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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ευρώπη βρίσκεται, επιτέλους, καθοδόν για να γίνει, χωρίς αιµατοχυσίες, µια µεγάλη
οικογένεια… ήπειρος των ανθρωπιστικών αξιών… της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και
πάνω από όλα της ποικιλοµορφίας, έννοιας που εγκλείει το σεβασµό των γλωσσών, των
πολιτισµών και των παραδόσεων του άλλου.
(∆ήλωση του Λάκεν)
1.

Tο πλαίσιο

Οι λαοί της Ευρώπης οικοδοµούν µια ενιαία Ένωση αποτελούµενη από πολλά διαφορετικά
έθνη, πολιτισµούς και γλωσσικές οµάδες· η Ένωση αυτή οικοδοµείται γύρω από την ισότιµη
ανταλλαγή ιδεών και παραδόσεων και θεµελιώνεται στην αµοιβαία αποδοχή λαών µε
διαφορετική µεν ιστορία αλλά κοινό µέλλον.
Μέσα σε ελάχιστο διάστηµα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγµατοποιήσει τη σηµαντικότερη
διεύρυνσή της µέχρι σήµερα. Στη νέα Ένωση θα ζουν 450 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι από
διαφορετικά εθνικά, πολιτισµικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Θα είναι σηµαντικότερο από
ποτέ άλλοτε να διαθέτουµε τις αναγκαίες δεξιότητες για να κατανοούµε τους γείτονές µας και
να επικοινωνούµε µε αυτούς.
Η δηµιουργία ενός κοινού χώρου για την αρµονική συµβίωση µε ταυτόχρονη διατήρηση της
ατοµικότητας και της πολυµορφίας όλων προϋποθέτει την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες
επιτρέπουν την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ όλων των µερών και την καλύτερη
αµοιβαία κατανόηση. Η εκµάθηση και η οµιλία άλλων γλωσσών µας ενθαρρύνει να είµαστε
περισσότερο ανοικτοί στους άλλους, στους πολιτισµούς και στις απόψεις τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδοµείται στη βάση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών, των
κεφαλαίων και των υπηρεσιών της. Ένας πολίτης µε καλές γνώσεις ξένων γλωσσών έχει
περισσότερες δυνατότητες να αξιοποιήσει την ελευθερία εργασίας ή σπουδών σε ένα άλλο
κράτος µέλος.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας για την οικονοµική, κοινωνική και
περιβαλλοντική ανανέωση, η οποία δροµολογήθηκε το Μάρτιο του 2001, η Ένωση οικοδοµεί
µια κοινωνία µε βάση τη γνώση ως καθοριστικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου της να
καταστεί η περισσότερο ανταγωνιστική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο έως το τέλος της
δεκαετίας. Η εκµάθηση άλλων γλωσσών συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού
βελτιώνοντας τις γνωστικές δεξιότητες και ενισχύοντας τις δεξιότητες που έχει ο σπουδαστής
στη µητρική του γλώσσα, συµπεριλαµβανοµένης της γραφής και της ανάγνωσης.
Επίσης στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να αναπτύξει
το επιχειρηµατικό πνεύµα και τις δεξιότητες των πολιτών της ΕΕ (για παράδειγµα µέσω του
Ευρωπαϊκού Χάρτη των Μικρών Επιχειρήσεων1 καθώς και του πράσινου βιβλίου για την
επιχειρηµατικότητα). Οι στόχοι αυτοί θα µπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα εάν η
εκµάθηση γλωσσών προωθηθεί αποτελεσµατικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φροντίζοντας ώστε
οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης να διαθέτουν τις διαπολιτιστικές και γλωσσικές
δεξιότητες που χρειάζονται για να είναι αποτελεσµατικοί στην παγκόσµια αγορά.
1

Ο οποίος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Santa Maria da Feira, στην Πορτογαλία, στις
18-19 Ιουνίου 2000.
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Η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των πολιτών θα είχε θετικές συνέπειες σε πολλές
άλλες πολιτικές που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εν συντοµία, η ικανότητα κατανόησης και επικοινωνίας σε άλλες γλώσσες αποτελεί βασική
δεξιότητα για όλους τους ευρωπαίους πολίτες.
Οι γλωσσικές δεξιότητες κατανέµονται ανοµοιόµορφα µεταξύ των χωρών και των
κοινωνικών οµάδων2. Το φάσµα των ξένων γλωσσών που οµιλούνται από τους Ευρωπαίους
είναι περιορισµένο και περιλαµβάνει κυρίως τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερµανικά και τα
ισπανικά. Η εκµάθηση µιας lingua franca (κοινής γλώσσας συνεννόησης) και µόνον δεν
αρκεί. Κάθε ευρωπαϊκός πολίτης πρέπει να διαθέτει σηµαντική ικανότητα επικοινωνίας σε
τουλάχιστον δύο άλλες γλώσσες διαφορετικές από τη µητρική του/της. Ο στόχος αυτός είναι
φιλόδοξος, όµως η πρόοδος που έχουν πραγµατοποιήσει ήδη αρκετά κράτη µέλη δείχνει ότι
είναι απολύτως εφικτός.
Το ευρωπαϊκό έτος γλωσσών 2001 κατέδειξε µια πληθώρα τρόπων για την προώθηση της
εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας. Το Μάρτιο του 2002 στη Βαρκελώνη
οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναγνώρισαν την ανάγκη ανάληψης δράσης από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη για τη βελτίωση της εκµάθησης γλωσσών· ζήτησαν τη
λήψη περαιτέρω µέτρων για τη βελτίωση της απόκτησης των βασικών δεξιοτήτων, ιδίως
µέσω της διδασκαλίας τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών σε όλους τους µαθητές από πολύ
νεαρή ηλικία.
Το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2000 κάλεσε να ληφθούν
µέτρα για την προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας. Στις 14
Φεβρουαρίου 2002 το Συµβούλιο Υπουργών Παιδείας κάλεσε τα κράτη µέλη να αναλάβουν
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για την προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας και της
εκµάθησης γλωσσών και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει τις προτάσεις της
σε αυτούς τους τοµείς.
Το παρόν σχέδιο αποτελεί την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το αίτηµα.
Πρέπει να αναγιγνώσκεται από κοινού µε το Έγγραφο ∆ιαβούλευσης µε τίτλο «Προώθηση
της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας» (SEC 2002 12343) το οποίο
παρουσιάζει τη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πλαίσιο για τις προτεινόµενες
ενέργειες.
2.

∆ιαβουλεύσεις

Κατά την κατάρτιση του παρόντος σχεδίου δράσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγµατοποίησε
ευρεία δηµόσια διαβούλευση µε τη συµµετοχή των άλλων ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων,
των αρµόδιων εθνικών υπουργείων, ενός ευρέος φάσµατος οργανώσεων που
αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών καθώς και του ευρέος κοινού. Το έγγραφο
διαβούλευσης ήταν διαθέσιµο στο διαδίκτυο σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Υποβλήθηκαν περισσότερες από 300 ουσιαστικές παρατηρήσεις για το έγγραφο
διαβούλευσης. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε µε διάσκεψη των αντιπροσώπων της
κοινωνίας των πολιτών, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 10 Απριλίου 2003.

2

3

Λεπτοµερέστερες πληροφορίες για τις διαφορές µεταξύ των κρατών µελών είχαν περιληφθεί στα
πληροφοριακά έγγραφα που συνόδευσαν τη διαδικασία διαβούλευσης· είναι ακόµα διαθέσιµες στη
διεύθυνση http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/consult_en.html#background
∆ιαθέσιµο στη διεύθυνση
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/consult_en.html#consult
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωµοσύνη της σε όλες τις οργανώσεις
και τα άτοµα που µπήκαν στον κόπο να κάνουν σχόλια και να υποβάλουν προτάσεις. Πλήρης
έκθεση για τη διαδικασία της διαβούλευσης και συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων
της καθώς και των εργασιών της διάσκεψης, θα δηµοσιευθούν ξεχωριστά στον εξυπηρετητή
Europa.
Γενικά οι ερωτηθέντες ενέκριναν την ουσία της ανάλυσης της Επιτροπής για την παρούσα
κατάσταση και τις προτάσεις της για το µέλλον. Υπήρξε, για παράδειγµα, συµφωνία σχετικά
µε την ανάγκη να διαδοθούν τα οφέλη της πολυγλωσσίας σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες
µέσω της δια βίου εκµάθησης γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία. Έτυχαν ευρείας υποστήριξης
οι απόψεις ότι τα αγγλικά και µόνον δεν αρκούν, και ότι πρέπει να προσφέρεται διδασκαλία
σε µια µεγάλη ποικιλία γλωσσών. Τονίστηκε η χρησιµότητα των εθνικών ευρωπαϊκών
προγραµµάτων τα οποία προωθούν την κινητικότητα των σπουδαστών και των διδασκόντων
γλωσσών και άλλες µορφές επαφών µεταξύ των πολιτών. Ευρύτατης υποστήριξης έτυχε η
ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας της γλωσσικής διδασκαλίας. Πολλοί θεώρησαν αναγκαία
την ύπαρξη περισσότερο αποτελεσµατικών µηχανισµών για την εξασφάλιση της διαφάνειας
των πιστοποιητικών γνώσης γλωσσών. ∆όθηκε έµφαση στο δυναµικό που υπάρχει για να
καταστούν οι ευρωπαϊκές πόλεις και κωµοπόλεις περισσότερο «φιλικές προς τις γλώσσες»,
στις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης των υποτίτλων για την εκµάθηση γλωσσών και στη
σηµασία της ανάληψης δράσης υπέρ των λεγόµενων «περιφερειακών» και «µειονοτικών»
γλωσσικών κοινοτήτων. Πολλοί ερωτηθέντες συµφώνησαν µε την ανάγκη να µελετήσει κάθε
χώρα τις γλωσσικές της ανάγκες και να καθορίσει τη δική της γλωσσική πολιτική.
Η διαβούλευση κατέδειξε την ύπαρξη ευρείας συναίνεσης όσον αφορά την ανάγκη να
αναληφθεί περαιτέρω δράση τώρα για τη βελτίωση της γλωσσικής διδασκαλίας και για την
προαγωγή της γλωσσικής πολυµορφίας στην Ευρώπη. Οι απόψεις των ερωτηθέντων έχουν
ληφθεί υπόψη στο παρόν σχέδιο δράσης.
3.

Κοινές ευθύνες

Η εκµάθηση γλωσσών και η γλωσσική πολυµορφία αποτελούν εκ φύσεως θέµατα που
µπορούν να αντιµετωπιστούν µε διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικά επίπεδα.
Ο ρόλος των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών
Οι αρχές των κρατών µελών είναι κατ’ εξοχήν αρµόδιες να δώσουν νέα ώθηση στη γλωσσική
διδασκαλία λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και πολιτικές, στο πλαίσιο των
ευρύτερων ευρωπαϊκών στόχων.
Το Συµβούλιο της Ευρώπης ενθαρρύνει τα κράτη µέλη του να αναλογισθούν αυτές τις
ευθύνες θεσπίζοντας µια «γλωσσική δοκιµασία» προκειµένου να χαράξουν γλωσσικές
εκπαιδευτικές πολιτικές που συµβάλλουν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την
ανάπτυξη της δηµοκρατικής συνείδησης των πολιτών στην Ευρώπη.
Στο έργο τους µε τίτλο «Οι συγκεκριµένοι στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης»4, τα κράτη µέλη υιοθέτησαν κοινούς στόχους, τους οποίους επιδιώκουν να
επιτύχουν καθορίζοντας δείκτες και κριτήρια αναφοράς, διαδίδοντας τις ορθές πρακτικές και
πραγµατοποιώντας αξιολογήσεις οµοτίµων. Έχουν καθορίσει τη βελτίωση των γλωσσικών

4

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το λεπτοµερές πρόγραµµα εργασίας για τη διαδικασία αυτή:
έγγραφο 5980/01 του Συµβουλίου, 14 Φεβρουαρίου 2001 http://register.consilium.eu.int/pdf/en/01/
st05/05980en1.pdf
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δεξιοτήτων ως προτεραιότητα. Αυτό το πρόγραµµα εργασίας, µε το οποίο τα κράτη µέλη
συµφωνούν να βαδίσουν προς την ανάπτυξη βασικών πτυχών της γλωσσικής πολιτικής και
πρακτικής, θα παράσχει, εποµένως, το πλαίσιο για πολλές από τις ενέργειες που απαιτούνται
σε επίπεδο κρατών µελών για την προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής
πολυµορφίας.
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τοµέα δεν είναι να υποκαταστήσει τη δράση
των κρατών µελών, αλλά να την υποστηρίξει και να την συµπληρώσει. Έχει ως αποστολή να
τα βοηθήσει να αναπτύξουν ποιοτική εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση µέσω της
συνεργασίας και των ανταλλαγών και να προωθήσει την ανάπτυξη εκείνων των τοµέων που
µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τον καλύτερο τρόπο σε επίπεδο Ένωσης. Γι' αυτόν ακριβώς
το λόγο το κύριο ερώτηµα στη διαδικασία διαβούλευσης ήταν: «µε ποιους τρόπους θα
µπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ώθηση και να συµπληρώσει τη δράση που
αναλαµβάνεται σε άλλα επίπεδα;».
Τα κύρια µέσα που διαθέτει η Ένωση σε αυτόν τον τοµέα είναι τα χρηµατοδοτικά της
προγράµµατα, ιδίως αυτά στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισµού5.
Τα προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Leonardo Da Vinci επενδύουν συνολικά περισσότερα από
30 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως σε ενέργειες που αφορούν συγκεκριµένα την εκµάθηση
γλωσσών. Κατά την περίοδο 2000 - 2002, το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ χρηµατοδότησε:
–

1.601 κοινά γλωσσικά προγράµµατα στα οποία συµµετείχαν 58.500 σπουδαστές και 6.500
διδάσκοντες·

–

2.440 περιόδους άσκησης για µελλοντικούς καθηγητές ξένων γλωσσών·

–

16.563 υποτροφίες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για καθηγητές ξένων γλωσσών·

–

18 σχέδια για την ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης και για σεµινάρια για καθηγητές ξένων
γλωσσών·

–

εντατικά σεµινάρια γλωσσικής κατάρτισης σε λιγότερο ευρέως χρησιµοποιούµενες και
διδασκόµενες γλώσσες για 3.632 σπουδαστές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης·

–

38 εκπαιδευτικές συµπράξεις και 12 σχέδια συνεργασίας για την προώθηση της εκµάθησης
γλωσσών στην εκπαίδευση ενηλίκων·

–

33 σχέδια για την ανάπτυξη νέων µέσων εκµάθησης γλωσσών ή δοκιµασίας γλωσσικών
γνώσεων· και

–

15 σχέδια για την ενηµέρωση σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της εκµάθησης γλωσσών και για
τη δηµιουργία ευκαιριών για την εκµάθηση γλωσσών από τους πολίτες.

Κατά την ίδια περίοδο, το πρόγραµµα Leonardo Da Vinci χρηµατοδότησε:
–

750 περιόδους ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης στο εξωτερικό για καθηγητές ξένων γλωσσών·

–

56 σχέδια για την ανάπτυξη εργαλείων για την εκµάθηση γλωσσών στην επαγγελµατική
κατάρτιση και στο χώρο εργασίας·

–

5 σχέδια για την ανάπτυξη µεθόδων αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων·

–

4 γλωσσικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις·

–

120.000 διακρατικούς διορισµούς, ανταλλαγές και εκπαιδευτικές επισκέψεις καταρτιζόµενων.
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Τα προγράµµατα, τα οποία έχουν βοηθήσει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες µαθητές,
καταρτιζόµενους, καθηγητές και εκπαιδευτές να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, ή
να αποκτήσουν νέες, και χρηµατοδότησαν την ανάπτυξη καινοτόµων προσεγγίσεων, µεθόδων
και υλικών γλωσσικής διδασκαλίας, βρίσκονται τη στιγµή αυτή σε φάση επανεξέτασης. Τη
στιγµή αυτή πραγµατοποιούνται αναλυτικές γενικές αξιολογήσεις των προγραµµάτων αυτών
και έως το 2003 θα έχει ολοκληρωθεί µια ειδική ανάλυση του αντικτύπου τους στην
προώθηση της εκµάθησης γλωσσών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε η προαγωγή της γλωσσικής εκµάθησης και της
γλωσσικής πολυµορφίας να διατηρήσει και στα επόµενα προγράµµατα την κεντρική θέση
που κατέχει.
Τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται επίσης να αξιοποιήσουν άλλα ευρωπαϊκά προγράµµατα, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να
χρηµατοδοτήσουν προγράµµατα ανάπτυξης στον τοµέα της γλωσσικής διδασκαλίας.
Ωστόσο θα αποτελούσε φενάκη να πιστεύει κανείς ότι τα ευρωπαϊκά προγράµµατα θα
µπορούσαν να φέρουν το κύριο βάρος για την προαγωγή της εκµάθησης γλωσσών και της
γλωσσικής πολυµορφίας· ούτε και θα όφειλαν να το κάνουν: η χρηµατοδότηση που τους
παρέχεται δεν θα µπορούσε ποτέ να υποκαταστήσει τις άµεσες επενδύσεις σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την εκπαιδευτική υποδοµή, για το κατάλληλο µέγεθος
των σχολικών τάξεων, για την κατάρτιση των καθηγητών ή για τις ανταλλαγές, για
παράδειγµα.
4.

Το σχέδιο δράσης

Τα παρόν έγγραφο διαιρείται σε δύο κύρια τµήµατα.
Το µέρος 1 παρουσιάζει το γενικό πλαίσιο και τους κύριους πολιτικούς στόχους που πρέπει
να επιτευχθούν. Το έγγραφο διαβούλευσης εντόπισε τρεις γενικούς τοµείς στους οποίους
πρέπει να αναληφθεί δράση: η επέκταση των οφελών της δια βίου εκµάθησης γλωσσών σε
όλους τους πολίτες, η βελτίωση της διδασκαλίας γλωσσών και η δηµιουργία ενός
περιβάλλοντος περισσότερο φιλικού προς τις γλώσσες. Το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται γύρω
από αυτά ακριβώς τα θέµατα και χάριν ευκολίας χρησιµοποιεί τους ίδιους τίτλους. Προφανώς
δεν µπορούν να επιτευχθούν όλοι οι γενικοί στόχοι που προσδιορίζονται στο µέρος 1 σε όλα
τα κράτη µέλη εντός του χρονικού πλαισίου του παρόντος σχεδίου δράσης.
Το µέρος 2 κάνει συγκεκριµένες προτάσεις για την επίτευξη απτών βελτιώσεων
βραχυπρόθεσµα. Προτείνει µια σειρά ενεργειών οι οποίες πρέπει να αναληφθούν σε
ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την περίοδο 2004-2006 προκειµένου να υποστηριχθούν ενέργειες
που έχουν αναλάβει τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές. Οι ενέργειες αυτές
χρησιµοποιούν πόρους που είναι διαθέσιµοι στα υφιστάµενα κοινοτικά προγράµµατα
και δραστηριότητες· καµία από αυτές δεν απαιτεί επιπλέον δηµοσιονοµικά κονδύλια
από την Επιτροπή. Οι ενέργειες που προτείνονται, καθώς και αυτές που έχουν αναλάβει τα
κράτη µέλη, µπορούν από κοινού να συµβάλουν στη σηµαντική αλλαγή της προσέγγισης που
ακολουθείται στην προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας.
Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει το 2007 τις ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε όλα τα
επίπεδα και θα υποβάλει έκθεση σχετικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
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ΜΕΡΟΣ 1
I.

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ

Το µέρος αυτό της ανακοίνωσης επικεντρώνεται στο βασικό στόχο της επέκτασης των
οφελών από την εκµάθηση γλωσσών σε όλους τους πολίτες. Οι γλωσσικές ικανότητες
αποτελούν µέρος των κύριων επιδεξιοτήτων που χρειάζεται κάθε πολίτης για την κατάρτιση,
την απασχόληση, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την προσωπική του / της ολοκλήρωση· η
εκµάθηση γλωσσών αποτελεί µια δια βίου δραστηριότητα.
1.

"Η µητρική συν δύο άλλες γλώσσες": αρχίζοντας από νεαρή ηλικία

Η εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εκµάθησης γλωσσών στα νηπιαγωγεία και στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα για τα κράτη µέλη, διότι εκεί κυρίως
διαµορφώνεται η στάση των ανθρώπων απέναντι σε άλλες γλώσσες και πολιτισµούς και εκεί
τίθενται τα θεµέλια για την εκµάθηση άλλων γλωσσών αργότερα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
στη Βαρκελώνη ζήτησε να «αναληφθεί περαιτέρω δράση... για να βελτιωθεί η εκµάθηση των
βασικών δεξιοτήτων και δη µε τη διδασκαλία τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών από πολύ
νεαρή ηλικία».
Κατά την εφαρµογή αυτής της δέσµευσης, τα περισσότερα κράτη µέλη θα κληθούν να
πραγµατοποιήσουν σηµαντικές πρόσθετες επενδύσεις.
Τα πλεονεκτήµατα από την εκµάθηση γλωσσών σε νεαρή ηλικία - στόχος που περιλαµβάνει
τη βελτίωση των δεξιοτήτων στη µητρική γλώσσα - εµφανίζονται µόνον όταν οι καθηγητές
καταρτίζονται συγκεκριµένα για τη διδασκαλία γλωσσών στα πολύ νεαρά παιδιά, όταν οι
σχολικές τάξεις είναι αρκετά µικρές ώστε η εκµάθηση γλωσσών να είναι αποτελεσµατική,
όταν είναι διαθέσιµο το κατάλληλο διδακτικό υλικό και όταν αφιερώνεται επαρκές µέρος του
διδακτικού προγράµµατος στη διδασκαλία γλωσσών. Οι πρωτοβουλίες για τη διδασκαλία
γλωσσών σε όλο και νεαρότερες οµάδες µαθητών πρέπει να υποστηρίζονται µε τους
ανάλογους πόρους, περιλαµβανοµένων των πόρων για την κατάρτιση των διδασκόντων.
Άτοµα που µαθαίνουν γλώσσες σε νεαρή ηλικία συνειδητοποιούν τις δικές τους πολιτιστικές
αξίες και επιρροές και υιοθετούν έτσι περισσότερο ανοικτή στάση και ενδιαφέρον προς τους
άλλους. Το πλεονέκτηµα αυτό περιορίζεται εάν όλοι οι µαθητές µαθαίνουν την ίδια γλώσσα:
στα παιδιά που αρχίζουν να µαθαίνουν γλώσσες σε νεαρή ηλικία πρέπει να προσφέρεται
διδασκαλία σε ένα φάσµα γλωσσών. Οι γονείς και το διδακτικό προσωπικό χρειάζονται
καλύτερη ενηµέρωση για τα πλεονεκτήµατα από την εκµάθηση γλωσσών σε νεαρή ηλικία και
για τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα πρέπει τα παιδιά να επιλέγουν την πρώτη τους ξένη
γλώσσα. (> Ενέργειες Ι.1.1 -έως 1.1.5)
2.

Εκµάθηση γλωσσών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση

Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή κατάρτιση οι νέοι συµπληρώνουν την απόκτηση του
βασικού πυρήνα δεξιοτήτων που θα τους χρησιµεύσουν για όσα χρόνια µαθαίνουν γλώσσες.
Τα κράτη µέλη συµφωνούν ότι οι µαθητές πρέπει να µαθαίνουν τουλάχιστον δύο ξένες
γλώσσες µε έµφαση στην ικανότητα αποτελεσµατικής επικοινωνίας: χρειάζονται δηλαδή
περισσότερο ενεργές δεξιότητες και λιγότερο παθητική γνώση των γλωσσών. Στόχος δεν
είναι να γνωρίζουν οι µαθητές µια ξένη γλώσσα σαν να ήταν η µητρική τους, αλλά να έχουν
επαρκή επίπεδα κατανόησης, τόσο του γραπτού όσο και του προφορικού λόγου, γραπτής
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έκφρασης και οµιλίας σε δύο ξένες γλώσσες αλλά και να διαθέτουν διαπολιτισµικές
ικανότητες καθώς και να µπορούν να µαθαίνουν γλώσσες µε τη βοήθεια καθηγητή ή µόνοι
τους.
Οι περίοδοι άσκησης καθηγητών ξένων γλωσσών, όπως αυτές που χρηµατοδοτούνται από τα
προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ/Comenius, µπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες νέων
καθηγητών ξένων γλωσσών βοηθώντας συγχρόνως να αναζωογονηθούν τα µαθήµατα
γλωσσών και να έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρο το σχολείο, ιδίως διδάσκοντας στη σχολική
κοινότητα την αξία της διδασκαλίας λιγότερο χρησιµοποιούµενων και λιγότερο
διδασκόµενων γλωσσών. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να ενθαρρύνονται όλα τα σχολεία της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να δέχονται διδακτικό προσωπικό από άλλες γλωσσικές
κοινότητες, όπως βοηθούς καθηγητές ξένων γλωσσών ή επισκέπτες καθηγητές. Σε περιοχές
που βρίσκονται στη µεθόριο µεταξύ δύο γλωσσών, υπάρχουν πολλές επιπλέον ευκαιρίες
επαφών µεταξύ µαθητών και διδασκόντων από γειτονικές γλωσσικές κοινότητες.
Τα σχολικά γλωσσικά προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ/Comenius, στο πλαίσιο των οποίων µια
σχολική τάξη συνεργάζεται µε άλλη σχολική τάξη στο εξωτερικό η οποία συµµετέχει στο
πρόγραµµα, και τα οποία ολοκληρώνονται µε ανταλλαγές σχολικών τάξεων, παρέχουν στους
νεαρούς µαθητές ξένων γλωσσών πραγµατικές ευκαιρίες να χρησιµοποιούν τις γλωσσικές
τους δεξιότητες µέσω επαφών µε συνοµήλικούς τους µαθητές ξένων γλωσσών. Όλοι οι
µαθητές πρέπει να αποκτήσουν την εµπειρία της συµµετοχής σε ένα τέτοιο πρόγραµµα και σε
µια σχετική επίσκεψη γλωσσικών ανταλλαγών. (> Ενέργειες Ι.2.1 έως Ι.2.3)
Η Ολοκληρωµένη Εκµάθηση Περιεχοµένου και Γλώσσας (ΟΕΠΓ), στο πλαίσιο της οποίας οι
µαθητές µαθαίνουν ένα διδακτικό αντικείµενο µέσω µιας ξένης γλώσσας, µπορεί να συµβάλει
τα µάλλα στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την εκµάθηση ξένων γλωσσών. Μπορεί
να εξασφαλίσει πραγµατικές ευκαιρίες σε µαθητές ώστε να χρησιµοποιούν αµέσως τις
γλωσσικές δεξιότητες που µόλις απέκτησαν, αντί να αναβάλουν τη χρήση τους για αργότερα.
Ανοίγει τις πόρτες των γλωσσών σε ένα ευρύτερο κοινό, προάγοντας την αυτοπεποίθηση των
νέων µαθητών και των µαθητών που δεν ανταποκρίθηκαν µε µεγάλη επιτυχία στην επίσηµη
διδασκαλία ξένων γλωσσών στη γενική εκπαίδευση. Παρέχει έκθεση στην ξένη γλώσσα
χωρίς να απαιτείται επιπλέον χρόνος από το διδακτικό πρόγραµµα, κάτι που µπορεί να είναι
ιδιαίτερα χρήσιµο στην επαγγελµατική εκπαίδευση. Η εφαρµογή των προσεγγίσεων της
ΟΕΠΓ σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα µπορεί να διευκολυνθεί εφόσον υπάρχουν εκπαιδευµένοι
διδάσκοντες, οι οποίοι έχουν ως µητρική τη γλώσσα που χρησιµοποιείται για τη διδασκαλία
του διδακτικού αντικειµένου. (> Ενέργειες Ι.2.4 έως Ι.2.7)
3.

Εκµάθηση γλωσσών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην
προώθηση της κοινωνικής και της ατοµικής πολυγλωσσίας Πρέπει να αντιµετωπίζονται
θετικά οι προτάσεις για την εφαρµογή από κάθε πανεπιστήµιο µιας συνεκτικής γλωσσικής
πολιτικής που θα αποσαφηνίζει το ρόλο τους στην προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και
της γλωσσικής πολυµορφίας, τόσο στη µαθησιακή κοινότητα του πανεπιστηµίου όσο και
στην ευρύτερη τοπική κοινότητα.
Στις µη αγγλόφωνες χώρες, πρόσφατες τάσεις για την παροχή διδασκαλίας στα αγγλικά
µπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες για το σφρίγος της εθνικής γλώσσας. Οι γλωσσικές
πολιτικές των πανεπιστηµίων πρέπει, εποµένως, να περιλαµβάνουν συγκεκριµένες ενέργειες
για την προώθηση της εθνικής ή της περιφερειακής γλώσσας.
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Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να σπουδάσουν στο εξωτερικό, κατά προτίµηση σε µια ξένη
γλώσσα, για τουλάχιστον µια ακαδηµαϊκή περίοδο και θα πρέπει να αποκτήσουν γλωσσικά
προσόντα ως µέρος των ακαδηµαϊκών τους σπουδών. (> Ενέργεια Ι.3.1)
4.

Εκµάθηση γλωσσών από ενηλίκους

Κάθε ενήλικος πρέπει να ενθαρρύνεται να µαθαίνει ξένες γλώσσες και πρέπει να του
προσφέρεται αµέσως κάθε ευκολία για να επιτύχει την προσπάθειά του αυτή. Οι εργαζόµενοι
πρέπει να έχουν την ευκαιρία να βελτιώνουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες που σχετίζονται
µε το επάγγελµά τους. Πολιτιστικές δραστηριότητες µε την παρουσία ξένης µουσικής,
λογοτεχνίας ή ταινιών, διακοπές στο εξωτερικό, δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων, η
εθελοντική υπηρεσία στο εξωτερικό πρέπει να προωθούνται ως ευκαιρίες µάθησης άλλων
πολιτισµών και γλωσσών. (> Ενέργεια Ι.4.1)
5.

Σπουδαστές γλωσσών µε ειδικές ανάγκες

Η εκµάθηση γλωσσών είναι για όλους. Μόνον µια µικρή µειονότητα ατόµων διαθέτει
σωµατικά, πνευµατικά ή άλλα χαρακτηριστικά που καθιστούν αδύνατη την εκµάθηση
γλωσσών. ∆υνατότητες διευκόλυνσης των µαθητών µε ειδικές ανάγκες οποιασδήποτε µορφής
παρέχονται όλο και περισσότερο στα κανονικά σχολεία και ιδρύµατα κατάρτισης. Όµως
αυτοί οι µαθητές εξακολουθούν να αποκλείονται κάποτε από τα µαθήµατα ξένων γλωσσών.
Οι ορθές πρακτικές στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε µαθητές µε ειδικές ανάγκες
µπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω και πρέπει επίσης να αναπτυχθούν νέες µέθοδοι και
προσεγγίσεις για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στους µαθητές αυτούς. (> Ενέργεια Ι.5.1)
6.

Φάσµα γλωσσών.

Η προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας προϋποθέτει την ενεργό ενθάρρυνση της
διδασκαλίας και της εκµάθησης ενός όσο το δυνατό ευρύτερου φάσµατος γλωσσών στα
σχολεία, τα πανεπιστήµια, τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και τις επιχειρήσεις µας.
Συνολικά το προσφερόµενο φάσµα γλωσσών θα πρέπει να περιλαµβάνει τις µικρότερες
ευρωπαϊκές γλώσσες καθώς και όλες τις µεγαλύτερες, τις περιφερειακές, τις γλώσσες των
µειονοτήτων και των µεταναστών όπως και τις επίσηµες «εθνικές» γλώσσες και τις γλώσσες
των κύριων εµπορικών µας εταίρων σε όλο τον κόσµο. Η επερχόµενη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φέρει µαζί της τον πλούτο γλωσσών από αρκετές γλωσσικές
οικογένειες· απαιτεί µια ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να εξασφαλισθεί η ευρύτερη εκµάθηση
γλωσσών των νέων κρατών µελών σε άλλες χώρες. Τα κράτη µέλη έχουν σηµαντικά
περιθώρια για να αναλάβουν ιθύνοντα ρόλο στη διδασκαλία και στην εκµάθηση ενός
φάσµατος γλωσσών ευρύτερου από αυτό που διδάσκεται σήµερα.
ΙΙ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
1.

Ένα σχολείο φιλικό προς τις γλώσσες

Είναι σηµαντικό να υιοθετήσουν τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µια συνολική
προσέγγιση στη διδασκαλία γλωσσών η οποία να πραγµατοποιεί τις αναγκαίες συνδέσεις
µεταξύ της διδασκαλίας της «µητρικής γλώσσας», των «ξένων» γλωσσών, της γλώσσας
διδασκαλίας και των γλωσσών των µειονοτικών κοινοτήτων· η προσέγγιση αυτή θα βοηθήσει
τους µαθητές να αναπτύξουν το πλήρες φάσµα των επικοινωνιακών τους δυνατοτήτων. Σε
αυτό το πλαίσιο, προσεγγίσεις που προωθούν την κατανόηση πολλών γλωσσών µπορεί να
είναι ιδιαίτερα σηµαντικές διότι ενθαρρύνουν τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν τις
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οµοιότητες µεταξύ των γλωσσών, κάτι που αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της παθητικής
πολυγλωσσίας. (> Ενέργεια ΙΙ.1.1)
2.

Η τάξη εκµάθησης ξένων γλωσσών

Όλοι συµφωνούν ότι τα προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Leonardo Da Vinci έδωσαν ώθηση
στην ανάπτυξη πολλών χρήσιµων εργαλείων για τη διδασκαλία και την εκµάθηση ξένων
γλωσσών6. Πρέπει να διαδοθούν περισσότερο οι πληροφορίες σχετικά µε αυτά τα προϊόντα,
ιδίως µεταξύ των κύριων πολλαπλασιαστών, όπως είναι οι καθηγητές, οι εκπαιδευτές, οι
διευθυντές και οι επιθεωρητές. (> Ενέργειες ΙΙ.2.1 και ΙΙ.2.2)
Σηµαντικές ευκαιρίες επαφών µεταξύ µαθητών από άλλες γλωσσικές κοινότητες, παρέχονται
µε τις προσεγγίσεις της ηλεκτρονικής µάθησης (eLearning) οι οποίες βασίζονται στην
αδελφοποίηση σχολείων µε τη βοήθεια του διαδικτύου και στην παιδαγωγική χρήση των
ΤΠΕ για τη µάθηση. Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε οι µέθοδoι αυτοί να ευνοούν την
εκµάθηση ενός ευρέος φάσµατος γλωσσών.
3.

Κατάρτιση των καθηγητών ξένων γλωσσών

Οι καθηγητές ξένων γλωσσών έχουν να διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο στην οικοδόµηση
µιας πολυγλωσσικής Ευρώπης. Περισσότερο από τους καθηγητές άλλων διδακτικών
αντικειµένων, καλούνται να διδάξουν στην πράξη τις ευρωπαϊκές αξίες της ανοικτής στάσης
στους άλλους, της ανοχής των διαφορών και της προθυµίας για επικοινωνία.
Είναι σηµαντικό να διαθέτουν επαρκή πείρα στη χρήση της γλώσσας στόχου και στην
κατανόηση του πολιτισµού της γλώσσας αυτής. Όλοι οι καθηγητές ξένων γλωσσών πρέπει να
έχουν περάσει µακρά περίοδο τη χώρα όπου οµιλείται η γλώσσα την οποία διδάσκουν και να
έχουν τακτικά την ευκαιρία µετεκπαίδευσης.
Υπάρχει σηµαντική ανοµοιότητα στους τρόπους της κατάρτισης, όµως, και δεν έχουν ζήσει ή
σπουδάσει όλοι οι καθηγητές σε χώρα στην οποία οµιλείται η γλώσσα που διδάσκουν.
Παρόλο που η αρχική και η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των καθηγητών ξένων γλωσσών
αποτελεί αρµοδιότητα των κρατών µελών, τα προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Leonardo Da
Vinci µπορούν να συµβάλουν συµπληρώνοντας τις ενέργειες των κρατών µελών, εφόσον
υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία.
Οι δεξιότητες και οι προσωπικές ικανότητες που απαιτούνται για τη σωστή διδασκαλία ξένων
γλωσσών, είναι σηµαντικές. Η αρχική κατάρτιση θα πρέπει να εφοδιάζει τους καθηγητές µε
µια βασική «εργαλειοθήκη» πρακτικών δεξιοτήτων και τεχνικών, µέσω της κατάρτισής τους
στη σχολική τάξη· οι καθηγητές ξένων γλωσσών χρειάζονται τις συµβουλές έµπειρων
καθοδηγητών καθώς και τακτικές ευκαιρίες εξάσκησης της γλώσσας που διδάσκουν και των
διδακτικών τους δεξιοτήτων, µε µεθόδους όπως η ηλεκτρονική µάθηση και η µάθηση από
απόσταση.
Οι καθηγητές ξένων γλωσσών µπορεί συχνά να αισθάνονται αποµονωµένοι, αποκοµµένοι
από τις εξελίξεις που συµβαίνουν αλλού και οι οποίες θα µπορούσαν να τους βοηθήσουν να
βελτιώσουν την εργασία τους· µπορεί να µην έχουν πρόσβαση σε επαρκή δίκτυα
6

Βλ κατάλογο πηγών στο διαδίκτυο:
κατάλογος LINGUA products:
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/lingua/catalogue/home_en.htm
Κατάλογος προϊόντων Leonardo Da Vinci:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/compacc_en.html
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επαγγελµατικής υποστήριξης· για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να διευκολυνθούν οι επαφές
και η δηµιουργία αποτελεσµατικών δικτύων µεταξύ τους σε περιφερειακό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πρέπει να πραγµατοποιηθεί περισσότερο έργο ώστε τα αποτελέσµατα της έρευνας στον
τοµέα της γλωσσικής παιδαγωγικής, οι ορθές πρακτικές και οι επιτυχείς καινοτοµίες να
διαδίδονται σε όσους µπορούν να τις αξιοποιήσουν. Μέχρι σήµερα ο αποφασιστικός ρόλος
που διαδραµατίζουν οι εκπαιδευτές των καθηγητών ξένων γλωσσών, οι επιθεωρητές της
διδασκαλίας ξένων γλωσσών και άλλοι επαγγελµατίες στην προώθηση των ορθών
πρακτικών, δεν έχει εκτιµηθεί δεόντως. (> Ενέργειες ΙΙ.3.1 και ΙΙ.3.2)
4.

Προσφορά καθηγητών ξένων γλωσσών

Ορισµένα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν ελλείψεις καθηγητών ξένων γλωσσών οι οποίοι να
διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Οι ελλείψεις αυτές µπορεί να είναι καθολικές ή να
αφορούν ορισµένες µόνον γλώσσες ή ορισµένους τύπους εκπαίδευσης ή κατάρτισης· αυτές οι
ελλείψεις πρέπει να αντιµετωπίζονται και πρέπει να βρίσκονται µακροπρόθεσµες λύσεις.
Μπορούν να γίνουν περισσότερα για την ανταλλαγή καθηγητών µεταξύ κρατών µελών.
Τέτοιοι καθηγητές µπορούν να διδάσκουν τη µητρική τους γλώσσα, µια άλλη γλώσσα ή ένα
άλλο διδακτικό αντικείµενο στη µητρική τους γλώσσα. Σε παραµεθόριες γλωσσικές περιοχές
υπάρχουν ιδιαίτερα περιθώρια για την ανάληψη πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται στις
γειτονικές γλώσσες.
Τα κράτη µέλη έχουν κληθεί7 να άρουν τα νοµικά και διοικητικά εµπόδια για την
κινητικότητα των εκπαιδευτικών. Πρέπει να παρακολουθείται η πρόοδός τους στον τοµέα
αυτό. (> Ενέργειες ΙΙ.4.1 και ΙΙ.4.2)
5.

Κατάρτιση καθηγητών άλλων ειδικοτήτων

Οι περισσότεροι µαθητές και επιµορφωνόµενοι θα µπορούσαν να διδάσκονται τουλάχιστον
ένα µέρος της διδακτέας ύλης σε µια ξένη γλώσσα. Πολύ περισσότεροι εκπαιδευτικοί πρέπει
να είναι στο µέλλον σε θέση να διδάσκουν το µάθηµα ή τα µαθήµατά τους σε τουλάχιστον
µια ξένη γλώσσα· προς το σκοπό αυτό, οι ασκούµενοι καθηγητές πρέπει να µαθαίνουν µια ή
περισσότερες γλώσσες παράλληλα µε τον τοµέα της ειδίκευσής τους και να πραγµατοποιούν
µέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό.
6.

∆οκιµή των γλωσσικών δεξιοτήτων

Το Μάρτιο του 2002 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη Βαρκελώνη σηµείωσαν την
έλλειψη δεδοµένων για τις πραγµατικές γλωσσικές δεξιότητες των πολιτών και ζήτησαν τη
δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δείκτη γλωσσικών ικανοτήτων. Ένας τέτοιος δείκτης θα
παράσχει πολύτιµες πληροφορίες στους υπεύθυνους για τη χάραξη της πολιτικής για τα
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Επιτροπή θα υποβάλει σύντοµα προτάσεις για το
σχεδιασµό και τη διεξαγωγή περιοδικής δοκιµής των γλωσσικών δεξιοτήτων, µε την οποία θα
συγκεντρώνονται δεδοµένα για ένα νέο ευρωπαϊκό δείκτη γλωσσικών ικανοτήτων.
Είναι όµως επίσης σηµαντικό να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες πληροφόρησης των ίδιων των
σπουδαστών ξένων γλωσσών, των εργοδοτών τους, των διδασκόντων και των ιδρυµάτων

7

Με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την κινητικότητα... των
σπουδαστών, των επιµορφωνόµενων ατόµων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών
(2001/613/EΚ)
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εκπαίδευσης και κατάρτισης. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία δοκιµών και πιστοποιητικών για τις
γλωσσικές δεξιότητες στην Ευρώπη, τόσο εντός όσο και εκτός των επίσηµων συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης. ∆εν σχεδιάζονται όλες οι δοκιµές για τον ίδιο σκοπό, ούτε
χαρακτηρίζονται από την ίδια αυστηρότητας. Αυτές οι διαφορές καθιστούν δύσκολη τη
σύγκριση των γλωσσικών δεξιοτήτων µεταξύ των διαφόρων ατόµων· οι εργοδότες ή τα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα δεν µπορούν εύκολα να γνωρίζουν τι πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες
διαθέτει πραγµατικά ο κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης µιας γλώσσας. Με τον τρόπο αυτό
µειώνεται η δυνατότητα µεταφοράς των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στις ξένες γλώσσες,
κάτι που µπορεί να αποβεί σε βάρος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων και των
σπουδαστών µεταξύ των κρατών µελών.
Οι κοινές κλίµακες αναφοράς του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες8 του
Συµβουλίου της Ευρώπης παρέχουν µια καλή βάση για την εξεύρεση µεθόδων περιγραφής
των ατοµικών γλωσσικών δεξιοτήτων µε αντικειµενικό, πρακτικό, διαφανή και µεταφέρσιµο
τρόπο. Χρειάζονται αποτελεσµατικοί µηχανισµοί για τη ρύθµιση της χρήσης αυτών των
κλιµάκων από τους εξεταστικούς οργανισµούς. Οι διδάσκοντες και όλοι όσοι συµµετέχουν
στην εξέταση των γλωσσικών δεξιοτήτων χρειάζονται επαρκή κατάρτιση στην πρακτική
εφαρµογή του πλαισίου. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα των επαγγελµατιών του τοµέα αυτού θα
µπορούσαν να συµβάλουν σηµαντικά στη διάδοση των σχετικών ορθών πρακτικών.
Το ευρωπαϊκό γλωσσικό χαρτοφυλάκιο9 µπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να αξιολογούν και
να αξιοποιούν όλες τις γλωσσικές τους δεξιότητες, ανεξάρτητα από το πώς τις απέκτησαν,
καθώς και να συνεχίζουν µόνοι τους την εκµάθηση ξένων γλωσσών (> Ενέργειες ΙΙ.6.1 έως
ΙΙ.6.4)
III.∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Η εκµάθηση γλωσσών θα πρέπει να γίνεται από όλους τους πολίτες, καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής τους. Η συνειδητοποίηση της ύπαρξης άλλων γλωσσών, το άκουσµα άλλων γλωσσών, η
διδασκαλία και η εκµάθηση άλλων γλωσσών, πρέπει να πραγµατοποιούνται σε κάθε σπίτι και
σε κάθε δρόµο, σε κάθε βιβλιοθήκη και σε κάθε πολιτιστικό κέντρο, σε κάθε ίδρυµα
εκπαίδευσης ή κατάρτισης και σε κάθε επιχείρηση.
Οι περιφέρειες, οι πόλεις και τα χωριά της Ευρώπης καλούνται να καταστούν περιβάλλοντα
περισσότερο φιλικά για τις γλώσσες, στα οποία θα γίνονται απολύτως σεβαστές οι ανάγκες
των οµιλητών όλων των γλωσσών, στα οποία θα αξιοποιείται η υφιστάµενη ποικιλία
γλωσσών και πολιτισµών και στα οποία θα διεξάγεται υγιής ζήτηση για τις ευκαιρίες
εκµάθησης γλωσσών και θα υπάρχει πλούσια προσφορά τέτοιων ευκαιριών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι κύριοι τοµείς για την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο είναι: η προώθηση µιας προσέγγισης χωρίς αποκλεισµούς για τις γλώσσες, η
δηµιουργία περισσότερων κοινοτήτων φιλικών προς τις γλώσσες και η αύξηση της
προσφοράς και της αξιοποίησης των ευκαιριών για την εκµάθηση γλωσσών.

8
9

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/
Languages/Language_Policy/Common_Framework_of_Reference/default.asp
http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp?L=E&M=$t/208-1-0-1/ main_pages/welcome.html
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1.

Μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισµούς για τη γλωσσική πολυµορφία

Η γλωσσική πολυµορφία αποτελεί ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο σεβασµός της πολυµορφίας των γλωσσών της Ένωσης αποτελεί ιδρυτική αρχή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα κανονικά ευρωπαϊκά προγράµµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πολιτισµού είναι ήδη
προσβάσιµα στους οµιλητές όλων των γλωσσών, «επίσηµων», περιφερειακών, µειονοτικών,
νοηµατικών ή γλωσσών που οµιλούνται από κοινότητες µεταναστών10
Τα προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Leonardo Da Vinci, καθώς και τα προγράµµατα που τα
διαδέχθηκαν, µπορούν να συµβάλουν περισσότερο στην προώθηση της γλωσσικής
πολυµορφίας χρηµατοδοτώντας σχέδια για την πληροφόρηση και την ενθάρρυνση της
εκµάθησης των λεγόµενων «περιφερειακών», «µειονοτικών» γλωσσών και των γλωσσών των
µεταναστών, για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας αυτών των γλωσσών και για τη
βελτίωση της πρόσβασης σε ευκαιρίες εκµάθησής τους· για την ενθάρρυνση της παραγωγής,
της προσαρµογής και της ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού στις γλώσσες αυτές και για την
ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε αυτόν τον τοµέα. Οι
ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλους τοµείς µπορούν επίσης να συµβάλουν
περισσότερο.
Περισσότερο µακροπρόθεσµα, όλα τα σχετικά κοινοτικά προγράµµατα και τα διαρθρωτικά
ταµεία πρέπει να περιλαµβάνουν περισσότερα µέτρα υποστήριξης της γλωσσικής
πολυµορφίας, περιλαµβανοµένων των περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών, εφόσον
ενδείκνυται η ανάληψη συγκεκριµένης δράσης.
Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές ενθαρρύνονται να δώσουν ιδιαίτερη σηµασία σε µέτρα
για την ενίσχυση των γλωσσικών κοινοτήτων, των οποίων ο αριθµός των οµιλητών µειώνεται
σε κάθε γενεά, σύµφωνα µε τις αρχές του Ευρωπαϊκού χάρτη των περιφερειακών και
µειονοτικών γλωσσών.(> Ενέργειες ΙΙΙ.1.1 έως ΙΙΙ.1.3)
2.

∆ηµιουργία κοινοτήτων φιλικών προς τις γλώσσες

Κάθε κοινότητα στην Ευρώπη µπορεί να καταστεί φιλική προς τις γλώσσες αξιοποιώντας
περισσότερο τις ευκαιρίες οπτικής και ακουστικής επαφής µε άλλες γλώσσες και
πολιτισµούς, συµβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της γνώσης και της εκµάθησης γλωσσών.
Είναι προς το συµφέρον της Ένωσης να αξιοποιήσει τις δεξιότητες και τις εµπειρίες των
πολλών δίγλωσσων και τρίγλωσσων πολιτών της καθώς και όσων διαµένουν προσωρινά στα
κράτη µέλη, όπως οι σπουδαστές του προγράµµατος Erasmus· οι πολίτες που µιλούν µόνον
µια γλώσσα έχουν πολλά να διδαχθούν από αυτούς· οι δηµόσιες αρχές µπορούν να
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δεξιότητές τους στα σχολεία, στα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων,
στα πολιτιστικά ιδρύµατα και στους χώρους εργασίας.
Σύµφωνα µε έρευνες, η χρήση των υποτίτλων στην τηλεόραση και τον κινηµατογράφο
µπορεί να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την εκµάθηση γλωσσών. Η ισχύς των µέσων περιλαµβανοµένων των νέων µέσων όπως τα DVD - θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για τη
δηµιουργία ενός περιβάλλοντος περισσότερο φιλικού προς τις γλώσσες φέροντας τακτικά σε
10

Εξαίρεση αποτελούν ορισµένες ενέργειες του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ, οι οποίες επικεντρώνονται
στην εκµάθηση γλωσσών ως ξένες γλώσσες· στις περιπτώσεις αυτές, επιλέξιµες ορίζονται από την
απόφαση οι επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν η γλώσσα του Λουξεµβούργου και η
ιρλανδική (γαελική).Γενικά, ωστόσο, οι περιφερειακές και µειονοτικές γλωσσικές κοινότητες δεν
ζητούν υποστήριξη για τη διδασκαλία των γλωσσών τους ως ξένες γλώσσες.
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επαφή τους πολίτες µε άλλες γλώσσες και πολιτισµούς. Θα µπορούσαν να ερευνηθούν οι
δυνατότητες αύξησης της χρήσης των υποτίτλων για την προώθηση της εκµάθησης γλωσσών.
Καθώς όλο και περισσότερα άτοµα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αναγνωρίζονται οι
µοναδικές δυνατότητές του για την προώθηση της εκµάθησης γλωσσών. Τα µαθήµατα
εκµάθησης ξένων γλωσσών στο διαδίκτυο µπορούν να συµπληρώσουν το έργο των
καθηγητών ξένων γλωσσών ή να χρησιµοποιούνται για ανεξάρτητη µελέτη. Το διαδίκτυο
διαθέτει ένα επιπλέον πλεονέκτηµα καθώς διευκολύνει την επαφή µεταξύ των οµιλητών -και
των σπουδαστών- ενός µεγάλου φάσµατος γλωσσών.
Τουριστικά σχέδια, διασυνοριακά προγράµµατα και αδελφοποιήσεις πόλεων µπορούν να
αποτελέσουν τον πυρήνα των τοπικών προγραµµάτων εκµάθησης γλωσσών, επιτρέποντας
στους πολίτες να µαθαίνουν τη γλώσσα ή τις γλώσσες των γειτονικών ή των
αδελφοποιηµένων πόλεων και προσφέροντας κίνητρα προς το σκοπό αυτό. (> Ενέργειες
ΙΙΙ.2.1 και ΙΙΙ.2.2)
3.

Βελτίωση της προσφοράς και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων εκµάθησης
γλωσσών

Είναι αποφασιστικής σηµασίας να βελτιωθεί η αξιοποίηση των ευκαιριών εκµάθησης
γλωσσών µέσω διαρκών δραστηριοτήτων για την πληροφόρηση σχετικά µε τα οφέλη από την
εκµάθηση γλωσσών και µέσω της µεταφοράς των µέσων διδασκαλίας γλωσσών εγγύτερα σε
αυτούς που τα χρειάζονται. Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Γλωσσών11, µια πρωτοβουλία του
Συµβουλίου της Ευρώπης, µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην ενθάρρυνση των πολιτών να
µαθαίνουν ξένες γλώσσες.
Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ευρωπαϊκή ετικέτα γλωσσών12, µπορούν
να διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου αυτού, προωθώντας
τοπικά, περιφερειακά, ή εθνικά σχέδια που έχουν βρει δηµιουργικούς τρόπους για να
βελτιώσουν την ποιότητα της γλωσσικής διδασκαλίας.
Η εξασφάλιση µέσων και µαθηµάτων για τη διδασκαλία γλωσσών αποτελεί ευθύνη των
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών. Τόσο εντός όσο και εκτός των επίσηµων
συστηµάτων, εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντική ζήτηση, η οποία υπερβαίνει την προσφορά,
όχι µόνο για µαθήµατα γλωσσών αλλά και για πληροφορίες και συµβουλές για την εκµάθηση
γλωσσών.
Χρειάζονται οι κατάλληλες δοµές ώστε να ενθαρρύνονται άνθρωποι από όλες τις ηλικίες να
µαθαίνουν γλώσσες, να τους προσφέρεται καθοδήγηση κατά τα πρώτα στάδια της µελέτης
τους και εύκολη πρόσβαση σε διάφορες δραστηριότητες εκµάθησης γλωσσών. Προς το
σκοπό αυτό είναι πιθανό να χρειαστούν κάποιες επενδύσεις γι την απόκτηση νέων µέσων, αν
και µπορεί επίσης να υπάρξει σηµαντικό κέρδος από την καλύτερη αξιοποίηση των
υφιστάµενων γλωσσικών µέσων και του προσωπικού στα σχολεία και τα πανεπιστήµια, τις
βιβλιοθήκες, τα τοπικά δίκτυα µάθησης και τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων.
(> Ενέργειες ΙΙΙ.3.1 ΙΙΙ.3.3)

11
12

Η 26η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνο βλ.http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Languages/
Language_Policy/European_Day_of_Languages/default.asp

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/arion/index.html
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IV.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΟ∆ΟΥ

Η προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας απαιτεί την
πραγµατοποίηση πραγµατικών επενδύσεων και την ανάληψη δεσµεύσεων από τις δηµόσιες
αρχές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Καµία από αυτές τις αρχές δεν
χρειάζεται να αναλάβει δράση µόνη της· κάθε µια µπορεί να διδάσκεται από τις εµπειρίες των
άλλων. Η επίτευξη των στόχων του παρόντος σχεδίου δράσης θα διευκολυνθεί από την
ύπαρξη δοµών που επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων µε περισσότερη ενηµέρωση σχετικά µε
την εκµάθηση γλωσσών και τη γλωσσική πολυµορφία (> Ενέργειες IV.1.1 έως IV.1.6), µια
αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη µεταφορά των πληροφοριών και των ιδεών µεταξύ
των ενδιαφεροµένων (> Ενέργειες IV.2.1 και IV.2.2) και σαφείς διαδικασίες για την
παρακολούθηση του ίδιου του σχεδίου δράσης. (> Ενέργειες IV.3.1 έως IV.3.3)
ΜΕΡΟΣ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2004 - 2006
Υπογραµµίστηκε ήδη ότι το µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης για την επέκταση των
πλεονεκτηµάτων της δια βίου εκµάθησης γλωσσών σε κάθε πολίτη, για τη βελτίωση της
ποιότητας της γλωσσικής διδασκαλίας και για τη δηµιουργία περιβάλλοντος περισσότερο
φιλικού προς τις γλώσσες, θα πρέπει να αναλάβουν τα κράτη µέλη.
Κάθε κράτος µέλος ξεκινά από διαφορετική αφετηρία όσον αφορά, για παράδειγµα,
- τη διάδοση των γλωσσικών δεξιοτήτων στον πληθυσµό και το βαθµό αποδοχής της ιδέας της δια
βίου εκµάθησης γλωσσών·
- την ποσότητα και την ποιότητα των υλικών και εικονικών δοµών που είναι διαθέσιµες για την
εκµάθηση γλωσσών σε επίσηµο και ανεπίσηµο περιβάλλον·
- τους αριθµούς και τα προσόντα των εξειδικευµένων διδασκόντων γλωσσών στην πρωτοβάθµια, τη
δευτεροβάθµια, την επαγγελµατική, την τριτοβάθµια εκπαίδευση και την εκπαίδευση
ενηλίκων·
- το βαθµό αυτονοµίας των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων·
- την ευελιξία των προγραµµάτων σπουδών·
- τους κανόνες που διέπουν την απασχόληση καθηγητών από το εξωτερικό·
- την ετήσια ανά κεφαλή επένδυση στην προώθηση και τη διδασκαλία της εκµάθησης ξένων γλωσσών
και της γλωσσικής πολυµορφίας και στην κατάρτιση καθηγητών ξένων γλωσσών· και
- τις δοµές που υπάρχουν για την τακτική κατάρτιση και καθοδήγηση των καθηγητών ξένων
γλωσσών·

Επαφίεται σε κάθε κράτος µέλος να εξετάσει αυτό και άλλα σχετικά ζητήµατα και να
καθορίσει το δικό του πρόγραµµα δράσης. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει ενέργειες που θα
πρέπει να πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας των «στόχων των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης».
Τα κράτη µέλη θα κληθούν να υποβάλουν εκθέσεις το 2007 για τις ενέργειες που έχουν
αναλάβει.
Αυτό το µέρος επικεντρώνεται, εποµένως, σε προτάσεις για ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο
οι οποίες θα συµπληρώνουν τις πρωτοβουλίες των κρατών µελών.
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I.

∆ια βίου εκµάθηση γλωσσών

0.

Γενικά

Ι.0.1

1.

Τα άτοµα που λαµβάνουν υποτροφία κινητικότητας στο πλαίσιο των προγραµµάτων
ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Leonardo Da Vinci µπορούν να λάβουν χρηµατοδότηση για κατάρτιση στη
γλώσσα της χώρας υποδοχής πριν µεταβούν σε αυτή.
Θα ενθαρρυνθεί η περαιτέρω αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας και θα εξεταστεί η
περίπτωση να καταστεί αυτή υποχρεωτική στο µέλλον σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο
δικαιούχος δεν οµιλεί τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.
2005 και εξής

«Η µητρική γλώσσα συν δύο άλλες γλώσσες»: αρχίζοντας σε νεαρή ηλικία

Κατά την εφαρµογή της δέσµευσης που έχουν αναλάβει να διδάσκουν τουλάχιστον δύο ξένες
γλώσσες από πολύ νεαρή ηλικία, τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάζουν εάν χρειάζονται
προσαρµογές στα προγράµµατα σπουδών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και εάν επαρκούν
οι ρυθµίσεις για την κατάρτιση και το διορισµό επιπρόσθετου ειδικευµένου διδακτικού
προσωπικού και για τη χρήση διδακτικών και µαθησιακών µέσων στα σχολεία της
πρωτοβάθµιας και της προσχολικής εκπαίδευσης.
Ι.1.1

Θα χρηµατοδοτηθεί η εκπόνηση µελέτης για τις κύριες παιδαγωγικές αρχές στις οποίες
στηρίζεται η διδασκαλία ξένων γλωσσών και πολιτισµών σε πολύ µικρά παιδιά.
2005 (πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 2004)

Ι.1.2

Πληροφορίες σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της εκµάθησης ξένων γλωσσών σε νεαρή ηλικία
θα δοθούν σε ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο ακροατήριο, συµπεριλαµβανοµένων των γονέων.
2005

Ι.1.3

Μια ευρωπαϊκή διάσκεψη θα ενηµερώσει τους υπεύθυνους για τη χάραξη της εκπαιδευτικής
πολιτικής σχετικά µε τα τελευταία επιστηµονικά πορίσµατα που αφορούν την εκµάθηση
ξένων γλωσσών σε νεαρή ηλικία µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο ενδιαφεροµένων σε
αυτόν τον τοµέα.
2006

Ι.1.4

Η ενέργεια Lingua 2 του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ θα χρηµατοδοτήσει µια σειρά
διακρατικών σχεδίων για την ανάπτυξη υλικού για τη διδασκαλία της γλωσσικής
ευαισθητοποίησης και ξένων γλωσσών διαφορετικών από τις γλώσσες επικοινωνίας (lingua
franca) σε µαθητές της πρωτοβάθµιας και της προσχολικής εκπαίδευσης. Η Επιτροπή θα
προτείνει να τροποποιηθεί αντίστοιχα η γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων του
προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ το 2004.
2006

Ι.1.5

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και οι εθνικοί φορείς θα εργαστούν για την αύξηση της
αξιοποίησης της ενέργειας "περίοδος άσκησης καθηγητών γλωσσών", ιδίως για την
υποστήριξη της διδασκαλίας γλωσσών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
2005 και 2006

2.
Ι.2.1

Εκµάθηση γλωσσών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση
Τα σχέδια του Comenius 1.2 για τη διδασκαλία γλωσσών στα σχολεία επιτρέπουν σε σχολικές
τάξεις να συνεργάζονται σε ένα κοινό σχέδιο µε µια τάξη από άλλη χώρα. Ολοκληρώνονται
µε ανταλλαγές επισκέψεων µεταξύ τάξεων κατά στις οποίες βελτιώνονται περαιτέρω οι
δεξιότητες των µαθητών στις ξένες γλώσσες.
Η ενδεικτική αναλογία χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα Comenius 1 που διατίθεται για
τέτοια προγράµµατα θα αυξηθεί στο 25% και οι υπηρεσίες της Επιτροπής και οι εθνικοί
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φορείς θα καταβάλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της αξιοποίησης αυτών των πόρων.
2005 και 2006
Ι.2.2

Θα πραγµατοποιηθεί µελέτη των γλωσσικών και διαπολιτιστικών δεξιοτήτων που είναι
αναγκαίες σε κάθε φάση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
2006 (πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2005)

Ι.2.3

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και οι εθνικοί φορείς θα ενθαρρύνουν τη µεγαλύτερη αξιοποίηση
των πόρων που είναι σήµερα διαθέσιµοι στην ενέργεια Comenius 2 του προγράµµατος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και ενοτήτων για την προώθηση
µεθόδων πολυγλωσσικής κατανόησης στα µαθήµατα της µητρικής γλώσσας και ξένων
γλωσσών..
2005

Η προώθηση της Ολοκληρωµένης Εκµάθησης Περιεχοµένου και Γλώσσας (ΟΕΠΓ)
Ι.2.4

Η ενέργεια Lingua 2 του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ θα χρηµατοδοτήσει µια σειρά
διακρατικών σχεδίων για την ανάπτυξη και τη διάδοση νέων, ειδικών τεχνολογιών για τη
διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων σε γλώσσες διαφορετικές από τις γλώσσες επικοινωνίας
(lingua franca). Η Επιτροπή θα προτείνει να τροποποιηθεί αντίστοιχα η γενική πρόσκληση
υποβολής προτάσεων του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ το 2004.
2005

Ι.2.5

Η Επιτροπή θα προτείνει να τροποποιηθεί αντίστοιχα η γενική πρόσκληση υποβολής
προτάσεων του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ, η οποία δηµοσιεύθηκε το 2004 (ενέργεια
Comenius 1 του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ : σχολικά σχέδια), έτσι ώστε να αυξηθεί η
υποστήριξη σε σχολεία που επιθυµούν να ακολουθήσουν την προσέγγιση της
Ολοκληρωµένης Εκµάθησης Περιεχοµένου και Γλώσσας. Θα ενθαρρυνθεί, ιδίως, η επέκταση
των ανταλλαγών διδασκόντων µεταξύ των σχολείων εταίρων.
2005 και 2006

Ι.2.6

Θα διοργανωθεί ευρωπαϊκή διάσκεψη για τους φορείς λήψης αποφάσεων µε στόχο την
πραγµατοποίηση µιας ευρείας νέας µελέτης για τα πλεονεκτήµατα της ΟΕΠΓ.
2004

Ι.2.7

Η ευρωπαϊκή µονάδα Eυριδίκη θα συγκεντρώσει και θα διαδώσει πληροφορίες για τη
διαθεσιµότητα της ΟΕΠΓ στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης βάσει της
συλλογής διαθέσιµων δεδοµένων από το δίκτυό της.
2005

3.
Ι.3.1

4.
Ι.4.1

Εκµάθηση γλωσσών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
Τα εντατικά µαθήµατα γλωσσικής προετοιµασίας του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ
εξειδικεύονται στις λιγότερο χρησιµοποιούµενες και διδασκόµενες γλώσσες (ΛΧ∆Γ) των
χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Επιτρέπουν σε σπουδαστές του
προγράµµατος Erasmus να µελετήσουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής στην οποία
βρίσκονται, πριν ξεκινήσουν την περίοδο σπουδών µε το πρόγραµµα Erasmus.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και οι εθνικοί φορείς θα συνεργαστούν στενά µε τα πανεπιστήµια
για να αναζητήσουν τρόπους ώστε να ενθαρρύνουν περισσότερους σπουδαστές του
προγράµµατος Erasmus να αξιοποιήσουν τα µαθήµατα αυτά, µε στόχο έως το 2006 να
παρακολουθεί τα µαθήµατα αυτά το 10% των νέων σπουδαστών του προγράµµατος Erasmus
στις χώρες των ΛΧ∆Γ.
2005 και 2006

Εκµάθηση γλωσσών από ενηλίκους
Μια δικτυακή πύλη θα δηµιουργηθεί στον εξυπηρετητή Europa για να παρέχει πληροφορίες:
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(1)
(2)

5.
Ι.5.1

6.

στο ευρύ κοινό (π.χ. για την εκµάθηση γλωσσών και τη γλωσσική πολυµορφία, για τις
γλώσσες που οµιλούνται στην Ευρώπη, για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να µαθαίνει
κανείς γλώσσες) και
σε επαγγελµατίες στον τοµέα της γλώσσας (π.χ. σχετικά µε διδακτικό υλικό στο διαδίκτυο και
µε µαθήµατα κατάρτισης καθηγητών).
Η πύλη θα διατεθεί ευρέως στην αγορά.
2006 (πρόσκληση υποβολής προσφορών 2005)

Σπουδαστές γλωσσών µε ειδικές ανάγκες
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συγκεντρώσουν και θα διαδώσουν πληροφορίες σχετικά µε
τις ορθές πρακτικές στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες µε ειδική
αναφορά στην οργάνωση των προγραµµάτων σπουδών και των συστηµάτων διδασκαλίας.
2006

Φάσµα γλωσσών

Τα κράτη µέλη πρέπει να παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες στους γονείς σχετικά µε την
επιλογή της πρώτης ξένης γλώσσας που θα µάθει το παιδί τους καθώς και την ευελιξία των
προγραµµάτων σπουδών ώστε να επιτρέπεται η διδασκαλία ενός ευρύτερου φάσµατος
γλωσσών.
ΙΙ.

Η βελτίωση της διδασκαλίας γλωσσών

1.

Ένα σχολείο φιλικό προς τις γλώσσες

ΙΙ.1.1

2.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και οι εθνικοί φορείς θα προσπαθήσουν να αυξήσουν το επίπεδο
αξιοποίησης των σχεδίων σχολικής ανάπτυξης (ενέργεια Comenius 1 του προγράµµατος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ) τα οποία έχουν στόχο την ανάπτυξη και την εφαρµογή ολιστικών σχολικών
πολιτικών για τη διδασκαλία γλωσσών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση
καθώς και στα επαγγελµατικά σχολεία.
2005 και 2006

Η τάξη εκµάθησης ξένων γλωσσών

ΙΙ.2.1

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και οι εθνικοί φορείς θα καταβάλλουν προσπάθειες για την
αύξηση της χρήσης από τους καθηγητές, τους εκπαιδευτές και τους µαθητές των γλωσσικών
προϊόντων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των προγραµµάτων ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Leonardo
Da Vinci.
2005 και 2006

ΙΙ.2.2

Η ενέργεια ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (e-twinning) του νέου προγράµµατος «ηλεκτρονική
µάθηση (e-learning)» θα επιτρέψει σε κάθε ευρωπαϊκό σχολείο να δηµιουργήσει
παιδαγωγικές εταιρικές σχέσεις µε ένα σχολείο αλλού στην Ευρώπη, προάγοντας έτσι την
εκµάθηση γλωσσών και το διαπολιτιστικό διάλογο και προωθώντας τη συνειδητοποίηση του
πολυγλωσσικού και πολυπολιτισµικού ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου.

3.

Κατάρτιση των καθηγητών ξένων γλωσσών

Σε αυτόν τον τοµέα, τα κράτη µέλη έχουν να διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο ώστε να
εξασφαλισθεί ότι όλοι οι καθηγητές ξένων γλωσσών θα διαθέτουν:
- την κατάλληλη αρχική κατάρτιση, περιλαµβανοµένης της πρακτικής κατάρτισης στην παιδαγωγική
των ξένων γλωσσών και θα διαθέτουν εµπειρία από τη ζωή σε χώρα τη γλώσσα της οποίας
διδάσκουν, και
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- τακτική πρόσβαση µετ’ αποδοχών σε ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση.

Τα κράτη µέλη θα θυµούνται ότι το ψήφισµα της 14ης Φεβρουαρίου 2002 του Συµβουλίου τα
κάλεσε να ενθαρρύνουν τους µελλοντικούς καθηγητές ξένων γλωσσών να αξιοποιήσουν τα
σχετικά ευρωπαϊκά προγράµµατα ώστε να πραγµατοποιούν µέρος των σπουδών τους σε
γλώσσα ή περιφέρεια χώρας στην οποία η γλώσσα την οποία πρόκειται να διδάσκουν
αποτελεί επίσηµη γλώσσα.
ΙΙ.3.1

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και οι εθνικοί φορείς θα αναλάβουν τη διεξαγωγή
επικεντρωµένων ενηµερωτικών εκστρατειών σχετικά µε τα προγράµµατα κινητικότητας των
προγραµµάτων ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Leonardo Da Vinci για καθηγητές ξένων γλωσσών και τους
εκπαιδευτές τους, µε σκοπό την αύξηση της αξιοποίησης των ενεργειών αυτών το 2005 και το
2006.
Το ποσοστό χρηµατοδότησης από την ενέργεια Comenius 2 του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ
που διατίθεται για τέτοια σχέδια θα αυξηθεί στο 25% του συνολικού προϋπολογισµού της
ενέργειας Comenius 2 του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ.
2004

ΙΙ.3.2

Θα χρηµατοδοτηθεί η εκπόνηση µελέτης για τον εντοπισµό των κύριων παιδαγωγικών και
γλωσσικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τους σηµερινούς καθηγητές ξένων
γλωσσών και θα προταθεί ένα πλαίσιο για την αξιολόγησή τους.
2005 (πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 2004)

4.

Προσφορά καθηγητών ξένων γλωσσών

Σε αυτόν τον τοµέα, τα κράτη µέλη φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την κατάργηση κάθε
διοικητικού ή νοµικού φραγµού που παραµένει στην απασχόληση των καθηγητών ξένων
γλωσσών από άλλα κράτη µέλη.
ΙΙ.4.1

Μετά από την πρόσφατη µελέτη που εκπόνησε για τα εµπόδια στην κινητικότητα των
καθηγητών ξένων γλωσσών, η Επιτροπή θα χρηµατοδοτήσει την εκπόνηση λεπτοµερέστερης
συγκεκριµένης ανάλυσης των εµποδίων στην κινητικότητα των καθηγητών γλωσσών,
συµπεριλαµβανοµένης µιας καταγραφής των ιδεών και των απόψεών τους και συστάσεων για
κάθε κράτος µέλος.
2005 (πρόσκληση υποβολής προσφορών 2004)

ΙΙ.4.2

Θα διοργανωθεί συµπόσιο για την προσφορά ειδικευµένων καθηγητών γλωσσών στην
Ευρώπη.
2006

5.

Εκπαίδευση καθηγητών άλλων ειδικοτήτων (βλ. ΟΕΠΓ)

6.

∆οκιµή των γλωσσικών δεξιοτήτων

Στον τοµέα αυτό τα κράτη µέλη κλήθηκαν µε το ψήφισµα της 14 Φεβρουαρίου 2002 του
Συµβουλίου να οργανώσουν συστήµατα επικύρωσης των γλωσσικών ικανοτήτων µε βάση το
κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες που θεσπίστηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης και
να ενθαρρύνουν την ευρωπαϊκή συνεργασία µε στόχο την προώθηση της διαφάνειας των
τυπικών προσόντων και τη διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας γλωσσών.
ΙΙ.6.1

Θα σχεδιασθεί και θα διοργανωθεί δειγµατοληπτικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
δοκιµασία των γλωσσικών δεξιοτήτων σε οµάδες µαθητών στο τέλος της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης µε στόχο να συγκεντρωθούν δεδοµένα για το νέο ευρωπαϊκό δείκτη γλωσσικών
ικανοτήτων.
2005 και 2006 (πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2003/4)
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ΙΙ.6.2

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα εκτιµήσουν τα πλεονεκτήµατα από τη συµπερίληψη της
αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων στη δήλωση της Κοπεγχάγης. Ιδιαίτερα, το ενιαίο
πλαίσιο για τη διαφάνεια των ικανοτήτων και προσόντων (Europass), το οποίο αναµένεται να
τεθεί σε ισχύ το 2005, θα προβλέπει τρόπους σύνδεσης µε τα εργαλεία γλωσσικής
αξιολόγησης.
2006

ΙΙ.6.3

Θα πραγµατοποιηθεί καταγραφή των συστηµάτων πιστοποίησης των γλωσσικών γνώσεων
στην Ευρώπη.
2004 (πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2004)

ΙΙ.6.4

Θα οργανωθεί µια διάσκεψη εργασίας κατά την οποία τα κράτη µέλη, οι οργανώσεις
αξιολόγησης, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα , οι επαγγελµατικές ενώσεις, οι κοινωνικοί εταίροι
και άλλοι φορείς θα µπορέσουν να σχεδιάσουν µηχανισµούς για την υποστήριξη της
αποτελεσµατικής και διαφανούς χρήσης των κλιµάκων του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου
γλωσσικής δοκιµασίας και πιστοποίησης.
2005

III. ∆ηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις γλώσσες
1.

Μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισµούς

ΙΙΙ.1.1 Θα διοργανωθεί διάσκεψη για την προώθηση της συνεργασίας σε ζητήµατα που αφορούν τις
«περιφερειακές» και «µειονοτικές» γλώσσες στα εκπαιδευτικά συστήµατα.
2005
ΙΙΙ.1.2 Μια αναθεωρηµένη και διευρυµένη έκδοση της έκθεσης του Euromosaic για τις
περιφερειακές και µειονοτικές γλώσσες θα δηµοσιευθεί για να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2004
ΙΙΙ.1.3 Στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης στη χρηµατοδότηση των σχεδίων που αφορούν τις
περιφερειακές και µειονοτικές γλώσσες, θα υπάρξει υποστήριξη σε γενικά προγράµµατα και
όχι σε συγκεκριµένα προγράµµατα για τις γλώσσες αυτές. Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης
της Επιτροπής για τον πολιτισµό θα παρακολουθήσει την εφαρµογή αυτής της νέας
προσέγγισης.
Από το 2004 και εξής

Τα κράτη µέλη καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε µέτρα για την ενίσχυση εκείνων
των γλωσσικών κοινοτήτων των οποίων ο αριθµός των οµιλητών µειώνεται από γενεά σε
γενεά, σύµφωνα µε τις αρχές του ευρωπαϊκού χάρτη για τις περιφερειακές και µειονοτικές
γλώσσες.
2.

∆ηµιουργία κοινοτήτων φιλικών προς τις γλώσσες

ΙΙΙ.2.1 Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών για το 2004, το 2005 και το 2006 για σχέδια
αδελφοποίησης πόλεων θα τροποποιηθούν έτσι ώστε η πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
να αποτελεί επιλέξιµο θέµα για συναντήσεις πολιτών και για θεµατικές διασκέψεις.
Από το 2004 και εξής
ΙΙΙ.2.2 Η Επιτροπή θα προωθήσει την εκπόνηση ανοικτής µελέτης για να αναλύσει τις δυνατότητες
αύξησης της χρήσης υποτίτλων στις κινηµατογραφικές ταινίες και στα τηλεοπτικά
προγράµµατα για την προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και θα εξετάσει τρόπους και µέσα
για την ενθάρρυνση της συχνότερης χρήσης οπτικοακουστικού υλικού µε υπότιτλους για την
εκµάθηση γλωσσών.
2005
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3.

Βελτίωση της προσφοράς και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων εκµάθησης
γλωσσών

ΙΙΙ.3.1 Η Επιτροπή θα προτείνει να τροποποιηθεί η γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων του
προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ για το 2004 ώστε η ενέργεια Grundtvig να δώσει περισσότερη
προτεραιότητα στον τοµέα της διδασκαλίας και της εκµάθησης ξένων γλωσσών και ιδίως των
γλωσσών των κοινοτήτων των µεταναστών.
2005 και 2006
ΙΙΙ.3.2 Θα αλλάξει η εστίαση της επιτυχούς ευρωπαϊκής ετικέτας γλωσσών
(α) µε τη θέσπιση σε κάθε χώρα ή περιφέρεια ετήσιου βραβείου για το άτοµο που
πραγµατοποίησε τη µεγαλύτερη πρόοδο στην εκµάθηση ξένων γλωσσών και για τον
καλύτερο καθηγητή ξένων γλωσσών·
(β) µε τη χρησιµοποίηση επικεντρωµένων ετήσιων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για να δοθεί
έµφαση στις ορθές πρακτικές· και
(γ) µε την πραγµατοποίηση ευρύτερων ετήσιων διαφηµιστικών εκστρατειών σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, µε ιδιαίτερη έµφαση σε πρωτοβουλίες όπως η ευρωπαϊκή ηµέρα
γλωσσών.
2005 και 2006
ΙΙΙ.3.3 Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα δηµοσιεύουν ανά πενταετία έκθεση παρακολούθησης σχετικά
µε την πολυµορφία στην προσφορά διδασκαλίας γλωσσών στην Ένωση.
2005 (πρόσκληση υποβολής προσφορών 2004)

IV.

Πλαίσιο προόδου

1.

Περισσότερο τεκµηριωµένες αποφάσεις

IV.1.1 Θα συσταθεί µόνιµη οµάδα υψηλού επιπέδου από εκπροσώπους των κρατών µελών, των
κοινωνικών εταίρων, του τοµέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισµού για να
διευκολύνει την παρακολούθηση του παρόντος σχεδίου δράσης, να προωθήσει τη δηµόσια
συζήτηση µε όλους τους ενδιαφεροµένους σχετικά µε την εκµάθησης γλωσσών και τη
γλωσσική πολυµορφία και για να παρακολουθεί τις αλλαγές στην εκµάθηση γλωσσών και τη
γλωσσική πολυµορφία στην Ένωση.
2004
IV.1.2 Θα χρηµατοδοτηθεί η εκπόνηση αναλυτικής µελέτης των απαιτήσεων για γλωσσικές
δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των προσωπικών οφελών από την εκµάθηση ξένων
γλωσσών µε συστάσεις για τρόπους ώστε να ενθαρρυνθούν περισσότεροι πολίτες να µάθουν
ξένες γλώσσες.
2004 (πρόσκληση υποβολής προσφορών 2003)
IV.1.3 Θα εκπονηθούν µελέτες σχετικά µε:
- το κόστος της µη πολυγλωσσίας και
- τις συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονοµία από την απώλεια οικονοµικών δραστηριοτήτων λόγω
άγνοιας ξένων γλωσσών.
2005 (πρόσκληση υποβολής προσφορών 2004)
IV.1.4 Θα πραγµατοποιηθεί έρευνα στο πλαίσιο της προτεραιότητας 7 του έκτου προγράµµατος
πλαισίου για την έρευνα, σχετικά µε ζητήµατα όπως η σχέση µεταξύ της πολυγλωσσίας και
της πολυπολιτισµικής κοινωνίας, η ευρωπαϊκή ταυτότητα και η κοινωνία της γνώσης, η βάση
της εκµάθησης γλωσσών και οι συνέπειες για τις µεθόδους διδασκαλίας γλωσσών.
2006
IV.1.5 Το ευρωπαϊκό δίκτυο Ευρυδίκη θα δηµοσιεύσει ξεχωριστό τόµο ως συµπλήρωµα στην
έκθεση βασικών δεδοµένων, ο οποίος θα περιλαµβάνει αντιπροσωπευτική οµάδα δεικτών και

22

λεπτοµερή αναλυτική επισκόπηση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στα σχολεία στην
Ευρώπη. Ο τόµος αυτός θα δηµοσιευθεί στο τέλος του 2004 και θα ενηµερώνεται κατόπιν ανά
διετία.
2004
IV.1.6 Η Επιτροπή θα συλλέξει και θα δηµοσιεύσει πληροφορίες για το βαθµό στον οποίο τα
προγράµµατά της στον τοµέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, των µέσων
ενηµέρωσης και του πολιτισµού προωθούν την εκµάθηση γλωσσών και τη γλωσσική
πολυµορφία.
Από το 2005 και εξής

2.

Αποτελεσµατικότερη αλληλοενηµέρωση των σχετικών φορέων

IV.2.1 Θα υποστηριχθεί η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου επιθεωρητών της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης στις ξένες γλώσσες (και παρόµοιων υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής).
2004 - 2005
IV.2.2 Το πρόγραµµα κινητικότητας Αρίων του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ θα υποστηρίξει
εκπαιδευτικές επισκέψεις από επιθεωρητές διδασκαλίας ξένων γλωσσών.
2005 - 2006

3.

Σαφείς διαδικασίες για τη συνέχεια που θα δοθεί στο σχέδιο δράσης

IV.3.1 Η Επιτροπή θα προτείνει µια σειρά συγκεκριµένων µέτρων µέσω των οποίων τα νέα
προγράµµατα θα προωθήσουν τους στόχους που προσδιορίζονται στο παρόν σχέδιο δράσης
από το 2007 και εξής.
IV.3.2 Τα κράτη µέλη πρέπει να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή το 2007 σχετικά µε:
–

το βαθµό στον οποίο έχουν εφαρµόσει τον κανονισµό 2002/ C50/ 01 του Συµβουλίου της
14ης Φεβρουαρίου του 2002

–

το βαθµό στον οποίο αξιοποίησαν τις επιπλέον ευκαιρίες για την υποστήριξη γλωσσών στο
πλαίσιο των ενεργειών Ι.0.1, Ι.1.4, ι.1.5, Ι.2.1, Ι.2.3, Ι.2.4, Ι.2.5, Ι.3.1, ΙΙ.1.1, ΙΙ.2.1, ΙΙ.2.2,
ΙΙ.3.1, ΙΙΙ.3.1 ΙΙΙ.3.2 και IV.2.2 των προγραµµάτων ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Leonardo Da Vinci

–

τις ενέργειες που πραγµατοποίησαν στο πλαίσιο κάθε ενός από τους 15 υποτίτλους της
παρούσας ανακοίνωσης, και

–

τις επιτυχέστερες πρακτικές που εντόπισαν κατά την περίοδο αυτή, προκειµένου να
διαδοθούν αυτές ευρύτερα, για παράδειγµα µέσω της διαδικασίας των στόχων.

IV.3.3 Η Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε αυτά τα
θέµατα το 2007 και θα προτείνει τροποποιήσεις ή περαιτέρω δράση όπου χρειάζεται.
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Τοµέας(-είς) πολιτικής: Εκπαίδευση και πολιτισµός
∆ραστηριότητα(-ες): Πολιτισµός και γλώσσες

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ:
Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ: ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2004 – 2006
1.

ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΟΝΟΜΑΣΙΑ
15.02.02.02 ΣΩΚΡΑΤΗΣ
15.03.01.02 Leonardo da Vinci
15.05.01.01 MediaPlus

2.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

2.1

Συνολικό κονδύλιο της δράσης (µέρος B):
8,200 εκατ.€ για ΠΑΥ

2.2

Περίοδος υλοποίησης:
2004-2006

2.3

Συνολική πολυετής εκτίµηση των δαπανών:
Παρατήρηση: οι παρακάτω πληροφορίες αποσκοπούν στο να παρουσιάσουν το
πλήρες κόστος της πρωτοβουλίας. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι το ουσιαστικό
µέρος των αναγκών θα χρηµατοδοτηθεί από τα προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ,
Leonardo da Vinci και MediaPlus, καθώς και από χρηµατοδοτήσεις που έχουν µέχρι
τούδε διατεθεί για τα εν λόγω προγράµµατα, χωρίς να αυξηθούν οι προϋπολογισµοί
τους (όσον αφορά τόσο τις λειτουργικές πιστώσεις των προγραµµάτων όσο και τις
πιστώσεις σχετικά µε τις διοικητικές δαπάνες· εάν κριθεί απαραίτητη µια ενίσχυση
των εν λόγω διοικητικών πιστώσεων λόγω του προγράµµατος δράσης, θα προηγηθεί
χρηµατοδότηση τηρώντας τους συνολικούς προϋπολογισµούς των προγραµµάτων).
Ως εκ τούτου, το µόνο πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται το παρόν σχέδιο δράσης
αφορά τις διοικητικές δαπάνες του µέρους Α του προϋπολογισµού (σηµείο 7 του
παρόντος δηµοσιονοµικού δελτίου).

α) Χρονοδιάγραµµα των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων/πιστώσεων πληρωµών
(δηµοσιονοµική παρέµβαση) (πρβλ. σηµείο 6.1.1)
2004

2005

2006
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εκατ. € (µέχρι τρίτου δεκαδικού)
2007
2008
2009 και
επόµ.
Σύνολο
οικον. έτ.

Πιστώσεις
αναλήψεων
υποχρεώσεων

0,300

3,550 3,450

Πιστώσεις
πληρωµών

0,240

2,900 3,470

7,300

0,690

7,300

β) Τεχνική και ∆ιοικητική Συνδροµή (Τ∆Σ) και ∆απάνες Στήριξης (∆Σ) (πρβλ. σηµείο 6.1.2)
ΠΑΥ

0,500

0,400

ΠΠ

0,400

0,420

0,900
0,080

0,900

Μερικό σύνολο α+β
ΠΑΥ

0,300

4,050

3,850

ΠΠ

0,240

3,300

3,890

8,200
0,770

8,200

γ) Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των ανθρώπινων πόρων και των άλλων δαπανών
διοικητικής λειτουργίας.
(πρβλ. σηµεία 7.2 και 7.3)
ΠΑΥ/ΠΠ

0,390

0,390

0,390

1,170

ΠΑΥ

0,690

4,440

4,240

9,370

ΠΠ

0,630

3,690

4,280

ΣΥΝΟΛΟ α+β+γ

2.4

0,770

9,370

Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό και µε τις ∆ηµοσιονοµικές
Προοπτικές

n

Πρόταση συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό.

¨
Η πρόταση αυτή απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του αντίστοιχου τοµέα των
∆ηµοσιονοµικών Προοπτικών,
¨
συµπεριλαµβανόµενης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, προσφυγής στις
διατάξεις της ∆ιοργανικής Συµφωνίας.
2.5

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί των εσόδων

n

Ουδεµία δηµοσιονοµική επίπτωση (αφορά τεχνικές πτυχές της εφαρµογής
ενός µέτρου)

¨

∆ηµοσιονοµική επίπτωση - Η επίδραση επί των εσόδων έχει ως εξής:
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3.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Είδος της δαπάνης

Νέα

Συµµετοχή
ΕΖΕΣ

Συµµετοχή
υποψηφίων
χωρών

Τοµέας ∆Π

Αριθ. 3

Υ∆ / ΜΥ∆

∆Π/Μ∆Π

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

ΜΥ∆

∆Π

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Οι κύριες χρηµατοδοτήσεις θα εξασφαλιστούν από τα προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ,
Leonardo da Vinci και MediaPlus.

5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.1

Αναγκαιότητα κοινοτικής παρέµβασης

5.1.1 Επιδιωκόµενοι στόχοι
Οι λαοί της Ευρώπης οικοδοµούν µια ενιαία Ένωση αποτελούµενη από πολλά
διαφορετικά έθνη, πολιτισµούς και γλωσσικές οµάδες· η Ένωση αυτή οικοδοµείται
γύρω από την ισότιµη ανταλλαγή ιδεών και παραδόσεων και θεµελιώνεται στην
αµοιβαία αποδοχή λαών µε διαφορετική µεν ιστορία αλλά κοινό µέλλον. Μέσα σε
ελάχιστο διάστηµα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγµατοποιήσει τη σηµαντικότερη
διεύρυνσή της µέχρι σήµερα. Στη νέα Ένωση θα ζουν 450 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι
από διαφορετικά εθνικά, πολιτισµικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Θα είναι
σηµαντικότερο από ποτέ άλλοτε να διαθέτουµε τις αναγκαίες δεξιότητες για να
κατανοούµε τους γείτονές µας και να επικοινωνούµε µε αυτούς.
Η δηµιουργία ενός κοινού χώρου για την αρµονική συµβίωση µε ταυτόχρονη
διατήρηση της ατοµικότητας και της πολυµορφίας όλων προϋποθέτει την απόκτηση
δεξιοτήτων οι οποίες επιτρέπουν την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ όλων των
µερών και την καλύτερη αµοιβαία κατανόηση. Η εκµάθηση και η οµιλία άλλων
γλωσσών µας ενθαρρύνει να είµαστε περισσότερο ανοικτοί στους άλλους, στους
πολιτισµούς και στις απόψεις τους. Η ικανότητα κατανόησης και επικοινωνίας σε
άλλες γλώσσες αποτελεί βασική δεξιότητα για όλους τους ευρωπαίους πολίτες.
Οι γλωσσικές δεξιότητες κατανέµονται ανοµοιόµορφα µεταξύ των χωρών και των
κοινωνικών οµάδων. Το φάσµα των ξένων γλωσσών που οµιλούνται από τους
Ευρωπαίους είναι περιορισµένο και περιλαµβάνει κυρίως τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα
γερµανικά και τα ισπανικά. Η εκµάθηση µιας lingua franca (κοινής γλώσσας
συνεννόησης) και µόνον δεν αρκεί. Κάθε ευρωπαϊκός πολίτης πρέπει να διαθέτει
σηµαντική ικανότητα επικοινωνίας σε τουλάχιστον δύο άλλες γλώσσες διαφορετικές
από τη µητρική του/της. Ο στόχος αυτός είναι φιλόδοξος, όµως η πρόοδος που έχουν
πραγµατοποιήσει ήδη αρκετά κράτη µέλη δείχνει ότι είναι απολύτως εφικτός.
Το ευρωπαϊκό έτος γλωσσών 2001 κατέδειξε µια πληθώρα τρόπων για την
προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας. Το Μάρτιο
του 2002 στη Βαρκελώνη οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναγνώρισαν την
ανάγκη ανάληψης δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη για τη
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βελτίωση της εκµάθησης γλωσσών· ζήτησαν τη λήψη περαιτέρω µέτρων για τη
βελτίωση της απόκτησης των βασικών δεξιοτήτων, ιδίως µέσω της διδασκαλίας
τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών σε όλους τους µαθητές από πολύ νεαρή ηλικία. Το
ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2000 κάλεσε να
ληφθούν µέτρα για την προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής
πολυµορφίας. Στις 14 Φεβρουαρίου 2002 το Συµβούλιο Υπουργών Παιδείας κάλεσε
τα κράτη µέλη να αναλάβουν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για την προώθηση της
γλωσσικής πολυµορφίας και της εκµάθησης γλωσσών και κάλεσε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να διατυπώσει τις προτάσεις της σε αυτούς τους τοµείς.
Το παρόν σχέδιο δράσης αποτελεί την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σ' αυτό
το αίτηµα. Πρέπει να αναγιγνώσκεται από κοινού µε το Έγγραφο ∆ιαβούλευσης µε
τίτλο «Προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας» (SEC
2002 123413) το οποίο παρουσιάζει τη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το
πλαίσιο για τις προτεινόµενες ενέργειες.
5.1.2 Μέτρα σχετικά µε την εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση
Τα κύρια συµπεράσµατα της εξωτερικής αξιολόγησης του ευρωπαϊκού έτους
γλωσσών 2001 ήταν ότι το εν λόγω έτος επέτυχε να εξασφαλίσει έντονο ενδιαφέρον,
υψηλά επίπεδα συµµετοχής και αποτελεσµατικές δράσεις. Η έκθεση επίσης
ενθάρρυνε την Επιτροπή να προχωρήσει µε βάση της δραστηριότητες και την ώθηση
που δηµιουργήθηκαν µε καλά εστιασµένη χάραξη πολιτικής και τη διάδοση ορθής
πρακτικής. (βλ.: Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών
(COM (2002) 597).
Πριν καταρτιστεί το παρόν σχέδιο δράσης, η Επιτροπή προέβη σε εκτενείς δηµόσιες
διαβουλεύσεις µε βάση το έγγραφο διαβούλευσης SEC (2002) 1234. Οι απαντήσεις
που έλαβε συµφωνούσαν εν γένει µε τις σχετικές πολιτικές και προτάσεις·
ενσωµατώθηκαν ήδη στο σχέδιο δράσης.
5.1.3 Μέτρα µετά την εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση
Νέα δράση.
5.2

Σχεδιαζόµενες δράσεις και λεπτοµέρειες υλοποίησης της δηµοσιονοµικής
παρέµβασης
Το σχέδιο δράσης κάνει συγκεκριµένες προτάσεις για την επίτευξη απτών
βελτιώσεων βραχυπρόθεσµα. Προτείνει µια σειρά ενεργειών οι οποίες πρέπει να
αναληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την περίοδο 2004-2006 προκειµένου να
υποστηριχθούν ενέργειες που έχουν αναλάβει τοπικές, περιφερειακές και εθνικές
αρχές. Οι ενέργειες αυτές χρησιµοποιούν πόρους που είναι διαθέσιµοι στα
υφιστάµενα κοινοτικά προγράµµατα και δραστηριότητες· καµία από αυτές δεν
απαιτεί επιπλέον δηµοσιονοµικά κονδύλια από την Επιτροπή. Οι ενέργειες που
προτείνονται, καθώς και αυτές που έχουν αναλάβει τα κράτη µέλη, µπορούν από
κοινού να συµβάλουν στη σηµαντική αλλαγή της προσέγγισης που ακολουθείται
στην προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας.
Οι τοµείς παρέµβασης του σχεδίου δράσης είναι οι ακόλουθοι:
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Βλ. http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/consult_en.html#consult
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I. ∆ια βίου εκµάθηση γλωσσών: «Η µητρική συν δύο άλλες γλώσσες»: αρχίζοντας
σε νεαρή ηλικία· εκµάθηση γλωσσών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση·
εκµάθηση γλωσσών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση· εκµάθηση γλωσσών από
ενηλίκους· σπουδαστές γλωσσών µε ειδικές ανάγκες· φάσµα γλωσσών.
II. Βελτίωση της διδασκαλίας γλωσσών: ένα σχολείο φιλικό προς τις γλώσσες· η
τάξη εκµάθησης ξένων γλωσσών· κατάρτιση των καθηγητών ξένων γλωσσών·
προσφορά καθηγητών ξένων γλωσσών· εκπαίδευση καθηγητών άλλων ειδικοτήτων·
δοκιµή των γλωσσικών δεξιοτήτων.
ΙΙΙ. ∆ηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις γλώσσες: µια προσέγγιση
χωρίς αποκλεισµούς· δηµιουργία κοινοτήτων φιλικών προς τις γλώσσες· βελτίωση
της προσφοράς και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων εκµάθησης γλωσσών.
IV. Πλαίσιο προόδου: περισσότερο τεκµηριωµένες αποφάσεις· αποτελεσµατικότερη
αλληλοενηµέρωση των σχετικών φορέων· σαφείς διαδικασίες για τη συνέχεια που θα
δοθεί στο σχέδιο δράσης.
5.3

Λεπτοµέρειες υλοποίησης
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν θα είναι σύµφωνες µε τους κανόνες που ισχύουν
στο πλαίσιο της εφαρµογής των προγραµµάτων που θα τύχουν χρηµατοδότησης.

6.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

6.1

Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στο Μέρος Β (για ολόκληρη την περίοδο
προγραµµατισµού)

(Ο τρόπος υπολογισµού των συνολικών ποσών που εµφαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί
πρέπει να επεξηγηθεί µε την κατανοµή που γίνεται στον πίνακα 6.2. )
6.1.1 ∆ηµοσιονοµική παρέµβαση ΠΑΥ σε εκατοµµύρια ευρώ (µέχρι τρίτου δεκαδικού)
Κατανοµή
∆ια βίου εκµάθηση

2004
0.300

2005
0.200

2006
0.300

Σύνολο
0.800

2.700

2.900

5.600

0.450

0.250

0.700

γλωσσών
Βελτίωση της διδασκαλίας
γλωσσών
∆ηµιουργία ενός
περιβάλλοντος φιλικού προς
τις γλώσσες
Πλαίσιο προόδου

0.200
ΣΥΝΟΛΟ

0.300

0.200

3.550

3.450

7.300

6.1.2 Τεχνική και ∆ιοικητική Συνδροµή (Τ∆Σ), ∆απάνες Στήριξης (∆Σ) και
δαπάνες ΤΠ (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων)
2004

2005

2006
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Σύνολο

1) Τεχνική και ∆ιοικητική
Βοήθεια (Τ∆Β):
α)
Γραφεία
Τεχνικής
Βοήθειας (ΓΤΒ ή BAT)
(BAT)
β) h iΛοιπή
τεχνική και
διοικητική βοήθεια:
- εντός (intra-muros):
εκτός
(extra-muros)
(portail Web):
Μερικό σύνολο 1

0,400

0,400

0,800

0,400

0,400

0,800

2) ∆απάνες Στήριξης (∆Σ):
α) Μελέτες
β)
Συνεδριάσεις
εµπειρογνωµόνων
γ) Πληροφόρηση και
δηµοσιεύσεις
Μερικό σύνολο 2

0.100

0,100

0,100

0,100

ΣΥΝΟΛΟ

0,500

6.2.

0,400

0,900

Υπολογισµός του κόστους ανά σχεδιαζόµενο µέτρο στο Μέρος B (για ολόκληρη
την περίοδο προγραµµατισµού)
ΠΑΥ σε εκατ. € (µέχρι τρίτου δεκαδικού)
Κατανοµή

Είδος
αποτελεσµάτων
/outputs
(σχέδια/έργα,
φάκελοι …)
1

Επιδοτήσεις για µελέτες
Επιδοτήσεις για διασκέψεις
Σχέδιο «European Language
competence test»
Σχέδιο «European Language
Label»
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Αριθµός
αποτελεσµάτων/
outputs
(σύνολο για τα
έτη 1…n)
2
5
3
1
1

Μέσο µοναδιαίο
κόστος

3
0.200
0.267
5.000
0.500

Συνολικό κόστος
(σύνολο για τα έτη
1…n)
4=(2X3)
1.000
0.800
5.000
0.500

10

7.300

7.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

7.1.

Επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους
Η εφαρµογή του σχεδίου δράσης δεν απαιτεί ιδιαίτερους πόρους, δεδοµένου ότι
αυτοί διατίθενται για τις ενέργειες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο των
προγραµµάτων που προβλέπει το σχέδιο δράσης.

Κατηγορία θέσεων
απασχόλησης

Προσωπικό προς τοποθέτηση στη
διαχείριση της δράσης, από τους
διαθέσιµους και/ή συµπληρωµατικούς
ανθρώπινους πόρους

29

Σύνολο

Περιγραφή των καθηκόντων που
απορρέουν από τη δράση

Αριθµός θέσεων
µόνιµης
απασχόλησης
Μόνιµοι ή
έκτακτοι
υπάλληλοι
Άλλοι
πόροι
Σύνολο

7.2

Αριθµός θέσεων
έκτακτης
απασχόλησης

A
B
C

Εάν χρειάζεται, µπορεί να επισυναφθεί
λεπτοµερέστερη περιγραφή των
καθηκόντων.

ανθρώπινοι

Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των ανθρώπινων πόρων
Κατηγορία ανθρώπινων πόρων

Ποσά σε €

Τρόπος υπολογισµού *

Μόνιµοι υπάλληλοι
Έκτακτοι υπάλληλοι
Άλλοι ανθρώπινοι πόροι
(να αναφερθεί η γραµµή του προϋπολογισµού)
Σύνολο

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για 12 µήνες.
7.3

Άλλες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας που απορρέουν από τη δράση

Γραµµή του προϋπολογισµού
(αριθ. και ονοµασία)

Ποσά σε €

Συνολικό κονδύλιο (Τίτλος A7)
A0701 - Αποστολές
A07030 - Συνεδριάσεις
A07031 - Επιτροπές υποχρεωτικής γνωµοδότησης (1)
A07032 - Επιτροπές µη υποχρεωτικής γνωµοδότησης
(1)
A07040 - ∆ιασκέψεις
A0705 - Μελέτες και παροχή συµβουλών

0,060
0,110
0,220

Τρόπος υπολογισµού
2 συνεδριάσεις ετησίως των 35 ατόµων *
2 συνέδρια **
4 µελέτες ***

Συστήµατα πληροφοριών (A-5001/A-4300)
Άλλες δαπάνες - Μέρος A
Σύνολο

0,390

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για 12 µήνες.
*
2 συνεδριάσεις ετησίως µε 35 συµµετέχοντες (ένας αντιπρόσωπος ανά συµµετέχουσα
χώρα συν αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών (κοινωνικοί εταίροι...) µε µοναδιαίο
κόστος ύψους 840 ευρώ.
**
∆ιασκέψεις που δεν θα χρηµατοδοτηθούν υπό µορφήν επιδοτήσεων από τα
προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Leonardo da Vinci. Το ετήσιο κόστος εκτιµάται σε 330 χιλ.
ευρώ για τα τρία έτη, για δύο διασκέψεις, µε αναγωγή σε ετήσιο κόστος.
***
Μελέτες που δεν θα χρηµατοδοτηθούν από τα προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και
Leonardo da Vinci. Το συνολικό κόστος εκτιµάται σε 660 χιλ. ευρώ για τα τρία έτη, για
τέσσερις µελέτες, µε αναγωγή σε ετήσιο κόστος
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I.
II.
ΙΙΙ.

390 χιλ. €
3 έτη
1 170 χιλ. €

Ετήσιο σύνολο (7.2 + 7.3)
∆ιάρκεια της δράσης
Συνολικό κόστος της δράσης (I x II)

8.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

8.1

Σύστηµα παρακολούθησης

∆είκτης(-ες) απόδοσης (ποσοτικής ή/και ποιοτικής) γι’ αυτή την υποδραστηριότητα
· Αύξηση της χρηµατοδότησης για τις δράσεις κινητικότητας των προγραµµάτων
ΣΩΚΡΑΤΗΣ/Leonardo da Vinci που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης
· Αριθµός εµπλεκόµενων προσώπων/οργανισµών
· Αριθµός µελετών που θα εκπονήθηκαν
· Αριθµός διασκέψεων που πραγµατοποιήθηκαν
· Ποσότητα πληροφοριακού υλικού που διαδόθηκε
8.2

Λεπτοµέρειες
αξιολόγησης

πραγµατοποίησης

και

περιοδικότητα

της

προβλεπόµενης

Το ίδιο το σχέδιο δράσης (Μέρος 2 : IV) περιλαµβάνει «σαφείς διαδικασίες για τη
συνέχεια που θα δοθεί στο σχέδιο δράσης». Οι διαδικασίες αυτές είναι οι ακόλουθες:
IV.3.1
Η Επιτροπή θα προτείνει µια σειρά συγκεκριµένων µέτρων µέσω των
οποίων τα νέα προγράµµατα θα προωθήσουν τους στόχους που προσδιορίζονται στο
παρόν σχέδιο δράσης από το 2007 και εξής.
IV.3.2
Τα κράτη µέλη πρέπει να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή το 2007
σχετικά µε:
– το βαθµό στον οποίο έχουν εφαρµόσει τον κανονισµό 2002/ C50/ 01 του
Συµβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου του 2002
– το βαθµό στον οποίο αξιοποίησαν τις επιπλέον ευκαιρίες για την υποστήριξη
γλωσσών στο πλαίσιο των ενεργειών Ι.0.1, Ι.1.4, ι.1.5, Ι.2.1, Ι.2.3, Ι.2.4, Ι.2.5, Ι.3.1,
ΙΙ.1.1, ΙΙ.2.1, ΙΙ.2.2, ΙΙ.3.1, ΙΙΙ.3.1 ΙΙΙ.3.2 και IV.2.2 των προγραµµάτων ΣΩΚΡΑΤΗΣ
και Leonardo da Vinci
– τις ενέργειες που πραγµατοποίησαν στο πλαίσιο κάθε ενός από τους 15 υποτίτλους
της παρούσας ανακοίνωσης, και
– τις επιτυχέστερες πρακτικές που εντόπισαν κατά την περίοδο αυτή, προκειµένου
να διαδοθούν αυτές ευρύτερα, για παράδειγµα µέσω της διαδικασίας των στόχων.
IV.3.3
Η Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο σχετικά µε αυτά τα θέµατα το 2007 και θα προτείνει τροποποιήσεις ή
περαιτέρω δράση όπου χρειάζεται.
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9.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Οι διατάξεις για την καταπολέµηση της απάτης που ισχύουν για τα προγράµµατα τα
οποία θα χρηµατοδοτήσουν τις διάφορες ενέργειες του σχεδίου δράσης ισχύουν
επίσης για τις εν λόγω ενέργειες.

32

