι επίσης βασισµένη σε µια σηµαντική γραπτή ανάθεση. Οι 
επιτυχείς υποψήφιοι λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό µε τη βαθµολογία που κερδίζουν σε κάθε θέµα 
καθώς επίσης και τη βαθµολογία για την εργασία του έτους. Οι επαγγελµατικές σειρές µαθηµάτων 
έχουν µια τελική εξέταση, και οι τελικοί βαθµοί απεικονίζουν και την προφορική και γραπτή 
αξιολόγηση. Εκτός από τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις, οι µαθητές µετά από τις σειρές 
µαθηµάτων HTX και HHX ολοκληρώνουν µια σηµαντική γραπτή ανάθεση. 
 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
Η γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευσης διαρκεί τρία έτη, αλλά οι µαθητές µπορούν να την 
ολοκληρώσουν σε 2 έως 4 έτη. Κάθε σειρά µαθηµάτων αξιολογείται µε την ολοκλήρωση της και όταν 
ολοκληρώσει ένας µαθητής τον απαραίτητο αριθµό σειρών µαθηµάτων, λαµβάνει ένα πιστοποιητικό 
αποφοίτησης. 
Η γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση τελειώνει µε µια εθνική εξέταση για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθµια, η οποία περιλαµβάνει τέσσερις υποχρεωτικές δοκιµές που καλύπτουν τις δύο εθνικές 
γλώσσες, µια ξένη γλώσσα και τα µαθηµατικά ή τις γενικές σπουδές (ανθρωπιστικές και φυσικές 
επιστήµες). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
στους µαθητές απονέµεται ένα χωριστό πιστοποιητικό που παρουσιάζει λεπτοµέρειες της επιτυχίας 
των δοκιµών και την βαθµολογία τους.  
Οι µαθητές στην επαγγελµατική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση µπορούν επίσης 
να υποβληθούν στην παραπάνω εθνική εξέταση. 
Η επαγγελµατική εκπαίδευση καλύπτει επτά τοµείς της εκπαίδευσης, 52 επαγγελµατικά προσόντα 
συµπεριλαµβανοµένων συνολικά 112 διαφορετικών προγραµµάτων σπουδών. Η διάρκεια σπουδών 
είναι τρία έτη (120 πιστώσεις). Κάθε επαγγελµατικό προσόν αποτελείται από τις επαγγελµατικές 
σπουδές συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον 20 πιστώσεων της απασχοληµένης εκµάθησης στις 
επιχειρήσεις, θέµατα πυρήνων, όπως οι γλώσσες και οι επιστήµες, και οι σπουδές freechoice. Οι 
σπουδές περιλαµβάνουν την παροχή συµβουλών µαθητών και ένα τελικό πρόγραµµα. Μερικές 
σπουδές είναι υποχρεωτικές και άλλες είναι προαιρετικές. 
Οι δεξιότητες και οι γνώσεις των µαθητών αξιολογούνται µετά από την ολοκλήρωση κάθε ενότητας 
σπουδών. Ένα πιστοποιητικό τίτλου σπουδών απονέµεται µετά από την ολοκλήρωση όλων των 
σπουδών. 
 
ΓΑΛΛΙΑ 
Οι µαθητές που αναγνωρίζονται σε ένα lycée d’enseignement général et technologique αξιολογούνται 
καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους τους (δεύτερη τάξη), κατά τη διάρκεια του οποίου επιλέγουν το 
είδος πτυχίου που αντιστοιχεί καλύτερα στη δυνατότητα και τα ενδιαφέροντά τους. Στο τέλος του 
έτους και λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, η επιτροπή των εκπαιδευτικών 
δέχεται ή αρνείται την επιλογή τους. Στην τελευταία περίπτωση, οι γονείς τους έχουν δικαίωµα για να 
διαµαρτυρηθούν. Το πτυχίο αποκτιέται µε την ολοκλήρωση της τελικής τάξης αλλά, σε µερικές 
θεµατικές περιοχές, οι µαθητές υποβάλλονται σε εξέταση µε την ολοκλήρωση της πρώτης τάξης 
(δεύτερο έτος). 
Τα lycées professionnels προετοιµάζουν τους µαθητές για τα προσόντα σε δύο επίπεδα: το πρώτο 
(επίπεδο V), οδηγεί σε δύο τύπους εθνικών προσόντων: το certificat d’aptitude professionnelle και το  
brevet d’études professionnelles. Η ολοκλήρωση του δεύτερου (επίπεδο IV) καταλήγει στο 
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baccalauréat professionnel.  Η εργασία για αυτά τα προσόντα περιλαµβάνει πάντα µια ενδοεταιρική 
περίοδο τοποθέτησης (εργασία, κατάρτιση σε εταιρία).  
Το πτυχίο, είτε γενικό, τεχνολογικό είτε επαγγελµατικό, δίνει την πρόσβαση στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. Εντούτοις, ενώ τα γενικά και τεχνολογικά πτυχία συνδέονται µε τη συνέχεια των 
περαιτέρω σπουδών, το επαγγελµατικό πτυχίο προορίζεται πρώτιστα να παρέχει την άµεση πρόσβαση 
στην απασχόληση. 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Οι µαθητές που επιτυγχάνουν στο Abiturprüfung  λαµβάνουν το Zeugnis der Allgemeinen 
Hochschulreife,  το οποίο παρέχει την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  Οι επαγγελµατικές 
σειρές µαθηµάτων στις πλήρους απασχόλησης επαγγελµατικές σχολές προετοιµάζουν τους µαθητές 
για ένα συγκεκριµένο επάγγελµα, ή για την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Zeugnis der 
Fachgebundenen Hochschulreife και Fachhochschulreife). Οι υποψήφιοι στο dualen System που 
επιτυγχάνουν σε  µια τελική εξέταση λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό αναχώρησης από το αρµόδιο 
όργανο. Ταυτοχρόνως, το Berufsschule  εκδίδει ένα πιστοποιητικό αναχώρησης εάν ο εκπαιδευόµενος 
έχει επιτύχει σε όλα τα θέµατα. 
 
ΕΛΛΑ∆Α 
Οι µαθητές δίνουν τις κανονικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις  – που οργανώνονται από τους 
εκπαιδευτικούς  – οι οποίοι βαθµοί προσµετρούνται µε την βαθµολογία των εξετάσεων στο τέλους του 
χρόνου. Ο προβιβασµός εξαρτάται από την απόδοση. Οι µαθητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς αυτήν 
την φάση λαµβάνουν ένα ανώτερο πιστοποιητικό αναχώρησης ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο Λυκείου). Οι επιτυχόντες µαθητές στα τεχνικά/επαγγελµατικά εκπαιδευτήρια λαµβάνουν 
ένα πιστοποιητικό αποφοίτησης ή ένα ειδικό δίπλωµα. Οι µαθητές που ολοκληρώνουν µια σειρά 
µαθηµάτων IEK λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό, και εκείνοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση 
λαµβάνουν ένα δίπλωµα. 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
Σε ανώτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο, η προφορική και γραπτή εργασία των µαθητών αξιολογείται κάθε 
τρεις ή τέσσερις µήνες. Η τελική εξέταση, στο τέλος της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, είναι 
esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. 
 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
Η αξιολόγηση σε µετα-υποχρεωτικό επίπεδο είναι βασισµένη στην κανονική δοκιµή που δίνεται κάθε 
περίοδο σε όλα τα θέµατα. Οι µαθητές που επιτυγχάνουν σε µια εθνική εξέταση στο τέλος της 
εκπαίδευσής τους στο γενικό lycée τους  απονέµεται το diplôme de fin d’études générales (γενικό 
δίπλωµα αποφοίτησης).  
Οι µαθητές που ολοκληρώνουν ικανοποιητικά τα τρία έτη στο ενδιάµεσο στάδιο των τεχνικών lycée   
λαµβάνουν το  certificat d’aptitude technique et professionnelle (πιστοποιητικό της τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας). Οι µαθητές που επιτυγχάνουν σε µια εθνική εξέταση στο τέλος του 
ανώτερου σταδίου των τεχνικών lycée   λαµβάνουν το diplôme de fin d’études secondaires techniques 
(τεχνικό δευτεροβάθµιο δίπλωµα αποφοίτησης) ή ένα diplôme de technicien   (δίπλωµα τεχνικού).  
Η µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση στα τεχνικά  lycées οδηγεί  Brevet de technicien supérieur  (BTS, ή 
δίπλωµα του ανώτερου τεχνικού). 
 
ΜΑΛΤΑ 
Οι µορφές αξιολόγησης µπορούν να περιλάβουν γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξετάσεις ή/και τη 
συνεχή αξιολόγηση. Οµοίως ανάλογα µε τη σειρά µαθηµάτων µια σειρά των προσόντων είναι 
διαθέσιµη στους µαθητές στο µετα-υποχρεωτικό επίπεδο. Για τις γενικές/ακαδηµαϊκές σειρές 
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µαθηµάτων ο πιο κοινός τίτλος σπουδών είναι το πτυχίο εγγραφής σε ανώτερο και ενδιάµεσο επίπεδο 
που απονέµεται από το πανεπιστήµιο της Μάλτας ή/και το γενικό πτυχίο της εκπαίδευσης σε ανώτερο 
επίπεδο που τίθεται από τις βρετανικές επιτροπές εξετάσεων. Οι πιο κοινοί τίτλοι σπουδών για τις 
επαγγελµατικές και τεχνικές σειρές µαθηµάτων περιλαµβάνουν τα πτυχία MCAST, τα διπλώµατα και 
τα Business and Technology Education Council (BTEC) εθνικά και ανώτερα εθνικά διπλώµατα 
 
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
Στη γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι εξετάσεις αποφοίτησης για HAVO και VWO διακρίνονται 
σε δύο τµήµατα: µια εθνική εξέταση στο τελικό έτος και ένας σχολικό διαγωνισµό. Για µερικά θέµατα 
υπάρχει ένας σχολικός διαγωνισµός µόνο. 
Στη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση, στους µαθητές απονέµονται τα πτυχία αναχώρησης για 
τις εξετάσεις που έχουν επιτύχει. Αφότου έχουν επιτύχει σε όλες τις δοκιµές της σειρά µαθηµάτων και 
έχουν αποκτήσει τα συνοδευτικά πιστοποιητικά, ένα δίπλωµα αντικαθιστά τα πιστοποιητικά. 
 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Η αξιολόγηση είναι βασισµένη στη συνεχή αξιολόγηση και τις εξετάσεις στο τέλος του χρόνου. Τα 
θέµατα των εξετάσεων δεν προέρχονται από το σχολείο όπως και η βαθµολόγηση τους. Η προαγωγή 
των µαθητών εξαρτάται από την απόδοση τους. Τα σχολεία εκδίδουν τα πιστοποιητικά για τις σειρές 
µαθηµάτων που οδηγούν στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι εθνικές δοκιµές στις βασικές δεξιότητες 
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, µε στόχο να προσαρµοστεί καλύτερα η 
διδασκαλία στις ανάγκες κάθε µαθητή. 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Η διαµορφωτική αξιολόγηση πραγµατοποιείται από τους εκπαιδευτικούς και είναι ουσιαστικά 
περιγραφική και ποιοτική.  
Η αθροιστική αξιολόγηση είναι ευθύνη και των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου Παιδείας να 
εξασφαλιστεί εθνική οµοιογένεια στο τέλος των διαδικασιών σχολικής αξιολόγησης. Η αθροιστική 
αξιολόγηση, που εκφράζεται σε µια κλίµακα 0-20 βαθµών, εκτελείται σε σχολικό επίπεδο και σε 
εθνικό επίπεδο στο τέλος κάθε έτους. Οι εθνικές τελικές εξετάσεις λαµβάνονται στο τέλος της 12ης 
µορφής κανονικής εκπαίδευσης. Οι µαθητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς αυτόν τον κύκλο της 
εκπαίδευσης τους απονέµεται ένα δίπλωµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (diploma de estudos 
secundários) οι µαθητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς µια τεχνολογική σειρά µαθηµάτων λαµβάνουν 
µαζί  ένα επαγγελµατικό πιστοποιητικό επίπεδου 3 τίτλου σπουδών και ένα δίπλωµα δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Στις επαγγελµατικές σχολές, στους µαθητές απονέµεται ένα δίπλωµα πιστοποιώντας ότι 
έχουν επιτύχει ένα 3ου επίπεδου  επαγγελµατικό τίτλο σπουδών. Αυτό το δίπλωµα αναγνωρίζεται 
επίσης ως ισοδύναµο µε το δίπλωµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
ΣΚΟΤΙΑ 
Οι µορφές αξιολόγησης γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξετάσεις ή τη συνεχή αξιολόγηση. Τα 
σκοτσέζικα επαγγελµατικά προσόντα (SVQs) δεν αξιολογούνται µέσω των εξετάσεων αλλά απαιτούν 
τους υποψηφίους για να καταδείξουν την ικανότητά τους στους διευκρινισµένους στόχους. Οι τίτλοι 
σπουδών περιλαµβάνουν το Scottish Qualification Certificate at Higher Grade (Highers), Advanced 
Higher Grade and Scottish Group Awards and Scottish Vocational Qualifications (SVQs). 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ  
Οι µαθητές Bachillerato είναι υπαγόµενοι στη συνεχή αξιολόγηση για όλη τη σειρά µαθηµάτων, αλλά 
µε διαφορετική αξιολόγηση ανάλογα µε το θέµα. Οι µαθητές που αποτυγχάνουν κάποιο θέµα στο 
τέλος του έτους µπορούν να δώσουν κάποιες ειδικές εξετάσεις. Οι κανονισµοί προαγωγής και 
παραµονής στην εκπαίδευση θέτουν τη µέγιστη παραµονή σε αυτό το στάδιο σε τέσσερα έτη. Εκείνοι 
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που αποτυγχάνουν περισσότερα από δύο θέµατα στο πρώτο έτος, ή περισσότερα από τρία θέµατα στο 
δεύτερο έτος, πρέπει να επαναλάβουν το έτος, ενώ οι µαθητές που αποτυγχάνουν σε λιγότερο από τρία 
θέµατα θα πρέπει µόνο να πάρουν εκείνα τα τρία θέµατα. Οι επιτυχόντες µαθητές λαµβάνουν το  
δίπλωµα Bachiller. Η συνεχής αξιολόγηση ισχύει επίσης για την επαγγελµατική σειρά µαθηµάτων και 
οι επιτυχόντες µαθητές λαµβάνουν το  πιστοποιητικό Técnico στον τοµέα της σχετικής ειδίκευσης. 
 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
Η εργασία των µαθητών αξιολογείται σε συνεχή βάση, µε την βαθµολογία που απονέµεται για την 
ολοκλήρωση κάθε σειράς µαθηµάτων. Οι εθνικές δοκιµές έχουν αναπτυχθεί σε ορισµένα θέµατα. 
Καµία τελική εξέταση δεν λαµβάνεται, αλλά ένα πιστοποιητικό αναχώρησης απονέµεται µε την 
ολοκλήρωση του Gymnasieskola. Αυτό αποτελείται από µια περίληψη των σειρών µαθηµάτων στο 
σχέδιο σπουδών του µαθητή και τους βαθµούς που παραλαµβάνονται στη σειρά µαθηµάτων. Μετά από 
την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσής, οι µαθητές έχουν δικαίωµα να 
υποβληθούν σε εξετάσεις για να βελτιώσουν τους βαθµούς τους. 
 
ΑΓΓΛΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
Οι κοινοί τίτλοι σπουδών που λαµβάνονται είναι το General Certificate of Education Advanced 
level/Advanced Subsidiary level (GCE A-level/AS-levels), vocational A levels (VCEs), και National 
Vocational Qualifications (NVQs). Τα σχέδια αξιολόγησης για το GCE A-level/AS-levels και VCEs 
ποικίλλουν. Η αξιολόγηση µπορεί να περιλάβει την προφορική και πρακτική αξιολόγηση καθώς επίσης 
και τις γραπτές εξετάσεις. Τα NVQs δεν αξιολογούνται µέσω των εξετάσεων αλλά απαιτούν από τους 
υποψηφίους να καταδείξουν την ικανότητά τους στους διευκρινισµένους στόχους. 
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Τύποι Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
 
ΑΥΣΤΡΙΑ 
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση προσφέρεται σε: 
- πανεπιστήµιο και πανεπιστήµιο της τέχνης και της µουσικής 
- Fachhochschule (ίδρυµα τεχνικής/επαγγελµατικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) 
- πανεπιστηµιακό κέντρο για τη δια βίου εκπαίδευση (Danube University Krems) 
- ιδιωτικό πανεπιστήµιο (µετά από πιστοποίηση) 
- (Berufs)Pädagogische Akademie (κολέγιο κατάρτισης εκπαιδευτικών) 
- Akademien für gehobene technisch-medizinische Berufe (κολέγια για υψηλού επιπέδου ιατρικής  
τεχνολογίας επαγγέλµατα) 
- Επιπλέον, υπάρχουν διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που προσφέρουν σειρές µαθηµάτων 
πανεπιστηµιακού τύπου. 
 
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Μόνο η µη πανεπιστηµιακή τριτοβάθµια εκπαίδευση σύντοµης σειράς µαθηµάτων (εκπαιδευτικών και 
νοσοκόµων) παρέχεται στη γερµανόφωνη Κοινότητα. Οι ρυθµίσεις για την παροχή της είναι οι ίδιες 
όπως στη γαλλική Κοινότητα. 
 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Μια διάκριση µπορεί να γίνει µεταξύ του πανεπιστηµίου και της µη πανεπιστηµιακής τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. Οι σύντοµες και µακροχρόνιες πανεπιστηµιακές σειρές µαθηµάτων δεν διαµορφώνουν 
µια συνεχή πορεία. Οι σπουδαστές στον ένα ή στον άλλο τύπο ακολουθούν δύο ευδιάκριτα 
διαφορετικά είδη παροχής εκπαίδευσης που περιλαµβάνονται στις διαφορετικές δοµές σειράς 
µαθηµάτων και τις µεθόδους διδασκαλίας. Εντούτοις είναι δυνατό σε ορισµένες περιπτώσεις   να 
δίνεται η δυνατότητα µεταφοράς από τον ένα τύπο στον άλλο.  Οι µη πανεπιστηµιακές σειρές 
µαθηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρέχονται ουσιαστικά στο Hautes écoles µπορούν επίσης να 
είναι σύντοµες ή µακροχρόνιες και, στην τελευταία περίπτωση, είναι του ίδιου επιπέδου µε τις 
πανεπιστηµιακές σειρές µαθηµάτων. 
 
∆ΑΝΙΑ 
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση πραγµατοποιείται στα πανεπιστήµια, τα οποία προσφέρουν σειρές 
µαθηµάτων στα γενικότερα ακαδηµαϊκά θέµατα και στα ειδικευµένα µη πανεπιστηµιακά ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που προσφέρουν την εκπαίδευση που οδηγεί στα συγκεκριµένα 
επαγγέλµατα. 
 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση προσφέρεται από τα πανεπιστήµια και τα πολυτεχνεία, τα οποία είναι 
επαγγελµατικά προσανατολισµένα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήµια 
υπογραµµίζουν την επιστηµονική έρευνα, ενώ τα πολυτεχνεία υιοθετούν µια πρακτικότερη 
προσέγγιση. 
 
ΓΑΛΛΙΑ 
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχεται στα πανεπιστήµια, που είναι δηµόσια µε εξαίρεση πέντε 
καθολικά ιδρύµατα, ή ανώτερα δηµόσια σχολεία, ή ιδιωτικά σχολεία µερικά από τα οποία είναι 
γνωστά ως grandes écoles. Τα ιδρύµατα  ή  τα σχολεία  µπορούν   να συνδεθούν  µε  τα πανεπιστήµια. 
Περιλαµβάνουν  instituts universitaires de technologie (IUTs) παρέχοντας τις σύντοµες τεχνολογικές 
σειρές µαθηµάτων, instituts universitaires professionnalisés (IUPs) αφορούν την εφαρµοσµένη 
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µηχανική, και  instituts universitaires de formation des maîtres (IUFMs) που προετοιµάζουν τους 
σπουδαστές για τις εξετάσεις για τον διορισµό των εκπαιδευτικών και παρέχουν την κατάρτιση 
εκπαιδευτικών, κ.λπ. 
Μερικά lycées   συµβάλλουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση επειδή προσφέρουν την 
προπαρασκευαστική εκπαίδευση σε εκείνοι που επιδιώκουν την αποδοχή στα grandes écoles, στις 
αποκαλούµενες  classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), ή επειδή περιλαµβάνουν  τα 
sections de techniciens supérieurs (STS, ή τµήµατα των υψηλότερων τεχνικών) που παρέχουν τα 
σύντοµα τεχνικά εκπαιδευτικά µαθήµατα. 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης περιλαµβάνουν τα Universitäten  (πανεπιστήµια) και τα 
ισοδύναµα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, Kunsthochschulen (κολέγια της τέχνης), 
Musikhochschulen (κολέγια της µουσικής)  και Fachhochschulen  (πανεπιστήµια των εφαρµοσµένων 
επιστηµών). 
 
ΕΛΛΑ∆Α 
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχεται κυρίως στα πανεπιστήµια, τα οποία προσφέρουν µια γενική 
ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, ή στα τεχνολογικά ιδρύµατα εκπαίδευσης (TEI). 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης :  
Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση.  
Οι διάφοροι τύποι ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προσφέρουν τη µη πανεπιστηµιακή 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
Μια διαδικασία έχει ξεκινήσει για να αυξήσει την ποικιλοµορφία και την ευελιξία της εκπαίδευσης 
που προσφέρεται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε την εισαγωγή µιας νέας µορφής µετα-
δευτεροβάθµιας κατάρτισης (Formazione Superiore Integrata - FIS (ενσωµατωµένη τριτοβάθµια 
εκπαίδευση) που σχεδιάζεται για τους συγκεκριµένους τύπους επαγγελµάτων για να παράσχει µια 
εναλλακτική λύση στις πανεπιστηµιακές σπουδές. 
 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
Από τον Ιούλιο του 2003, το πανεπιστήµιο του Λουξεµβούργου έχει αποκτήσει µια νέα δοµή 
περιλαµβάνοντας τα Centre Universitaire de Luxembourg (πανεπιστηµιακό κέντρο του 
Λουξεµβούργου), Institut Supérieur de Technologie (ανώτερο τεχνολογικό ίδρυµα), το Institut 
supérieur d’études et de recherches pédagogiques (ίδρυµα για τις υψηλότερες σπουδές και την έρευνα 
στη διδασκαλία), τα Institut d’études éducatives et sociales (ίδρυµα για τις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές σπουδές). 
Το  πανεπιστήµιο   του Λουξεµβούργου  παρέχει  επίσης  τη µεταπτυχιακή  εκπαίδευση.    
Εκτός από το πανεπιστήµιο του Λουξεµβούργου υπάρχει µια δύο ετών υψηλότερη επαγγελµατική 
κατάρτιση που οδηγεί στο δίπλωµα ενός υψηλότερου τεχνικού (Brevet de technicien supérieur – BTS) 
στις εµπορικές επιστήµες ή στις τέχνες. 
 
ΜΑΛΤΑ 
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση προσφέρεται στο πανεπιστήµιο της Μάλτας, Το πανεπιστήµιο προσφέρει 
επίσης και σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου. 
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ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
Οι Κάτω Χώρες έχουν ένα διπλό σύστηµα  τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
- πανεπιστηµιακή εκπαίδευση (wetenschappelijk onderwijs = WO), που προσφέρεται  από  τα 
πανεπιστήµια 
- υψηλότερη επαγγελµατική εκπαίδευση (hoger beroepsonderwijs = HBO), που προσφέρεται  από τα 
ιδρύµατα HBO (hogescholen: πανεπιστήµια   της επαγγελµατικής  εκπαίδευσης). 
 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Τέσσερα πανεπιστήµια, έξι ειδικευµένα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, 26 πανεπιστηµιακά κολέγια, δύο 
πανεπιστηµιακά κολέγια των τεχνών, και 30 ιδιωτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρέχουν 
την τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Πορτογαλία περιλαµβάνει την πανεπιστηµιακή και πολυτεχνική 
εκπαίδευση και παρέχεται από τα δηµόσια, ιδιωτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η 
τριτοβάθµια εκπαίδευση πραγµατοποιείται στα κρατικά πανεπιστήµια και το πολυτεχνείο. Η ιδιωτική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση διοργανώνεται στα πανεπιστήµια, τα όχι ενσωµατωµένα πανεπιστηµιακά 
κολέγια, τα πολυτεχνικά ιδρύµατα και σχολεία τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
ΣΚΟΤΙΑ 
Υπάρχουν είκοσι ένα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (HEIs), περιλαµβάνοντας δεκατέσσερα 
πανεπιστήµια και επτά άλλα ιδρύµατα. Προσφέρουν τα πανεπιστηµιακά και µη πανεπιστηµιακά 
προγράµµατα επιπέδων (degrees/sub-degrees). Οι σειρές µαθηµάτων σε επίπεδο τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (κυρίως υψηλότερη εθνική βεβαίωση, υψηλότερο εθνικό δίπλωµα ή και τα δύο) 
προσφέρονται επίσης από όλα τα κολέγια µετα-δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και υπάρχουν στενοί 
συνεργάσιµοι δεσµοί µεταξύ των δύο τοµέων. 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ  
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνει την πανεπιστηµιακή και µη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Η 
µη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση περιλαµβάνει το Enseñanzas Artísticas de grado superior, (υψηλού 
επιπέδου αισθητική αγωγή), το Formación Profesional Específica de grado superior (υψηλού επιπέδου 
συγκεκριµένη επαγγελµατική κατάρτιση) και τις σπουδές που οδηγούν στο ανώτερο πιστοποιητικό 
αθλητικών τεχνικών. 
Η πανεπιστηµιακού επιπέδου εκπαίδευση προσφέρεται  σε Facultades Universitarias 
(πανεπιστηµιακές σχολές), Escuelas Técnicas Superiores (υψηλότερα τεχνικά κέντρα εκπαίδευσης), 
και Escuelas Universitarias (πανεπιστηµιακά κέντρα σπουδών πρώτου κύκλου).  Το Conservatorios 
Superiores (υψηλότερες ακαδηµίες µουσικής) και το Escuelas Superiores (υψηλότερα σχολεία) είναι 
τα δηµόσια ιδρύµατα που παρέχουν την υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική εκπαίδευση. Γενικά, τα 
ιδρύµατα που διδάσκουν  την Formación Profesional Específica de grado superior (υψηλού επιπέδου 
συγκεκριµένη επαγγελµατική κατάρτιση) είναι τα ίδια µε αυτά που παρέχουν την ενδιάµεση κατάρτιση 
επιπέδων.  
 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχεται στα πανεπιστήµια  (universitet)   και τα πανεπιστηµιακά κολέγια 
(högskola). 
 
ΑΓΓΛΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης περιλαµβάνουν τα πανεπιστήµια, τα κολέγια τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και έναν µικρό αριθµό πανεπιστηµιακών κολεγίων.  
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Μέγεθος τάξης / οµαδοποίηση µαθητών 
 Χώρες Μέγεθος τάξης (Πλήθος µαθητών) Οµαδοποίηση µαθητών 

Αυστρία 
Πρωτοβάθµια : < 30  και  10  > 
∆ευτεροβάθµια <20 

Κατά ηλικία. 
Σε µερικές περιπτώσεις µε βάση τη ικανότητα 
στα Γερµανικά, µαθηµατικά και ξένη γλώσσα. 

Γερµανόφωνη 
Κοινότητα του 

Βελγίου 

 Συνήθως κατά ηλικία. 
Όταν οι µαθητές είναι λίγοι υπάρχουν και 
µικτές τάξεις 

Γαλλική 
Κοινότητα του 

Βελγίου 

 Κατά ηλικία 

∆ανία 28 µαθητές Κατά ηλικία 

Φινλανδία 

∆εν υπάρχει κανονισµός Κατά ηλικία 
Όπου χρειάζεται, οι µαθητές των 
διαφορετικών ηλικιών µπορούν να διδαχθούν 
µαζί, ιδιαίτερα στα µικρά σχολεία 

Γαλλία 

∆εν υπάρχει κανονισµός αλλά ο µέσος 
όρος είναι 25 µαθητές ανά τάξη στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 24 µαθητές στα 
collèges, 28 µαθητές  στα lycées généraux 
et technologiques και 20  µαθητές στα 
lycées professionnels 

Κατά ηλικία 

Γερµανία Κατά µέσο όρο 22 στην πρωτοβάθµια. 
Κατά µέσο όρο 24 στην δευτεροβάθµια. 

Κατά ηλικία 

Ελλάδα Στην πρωτοβάθµια 15-30. 
Στη δευτεροβάθµια µέχρι 30. 

Κατά ηλικία 

Ιταλία Περίπου 25 µαθητές Κατά ηλικία 
Λουξεµβούργο Περίπου µεταξύ 17 µε 25. Κατά ηλικία 

Μάλτα 
Πρωτοβάθµια 30 µαθητές 
∆ευτεροβάθµια 25 
Στα πρακτικά µαθήµατα 15. 

Τα πρώτα τέσσερα έτη κατά ηλικία. 
Τα επόµενα µε βάση την απόδοση τους. 

Κάτω Χώρες ∆εν υπάρχει κανονισµός. Κατά ηλικία 

Νορβηγία 

Οι κανόνες σχετικά µε τις τάξεις και το µέγιστο µέγεθος τάξης αντικαταστάθηκαν 
πρόσφατα µε τους κανόνες για την οργάνωση των µαθητών στις παιδαγωγικά κατάλληλες 
οµάδες. Η ιδέα πίσω από αυτήν την αλλαγή είναι ότι ο παλιός κανονισµός είχε ενεργήσει 
ως εµπόδιο στην καλή διδασκαλία. 

Πορτογαλία Πρωτοβάθµια 25 
Στα επόµενα χρόνια 25 µε 28 

Κατά ηλικία 

Σκοτία 

Μέγιστο 33  
Στα πρακτικά µαθήµατα 20. 

Κατά ηλικία αλλά µε κάποια µικτή 
δυνατότητα κατά την κρίση του σχολείου και 
των τοπικών αρχών.  
 

Ισπανία Πρωτοβάθµια 25 
∆ευτεροβάθµια 30 

Κατά ηλικία 

Σουηδία ∆εν υπάρχει κανονισµός  
Αγγλία, Ουαλία 
και Βόρεια 
Ιρλανδία 

Πρωτοβάθµια 30 Πρωτοβάθµια µε βάση την ηλικία. 
∆ευτεροβάθµια µε βάση την απόδοση 
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∆ιάρκεια της σχολικής ηµέρας / εβδοµάδας / έτους 
 Χώρες Σχολική ηµέρα Σχολική Εβδοµάδα Σχολικό Έτος 

Αυστρία 50 λεπτά διαρκεί η διδακτική ώρα. 5 ή 6 ηµέρες  
20 έως 37 µαθήµατα 

215 ηµέρες 

Γερµανόφωνη 
Κοινότητα του 

Βελγίου 

8:00 έως 5:00 
Εκτός Τετάρτης που δεν λειτουργούν 
το απόγευµα 
50 λεπτά διαρκεί η διδακτική ώρα. 

5 µέρες (∆ευτ. – Παρ.) 
28 περίοδοι στην πρωτοβάθµια 
32- 36 περίοδοι στη δευτεροβάθµια 

180-184 ηµέρες 

Γαλλική 
Κοινότητα του 

Βελγίου 

8:00 έως 5:00 
Εκτός Τετάρτης που δεν λειτουργούν 
το απόγευµα 
50 λεπτά διαρκεί η διδακτική ώρα. 

5 µέρες (∆ευτ. – Παρ.) 
28 –31 περίοδοι στην πρωτοβάθµια 
28- 36 περίοδοι στη δευτεροβάθµια 

182  ηµέρες 

∆ανία 45 λεπτά διαρκεί η διδακτική ώρα. 5 µέρες 
20-28 µαθήµατα 

200 ηµέρες 

Φινλανδία  5  ηµέρες  
19 έως 30 µαθήµατα 

190 ηµέρες 

Γαλλία 

55 λεπτά διαρκεί η διδακτική ώρα. 
 

6 µέρες 
26 µονόωρα µαθήµατα στο πρωτοβάθµιο 
επίπεδο και 25,5 έως 30 στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση  

180 ηµέρες 

Γερµανία 
45 λεπτά διαρκεί η διδακτική ώρα. 
 

5 ή 6 ηµέρες 
19-28 µαθήµατα στην πρωτοβάθµια 
28-30 δευτεροβάθµια 

188-208  ηµέρες 

Ελλάδα 40-50  λεπτά διαρκεί η διδακτική ώρα. 5 µέρες 
25-30 µαθήµατα 

195 ηµέρες 

Ιταλία 
 5  ηµέρες 

30 ώρες διδασκαλίας 
 

200 ηµέρες 

Λουξεµβούργο 

50-55 λεπτά διαρκεί η διδακτική ώρα. Τα σχολεία είναι ανοικτά δύο πλήρεις 
ηµέρες και δύο µισές ηµέρες 
εβδοµαδιαίως 
Περίπου 30 µαθήµατα  

212 ηµέρες 

Μάλτα 8:30 – 2:30 5 µέρες  

Κάτω Χώρες 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
(8:30 π.µ. , 9:00 π.µ.) – (3:00 µ.µ, 
4:00 µ.µ) µεσηµεριανό διάλειµµα 
60 λεπτά ή 90 λεπτά 
Η σχολική ηµέρα 5,5 ώρες  
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 
50 λεπτά διαρκεί η διδακτική ώρα. 

5 µέρες  
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
22 ωρών / εβδοµάδα (2 πρώτα έτη) 
25 ωρών /εβδοµάδα (τελευταία 6 
έτη). 
 

200 ηµέρες 

Νορβηγία  5 µέρες 
20-30 µαθήµατα 

190 ηµέρες 

Πορτογαλία 

50 λεπτά διαρκεί η διδακτική ώρα. 
στο 3ο  ciclo do ensino básico.  
 

5 µέρες 
26 ώρες στον πρώτο κύκλο και 
µεταξύ 30 και 32 στον 3ο  ciclo do 
ensino básico. 

180 ηµέρες 

Σκοτία  25 ώρες πρωτοβάθµια 
27,5 ώρες δευτεροβάθµια 

190 ηµέρες 

Ισπανία 
60 λεπτά διαρκεί η διδακτική ώρα 5 µέρες 

25 µαθήµατα πρωτοβάθµια 
30 µαθήµατα δευτεροβάθµια 

180  π/βάθµια 
175 δ/βάθµια 

Σουηδία 
Αποφασίζει το σχολείο τη διάρκεια της 
σχολικής ηµέρες δεν πρέπει να ξεπερνά 
τις 8 ώρες 

5 µέρες 178 ηµέρες 

Αγγλία, Ουαλία 
και Βόρεια 
Ιρλανδία 

 5 µέρες 
Ώρες µαθηµάτων : 21 (για ηλικίες 5 - 7 
ετών), 23,5 (για ηλικίες 8 - 11 ετών) και 
24 (για ηλικίες 12 - 16 ετών) 

190 ηµέρες 





Τύποι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθµια – ∆ευτεροβάθµια) και Μετα-δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
ΑΥΣΤΡΙΑ 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια – ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 9 έτη 
(Volksschule ή Grundschule) - πρωτοβάθµια εκπαίδευση 6-10 
Κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
Volksschule (ανώτερο αρχικό επίπεδο)  
Hauptschule (δευτεροβάθµια  γενική  εκπαίδευση)  
Allgemein bildende höhere Schule (δευτεροβάθµια ακαδηµαϊκή εκπαίδευση  – κατώτερο επίπεδο) 

10-14 

Βαθµός 9 
Polytechnische Schule (προ-επαγγελµατικό έτος) 
Ή οποιαδήποτε άλλη ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

Άνω των 14 

Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση  
Allgemein bildende höhere Schule (δευτεροβάθµια ακαδηµαϊκή εκπαίδευση – ανώτερο επίπεδο) 
Polytechnische Schule (προ-επαγγελµατικό έτος) 
Berufsbildende mittlere Schule (τεχνική και επαγγελµατική σχολή) 
Berufsbildende höhere Schule (τεχνικό και επαγγελµατικό κολέγιο) 
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik/ Sozialpädagogik (σχολεία για την κατάρτιση των δασκάλων παιδικών σταθµών 
και του µη εκπαιδευτικού προσωπικού στο χώρο της εκπαίδευσης) 
Berufsbildende Pflichtschule (µερικής απασχόλησης επαγγελµατική σχολή) 

14*-18 
14*-15 
14+* 

14*-19 
14*-19 

 
15+ 

Μετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση  
Kolleg (µετα-δευτεροβάθµια σειρά µαθηµάτων για την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση)  18+
*Αν και οι µαθητές αρχίζουν τις σειρές µαθηµάτων σε αυτά τα σχολεία στην ηλικία των 14 ετών, η υποχρεωτική εκπαίδευση τελειώνει 
όταν είναι 15 ετών. 

 

  
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια – ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 10 - 12 έτη 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 6 - 12 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 12 - 16 ή 18 
Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση  
Πλήρους απασχόλησης δευτεροβάθµια εκπαίδευση 15 - 18/19 
Μερικής απασχόλησης δευτεροβάθµια εκπαίδευση 15/16 - 18/19 
Μαθητεία/κατάρτιση 15/16 - 18/19 
Μετα-δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση 18 – 21 
  
  
  



Συγκριτική µελέτη της δοµής των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην Ευρώπη 
 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 10 - 12 έτη 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 6 - 12 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 12-15/16 ή 18 
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
Block release (sandwich) courses  15/16-18/ 19 
Μαθητεία/κατάρτιση 15/16-18/19 
  

∆ΑΝΙΑ 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 9 έτη 
Folkeskole Πρωτοβάθµια και κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση  7-16/17
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
Γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
Almengymnasiale uddannelser (Gymnasium and HF) 
Erhvervsgymnasiale uddannelser (HTX and HHX) 

 
16-19 
17-19 

Επαγγελµατική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
Επαγγελµατική εκπαίδευση (EUD) 
Βασική κοινωνική εκπαίδευση και κατάρτιση υγείας (Sosu) 
Γεωργική, θαλάσσια εκπαίδευση κ.λπ. 

16-19 
 

  
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 9 έτη 
Peruskoulu/Grundskola (Comprehensive school)  
Forms 1-6 7-12 
Forms 7-9 13-16 
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
Lukio/Gymnasium (γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση)  
Ammatillnen oppilaitos/Yrkesläroanstalt (επαγγελµατικό ανώτερο δευτεροβάθµιο ίδρυµα) 16-19 
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ΓΑΛΛΙΑ 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 10 έτη 
école élementaire (πρωτοβάθµια εκπαίδευση) 6 - 11 
college (κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 11 - 15 
lycée d'enseignement général et technologique (γενικό και τεχνολογικό lycée) (ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 15 - 16 
lycée professionnel (επαγγελµατικό lycée) (ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 15 - 16 
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
lycée d'enseignement général et technologique (γενικό και τεχνολογικό lycée) (ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 16 - 18 
lycée professionnel (επαγγελµατικό lycée) (ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 16 - 19 
  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 9 έτη 
Grundschule (πρωτοβάθµια εκπαίδευση)  6-10  (6-12, Βερολίνο & 

Βρανδεµβούργο) 
Κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
- Orientierungsstufe (‘orientation’ φάση µέσα στους διαφορετικούς σχολικούς τύπους ή ως χωριστή οργανωτική µονάδα) 
- Gymnasium/Realschule/Hauptschule/Gesamtschule/ Τύποι σχολείων που προσφέρουν διάφορες πορείες της εκπαίδευσης 

όπως Mittelschule 

 
10-12  

12-15/16  

Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση  15/16-18/19  
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
Γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Gymnasiale Oberstufe) στους ακόλουθους σχολικούς τύπους: 
Gymnasium/Berufliches Gymnasium/ Fachgymnasium/ Gesamtschule 16-19 

Επαγγελµατική εκπαίδευση 
Berufsfachschule (πλήρους απασχόλησης επαγγελµατική σχολή) 
Fachoberschule 
Duales System (∆ιπλό σύστηµα: µερικής απασχόλησης επαγγελµατική σχολή + εκµάθηση πάνω στη δουλειά) 

15/16-18/19  
 15/16-18 

16-18 
15/16-18/19 

  
ΕΛΛΑ∆Α 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 9 έτη 
∆ηµοτικό σχολείο (σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης)  6-12 
Γυµνάσιο (κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση)  12-15 
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
Ενιαίο Λύκειο ή Ε.Λ. (comprehensive senior high school)  15-18 
Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια ή T.E.E. (Τεχνικές  επαγγελµατικές  σχολές)   15-18
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή I.E.K. (Μετα-δευτεροβάθµια ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης)  19-20
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ΙΤΑΛΙΑ 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 9 έτη * 
Primo ciclo dell'istruzione (πρώτος κύκλος της εκπαίδευσης)  
Scuola primaria (σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης)  6–11 
Scuola secondaria di I grado (κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση)  11–14 
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
Κλασσική εκπαίδευση 
Liceo classico (κλασσική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 
Liceo scientifico (επιστηµονική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 

14-19 

Καλλιτεχνική εκπαίδευση 
Liceo artistico (καλλιτεχνική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 
Istituti d’arte (σχολεία τέχνης) 

 
14-18 

14–17/19 
Τεχνική εκπαίδευση 
Istituto Tecnico (τεχνικό σχολείο) 

 
14–19 

Επαγγελµατική εκπαίδευση 
Istituto professionale (επαγγελµατική σχολή) 

 
14–17/19 

*Από το σχολικό έτος του 1999/2000, η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική µεταξύ των ηλικιών 6 και 15 ετών.  
  

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 9 έτη 

Spillschoul (προσχολική εκπαίδευση) 4-6  
(για την ηλικία των 6) 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 6-12 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 
  Γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
  Τεχνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

12-15 

Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
Lycée général (γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 15-19 
Lycée technique (τεχνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 
 Ενδιάµεσο στάδιο/ανώτερο στάδιο (2+2 έτη) 
 Ενδιάµεσο στάδιο (3 έτη) 

 
15-19 
15-18 
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ΜΑΛΤΑ 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 9 έτη 
Πρωτοβάθµιο επίπεδο 5 –11  
∆ευτεροβάθµιο επίπεδο 11-16  
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
Κατώτερο κολέγιο 16 – 18  
Ίδρυµα τουριστικών σπουδών 16 – 21  
Κολέγιο της Μάλτας των τεχνών, της επιστήµης και της τεχνολογίας 16 – 20  
  

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 12 έτη 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση (Primair onderwijs)  
Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελείται από το Basisschool (σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης) και το Speciale school voor 
basisonderwijs (ειδικό  σχολείο  για  την πρωτοβάθµια  εκπαίδευση) 

5-12 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (Voortgezet onderwijs) 
Προ-πανεπιστηµιακή εκπαίδευση (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, αποτελούµενη  από το gymnasium και 
atheneum – VWO) 
Ανώτερη γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Hoger algemeen voortgezet onderwijs – HAVO) 
Προ-επαγγελµατική δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) 
Ειδική δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Speciaal voortgezet onderwijs) 

 
12-18 

 
12-17 
12-16 

12-18/20 
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
Προ-πανεπιστηµιακή  εκπαίδευση (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs – VWO) 
Ανώτερη  γενική  δευτεροβάθµια  εκπαίδευση (Hoger algemeen voortgezet onderwijs – HAVO) 
∆ευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση (Middelbaar beroepsonderwijs – MBO) 

12-18  
12-17  

16-17/18/19/20  
  

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 10 έτη 
Grunnskole (Αρχική και κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση)  
Barnetrinnet (Πρωτοβάθµιο στάδιο)  

6 – 16  
6 – 9  

Mellomtrinnet (Ενδιάµεσο στάδιο)  10 – 12  
Ungdomstrinnet (Κατώτερο δευτεροβάθµιο στάδιο)  13 – 16  
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
Videregående skole (Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 16 – 19  
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 9 έτη 
Ensino básico (βασική εκπαίδευση): 
Escolas básicas 

Πρώτος κύκλος: 6-10   
∆εύτερος κύκλος: 10-12 
Τρίτος κύκλος: 12-15  

Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
Κανονική εκπαίδευση 
- Γενικές σειρές µαθηµάτων 
- Τεχνολογικές σειρές µαθηµάτων 
Επαγγελµατική εκπαίδευση 
Εξειδικευµένη καλλιτεχνική εκπαίδευση 

15-18  
(10η, 11η και 12η 

forms) 

Εκπαίδευση ενηλίκων 
Άνω των 18  

(10η, 11η και 12η 
forms) 

  
ΣΚΟΤΙΑ  

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 11 έτη 
Σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 5–12  
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 12–16  
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
παρέχεται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και σε 46 κολέγια µετα-δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
Η επαγγελµατική κατάρτιση προσφέρεται επίσης από τους ανεξάρτητους εκπαιδευτές και από τους εργοδότες στον εργασιακό 
χώρο. 

Άνω των 16 

  
ΙΣΠΑΝΙΑ 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 10 έτη 
Educación Primaria (πρωτοβάθµια εκπαίδευση)  6-12 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO, ή κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 12-16 
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
Bachillerato (γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση)  16-18 
Formación Profesional Específica de grado medio (ενδιάµεση συγκεκριµένη επαγγελµατική κατάρτιση επιπέδων)  16-18 
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 9 έτη 
Grundskola (πρωτοβάθµια και κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση)  6/7-15/16
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
Gymnasieskola (ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 16-19 
  

ΑΓΓΛΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια –  ∆ευτεροβάθµια) ∆ιάρκεια 11 έτη 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 5 - 11 (Αγγλία/Ουαλία) 

4 - 11 (Βόρεια Ιρλανδία) 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 11 - 16 ή 18 
Μετα-υποχρεωτική (Ανώτερη δευτεροβάθµια)  
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 16 - 18 
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