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Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα:
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προετοιµασία των νέων για τον 21ο αιώνα
1.1
Oι οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργούν νέες
ευκαιρίες και νέες προκλήσεις. Σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και σε ολοένα πιο
πολύµορφες κοινωνίες, οι νέοι χρειάζονται ένα ευρύτερο παρά ποτέ φάσµα ικανοτήτων
προκειµένου να αναπτύξουν το δυναµικό τους. Πολλοί νέοι θα εργαστούν σε θέσεις εργασίας
που δεν υπάρχουν ακόµη. Πολλοί θα χρειαστούν προηγµένες γλωσσικές, διαπολιτισµικές και
επιχειρηµατικές ικανότητες. Η τεχνολογία θα εξακολουθήσει να αλλάζει τον κόσµο µε
τρόπους που δεν µπορούµε να φανταστούµε. Θα απαιτηθούν ριζικές προσαρµογές για την
αντιµετώπιση προκλήσεων, όπως π.χ. η κλιµατική αλλαγή. Σ’ αυτόν τον ολοένα πιο
πολύπλοκο κόσµο, η δηµιουργικότητα και η ικανότητα συνεχούς µάθησης και καινοτοµίας θα
έχουν το ίδιο, αν όχι µεγαλύτερο, βάρος µε συγκεκριµένους γνωστικούς τοµείς οι οποίοι
αναµένεται να καταστούν παρωχηµένοι. Η διά βίου µάθηση πρέπει να αποτελεί τον κανόνα.
1.2
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει τονίσει επανειληµµένα τον κύριο ρόλο της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης για τη µελλοντική ανάπτυξη, τη µακροπρόθεσµη
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή της Ένωσης. Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω,
έχει ζωτική σηµασία να αναπτυχθεί πλήρως το δυναµικό των Ευρωπαίων πολιτών για
καινοτοµία και δηµιουργικότητα. Η συνιστώσα της εκπαίδευσης στο τρίγωνο γνώσης
«έρευνα-καινοτοµία-εκπαίδευση» πρέπει να ενδυναµωθεί, αρχίζοντας νωρίς – ήδη από το
σχολείο. Οι ικανότητες και οι µαθησιακές συνήθειες που αποκτώνται στο σχολείο έχουν
ουσιαστική σηµασία για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για νέες θέσεις εργασίας στα
επόµενα στάδια της ζωής.
1.3
Η Επιτροπή έχει δηλώσει1 ότι για την προώθηση της ευηµερίας απέναντι στις
προκλήσεις του 21ου αιώνα απαιτείται µια νέα προσέγγιση, επικεντρωµένη στην παροχή
στους πολίτες των κατάλληλων ευκαιριών για προσωπική καταξίωση, της πρόσβασης στην
εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονοµική περίθαλψη και την κοινωνική προστασία,
µέσα σ’ ένα πλαίσιο αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής και αειφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, η
Επιτροπή έχει αναγορεύσει την επένδυση στη νεολαία σε κορυφαία προτεραιότητα.
1.4
Στα συµπεράσµατά του2 το Συµβούλιο αναφέρει ότι η ανάπτυξη και η ευηµερία της
Ευρώπης εξαρτώνται από την ενεργητική συµµετοχή όλων των νέων. Τα αποτελέσµατα των
παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση έχουν ισχυρό άµεσο αντίκτυπο στη µεταγενέστερη
κοινωνική τους συµµετοχή, στην περαιτέρω εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στις αποδοχές
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τους. Ωστόσο, η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας σχολική εκπαίδευση είναι άνιση και συχνά
τα εκπαιδευτικά συστήµατα αντανακλούν τις κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες.
1.5
Οι υπουργοί Παιδείας έχουν δεσµευτεί για τη βελτίωση της ποιότητας και της
δικαιότητας των εκπαιδευτικών συστηµάτων3. Το Συµβούλιο έχει εγκρίνει τρία σηµεία
αναφοράς για το 2010, τα οποία συνδέονται άµεσα µε τη σχολική εκπαίδευση (για τα άτοµα
που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, τις βασικές γνώσεις ανάγνωσης και την ολοκλήρωση
της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης). Η πρόοδος όµως είναι ανεπαρκής. Οµοίως, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρότρυνε τα κράτη µέλη να µειώσουν δραστικά τον αριθµό των
νέων που δεν έχουν ικανοποιητική ικανότητα ανάγνωσης και των ατόµων που εγκαταλείπουν
πρόωρα το σχολείο, καθώς και να βελτιώσουν τις ικανότητες απόκτησης δεξιοτήτων των
µαθητών που προέρχονται από οικογένειες µεταναστών ή άλλες µειονεκτούσες οµάδες4.
1.6
Σε ετήσιες ανασκοπήσεις των εθνικών µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων στο πλαίσιο
της Λισαβόνας, η Επιτροπή έχει απευθύνει συστάσεις σε αρκετά κράτη µέλη µε σκοπό να
βελτιώσουν συγκεκριµένες πτυχές των συστηµάτων τους σχολικής εκπαίδευσης.
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης
1.7
Η πρόκληση, λοιπόν, που αντιµετωπίζει η ΕΕ είναι να ενισχυθεί η µεταρρύθµιση των
συστηµάτων σχολικής εκπαίδευσης, ώστε κάθε νέος να µπορεί να αναπτύξει πλήρως το
δυναµικό του, µέσω βελτιωµένης πρόσβασης και περισσότερων ευκαιριών, µε στόχο τη
δραστήρια συµµετοχή στην αναδυόµενη οικονοµία της γνώσης και την ενίσχυση της
κοινωνικής αλληλεγγύης.
1.8
Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και το περιεχόµενο των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα διαφορετικά σχολικά συστήµατα της Ευρώπης, που είναι
θεµελιωµένα σε κοινές αξίες, περιλαµβάνουν έναν πυρήνα καινοτόµων και κορυφαίων
πρακτικών. Πρέπει να εκµεταλλευτούµε καλύτερα αυτήν την πολυµορφία.
1.9
Τα περισσότερα κράτη µέλη σήµερα διαθέτουν στρατηγικές διά βίου µάθησης στις
οποίες κεντρικό ρόλο διαδραµατίζει η σχολική εκπαίδευση5. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται
εντατικότερα σε θέµατα πολιτικής για τα σχολεία. Ο ρόλος της Ένωσης είναι να τους παρέχει
στήριξη διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών. Η συνεργασία
αυτή εδραιώνεται και στην 20ετή εµπειρία που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο του
προγράµµατος διά βίου µάθησης και των προηγούµενων σχετικών προγραµµάτων. Στο
πλαίσιο αυτού του κοινού εγχειρήµατος που βρίσκεται σε εξέλιξη, το 2007 η Επιτροπή
πραγµατοποίησε δηµόσια διαβούλευση µε θέµα «Σχολεία για τον 21ο αιώνα»6.
1.10 Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τα οφέλη της συνεργασίας για την
αντιµετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως καταµαρτυρούν οι συστάσεις περί ευρωπαϊκής
συνεργασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση7και για τις βασικές
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ικανότητες8, καθώς και τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα και τη δικαιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση9 και σχετικά µε τη
βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών10.
1.11 Η Επιτροπή κρίνει ότι, µε δεδοµένη την κοινή φύση πολλών από τις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν τα σχολικά συστήµατα και τη σηµασία των εν λόγω ζητηµάτων για το
κοινωνικοοικονοµικό µέλλον της Ένωσης, η σχολική εκπαίδευση πρέπει να αποτελέσει κύρια
προτεραιότητα στον προσεχή κύκλο της διαδικασίας της Λισαβόνας.
1.12 Κατά συνέπεια, η παρούσα ανακοίνωση, µε βάση τις απαντήσεις στη δηµόσια
διαβούλευση που πραγµατοποίησε το 2007 η Επιτροπή, τις πρόσφατες εργασίες των οµίλων
αµοιβαίας µάθησης, οι οποίοι απαρτίζονται από εµπειρογνώµονες των κρατών µελών11,
καθώς και τις πιο πρόσφατες διεθνείς στατιστικές και έρευνες, προτείνει ένα πρόγραµµα
δράσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο σχολικό τοµέα12, προσδιορίζοντας
τις µείζονες προκλήσεις για τα συστήµατα οι οποίες µπορούν να αντιµετωπιστούν καλύτερα
µε αυτή τη συνεργασία. Οι προκλήσεις αυτές υποδιαιρούνται σε τρεις τοµείς:
–

επικέντρωση στις ικανότητες

–

µάθηση υψηλής ποιότητας για όλους τους µαθητές

–

εκπαιδευτικοί και προσωπικό των σχολείων

2.

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Εφαρµογή των βασικών ικανοτήτων
2.1
Το Συµβούλιο έχει τονίσει την ανάγκη εφοδιασµού των ατόµων µε «νέες δεξιότητες
για νέες θέσεις εργασίας» και αύξησης των συνολικών επιπέδων δεξιοτήτων µέσω της
παροχής «αρχικής και συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης για δεξιότητες και ικανότητες
υψίστου επιπέδου, ακόµη και αριστείας, προκειµένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η
δυνατότητα καινοτοµίας και χρήσης της έρευνας, η οποία απαιτείται για µεγαλύτερη
ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και απασχόληση»13.
2.2
Η τάση των σχολικών προγραµµάτων σπουδών είναι να παρέχεται στους µαθητές
βοήθεια για την απόκτηση γνώσεων καθώς και των δεξιοτήτων και των µοντέλων
συµπεριφοράς που είναι αναγκαία για να εφαρµόσουν τις γνώσεις αυτές σε καθηµερινές
περιστάσεις. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων14 περιγράφονται οι γνώσεις, οι
δεξιότητες και οι συµπεριφορές που είναι απαραίτητες για µια επιτυχηµένη ζωή στην
8
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κοινωνία της γνώσης. Το εν λόγω πλαίσιο αποτελεί τη βάση για µια συνεκτική προσέγγιση
της ανάπτυξης των ικανοτήτων στο σχολείο και στην επαγγελµατική κατάρτιση.
2.3
Για να αποκτήσουν ικανότητες, οι µαθητές πρέπει, ήδη από µικρή ηλικία, να «µάθουν
πώς να µαθαίνουν» προβληµατιζόµενοι κατά τρόπο κριτικό σχετικά µε τους µαθησιακούς
τους στόχους, διαχειριζόµενοι τη µάθησή τους µε αυτοπειθαρχία, εργαζόµενοι τόσο
αυτόνοµα όσο και σε συνεργασία, αναζητώντας πληροφορίες και υποστήριξη, όταν
χρειάζεται, και χρησιµοποιώντας όλες τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.
2.4
Στις απαντήσεις τους, οι συµµετέχοντες στη διαβούλευση για τα σχολεία ζήτησαν ένα
πιο ευέλικτο µαθησιακό περιβάλλον που να βοηθά τους µαθητές να αναπτύξουν ένα φάσµα
ικανοτήτων ενώ ταυτόχρονα θα διατηρούν τις βάσεις των βασικών δεξιοτήτων. Στις
προτεινόµενες προσεγγίσεις συγκαταλέγονται νέες παιδαγωγικές µέθοδοι, προσεγγίσεις που
συνεκτιµούν όλο το φάσµα του προγράµµατος σπουδών για συµπλήρωση της διδασκαλίας
µεµονωµένων µαθηµάτων, καθώς και µεγαλύτερη συµµετοχή των µαθητών στο σχεδιασµό
της προσωπικής τους µάθησης.
2.5
Για τη µεταρρύθµιση των προγραµµάτων σπουδών µε στόχο τη βελτίωση των
ικανοτήτων χρειάζεται µια ολιστική προσέγγιση, οργάνωση της µάθησης τόσο σε κάθε
µάθηµα ξεχωριστά όσο και µεταξύ των µαθηµάτων, διδασκαλία συγκεκριµένων ικανοτήτων,
νέες προσεγγίσεις στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στη διδασκαλία και, το
σηµαντικότερο, πλήρης συµµετοχή των εκπαιδευτικών, των µαθητών και άλλων
συντελεστών. Οµοίως, τα σχολεία πρέπει να προάγουν την υγεία και την ευεξία των µαθητών
και του προσωπικού, καθώς και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη (συµπεριλαµβανοµένης της
ιδιότητας του πολίτη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο). Η απόκτηση ενός φάσµατος ικανοτήτων,
συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα15 και της εκµάθησης
γλωσσών, µπορεί να ενισχυθεί µέσα σ’ ένα σχολικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την
καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα του προσωπικού και των µαθητών.
Βασικές γνώσεις ανάγνωσης, γραφής και αριθµητικής
2.6
Οι βασικές γνώσεις ανάγνωσης, γραφής και αριθµητικής αποτελούν ουσιώδεις
συνιστώσες των βασικών δεξιοτήτων. Έχουν θεµελιώδη σηµασία για την περαιτέρω µάθηση·
όµως, οι σχετικές επιδόσεις στην ΕΕ παρουσιάζουν µείωση. Ο στόχος της ΕΕ είναι να
µειωθεί, έως το 2010, το ποσοστό των 15χρονων που έχουν χαµηλές επιδόσεις στις βασικές
γνώσεις ανάγνωσης σε 17%. Ωστόσο, στην πραγµατικότητα το ποσοστό έχει αυξηθεί από
21,3% το 2000 σε 24,1% το 2006. Επιπροσθέτως, ο αριθµός των αγοριών µε χαµηλές
ικανότητες ανάγνωσης είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο αριθµό κοριτσιών: το
17,6% των 15χρονων κοριτσιών και το 30,4 % των 15χρονων αγοριών. Αυτή η µείωση των
βασικών γνώσεων ανάγνωσης πρέπει να αναστραφεί επειγόντως. Πρόκειται για µία από τις
βασικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν, σήµερα, τα σχολεία στην Ευρώπη.
2.7
Οι βασικές γνώσεις ανάγνωσης εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες: συνήθειες της
οικογένειας όσον αφορά το διάβασµα, γλώσσα που οµιλείται στο σπίτι, επιλογή
παιδαγωγικών µεθόδων από τους γονείς και το σχολείο και αντίκτυπος του περιβάλλοντος
των πολυµέσων µε βάση την εικόνα. Στις ορθές πρακτικές πολιτικής περιλαµβάνονται οι
πολιτικές βασικών γνώσεων γραφής και ανάγνωσης της οικογένειας· η πρώιµη υποστήριξη
15
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Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής «Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας:
προώθηση της επιχειρηµατικής νοοτροπίας µέσω της εκπαίδευσης και της µάθησης», COM(2006) 33
τελικό.
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από ειδικούς ήδη από την προσχολική ηλικία και µετά· εθνικές στρατηγικές και στόχοι για τις
βασικές γνώσεις· και βελτίωση των υποδοµών για τις βασικές γνώσεις (βιβλιοθήκες, εποπτικό
υλικό).
2.8
Οι βασικές γνώσεις αριθµητικής και µαθηµατικών, οι ψηφιακές ικανότητες και η
κατανόηση των βασικών εννοιών των θετικών επιστηµών έχουν επίσης ζωτική σηµασία για
την πλήρη συµµετοχή στην κοινωνία της γνώσης και για την ανταγωνιστικότητα των
σύγχρονων οικονοµιών. Οι πρώτες εµπειρίες των παιδιών είναι καθοριστικές, αλλά πολύ
συχνά οι µαθητές έχουν τόσο µεγάλο φόβο για τα µαθηµατικά ώστε ορισµένοι µεταβάλλουν
τις µαθησιακές τους επιλογές προκειµένου να τα αποφύγουν.
Οι διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις µπορούν να βελτιώσουν τα µοντέλα συµπεριφοράς,
να αυξήσουν τα επίπεδα των αποτελεσµάτων και να διανοίξουν νέες δυνατότητες µάθησης16.
Εξατοµικευµένες προσεγγίσεις στη µάθηση
2.9
Οι ανάγκες κάθε µαθητή είναι διαφορετικές. Κάθε τάξη είναι ένας χώρος
πολυµορφίας: ανάλογα µε το φύλο, τις κοινωνικοοικονοµικές οµάδες, τις ικανότητες ή τις
ειδικές ανάγκες, τη µητρική γλώσσα και τον τρόπο µάθησης. Για τη βελτίωση των
ικανοτήτων η διδασκαλία πρέπει να γίνεται µε πιο εξατοµικευµένο τρόπο.
2.10 Με τη µεγαλύτερη εξατοµίκευση της διδασκαλίας ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε
µαθητή µπορεί να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η συµµετοχή των µαθητών στις δραστηριότητες
µάθησης και να βελτιωθούν τα αποτελέσµατά τους, αλλά τα σχετικά οφέλη πρέπει να
κατανέµονται οµοιόµορφα σε όλους τους µαθητές.
2.11 Ο έγκαιρος εντοπισµός των δυσχερειών κάθε µαθητή και οι ολοκληρωµένες
στρατηγικές πρόληψης µέσα στο σχολείο είναι οι σηµαντικότεροι τρόποι µείωσης του
αριθµού των µαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται
ειδική επιµόρφωση προκειµένου να εργάζονται αποτελεσµατικά σε διαφορετικές τάξεις. Με
πιο ευέλικτες διεξόδους στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι δυνατό να
διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της σχολικής φοίτησης και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι µαθητές
είναι προετοιµασµένοι για τη διά βίου µάθηση.
Αξιολόγηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων
2.12 Από την έρευνα φαίνεται ότι ο σαφής σχεδιασµός της αξιολόγησης για την προώθηση
της µάθησης είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για τη βελτίωση των προτύπων, ιδίως
µεταξύ των µαθητών µε χαµηλές επιδόσεις, καθώς και για την ενίσχυση της συµµετοχής στη
διά βίου µάθηση. Ωστόσο, πολύ συχνά η αξιολόγηση χρησιµοποιείται µε µοναδικό σκοπό τη
βαθµολόγηση των µαθητών και όχι για να τους βοηθήσει να βελτιωθούν· µε τις εξετάσεις δεν
αξιολογούνται πάντα οι ικανότητες που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι µαθητές, αλλά
µόνον οι πληροφορίες που µπορούν να αποµνηµονεύσουν.
2.13 Για τη βελτίωση των ικανοτήτων απαιτείται πιο εκτενής χρήση της διαµορφωτικής17
αξιολόγησης, προκειµένου τα προβλήµατα να προσδιορίζονται και να επιλύονται έγκαιρα,
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Η υποστήριξη της εκπαίδευσης στους τοµείς των φυσικών επιστηµών και των µαθηµατικών αποτελεί
στόχο του έβδοµου Προγράµµατος Πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα· δίνεται έµφαση στη χρήση, στα
σχολεία, διδακτικών τεχνικών µε βάση την έρευνα και την επίλυση προβληµάτων, καθώς και στην
προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.
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καθώς και ανάπτυξη πιο προηγµένων τεχνικών συνολικής18 αξιολόγησης µε βάση κοινά
εγκεκριµένα πρότυπα όσον αφορά τα µαθησιακά αποτελέσµατα. Οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν
σηµαντική αυτονοµία ως προς την αξιολόγηση των µαθητών· η επιµόρφωσή τους πρέπει να
αντιµετωπίζει τα ανωτέρω θέµατα.
Για να στηρίξει τα κράτη µέλη στην εφαρµογή της σύστασης για τις βασικές ικανότητες
για τη διά βίου µάθηση, η Επιτροπή προτείνει η µελλοντική συνεργασία να
επικεντρωθεί στα εξής:
• στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης για να αυξηθούν τα επίπεδα βασικών γνώσεων
ανάγνωσης, γραφής και αριθµητικής, µεταξύ άλλων µέσω του καθορισµού στόχων·
• στην ενίσχυση των διαθεµατικών ικανοτήτων καθώς και των θεµατικών ικανοτήτων,
ιδίως της ικανότητας εκµάθησης· και
• στην υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης της ανάπτυξης των ικανοτήτων,
που θα περιλαµβάνει σχολικά προγράµµατα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό,
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, εξατοµικευµένη µάθηση και τεχνικές αξιολόγησης.
3

ΜΑΘΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

3.1
Η παροχή του πλήρους φάσµατος ικανοτήτων για τη ζωή, σε όλους τους νέους,
αποτελεί µια πρόκληση όσον αφορά τη δικαιότητα. Κανένα σχολικό σύστηµα δεν παρέχει
ακριβώς τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές. Το ποιοτικό χάσµα µεταξύ
των σχολείων πρέπει να εκλείψει. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η χαµηλή διακύµανση των
αποτελεσµάτων των µαθητών µπορεί να συµβαδίζει µε υψηλό µέσο όρο επιδόσεων, γεγονός
που υποδεικνύει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών πρέπει να µειώσουν τις ανισότητες και
να βελτιώσουν τη συµµετοχή µέσω της επικέντρωσης στους µαθητές µε τα χαµηλότερα
επίπεδα δεξιοτήτων. Ο στόχος της ΕΕ είναι, έως το 2010, τουλάχιστον το 85% των νέων να
έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Tο µέσο ποσοστό, για το 2007,
των νέων ηλικίας 20-24 ετών είναι 78,1%, δηλαδή έχει βελτιωθεί µόλις κατά 1,5 ποσοστιαία
µονάδα σε σύγκριση µε το 2000.
3.2
Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2006 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι πρέπει να
επιταχυνθούν οι µεταρρυθµίσεις έτσι ώστε να εξασφαλιστούν υψηλής ποιότητας συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης που να είναι αποδοτικά και να προάγουν την ισότητα19.
Εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη καλύτερης κατανόησης και µείωσης της συσχέτισης µεταξύ
της κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης των µαθητών και των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων.
3.3
Οι απαντήσεις στη διαβούλευση για το σχολικό τοµέα έδωσαν έµφαση στη σηµασία
των ευκαιριών πρόωρης µάθησης και των ολοκληρωµένων σχολικών συστηµάτων που
πλαισιώνουν µαθητές κάθε προέλευσης στην κύρια εκπαίδευση, παρέχοντας ταυτόχρονα
πρόσθετη υποστήριξη στους µειονεκτούντες µαθητές και στους µαθητές µε ειδικές ανάγκες.
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Αξιολόγηση που παρέχει ανάδραση η οποία χρησιµοποιείται για την αναπροσαρµογή της διδασκαλίας
ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του µαθητή και να τον βοηθά να εκτιµά την πρόοδό του.
Συνοψίζει τη µάθηση που πραγµατοποιήθηκε σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Μάρτιος 2006.
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Βελτιωµένες ευκαιρίες πρόωρης µάθησης
3.4
Η προνηπιακή εκπαίδευση µπορεί να µειώσει τα εκπαιδευτικά µειονεκτήµατα των
παιδιών που προέρχονται από χαµηλού εισοδήµατος οικογένειες και από µειονότητες.
Μπορεί να ενισχύσει την εκµάθηση της γλώσσας διδασκαλίας ή µιας δεύτερης γλώσσας. Οι
πρόωρες, εντατικές, πολυσυστηµικές προσεγγίσεις προσφέρουν εντυπωσιακά αποτελέσµατα
σε µακροπρόθεσµη βάση και µπορούν να επιτύχουν τα υψηλότερα ποσοστά απόδοσης στη
διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας διά βίου µάθησης, ιδίως για τα πιο µειονεκτούντα
άτοµα. Υπάρχουν αποδείξεις ότι η προσχολική εκπαίδευση βελτιώνει το µέσο όρο των
αποτελεσµάτων, της προσοχής και της συµµετοχής των παιδιών στην τάξη στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση. Η εκπαίδευση στην πρώιµη παιδική ηλικία δεν πρέπει να επικεντρώνεται
αποκλειστικά στην ακαδηµαϊκή επίδοση αλλά και στην κοινωνική και συναισθηµατική
φροντίδα, ενώ πρέπει να διαρθρώνεται από κοινού µε ευρύτερες κοινωνικές υπηρεσίες. Το
προσωπικό χρειάζεται ειδική επιµόρφωση και ειδίκευση.
3.5
Τα κράτη µέλη προσπαθούν να γενικεύσουν την παροχή προσχολικής εκπαίδευσης
και παιδικής µέριµνας. Το 2002, το Συµβούλιο συµφώνησε ότι τα κράτη µέλη πρέπει να
παρέχουν διευκολύνσεις παιδικής µέριµνας που να καλύπτουν τουλάχιστον το 90% των
παιδιών ηλικίας από 3 ετών έως και την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τουλάχιστον
το 33% των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών20. Μεταξύ του 2000 και του 2005, η συµµετοχή
των 4χρονων παιδιών στην εκπαίδευση αυξήθηκε κατά περίπου 3 ποσοστιαίες µονάδες και
ξεπέρασε το 85%, αλλά οι ανισότητες παραµένουν σηµαντικές: από ποσοστό µεγαλύτερο του
99% σε µερικές χώρες έως µικρότερο του 50% σε άλλες21. Η βελτίωση της παροχής
προνηπιακής εκπαίδευσης και η διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση αυτή αποτελούν
δυνητικά τη σηµαντικότερη συµβολή που µπορούν να πραγµατοποιήσουν τα σχολικά
συστήµατα για τη βελτίωση των ευκαιριών για όλους και την επίτευξη των στόχων της
Λισαβόνας.
Προώθηση της δικαιότητας των συστηµάτων
3.6
Οι έρευνες δείχνουν ότι τα πιο επιτυχηµένα συστήµατα σχολικής εκπαίδευσης
δηµιουργούν υψηλές προσδοκίες σε όλους τους µαθητές, ιδίως σε εκείνους που προέρχονται
από οικογενειακό περιβάλλον χωρίς αυξηµένες προσδοκίες. Τα συστήµατα πρέπει να
προσπαθούν να εξασφαλίζουν ότι καµία «αποτυχία» δεν θεωρείται οριστική και ότι κανένας
µαθητής δεν εγκαταλείπει το σχολείο µε την ιδέα ότι είναι «ανίκανος» να µάθει.
3.7
Οι πολιτικές που αποσκοπούν στην εξασφάλιση ευέλικτων δυνατοτήτων µάθησης
σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε µαθητή µπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση της
δικαιότητας των συστηµάτων. Αυτό συνεπάγεται άρση των «αδιεξόδων» στις δυνατότητες
µάθησης, ενδυνάµωση των συστηµάτων καθοδήγησης και καλύτερες πιθανότητες µετάβασης
σε άλλες εκπαιδευτικές βαθµίδες και σε διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδροµές (π.χ. µεταξύ
της επαγγελµατικής και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης).
3.8
Το Συµβούλιο σηµείωσε ότι «κάποια αποτελέσµατα ερευνών υποδηλώνουν ότι, σε
ορισµένες περιπτώσεις, ο διαχωρισµός των µαθητών από πολύ µικρή ηλικία σε ιδιαίτερα
σχολεία διαφόρων τύπων βάσει ικανοτήτων είναι δυνατόν να επιδρά αρνητικά στην απόδοση
των µειονεκτούντων µαθητών»22. Τα περισσότερα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν
20
21
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Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, Μάρτιος 2002.
COM(2007) 703 τελικό.
ΕΕ C 298 της 8.12.2006, σ. 3.
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ότι ο πρόωρος διαχωρισµός σε διαφορετικούς τύπους σχολείων µπορεί να εντείνει τις
διαφορές των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων των µαθητών, οι οποίες οφείλονται στην
κοινωνική προέλευση. Το φαινόµενο αυτό είναι σύνθετο και υπάρχει περιθώριο για
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών έτσι ώστε να προσδιοριστεί ο σωστός συνδυασµός
µέτρων πολιτικής για την αντιµετώπισή του.
3.9
Σε µερικά σχολικά συστήµατα, ποσοστό έως 25% των µαθητών µένουν στην ίδια τάξη
ενώ σε άλλα, η στασιµότητα είναι σπάνια. Το γεγονός αυτό στοιχίζει ακριβά. Παρόλο που
µερικοί από τους µαθητές που µένουν στην ίδια τάξη κερδίζουν το χαµένο έδαφος, οι
περισσότεροι δεν τα καταφέρνουν. Τα ποσοστά στασιµότητας είναι σηµαντικά υψηλότερα
για τα παιδιά που προέρχονται από λιγότερο ευνοηµένες κοινωνικοοικονοµικές οµάδες, ενώ
µακροπρόθεσµα οι επιτυχίες των µαθητών που έµειναν στάσιµοι συχνά είναι µικρότερες από
εκείνες των αδύναµων µαθητών που δεν έµειναν στάσιµοι. Αντίθετα, µερικές χώρες
χρησιµοποιούν τη διαµορφωτική αξιολόγηση σε συνδυασµό µε βραχείες, εντατικές
παρεµβάσεις είτε µε ιδιαίτερα µαθήµατα µε προσωπικό υποστήριξης. Οι εκπαιδευτικοί
χρειάζονται κατάρτιση σε τέτοιες τεχνικές.
3.10 Τα µειονεκτήµατα που οφείλονται σε προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή
οικονοµικές περιστάσεις µπορούν να εµποδίσουν την εκπαίδευση των παιδιών και αποτελούν
ζωτική πρόκληση για τα σχολικά συστήµατα της ΕΕ. Η φτώχεια βλάπτει τη γνωστική
ανάπτυξη των µαθητών και, τελικά, τις ακαδηµαϊκές επιτυχίες τους. Τα παιδιά από
µειονεκτούσες οµάδες έχουν λιγότερες πιθανότητες να αποδώσουν καλά στο σχολείο, να
έχουν καλή υγεία, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία και να µην
εµπλακούν στο σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης23. Οι συγκεκριµένες προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι µαθητές από οικογένειες µεταναστών αναλύονται σε ξεχωριστό έγγραφο
της Επιτροπής24.
3.11 Το σχολείο δεν µπορεί, από µόνο του, να αντισταθµίσει τα κοινωνικά µειονεκτήµατα
των µαθητών. Για να βρεθούν λύσεις απαιτείται η δηµιουργία συµπράξεων µε τη συµµετοχή
των οικογενειών, των κοινωνικών υπηρεσιών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών
υγείας, έτσι ώστε να σταµατήσει η διαιώνιση της φτώχειας και του αποκλεισµού.
3.12 Τα σχολεία µε υψηλά επίπεδα εγκατάλειψης συνήθως εµφανίζουν υψηλά ποσοστά
εναλλαγής των εκπαιδευτικών, γεγονός που επιδεινώνει τα προβλήµατά τους. Οι υπουργοί
έχουν συµφωνήσει ότι η παροχή διδασκαλίας υψηλής ποιότητας στις µειονεκτούσες περιοχές
πρέπει να ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα25. Η οικονοµική υποστήριξη των σχολείων για προσέλκυση
των µειονεκτούντων µαθητών ενδέχεται να µειώσει τις διαφορές ως προς την κοινωνική
σύνθεση των σχολείων.
Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
3.13 Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου συνεπάγεται απώλεια ανθρώπινου δυναµικού.
Επιφέρει κοινωνικό κόστος (κοινωνική κατάρρευση, αυξηµένη ζήτηση από το σύστηµα
υγείας και χαλαρότερη κοινωνική συνοχή) και οικονοµικό κόστος (χαµηλότερη
παραγωγικότητα, χαµηλότερος φόρος εισοδήµατος και υψηλότερες πληρωµές κοινωνικής
πρόνοιας). Στο κόστος για τα µεµονωµένα άτοµα περιλαµβάνονται οι χαµηλές δεξιότητες, η
23
24
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Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη 2007, σ.
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ανεργία, οι χαµηλότερες αποδοχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, η µικρότερη συµµετοχή
στη µάθηση σε µεγαλύτερη ηλικία και η µικρότερη ικανότητα προσαρµογής στις αλλαγές.
3.14 Στην έκθεση της Λισαβόνας, το 2007, για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η
Επιτροπή απηύθυνε ειδικές συστάσεις σε αρκετά κράτη µέλη µε σκοπό τη βελτίωση των
επιδόσεών τους όσον αφορά τη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Παρόλο
που τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των
κρατών µελών, η σχέση της πρόωρης εγκατάλειψης µε τα µειονεκτήµατα είναι σε κάθε
περίπτωση εµφανής. Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες µε πολλαπλά κοινωνικά
µειονεκτήµατα υπερεκπροσωπούνται µεταξύ των µαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το
σχολείο σε όλες τις χώρες26, το ίδιο και οι πιο µειονεκτικές περιοχές.
3.15 Οι αυξηµένες προσπάθειες µέσω πολιτικών και πόρων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά
ταµεία βελτιώνουν την κατάσταση, αλλά ο ρυθµός της προόδου είναι υπερβολικά αργός. Ο
στόχος της ΕΕ είναι να µειωθεί, έως το 2010, τουλάχιστον σε 10% το µέσο ποσοστό των
νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Tο µέσο ποσοστό, για το 2007, των νέων
ηλικίας 18-20 ετών ήταν 14,8%, δηλαδή κατά 2,8 ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερο από το
αντίστοιχο ποσοστό για το 2000. Το 2008 οι υπουργοί συζήτησαν µέτρα για την
καταπολέµηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· σε αυτά περιλαµβάνονται: η
ενίσχυση των ικανοτήτων των νέων µαθητών στη γλώσσα διδασκαλίας και σε άλλες
δεξιότητες, προκειµένου να φθάσουν στο επίπεδο των οµολόγων τους· ο έγκαιρος εντοπισµός
των µαθητών που «κινδυνεύουν» και η ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ γονέων και
εκπαιδευτικών· η παροχή της δυνατότητας µαθησιακών δραστηριοτήτων µετά το σχολείο· και
η βελτίωση της συνέχειας όσον αφορά την υποστήριξη κατά τη µετάβαση από κάθε σχολική
βαθµίδα στην επόµενη.
3.16 Παρόλο που τα σχολεία «δεύτερης ευκαιρίας» είναι σηµαντικά, είναι εξίσου αναγκαίο
να υπάρχει στενότερη συνεργασία µεταξύ των τοµέων της γενικής και της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και να ληφθούν µέτρα ώστε τα κύρια σχολεία να γίνουν
ελκυστικότερα.
Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
3.17 Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τείνουν να στρέφονται στην εκπαίδευση
χωρίς αποκλεισµούς και οι προσεγγίσεις αυτές µπορούν να ωφελήσουν όλους τους µαθητές27.
Παρά τις ισχυρές πολιτικές προθέσεις, πάνω από το 2% των µαθητών στην ΕΕ εξακολουθούν
να φοιτούν σε ξεχωριστά σχολεία λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών.
3.18 Για να επιτευχθεί η ένταξη µε ταυτόχρονη υποστήριξη των µαθητών µε ειδικές
ανάγκες χρειάζεται εκ νέου σχεδιασµός των πολιτικών για την οργάνωση της µαθησιακής
στήριξης, βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ σχολείων και άλλων υπηρεσιών και εφαρµογή
της εξατοµικευµένης µάθησης. Η έγκαιρη και ευέλικτη υποστήριξη µπορεί να βοηθήσει τους
µαθητές µε προσωρινές µαθησιακές δυσχέρειες ή προβλήµατα προσαρµογής να κερδίσουν το
χαµένο έδαφος, αντί να τους µεταφέρει σε ξεχωριστά σχολεία.
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Εξέλιξη των σχολείων
3.19 Τα σχολεία πρέπει να µπορούν να προσαρµόζονται διαρκώς στο µεταβαλλόµενο
περιβάλλον τους και στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των µαθητών, του προσωπικού και των
γονέων, που είναι οι κυριότεροι εταίροι τους.
3.20 Σε πολλές χώρες, ο ρόλος της επιθεώρησης σχολείων αλλάζει και από δραστηριότητα
ελέγχου µετατρέπεται σε υποστήριξη και παρότρυνση για βελτίωση. Η δικτύωση µεταξύ
σχολείων (π.χ. εταιρικές σχέσεις σχολείων Comenius ή eTwinning) µπορεί να επιταχύνει την
καινοτοµία. Η συστηµική και η κυκλική αυτοαξιολόγηση βοηθούν αποτελεσµατικά τα
σχολεία να προσδιορίσουν κατευθύνσεις για αλλαγή. Το Συµβούλιο έχει καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι τα σχολεία πρέπει να εξελιχθούν σε «κοινότητες µάθησης»28. Όλο και
περισσότερα σχολεία θέτουν τις εγκαταστάσεις τους στη διάθεση της ευρύτερης τοπικής
κοινότητας και αναπτύσσουν στενότερους δεσµούς µε τις τοπικές επιχειρήσεις.
3.21 Πρόσφατα στην Ευρώπη έχει εφαρµοστεί πληθώρα διαφορετικών µεταρρυθµίσεων µε
σκοπό να αυξηθεί η αυτονοµία των σχολείων. Χρειάζεται περισσότερη εργασία ως προς τα
ποιοτικά πλεονεκτήµατα διαφορετικών ειδών αυτονοµίας, τους δεσµούς τους µε τις επιδόσεις
των µαθητών, τις εξωτερικές εξετάσεις, την υπευθυνότητα και τις επιλογές, καθώς και για τον
τρόπο µε τον οποίο η αυξηµένη αυτονοµία µπορεί να χρησιµεύσει για τη δικαιότητα των
συστηµάτων.
Για να υποστηρίξει τα κράτη µέλη στην εφαρµογή των συµπερασµάτων του Συµβουλίου
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και τη δικαιότητα στην εκπαίδευση και στην
κατάρτιση, η Επιτροπή προτείνει η µελλοντική συνεργασία να επικεντρωθεί στα εξής:
• γενικευµένη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου προνηπιακή εκπαίδευση·
• µέτρηση και βελτίωση των επιπτώσεων της δικαιότητας των συστηµάτων σχολικής
εκπαίδευσης και στη µείωση των διαφορών ως προς την ποιότητα µεταξύ των
σχολείων·
• εξασφάλιση ότι τα σχολικά συστήµατα διευκολύνουν την επιτυχηµένη µετάβαση
µεταξύ διαφορετικών ειδών και βαθµίδων σχολικής εκπαίδευσης και προς την
περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση·
• µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· και
• παροχή περισσότερης έγκαιρης στήριξης και εξατοµικευµένων µαθησιακών
προσεγγίσεων στο πλαίσιο της κύριας σχολικής εκπαίδευσης, για τους µαθητές µε
ειδικές ανάγκες.
4

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ικανότητες και δεξιότητες των εκπαιδευτικών
4.1
Η ποιότητα των εκπαιδευτικών είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας, στο εσωτερικό
των σχολείων, που επηρεάζει τις επιδόσεις των µαθητών. Γι’ αυτό και έχει ζωτική σηµασία
28

EL

ΕΕ C 300 της 12.12.2007, σ. 7.

12

EL

για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού παρουσιάζει
υψηλά ποσοστά εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας· το 30% περίπου των εκπαιδευτικών είναι
ηλικίας άνω των 50 ετών, ενώ δύο περίπου εκατοµµύρια εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
αντικατασταθούν µέσα στην προσεχή 15ετία προκειµένου να διατηρηθεί το µέγεθος του
εργατικού δυναµικού των εκπαιδευτικών. Το προσωπικό πρέπει να έχει τις κατάλληλες
δεξιότητες προκειµένου να παρέχει σε κάθε µαθητή επαρκείς ευκαιρίες για την απόκτηση των
αναγκαίων ικανοτήτων σε ένα ασφαλές και ελκυστικό σχολικό περιβάλλον, µε βάση τον
αµοιβαίο σεβασµό και τη συνεργασία που προωθούν την κοινωνική, σωµατική και
πνευµατική ευεξία, ένα περιβάλλον όπου η παρενόχληση και η βία δεν έχουν καµία θέση29.
Εντούτοις, οι περισσότερες χώρες αναφέρουν προβλήµατα ως προς τις δεξιότητες
διδασκαλίας. Παρόλα αυτά, τα κίνητρα και οι επενδύσεις στη συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη
είναι αδύναµα. Γενικά, ο χρόνος που αφιερώνεται στην ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση είναι
ελάχιστος και πολλά κράτη µέλη δεν προσφέρουν συστηµατική υποστήριξη στους νέους
εκπαιδευτικούς.
4.2
Το 2007 οι υπουργοί συµφώνησαν να καταστήσουν ελκυστικότερη την επιλογή της
σταδιοδροµίας του εκπαιδευτικού και να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και να παρέχουν αρχική εκπαίδευση, στήριξη στην αρχή της
σταδιοδροµίας (εισαγωγή) και περαιτέρω επαγγελµατική εξέλιξη που να είναι συντονισµένη,
συνεκτική, µε επαρκείς πόρους και µε διασφάλιση της ποιότητας. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
διαθέτουν επαρκή κίνητρα καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους ώστε να
επανεξετάζουν τις µαθησιακές τους ανάγκες και να αποκτούν νέες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες, συµπεριλαµβανοµένων των γλωσσικών γνώσεων.
4.3
Οι απαντήσεις στη διαβούλευση για τα σχολεία υπογραµµίζουν την ανάγκη βελτίωσης
της ισορροπίας µεταξύ θεωρίας και πράξης στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και
παρουσίασης της διδασκαλίας ως δραστηριότητας επίλυσης προβληµάτων ή έρευνας στην
πράξη που συνδέεται περισσότερο µε τη µάθηση και την πρόοδο των µαθητών. Το
προσωπικό πρέπει να διαθέτει χρόνο για κατάρτιση και επαγγελµατική εξέλιξη και ο χρόνος
αυτός πρέπει να αναγνωρίζεται. Σε µερικές χώρες αναφέρθηκαν ως κύρια προβλήµατα οι
συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής.
4.4
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα που λειτουργούν
καλύτερα προσελκύουν και τα ικανότερα άτοµα στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού·
χρησιµοποιούν αποτελεσµατικές διαδικασίες για την επιλογή των σωστών υποψηφίων ως
εκπαιδευτικών και για την αντιµετώπιση των χαµηλών επιδόσεων· υιοθετούν µια πρακτική
προσέγγιση, καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας, για την εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών· και διαµορφώνουν σχολικά περιβάλλοντα στο πλαίσιο των οποίων οι
εκπαιδευτικοί µαθαίνουν ο ένας από τον άλλο.
∆ιεύθυνση των σχολείων
4.5
Τα σχολεία γίνονται όλο και περισσότερο περίπλοκοι και αυτόνοµοι οργανισµοί. Για
την αποτελεσµατικότητα της διεύθυνσής τους απαιτούνται διάφορες δεξιότητες. Σήµερα
τείνουν να κυριαρχούν τύποι διαχείρισης µε µεγαλύτερη συνεργασία και κατανοµή
διευθυντικών καθηκόντων, µε στενότερη σύνδεση µε τη διακυβέρνηση των σχολείων. Για το
σκοπό αυτό απαιτούνται περισσότεροι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές που έχουν κατορθώσει
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να αναπτύξουν διευθυντικές ικανότητες30. Οι διευθυντικές θέσεις συνεπάγονται όλο και
µεγαλύτερες δαπάνες: πολλά κράτη µέλη αντιµετωπίζουν δυσχέρειες για την πρόσληψη
διευθυντών σχολείων.
4.6
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η ηγεσία των σχολείων πρέπει να επικεντρωθεί εκ
νέου στα καθήκοντα που είναι τα πλέον αποτελεσµατικά για τη βελτίωση της µάθησης των
µαθητών, ότι η κατανοµή των διευθυντικών καθηκόντων στα σχολεία µπορεί να βελτιώσει
την αποτελεσµατικότητά τους, ότι οι συµµετέχοντες στη διεύθυνση χρειάζονται επαρκή
κατάρτιση και προετοιµασία καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους και, ακόµη, ότι οι
προσλήψεις και η διατήρηση των διευθυντών σχολείων πρέπει να γίνεται µε
επαγγελµατισµό31.
Η Επιτροπή, για να υποστηρίξει τα κράτη µέλη στην εφαρµογή των συµπερασµάτων
του Συµβουλίου σχετικά µε τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των
εκπαιδευτικών, προτείνει η µελλοντική συνεργασία να επικεντρωθεί:
• στην εξασφάλιση ότι η αρχική εκπαίδευση, η εισαγωγή και η συνεχής επαγγελµατική
εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι συντονισµένες, συνεκτικές, διαθέτουν επαρκείς
πόρους και υπόκεινται σε διασφάλιση της ποιότητας· και στη βελτίωση της
προσφοράς, της ποιότητας και της συµµετοχής στην ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών·
• στην επανεξέταση των προσλήψεων εκπαιδευτικών ώστε να προσελκύονται οι
ικανότεροι υποψήφιοι, να επιλέγονται οι καλύτεροι και να τοποθετούνται καλοί
εκπαιδευτικοί σε δύσκολα σχολεία· και
• στη βελτίωση των προσλήψεων των διευθυντών σχολείων και στην παροχή των
κατάλληλων εφοδίων στους διευθυντές ώστε να επικεντρώνονται στη βελτίωση της
µάθησης των µαθητών και στην εξέλιξη του προσωπικού των σχολείων.
5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

5.1
Η παρούσα ανακοίνωση προσδιόρισε τοµείς στους οποίους θα χρειαστούν αλλαγές,
µερικές φορές µάλιστα ριζικές, ώστε τα σχολεία της Ευρώπης να µπορέσουν να παρέχουν
όλα τα εφόδια στους νέους για τη ζωή στον αιώνα µας. Υπάρχει ένα εντυπωσιακό φάσµα
καινοτοµίας και εξαιρετικών πολιτικών πρακτικών στα συστήµατα της ΕΕ, το οποίο όµως
συχνά είναι εγκλωβισµένο στα εθνικά σύνορα. Τα κράτη µέλη πρέπει να συνεργαστούν για
την καλύτερη αξιοποίησή του.
5.2
Η Επιτροπή, κατά συνέπεια, προτείνει ένα πρόγραµµα δράσης για συνεργασία στα
θέµατα που αναφέρονται στα τρία ανωτέρω πλαίσια, µε ιδιαίτερη επικέντρωση στους
τρόπους βελτίωσης των επιδόσεων στα θέµατα που τονίστηκαν από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, π.χ. τη βελτίωση των βασικών γνώσεων, την επέκταση της πρόσβασης στην
προνηπιακή εκπαίδευση και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Οι
ανταλλαγές στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος συνεργασίας πρέπει να πραγµατοποιούνται
µέσω της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση και να
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υποστηρίζονται από το πρόγραµµα διά βίου µάθησης, ενώ οι κυριότερες προκλήσεις πρέπει
να τονίζονται στα εθνικά µεταρρυθµιστικά προγράµµατα των κρατών µελών στο πλαίσιο της
Λισαβόνας.
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