ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ERASMUS
Βασικός σκοπός της Σχολής είναι η προαγωγή και η μετάδοση γνώσης
στους σπουδαστές με την έρευνα και διδασκαλία της Στρατιωτικής επιστήμης και
τεχνολογίας, καθώς επίσης και των συναφών θεωρητικών, θετικών και
εφαρμοσμένων επιστημών. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη των στρατιωτικών αρετών
και της στρατιωτικής αγωγής, στο πλαίσιο διαμόρφωσης αξιωματικών με
στρατιωτική συνείδηση μόρφωση ανώτατου επιπέδου καθώς και κοινωνική,
πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντας τα εφόδια για να
καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
Επιπρόσθετα, στόχος είναι η αυτοτελής από κοινού διοργάνωση με τα
πανεπιστήμια προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών όπως και η διεξαγωγή
επιστημονικής έρευνας σε τομείς ενδιαφέροντος των ενόπλων δυνάμεων.
Η Σχολή εδώ και δεκαετίες έχει αναλάβει την εκπαίδευση δοκίμων (cadets)
ξένων χωρών οι οποίοι με την αποφοίτησή τους επιστρέφουν στις χώρες τους. Η
εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών οι οποίες
συνάπτονται από τα αρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Στην
παρούσα φάση η Σχολή έχει αναλάβει την εκπαίδευση αξιωματικών από την
Αλβανία, την Αρμενία, το Αφγανιστάν, τη Βοσνία, τη Ζιμπάμπουε, την Ιορδανία, τη
Λιβύη, το Μαυροβούνιο, τη Μολδαβία, τη Νιγηρία, τη Συρία και τη Σενεγάλη.
Διαχρονική και ιδιαζόντως σημαντική είναι η συνεργασία με την Κυπριακή
Δημοκρατία, η οποία αποτελεί και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός των
ανωτέρω συνεργασιών στο πλαίσιο των διακρατικών συμφωνιών, είναι η
υποβοήθηση κρατών στον τομέα της εκπαίδευσης, όταν αυτά δε διαθέτουν τις
ανάλογες υποδομές, η προώθηση του ελληνικού στοιχείου στη στρατιωτική
εκπαίδευση και η προβολή της ευρωπαϊκής αντίληψης στα θέματα ασφάλειας και
άμυνας.
Η επιλογή συνεργασιών γίνεται βάσει της δυνατότητας συμμετοχής και
προσφοράς στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και δε χαρακτηρίζεται από
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Είναι σημαντικό για τη Σχολή να συμμετέχει
σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προκειμένου να εντάσσει νέες πρακτικές στον τρόπο εκπαίδευσης και να προάγει
τη διεθνή συνεργασία. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά
προγράμματα εκπαίδευσης για να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της κοινής
πολιτικής σε θέματα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης. Για το λόγο αυτό, η
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Σχολή προσπαθεί να συμμετέχει ενεργά στο πλαίσιο του Military Erasmus, το
οποίο αποτελεί τη σημαντικότερη πρωτοβουλία για την συνεργασία σπουδαστών,
αξιωματικών και καθηγητών των ευρωπαϊκών στρατιωτικών ακαδημιών.
Η εκπαίδευση των νέων αξιωματικών αποτελεί την σημαντικότερη
προτεραιότητα για τη Σχολή, διατηρώντας τη μακροχρόνια παράδοση στον τομέα
της εκπαίδευσης καθώς αποτελεί το αρχαιότερο Ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η
συμμετοχή και η διεύρυνση των διαπανεπιστημιακών συνεργασιών και σχέσεων,
είναι αυτή που μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην ανάπτυξη νέων κοινών
επιστημονικών μεθόδων εκπαίδευσης και έρευνας. Είναι σημαντικό για τους
σπουδαστές όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, να μπορέσουν να συμμετάσχουν,
αρχικά σε προγράμματα ανταλλαγής μίας έως δύο εβδομάδων στο πλαίσιο της
προπτυχιακής τους εκπαίδευσης, έτσι ώστε στο μέλλον να δοθεί η δυνατότητα
συμμετοχής σε μεγαλύτερα προγράμματα, από πλευράς διάρκειας, ή ακόμα και σε
αντίστοιχα μεταπτυχιακά. Για να επιτευχθεί όμως αυτό είναι απαραίτητη η συνεπής
συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και του εκπαιδευτικού προσωπικού της
(ακαδημαϊκού και στρατιωτικού). Η παραπάνω διαδικασία θα επιφέρει μεγάλα
οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα προάγει
ουσιαστικά ένα νέο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης των αξιωματικών των ευρωπαϊκών
χωρών.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την συμμετοχή της Σχολής στο
Erasmus+ είναι:
Η βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης μέσα από τη χρήση
1.
ψηφιακής εκπαίδευσης και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας.
Στρατηγικές συμπράξεις με στρατιωτικές ακαδημίες αλλά και
2.
πανεπιστημιακά ιδρύματα άλλων χωρών στον τομέα της εκπαίδευσης, της
έρευνας αλλά και στο επίπεδο των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της
καινοτομίας στις μεθόδους εκπαιδεύσεως.
Η επίτευξη της όσο το δυνατόν ποιοτικότερης και αποδοτικότερης
3.
εκπαίδευσης μέσω αυτών των συνεργασιών.
Η απόκτηση εμπειριών και η διεύρυνση του τρόπου αντίληψης της
4.
εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω των ανταλλαγών και των συνεργασιών στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού συστήματος.
Η συμβολή στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τρόπου σκέψης των
5.
νέων ανθρώπων με στόχο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Η βελτίωση των τεχνολογικών γνώσεων στον τομέα της βιομηχανίας
6.
μέσω των αντίστοιχων ανταλλαγών σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού
(στρατιωτικό και ακαδημαϊκό).
Η τελειοποίηση της κατάρτισης του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω
7.
της συστηματικής συμμετοχής στα προγράμματα το Erasmus+.
Η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις
ανταλλαγές μαθητών και καθηγητών καθώς έτσι διευρύνονται σημαντικά οι
γνωστικοί ορίζοντες των συμμετεχόντων. Σε αυτό μπορεί να συνδράμει θετικά και
η αμφίδρομη επιρροή με τα πολιτιστικά στοιχεία άλλων χωρών.
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Η βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης αλλά και η σύνδεσή της με τις
στρατιωτικές εφαρμογές αποτελεί κυρίαρχο στόχο καθώς έτσι τα διδασκόμενα
αντικείμενα είναι αυτά που αποτελούν τα κυριότερα εφόδια στην επαγγελματική
εξέλιξη των νέων αξιωματικών. Σε αυτό το σκοπό είναι σημαντική η συνδρομή
του εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο μέσα από τις διαδικασίες ανταλλαγών
μπορεί να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις εμπειρίες του.
Μέσω της κινητικότητας σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού, η
οποία μπορεί να ενδυναμώσει τις σχέσεις των ευρωπαίων αξιωματικών και
καθηγητών, μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη και βελτίωση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης προσφέροντας σημαντικά στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης με την εγκαθίδρυση ενός συμπαγούς ευρωπαϊκού συστήματος
αλληλεπίδρασης.
Η ανταλλαγή σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού στο πλαίσιο του
Erasmus+ θα ενδυναμώσει σημαντικά τους τομείς εκπαίδευσης, έρευνας και
καινοτομίας, καθώς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα μπορέσουν να ανταλλάξουν
γνώση και εμπειρίες σχετικές με εκπαιδευτικές μεθόδους, ερευνητικές
διαδικασίες, αλλά και νέες προοπτικές βελτίωσης σε συνδυασμό με τα
παραπάνω.
Με την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης εκτός ότι
υποβοηθάται η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενισχύεται σημαντικά ο
τρόπος με τον οποίο παρέχεται οικονομική υποστήριξη στα εκπαιδευτικά
ιδρύματα στο πλαίσιο της λειτουργίας τους αυτής, με αποτέλεσμα τα ιδρύματα
αυτά να μην εξαρτώνται μόνο από τις κρατικές παροχές και στο πλαίσιο
συμμετοχής τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα να είναι δυνατή η εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με την απόδοση της οικονομικής υποστήριξης που
παρέχεται.
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