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ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Ένα επικαιροποιηµένο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δηµιουργία µεγαλύτερων δεξιοτήτων µέσω καλύτερων συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης αποτελεί ουσιαστικό µέρος της στρατηγικής της Ευρώπης για την
επιτυχή αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων όπως η γήρανση της κοινωνίας
και η επίτευξη υψηλών επιπέδων βιώσιµης ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης µε
βάση τη γνώση, που αποτελούν το επίκεντρο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Οι
γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες καθορίζουν τις πιθανότητες ενός ατόµου να
επιτύχει στην αγορά εργασίας και να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην κοινωνία·
είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την κοινωνική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα
και την καινοτόµο ικανότητα των επιχειρήσεων, καθώς και για ολόκληρη την
οικονοµία.
Όπως αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»,
που επίσης δηµοσιεύθηκε µε το «πακέτο» της Λισαβόνας του τρέχοντος έτους, οι
αλλαγές στην αγορά εργασίας θα απαιτήσουν τόσο την αναβάθµιση των δεξιοτήτων
του πληθυσµού όσο και την εφαρµογή πολιτικών ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα
ανταποκρίνονται καλύτερα στις τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες της αγοράς
εργασίας. Αυτό θα επιτευχθεί µόνον αν η διά βίου µάθηση γίνει πραγµατικότητα, και
όχι απλώς σλόγκαν, επιτρέποντας στους ανθρώπους να αποκτούν εγκαίρως βασικές
ικανότητες και να επικαιροποιούν τις δεξιότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
τους· καθώς και αν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι σε θέση να
ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές και να είναι πιο ανοικτά στον ευρύτερο
κόσµο.
Τα κράτη µέλη της ΕΕ και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για να στηρίξουν τις
εθνικές µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µέσω του
προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». Η ανοικτή µέθοδος
συντονισµού (ΑΜΣ), µολονότι λαµβάνει υπόψη τα πολύ διαφορετικά σηµεία
εκκίνησης των κρατών µελών, έχει στηρίξει την πρόοδο προς ένα σύνολο κοινών
στόχων, οι οποίοι µετρώνται έναντι κοινών δεικτών και σηµείων αναφοράς και
σύµφωνα µε τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την
απασχόληση, µε στόχο την αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό µέσω
της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της διευκόλυνσης της
καινοτοµίας και της προώθησης µιας ενισχυµένης επιχειρηµατικής κουλτούρας1. Το
τρέχον πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο συµφωνήθηκε στο πλαίσιο του Συµβουλίου
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Κατευθυντήριες γραµµές 23, 24, 8, 15.
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Εκπαίδευσης το 2001/2002, πλησιάζει στο τέλος του, και τώρα είναι η κατάλληλη
στιγµή να αξιοποιήσουµε τα αποτελέσµατά του και να ατενίσουµε το µέλλον.
Έπειτα από ευρεία διαβούλευση µε τα κράτη µέλη και άλλους παράγοντες κατά τη
διάρκεια του 2008, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει µακροπρόθεσµες στρατηγικές
προκλήσεις που να καθοδηγήσουν την πολιτική συνεργασία για την περίοδο έως το
2020. Οι προκλήσεις αντικατοπτρίζουν τη συµβολή της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης στη στρατηγική της Λισαβόνας και την αναθεωρηµένη κοινωνική
ατζέντα. Η ανακοίνωση παρουσιάζει επίσης τις πιο επείγουσες προτεραιότητες στις
οποίες αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της αρχικής µελλοντικής
περιόδου, για το 2009 και το 2010. Σε συνδυασµό εν προκειµένω µε βελτιωµένες
µεθόδους εργασίας, θα ενισχυθεί η εστίαση στην εφαρµογή και θα καταστεί το νέο
πλαίσιο πιο ευέλικτο, ώστε να µπορεί τόσο να αντιµετωπίσει ορισµένες αδυναµίες
που έχουν εντοπιστεί εδώ και πολύ καιρό όσο και να εξασφαλίσει νέα πολιτική
συνεργασία για νέες προκλήσεις. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα µεταγενέστερης
επανεστίασης, βάσει της προόδου που θα έχει επιτευχθεί, έτσι ώστε να
αντιµετωπιστούν τα νέα ζητήµατα, καθώς ανακύπτουν στον πολιτικό διάλογο, και να
αναπροσαρµοστούν οι στόχοι, τα σηµεία αναφοράς και οι µηχανισµοί υποβολής
εκθέσεων, όπως απαιτείται βάσει των αποφάσεων που θα ληφθούν για τη
µελλοντική στρατηγική ανάπτυξης και απασχόλησης πέρα από το 2010.
Στην παρούσα φάση, στην οποία η ΕΕ επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις
της τρέχουσας οικονοµικής ύφεσης και να µπει στην τροχιά νέας ανάπτυξης, είναι
ζωτικής σηµασίας να διατηρηθεί η δυναµική υπέρ των επενδύσεων στην
εκπαίδευση, που είναι αποτελεσµατικές αλλά και δίκαιες. Οι ορθές πολιτικές θα
βοηθήσουν στην ανάκαµψη από την πρόσφατη κρίση και παράλληλα θα θέσουν τις
βάσεις για την επιτυχή αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων, µε
εµπιστοσύνη.
2.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ;

2.1.

Πρόοδος και προκλήσεις
Την ευθύνη για την πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν τα κράτη µέλη. Ο
ρόλος της Ευρώπης είναι να στηρίξει τη βελτίωση των εθνικών συστηµάτων µέσω
συµπληρωµατικών εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ, αµοιβαίας µάθησης και ανταλλαγών
ορθών πρακτικών.
Η πολιτική συνεργασία σχετικά µε την εκπαίδευση και την κατάρτιση στήριξε τις
εθνικές µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων διά βίου µάθησης και των συστηµάτων
πιστοποίησης προσόντων, τον εκσυγχρονισµό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και την
ανάπτυξη ευρωπαϊκών µέσων για την προώθηση της ποιότητας, της διαφάνειας των
προσόντων και της κινητικότητας στη µάθηση. Αλλά, η πρόοδος διαφέρει σηµαντικά
από κράτος µέλος σε κράτος µέλος και δεν είναι επαρκής σε βασικούς τοµείς. Ως εκ
τούτου, απαιτείται ενίσχυση της εφαρµογής. Όπως φαίνεται στο σχήµα 1, τα
περισσότερα από τα σηµεία αναφοράς που έθεσε το Συµβούλιο για το 2010 δεν θα
επιτευχθούν. Ενώ το σηµείο αναφοράς όσον αφορά τα µαθηµατικά, τις θετικές
επιστήµες και την τεχνολογία επιτεύχθηκε το 2003, η πρόοδος όσον αφορά την
πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο, την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και τη συµµετοχή των ενηλίκων στη διά βίου µάθηση δεν είναι επαρκής
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για την επίτευξη των στόχων. Μάλιστα, η απόδοση όσον αφορά την ικανότητα
ανάγνωσης επιδεινώθηκε2.
Ως εκ τούτου, το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2008 ζήτησε από τα κράτη µέλη
να λάβουν επειγόντως συγκεκριµένα µέτρα για την ουσιαστική µείωση του αριθµού
των ατόµων που δεν έχουν ικανότητα ορθής ανάγνωσης και του αριθµού των
ατόµων που αποχωρούν πρόωρα από το σχολείο, για τη βελτίωση του µορφωτικού
επιπέδου των ατόµων µε παρελθόν µετανάστευσης ή που προέρχονται από
µειονεκτούσες οµάδες, για την προσέλκυση περισσότερων ενηλίκων στη συνεχή
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και για την περαιτέρω διευκόλυνση της
γεωγραφικής και επαγγελµατικής κινητικότητας3.
Σχήµα 1: Πρόοδος προς την επίτευξη των 5 σηµείων αναφοράς για το 2010 (µέσος
όρος ΕΕ)4

2.2.

Τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε παγκόσµια
προοπτική
Η επίδοση της ΕΕ όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, εάν εξεταστεί σε
ευρύτερη προοπτική, είναι σε µεγάλο βαθµό συγκρίσιµη µε τις καλύτερες αποδόσεις
παγκοσµίως. Αλλά, οι συγκρίσεις µε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ αποκαλύπτουν για την
ΕΕ σηµαντικά στοιχεία υστέρησης, τόσο σε επίπεδο βασικής εκπαίδευσης όσο και
σε επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
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ΕΕ C 86 της 5.4.2008, σ. 1· SEC(2008) 2293.
Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου του 2008, παράγραφος 15.
Πλέον πρόσφατα στοιχεία για τους αποφοίτους σχολών µαθηµατικών, θετικών επιστηµών και
τεχνολογίας, καθώς και για τα άτοµα µε χαµηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης: 2006. Άλλα:
2007.
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Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα του προγράµµατος PISA όσον αφορά την ικανότητα
ανάγνωσης (παιδιά ηλικίας 15 ετών) καταδεικνύουν ότι η ΕΕ ως σύνολο έχει
αυξανόµενο ποσοστό ατόµων µε χαµηλή επίδοση. Το σχήµα 2 καταδεικνύει ότι το
ποσοστό στη Νότια Κορέα, τον Καναδά και την Αυστραλία είναι σχετικά σταθερό
και πολύ κάτω από το µέσο όρο της ΕΕ. Οι πληθυσµοί µεταναστών -οι οποίοι έχουν
χαµηλή επίδοση όσον αφορά τον εν λόγω δείκτη στην ΕΕ5- είχαν σηµαντικά
µεγαλύτερη επιτυχία στον Καναδά και στην Αυστραλία. Το σχήµα 2 καταδεικνύει
ότι ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ αποδίδουν σε επίπεδο συγκρίσιµο µε τα καλύτερα
επίπεδα παγκοσµίως. Αλλά, λόγω της χαµηλής επίδοσης ορισµένων άλλων κρατών
µελών, ο εν λόγω στόχος εξακολουθεί να παραµένει ουσιαστική πρόκληση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σχήµα 2: Άτοµα µε χαµηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης (στην ηλικία των
15 ετών), βάσει της κλίµακας ικανότητας ανάγνωσης PISA, στην ΕΕ και σε
επιλεγµένες τρίτες χώρες το 2000 και 2006 (Πηγή στοιχείων: ΟΟΣΑ)
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Σχήµα 3: Άτοµα µε χαµηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης (στην ηλικία των
15 ετών), βάσει της κλίµακας ικανότητας ανάγνωσης PISA, στην ΕΕ το 2000 και
2006 (Πηγή στοιχείων: ΟΟΣΑ)
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Επίσης, πολλοί από τους βασικούς ανταγωνιστές της ΕΕ έχουν υψηλότερα ποσοστά
ατόµων που έχουν ολοκληρώσει το τριτοβάθµιο επίπεδο εκπαίδευσης. Ο µέσος όρος
της ΕΕ για άτοµα ηλικίας 25-64 ετών είναι 23% σε σύγκριση µε 40% για την
Ιαπωνία, 39% για τις ΗΠΑ, 32% για την Αυστραλία και την Κορέα και 27% για τη
Νέα Ζηλανδία.
Τέλος, µολονότι η εξασφάλιση της αποδοτικότητας των επενδύσεων αποτελεί
βασική µέριµνα για την ΕΕ, πολλές χώρες εκτός Ευρώπης επενδύουν κατά πολύ
περισσότερο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ιδίως από ιδιωτικές πηγές. Οι ιδιωτικές
επενδύσεις (0,23% του ΑΕγχΠ στην ΕΕ) είναι κατά πολύ υψηλότερες τόσο στην
Ιαπωνία (0,76%) όσο και στις ΗΠΑ (1,91%)6.
Αυτές οι συγκρίσεις καταδεικνύουν ότι, για να επιτύχει η Ευρώπη τη φιλοδοξία της
να αποτελεί την ηγετική παγκοσµίως οικονοµία και κοινωνία της γνώσης, πρέπει να
αυξήσει την απόδοσή της στους εν λόγω τοµείς.
3.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ:
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Με βάση τις διαβουλεύσεις της, η Επιτροπή προτείνει να εξετάσει η ευρωπαϊκή
συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση την αντιµετώπιση τεσσάρων
στρατηγικών προκλήσεων τα έτη έως το 2020:
• υλοποίηση της διά βίου µάθησης και της κινητικότητας των σπουδαστών·
• βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της παροχής υπηρεσιών
και των αποτελεσµάτων·
• προώθηση της ισότητας και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη·
• ενίσχυση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας, συµπεριλαµβανοµένου
του επιχειρηµατικού πνεύµατος, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης.
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Η αντιµετώπιση των εν λόγω προκλήσεων πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο µιας
κοινής πολιτικής για όλα τα συστήµατα συνολικά [σχολεία, τριτοβάθµια
εκπαίδευση, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και εκπαίδευση
ενηλίκων]. Συνεπώς, η διά βίου µάθηση αποτελεί θεµελιώδη προοπτική για την
προώθηση της αντιµετώπισης όλων αυτών των προκλήσεων.
Ενώ οι εν λόγω στρατηγικές προκλήσεις πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της
πολιτικής συνεργασίας για την περίοδο 2009-2020, πρέπει να τεθούν ειδικότεροι
στόχοι προτεραιότητας σε πιο βραχυπρόθεσµα επίπεδα. Στα ακόλουθα τµήµατα 3.1
έως 3.4 παρατίθενται λεπτοµερέστερα οι µακροπρόθεσµες στρατηγικές προκλήσεις
και προτείνονται σχετικές προτεραιότητες για την πρώτη περίοδο, ήτοι για την
περίοδο 2009-2010.
3.1.

Στρατηγική πρόκληση: υλοποίηση της διά βίου µάθησης και της κινητικότητας
των σπουδαστών
Η διά βίου µάθηση περιλαµβάνει τη µάθηση σε όλες τις ηλικίες (από την
προσχολική έως τη µετασυνταξιοδοτική) και σε όλα τα πλαίσια, δηλαδή
συµπεριλαµβανοµένων της τυπικής, µη τυπικής ή άτυπης. Τα κράτη µέλη
συµφώνησαν να θεσπίσουν έως το 2006 συνεκτικές και ολοκληρωµένες εθνικές
στρατηγικές διά βίου µάθησης.
Η εφαρµογή αυτών των στρατηγικών παραµένει πρόκληση. Έχει σηµειωθεί πρόοδος
χάρη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελµατικών προσόντων (ΕΠΕΠ)7, το οποίο
ενεργοποίησε εργασίες ανάπτυξης όσον αφορά τα εθνικά πλαίσια επαγγελµατικών
προσόντων σε πολλές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης µιας νέας εστίασης στα
αποτελέσµατα της µάθησης (δηλαδή περισσότερο σε αυτά που γνωρίζει, κατανοεί
και δύναται να πράξει ο σπουδαστής παρά στην ίδια τη µαθησιακή διαδικασία). Με
την αύξηση της διαφάνειας των επαγγελµατικών προσόντων, το ΕΠΕΠ θα
διευκολύνει την κινητικότητα των σπουδαστών και των εργαζοµένων µεταξύ των
χωρών καθώς και την πρόσβασή τους στη διά βίου µάθηση.
Εντούτοις, πρέπει ακόµη να γίνουν πολλά για να δηµιουργηθούν ευέλικτοι τρόποι
µάθησης, π.χ. µέσω της καλύτερης µετάβασης µεταξύ ΕΕΚ και τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, µέσω του ανοίγµατος των πανεπιστηµίων σε µη παραδοσιακούς
σπουδαστές ή µέσω της επικύρωσης της µη τυπικής µάθησης. Η µάθηση πρέπει να
είναι ελκυστική και προσβάσιµη για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας,
µορφωτικού επιπέδου, εργασίας ή κοινωνικής θέσης. Απαιτείται καλύτερος
συντονισµός µεταξύ των διαφόρων τοµέων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,
θεσµική
δέσµευση
(συµπεριλαµβανοµένων
των
βιώσιµων
µοντέλων
χρηµατοδότησης) και σύµπραξη µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων.
Η κινητικότητα των σπουδαστών µεταξύ χωρών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της
διά βίου µάθησης καθώς και ουσιαστικό στοιχείο για την εξασφάλιση της
απασχολησιµότητας και της προσαρµοστικότητας των ατόµων. Οι αξιολογήσεις των
προγραµµάτων της ΕΕ καταδεικνύουν ότι η κινητικότητα καταρρίπτει τα εµπόδια
µεταξύ ατόµων και οµάδων, καθιστά το όφελος της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη
πιο απτό και βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν πιο προσαρµόσιµοι και ανοικτοί στην
κινητικότητα όταν εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Η διασυνοριακή κινητικότητα
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των σπουδαστών πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, όπως συµβαίνει
σήµερα. Για την επίτευξη των ανωτέρω θα απαιτηθεί µια νέα δέσµευση όλων των
παραγόντων, µαζί µε χρηµατοδότηση ευρύτερης βάσης.
Ζητήµατα προτεραιότητας που πρέπει να υπογραµµιστούν το 2009-10
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην επίτευξη
καλύτερης εφαρµογής όσον αφορά τα ακόλουθα:
• Στρατηγικές διά βίου µάθησης: ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρµογής των
εθνικών στρατηγικών διά βίου µάθησης, µε ιδιαίτερη έµφαση στην επικύρωση
της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης και καθοδήγησης.
• Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελµατικών προσόντων (ΕΠΕΠ): σύνδεση όλων των
εθνικών συστηµάτων επαγγελµατικών προσόντων µε το ΕΠΕΠ έως το 2010 και
στήριξη της χρησιµοποίησης µιας προσέγγισης βασιζόµενης στα αποτελέσµατα
της µάθησης για τα πρότυπα και τα επαγγελµατικά προσόντα, στις διαδικασίες
αξιολόγησης και επικύρωσης, στη µεταφορά ακαδηµαϊκών µονάδων, στα
προγράµµατα σπουδών και στη διασφάλιση της ποιότητας.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη πολιτικής
συνεργασίας όσον αφορά τα ακόλουθα:
• Επέκταση της κινητικότητας των σπουδαστών: συνεργασία για την εξάλειψη
των εµποδίων και τη διεύρυνση των ευκαιριών για κινητικότητα στον τοµέα της
µάθησης στην Ευρώπη και παγκοσµίως, τόσο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση
όσο και για άλλα επίπεδα εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων των νέων στόχων
και µέσων χρηµατοδότησης στο ευρωπαϊκό και στα εθνικά επίπεδα8.
3.2.

Στρατηγική πρόκληση: βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας
της παροχής υπηρεσιών και των αποτελεσµάτων
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει συχνά υπογραµµίσει ότι τα υψηλής ποιότητας
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης που είναι τόσο αποτελεσµατικά όσο και
δίκαια είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την επιτυχία της Ευρώπης.
Η κύρια πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί η απόκτηση βασικών ικανοτήτων9 από
οποιονδήποτε, αναπτύσσοντας παράλληλα την αριστεία που θα επιτρέψει στην
Ευρώπη να διατηρήσει έναν ισχυρό παγκόσµιο ρόλο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Τα αποτελέσµατα της µάθησης σε όλα τα επίπεδα πρέπει να είναι κατάλληλα για την
επαγγελµατική και την ιδιωτική ζωή.
Η ποιότητα των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και του λοιπού εκπαιδευτικού
προσωπικού είναι ο σηµαντικότερος ενδοσχολικός παράγοντας που επηρεάζει την
απόδοση των σπουδαστών10. Με περίπου δύο εκατοµµύρια εκπαιδευτικούς
µεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι πρέπει να αντικατασταθούν τα επόµενα 15 χρόνια, το
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επάγγελµα του εκπαιδευτικού πρέπει να γίνει µια ελκυστικότερη επιλογή
σταδιοδροµίας11.
Για να εξασφαλιστούν αποτελέσµατα υψηλής ποιότητας σε βιώσιµη βάση πρέπει
επίσης να εξεταστεί και η διαχείριση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη αυτονοµία στα ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
έτσι ώστε να είναι πιο ανοικτά στην κοινωνία των πολιτών και στις επιχειρήσεις.
Συγχρόνως, πρέπει να υπόκεινται σε αποτελεσµατικά συστήµατα διασφάλισης της
ποιότητας.
Η υψηλή ποιότητα θα επιτευχθεί µόνο µε αποτελεσµατική και βιώσιµη
χρησιµοποίηση των πόρων. Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ως
παράγοντας ουσιαστικός για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική
ενσωµάτωση πρέπει να ενισχυθεί µε την ανάπτυξη µιας βάσης τεκµηρίωσης12.
Ζητήµατα προτεραιότητας που πρέπει να υπογραµµιστούν το 2009-10
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην επίτευξη
καλύτερης εφαρµογής στους ακόλουθους τοµείς:
• Γλώσσες: για να µπορούν οι πολίτες να επικοινωνούν σε δύο γλώσσες πέραν της
µητρικής τους γλώσσας, προώθηση της διδασκαλίας γλωσσών στην ΕΕΚ και για
τους ενήλικους σπουδαστές, και παροχή στους µετανάστες της ευκαιρίας να
µάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους13.
• Επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών: εστίαση στα
βασικά στοιχεία της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και στη διεύρυνση
του φάσµατος και της ποιότητας των συνεχών ευκαιριών επαγγελµατικής
εξέλιξης για τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και το εµπλεκόµενο
προσωπικό, για παράδειγµα: σε δραστηριότητες διοίκησης ή καθοδήγησης.
• ∆ιαχείριση και χρηµατοδότηση: εφαρµογή της ατζέντας εκσυγχρονισµού για
την τριτοβάθµια εκπαίδευση (συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων
σπουδών)14 και του πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας για την ΕΕΚ15, καθώς
και ανάπτυξη προτύπων για τους επαγγελµατίες του τοµέα της εκπαίδευσης
ενηλίκων. Προώθηση πολιτικών και πρακτικών βάσει τεκµηριωµένων
στοιχείων16, µε ιδιαίτερη έµφαση στην τεκµηρίωση της βιωσιµότητας των
δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη πολιτικής
συνεργασίας όσον αφορά τα ακόλουθα:
• Βασικές ικανότητες ανάγνωσης, µαθηµατικών και θετικών επιστηµών:
δηµιουργία οµάδας υψηλού επιπέδου σχετικά µε το γραµµατισµό, για να
διερευνήσει τα προβλήµατα στα οποία οφείλεται η µείωση της απόδοσης όσον
11
12
13
14
15
16
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αφορά την ανάγνωση µεταξύ των µαθητών των σχολείων17 και να διατυπώσει
συστάσεις για τη βελτίωση των επιπέδων γραµµατισµού σε ολόκληρη την ΕΕ.
Ενίσχυση της υπάρχουσας συνεργασίας, για να αυξηθούν τα ποσοστά επιλογής
των µαθηµατικών και των θετικών επιστηµών στα ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης
και κατάρτισης και να ενισχυθεί η διδασκαλία των θετικών επιστηµών. Τα κράτη
µέλη πρέπει να εξετάσουν την εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης για την
επίτευξη βασικών δεξιοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν
τους ενηλίκους.
• «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»: εξασφάλιση του ότι η αξιολόγηση
των µελλοντικών απαιτήσεων για δεξιότητες και η κάλυψη των αναγκών της
αγοράς εργασίας λαµβάνονται πλήρως υπόψη σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασµού
προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
3.3.

Στρατηγική πρόκληση: προώθηση της ισότητας και της ιδιότητας του ενεργού
πολίτη
Η πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να επιτρέπει σε όλους τους πολίτες,
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και κοινωνικοοικονοµικού υπόβαθρου, να αποκτούν,
να επικαιροποιούν και να αναπτύσσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους τόσο
επαγγελµατικές δεξιότητες όσο και τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την
περαιτέρω µάθηση, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και το διαπολιτισµικό διάλογο.
Παρά το γεγονός ότι τα θέµατα ισότητας είχαν από την αρχή σηµαντική θέση στην
ΑΜΣ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι βασικές, κεντρικές προκλήσεις
παραµένουν. Ένας στους έξι νέους εξακολουθεί να αποχωρεί από το σχολείο
έχοντας ολοκληρώσει µόνο το επίπεδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ούτε καν
αυτό. Πολλοί µαθητές προερχόµενοι από οικογένειες µεταναστών έχουν µικρότερες
επιτυχίες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση από ό,τι οι αυτόχθονες συνοµήλικοί
τους. Μολονότι τα αγόρια αποχωρούν από το σχολείο συχνότερα και έχουν
χαµηλότερη απόδοση στην ανάγνωση, τα κορίτσια είναι λιγότερα σε ποσοστό
µεταξύ των αποφοίτων σχολών µαθηµατικών, θετικών επιστηµών και τεχνολογίας.
Οι ενήλικες µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο έχουν κατά επτά φορές λιγότερες
πιθανότητες να συµµετάσχουν στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση από ό,τι
εκείνοι µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο. Το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο ενός
µαθητή εξακολουθεί να έχει σηµαντικό αντίκτυπο στις ευκαιρίες του για πρόσβαση
και επιτυχία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε οποιοδήποτε επίπεδο18. Αυτές
είναι σηµαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν προκειµένου να
προωθηθεί η κοινωνική ενσωµάτωση και να αντιµετωπιστεί η ανεπαρκής προσφορά
εργατικού δυναµικού.
Οι εκπαιδευτικές µειονεξίες µπορούν να αντιµετωπιστούν µε προσχολική
εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και επικεντρωµένη στήριξη, που πρέπει να
συνδυάζονται µε σωστά διαχειριζόµενη ενσωµάτωση στο κανονικό σύστηµα
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η εκπαίδευση πρέπει να προάγει τις διαπολιτισµικές δεξιότητες, τις δηµοκρατικές
αξίες, το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και την καταπολέµηση των
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διακρίσεων, εφοδιάζοντας όλους τους νέους µε τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν
θετικά µε τους συνοµηλίκους τους µε διαφορετικά υπόβαθρα.
Ζητήµατα προτεραιότητας που πρέπει να υπογραµµιστούν το 2009-10
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην επίτευξη
καλύτερων αποτελεσµάτων όσον αφορά τα ακόλουθα:
• πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο: ενίσχυση των προληπτικών προσεγγίσεων,
εξασφάλιση στενότερης συνεργασίας µεταξύ του τοµέα γενικής και του τοµέα
επαγγελµατικής κατεύθυνσης και εξάλειψη των εµποδίων τα οποία δεν
επιτρέπουν στους µαθητές που έχουν αποχωρήσει να επιστρέψουν στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη πολιτικής
συνεργασίας όσον αφορά τα ακόλουθα:
• προσχολική εκπαίδευση: προώθηση της γενικής ισότιµης πρόσβασης και
ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και της στήριξης
των εκπαιδευτικών·
• µετανάστες: ανάπτυξη της αµοιβαίας µάθησης βάσει των βέλτιστων πρακτικών
για την εκπαίδευση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες µεταναστών19·
• µαθητές µε ειδικές ανάγκες: προώθηση της εξατοµικευµένης µάθησης µέσω της
έγκαιρης στήριξης και της παροχής καλά συντονισµένων υπηρεσιών.
Ενσωµάτωση των σχετικών υπηρεσιών στο κανονικό σχολικό σύστηµα και
εξασφάλιση δυνατοτήτων για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση.
3.4.

Στρατηγική πρόκληση: ενίσχυση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας,
συµπεριλαµβανοµένου του επιχειρηµατικού πνεύµατος, σε όλα τα επίπεδα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης
Η καινοτοµία και η δηµιουργικότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες στην
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και έχουν κεφαλαιώδη σηµασία για την ικανότητα της
Ευρώπης να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού και της
αειφόρου ανάπτυξης.
Μια πρώτη πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες µπορούν να
αποκτήσουν εγκάρσιες βασικές ικανότητες όπως η ικανότητα µάθησης και οι
επικοινωνιακές δεξιότητες, το αίσθηµα της πρωτοβουλίας και το επιχειρηµατικό
πνεύµα, η ψηφιακή ικανότητα (συµπεριλαµβανοµένου του γραµµατισµού στα µέσα
επικοινωνίας20), καθώς και η πολιτιστική γνώση και έκφραση21. Όλα αυτά καθώς και
η χρήση των νέων τεχνολογιών —τα κράτη µέλη πρέπει να θέσουν ως στόχο να
καταστήσουν διαθέσιµο το ∆ιαδίκτυο υψηλής ταχύτητας σε όλα τα σχολεία έως το
201022— πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα προγράµµατα σπουδών, στις
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παιδαγωγικές µεθόδους και στα επαγγελµατικά προσόντα. Η ενισχυµένη συνεργασία
µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη
επιχειρηµατικής νοοτροπίας µεταξύ των σπουδαστών και των ερευνητών.
Η δεύτερη πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ένα πλήρως λειτουργικό τρίγωνο
γνώσης µεταξύ εκπαίδευσης–έρευνας–καινοτοµίας. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Καινοτοµίας και Τεχνολογίας µπορεί να εµπνεύσει και να προωθήσει τις
απαιτούµενες αλλαγές προκειµένου να επιτευχθεί αριστεία στη διδασκαλία και την
έρευνα, ιδίως µέσω της ενθάρρυνσης πολυκλαδικών συµπράξεων µεταξύ των
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων. Η συνεργασία µεταξύ των
επιχειρήσεων και των διαφόρων επιπέδων και τοµέων εκπαίδευσης, κατάρτισης και
έρευνας µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη εστίαση στις δεξιότητες και τις
ικανότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας και στην προώθηση της
καινοτοµίας και του επιχειρηµατικού πνεύµατος σε όλες τις µορφές µάθησης. Η
δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και ενός ευρέος δικτύου συνεργατικών
σχηµατισµών (clusters) παγκόσµιας εµβέλειας αναµένεται να διευκολύνει πολλές
τέτοιες προσπάθειες συνεργασίας.
Το ευρωπαϊκό έτος δηµιουργικότητας και καινοτοµίας 2009 θα βοηθήσει στην
αντιµετώπιση ορισµένων από τις βασικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης
της πολιτικής συνεργασίας, η έρευνα, η ανάλυση και η ανταλλαγή ιδεών σχετικά µε
το πώς πρέπει να µετρώνται οι δηµιουργικές και καινοτόµες δεξιότητες πρέπει να
προωθηθούν σε επίπεδο ΕΕ και µε τους σχετικούς διεθνείς οργανισµούς.
Ζητήµατα προτεραιότητας που πρέπει να υπογραµµιστούν το 2009-10
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην επίτευξη
καλύτερης εφαρµογής όσον αφορά τα ακόλουθα:
• «εγκάρσιες» βασικές ικανότητες: πλήρης ενσωµάτωση των εγκάρσιων βασικών
ικανοτήτων στα προγράµµατα σπουδών, στην αξιολόγηση και στα επαγγελµατικά
προσόντα23.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη πολιτικής
συνεργασίας όσον αφορά τα ακόλουθα:
• ιδρύµατα φιλικά προς την καινοτοµία: προώθηση της δηµιουργικότητας και
της καινοτοµίας µέσω της ανάπτυξης συγκεκριµένων ειδικών µεθόδων
διδασκαλίας και µάθησης (συµπεριλαµβανοµένων της χρήσης εργαλείων της
ΤΠΕ και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών).
• Συµπράξεις: ανάπτυξη συµπράξεων µεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης και
κατάρτισης και των επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυµάτων, πολιτιστικών φορέων
και δηµιουργικών βιοµηχανιών.

23
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ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
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4.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Η επιτυχία της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
εξαρτάται από την πολιτική δέσµευση και από την ικανότητά της να στηρίξει τις
εθνικές µεταρρυθµίσεις και να έχει πραγµατικό αντίκτυπο σ’ αυτές. Η πολιτική
συνεργασία πρέπει να είναι κατάλληλη και συγκεκριµένη, να παράγει απτά
αποτελέσµατα και να περιλαµβάνει τους ενδιαφεροµένους και τους φορείς χάραξης
πολιτικής, ακόµη και εκείνους που βρίσκονται στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο. Η
µέτρηση της προόδου σε σχέση µε συγκεκριµένους στόχους είναι βασικό στοιχείο.
4.1.

∆ιαχείριση και σύµπραξη
Η προοπτική της διά βίου µάθησης απαιτεί συντονισµό και καθορισµό
προτεραιοτήτων µεταξύ διαφόρων τοµέων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχουν
διαµορφωθεί συγκεκριµένες πολιτικές ατζέντες για τα σχολεία24, την ΕΕΚ25, την
τριτοβάθµια εκπαίδευση26 και την εκπαίδευση των ενηλίκων27. Η ανταλλαγή και
εφαρµογή πολιτικών σε όλους τους τοµείς πρέπει να συµβάλει στις συνολικές
στρατηγικές προτεραιότητες.
Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της υπάρχουσας άτυπης οµάδας
υψηλού επιπέδου για την πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε να
µπορέσει να διαδραµατίσει στρατηγικό ρόλο στη διαχείριση της ΑΜΣ µέσω των
ακολούθων ενεργειών: προσδιορισµός των προτεραιοτήτων και παρακολούθηση της
προόδου των εργασιών σε όλους τους τοµείς· προετοιµασία των εισροών για τις
πολιτικές συζητήσεις στο Συµβούλιο Εκπαίδευσης, για παράδειγµα, µε βάση
δραστηριότητες οµαδικής αλληλοδιδακτικής µάθησης ή αξιολόγησης· και µε την
εξασφάλιση ότι στην πολιτική συνεργασία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση
αποδίδεται η δέουσα σπουδαιότητα στο πλαίσιο τόσο της ευρύτερης διαδικασίας της
Λισαβόνας όσο και των εθνικών πολιτικών.
Πρέπει επίσης να δοθεί προτεραιότητα στην εξασφάλιση µεγαλύτερης συµµετοχής
των ενδιαφεροµένων καθώς και των κοινωνικών εταίρων και των εταίρων της
κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά τόσο στον
πολιτικό διάλογο όσο και στην εφαρµογή. Η Επιτροπή θα διοργανώσει ετήσιο
φόρουµ µε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις ενδιαφεροµένων και οι σχετικοί
ενδιαφερόµενοι θα συµµετάσχουν συστηµατικά σε δραστηριότητες οµαδικής
αλληλοδιδακτικής µάθησης.

4.2.

Αµοιβαία µάθηση, µεταφορά καινοτοµίας και ανάπτυξη πολιτικών
Η αµοιβαία µάθηση είναι βασικό στοιχείο της ΑΜΣ στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση. Παρέχει εισροές για τις ευρωπαϊκές πολιτικές πρωτοβουλίες και στήριξη
στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών. Ακόµη, αποτελεί σηµαντικό µέσο διάδοσης και
εφαρµογής των ευρωπαϊκών «εργαλείων» και µέσων, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο

24
25

26
27
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COM(2008) 425.
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε τις µελλοντικές προτεραιότητες για ενισχυµένη ευρωπαϊκή
συνεργασία στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), της 20/21 Νοεµβρίου
2008.
COM(2006) 208 και διακυβερνητική διαδικασία της Μπολόνια.
COM(2006) 614· COM(2007) 558.
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επαγγελµατικών προσόντων28 ή η σύσταση σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη
διά βίου µάθηση29.
Για το µέλλον, ο στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση της οµαδικής αλληλοδιδακτικής
µάθησης, για να εξασφαλιστεί ότι αντικατοπτρίζει πλήρως τις προκλήσεις
προτεραιότητας που προσδιορίστηκαν ανωτέρω και να αυξηθεί ο αντίκτυπός της στο
πολιτικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες πρέπει να βασίζονται σε σαφείς εντολές,
χρονοδιαγράµµατα και προγραµµατισµένα αποτελέσµατα (π.χ. πολιτικές συστάσεις
ή εγχειρίδια, καθώς και σε υποδείγµατα βέλτιστης πρακτικής). Πρέπει να είναι
επαρκώς ευέλικτη προκειµένου να εξασφαλίσει την αλλαγή και την προσαρµογή στα
ανακύπτοντα ζητήµατα και στα εξελισσόµενα πολιτικά θέµατα. Πρέπει να
αναπτυχθεί ένα κυλιόµενο πρόγραµµα οµαδικής αλληλοδιδακτικής µάθησης και
αξιολόγησης, βασιζόµενο στις εξελισσόµενες πολιτικές προτεραιότητες, αρχής
γενοµένης µε εκείνα που καθορίζονται για το 2009-10.
Επιπλέον, θα χρησιµοποιηθούν επίσης τα ακόλουθα µέσα:
• Το πρόγραµµα διά βίου µάθησης30 θα στηρίξει την ανάπτυξη, τη δοκιµή, τη
µεταφορά και την εφαρµογή νέων προσεγγίσεων και καινοτοµίας.
• Οργανισµοί όπως το Cedefop και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης, δίκτυα όπως το Eurydice και οµάδες εµπειρογνώµων31,
συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µε τους σχετικούς διεθνείς οργανισµούς,
θα στηρίξουν την έρευνα και την ανάλυση.
• Ο πολιτικός διάλογος µε διάφορες εξωτερικές χώρες-εταίρους µπορεί να
παράσχει ένα ευρύτερο συγκριτικό πλαίσιο και νέες ιδέες: πρέπει να ενισχυθεί και
να συνδεθεί καλύτερα µε την ΑΜΣ.
4.3.

Καλύτερες εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο και την προοπτική
Η Επιτροπή και το Συµβούλιο εκδίδουν κάθε δύο έτη κοινή έκθεση προόδου µε
βάση τις εθνικές εκθέσεις των κρατών µελών, στις οποίες παρουσιάζονται οι
πολιτικές τους ενέργειες για την επίτευξη των συνολικών στόχων της ΑΜΣ. Οι
µελλοντικές εκθέσεις πρέπει να εστιάζονται µε µεγαλύτερες λεπτοµέρειες σε
ορισµένες συγκεκριµένες προτεραιότητες δράσης. Συνεπώς, προτείνεται για την
επόµενη κοινή έκθεση προόδου, η οποία θα εκδοθεί το 2010, να εστιάζεται σε µία ή
περισσότερες από τις άµεσες προτεραιότητες που υπογραµµίζονται στο τµήµα 3. Οι
κοινές εκθέσεις πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, συµπεριλαµβάνοντας αξιολογήσεις
της κατάστασης στις επιµέρους χώρες, πράγµα που θα προσφέρει εισροές για την
αξιολόγηση των συνιστωσών «εκπαίδευση», «κατάρτιση» και «δεξιότητες» των
εθνικών µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων στο πλαίσιο της Λισαβόνας. Όσον αφορά
το ρυθµό υποβολής εκθέσεων –δηλ. ανά διετία– δεν προτείνεται καµία µεταβολή.

28
29
30
31
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ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1.
ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 45.
Συµπεριλαµβάνονται εν προκειµένω το Κέντρο Έρευνας για την Εκπαίδευση και τη ∆ιά Βίου Μάθηση
(CRELL), το Ινστιτούτο Μελετών Τεχνολογιών του Μέλλοντος (IPTS) και τα δίκτυα
εµπειρογνωµόνων στον τοµέα της οικονοµίας και των κοινωνικών επιστηµών στην εκπαίδευση
(EENEE, NESSE).

14

EL

Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για καλύτερη ενηµέρωση, σε
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σχετικά µε τη στήριξη και τις
ευκαιρίες που παρέχονται από την ανοικτή µέθοδο συντονισµού στην εκπαίδευση
και κατάρτιση, ιδίως δε τις προτεραιότητες και τα αποτελέσµατά της. Ένας
δικτυακός τόπος θα παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις πολιτικές πρωτοβουλίες και
συγκεκριµένα παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών που εντοπίζονται στο πλαίσιο της
ΑΜΣ.
4.4.

∆είκτες και σηµεία αναφοράς
Τα υπάρχοντα πέντε σηµεία αναφοράς
Οι δείκτες και τα σηµεία αναφοράς που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» αποδείχθηκαν χρήσιµα
στη διαδικασία παρακολούθησης και καταγραφής της προόδου σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, καθώς και στην παροχή καθοδήγησης για τον προσδιορισµό των
προκλήσεων. Τρία από τα εν λόγω σηµεία αναφοράς (σχετικά µε τα άτοµα που
αποχωρούν πρόωρα από το σχολείο, µε την ολοκλήρωση της ανώτερης
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µε τη συµµετοχή των ενηλίκων στη διά βίου
µάθηση) αποτελούν µέρος των ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών για την
ανάπτυξη και την απασχόληση.
Όπως αναφέρθηκε στο τµήµα 2.1, η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των πέντε
σηµείων αναφοράς που ορίστηκαν για το 2010 ήταν ανεπαρκής. Ως εκ τούτου, είναι
σηµαντικό να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της απόδοσης σ' αυτούς
τους τοµείς. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν εθνικούς
στόχους στους τοµείς για τους οποίους συµφωνήθηκαν ευρωπαϊκά σηµεία
αναφοράς.
Επικαιροποίηση των σηµείων αναφοράς πέρα από το 2010
Για την περίοδο έως το 2020, η πολιτική συνεργασία πρέπει να στηριχθεί από σηµεία
αναφοράς που να αντικατοπτρίζουν πλήρως τις προσδιορισθείσες µακροπρόθεσµες
στρατηγικές προκλήσεις και να λαµβάνουν υπόψη µια βασική πτυχή της
πρωτοβουλίας «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»: την ανάγκη αναβάθµισης
των δεξιοτήτων και της απασχολησιµότητας ολόκληρου του πληθυσµού. Τα
µελλοντικά σηµεία αναφοράς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης πρέπει επίσης να
είναι επαρκώς ευέλικτα ώστε να λαµβάνουν υπόψη τους στόχους και τους δείκτες
που θα χρησιµοποιηθούν στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την
απασχόληση πέρα από το 2010 —Λισαβόνα µετά το 2010. Σε αυτή τη βάση,
προτείνεται η Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αξιοποιήσουν την εµπειρία τους
σχετικά µε τα υπάρχοντα σηµεία αναφοράς και να εξετάσουν τον καθορισµό ενός
νέου συνόλου σηµείων αναφοράς µε βάση το ακόλουθο πλαίσιο:
• επανεξέταση και, όπου ενδείκνυται, επικαιροποίηση των υπαρχόντων σηµείων
αναφοράς, π.χ. πιθανή επέκταση του σηµείου αναφοράς για τα άτοµα µε χαµηλές
επιδόσεις στις δεξιότητες ανάγνωσης, ώστε να συµπεριληφθούν τα µαθηµατικά
και οι θετικές επιστήµες·
• ενσωµάτωση στο πλαίσιο των σηµείων αναφοράς των στόχων που τέθηκαν από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας το 2002 (δηλαδή σχετικά µε τη
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συµµετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και την πρόσβαση στη διδασκαλία
ξένων γλωσσών από πολύ µικρή ηλικία)·
• δηµιουργία σηµείων αναφοράς για θέµατα που ανέκυψαν αφότου ξεκίνησε η
συνεργασία ή αντικατοπτρίζουν νέες πολιτικές προτεραιότητες, π.χ. στο
τριτοβάθµιο επίπεδο εκπαίδευσης· µαθησιακή κινητικότητα·
• δροµολόγηση εργασιών ανάπτυξης για τη δηµιουργία νέων δεικτών σχετικά µε τη
σύνδεση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και απασχολησιµότητας και σχετικά µε
την
εκπαίδευση
για
την
καινοτοµία
και
τη
δηµιουργικότητα,
συµπεριλαµβανοµένου του επιχειρηµατικού πνεύµατος.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή θα προτείνει συζήτηση µε τα κράτη µέλη µε
βάση τα ακόλουθα πιθανά σηµεία αναφοράς για τη µελλοντική ΑΜΣ:
4.4.1.

Υλοποίηση της διά βίου µάθησης και της κινητικότητας
• Συµµετοχή των ενηλίκων στη διά βίου µάθηση: το υπάρχον σηµείο αναφοράς
προβλέπει για τους ενηλίκους (ηλικίας 25-64 ετών) ποσοστό συµµετοχής 12,5%
στη διά βίου µάθηση. Μολονότι από το 2002 έχει σηµειωθεί εύλογη πρόοδος
όσον αφορά την επίτευξη αυτού του σηµείου αναφοράς (µε τις σηµερινές τάσεις
το σηµείο αναφοράς θα επιτευχθεί έως το 2017), η πρόοδος αυτή εξακολουθεί να
είναι αποσπασµατική και άνιση µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών. Με
δεδοµένες τις τεχνολογικές και δηµογραφικές τάσεις και την αναπόφευκτη
επίδραση της τρέχουσας οικονοµικής ύφεσης στην απασχόληση, η ανάγκη
αναβάθµισης και επικαιροποίησης των δεξιοτήτων των ενηλίκων γίνεται ακόµη
πιο επείγουσα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα προτείνει την αύξηση του σηµείου
αναφοράς της συµµετοχής των ενηλίκων στη διά βίου µάθηση σε 15%. Είναι
επίσης σηµαντικό να µειώσουν τα κράτη µέλη την ανισορροπία µεταξύ ενηλίκων
µε υψηλές και ενηλίκων µε χαµηλές δεξιότητες όσον αφορά τη συµµετοχή στη
διά βίου µάθηση. Πρέπει µάλιστα να κληθούν να καθορίσουν σχετικούς εθνικούς
στόχους.
• Κινητικότητα: πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο σηµείο αναφοράς µε βάση τα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου «Παιδεία και Νεολαία» του Νοεµβρίου του 2008,
τα οποία προτείνουν στόχους για κινητικότητα των φοιτητών των πανεπιστηµίου,
των µαθητών του σχολείου, του τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθώς
και των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών.

4.4.2.

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της παροχής υπηρεσιών και των
αποτελεσµάτων
• Άτοµα µε χαµηλές επιδόσεις στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων: µετά το εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που προέτρεψε τα κράτη µέλη να αναλάβουν
συγκεκριµένη δράση για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, η Επιτροπή
θα προτείνει ένα σηµείο αναφοράς βάσει του οποίου το ποσοστό των ατόµων
ηλικίας 15 ετών µε χαµηλές επιδόσεις στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων
(ανάγνωση, µαθηµατικά και θετικές επιστήµες) θα πρέπει να είναι κάτω του 15%
κατά µέσο όρο, ενώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη µείωση των
ανισορροπιών µεταξύ των φύλων. Ο στόχος θα είναι η διεύρυνση της εµβέλειας
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του προηγούµενου σηµείου αναφοράς, που αφορούσε µόνο το γραµµατισµό,
χωρίς αύξηση του σχετικού ορίου.
• Γλώσσες: η Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο σηµείο αναφοράς βάσει του οποίου
τουλάχιστον το 80% των µαθητών της κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
θα πρέπει να διδάσκονται τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες. Η πρόταση αυτή θα
έχει ως σκοπό την ικανοποίηση του αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Βαρκελώνης για διδασκαλία τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών από πολύ µικρή
ηλικία. Πρόσφατα σηµειώθηκε ταχεία αύξηση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών
στην αρχική εκπαίδευση. Το 2000 το 40% των µαθητών της αρχικής σχολικής
εκπαίδευσης διδάσκονταν δύο ξένες γλώσσες· το 2006 (πιο πρόσφατα διαθέσιµα
στοιχεία), το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 52%. Ο στόχος θα είναι η περαιτέρω
τόνωση αυτής της ικανοποιητικής προόδου.
• Επένδυση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση: η Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο σηµείο
αναφοράς βάσει του οποίου οι δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην
εκσυγχρονισµένη τριτοβάθµια εκπαίδευση θα πρέπει να φτάνουν τουλάχιστον το
2% του ΑΕγχΠ32. Το ποσοστό αυτό θα αντικατοπτρίζει τις πολιτικές συζητήσεις
σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µετά τη σύνοδο
κορυφής του Hampton Court το 2005 και θα έχει σκοπό να φέρει τα επίπεδα
επενδύσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (που σήµερα ανέρχονται στο 1,3% του
ΑΕγχΠ από δηµόσιες και ιδιωτικές πηγές) πιο κοντά στα επίπεδα βασικών
ανταγωνιστών µας, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ιαπωνία, οι επενδύσεις των
οποίων (δηµόσιες και ιδιωτικές) ανέρχονται στο 2,45% και στο 1,85%
αντιστοίχως.
• Ολοκλήρωση τριτοβάθµιου επιπέδου εκπαίδευσης: η Επιτροπή θα προτείνει ένα
νέο σηµείο αναφοράς βάσει του οποίου το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 30-34
ετών µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 45%. Η
πρόταση αυτή αντικατοπτρίζει τη σηµερινή ανοδική τάση του ποσοστού των
ατόµων ηλικίας 30-34 ετών µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο, αλλά, όπως και
παραπάνω, επιδιώκει να προωθήσει την εφαρµογή µέτρων πολιτικής που θα
φέρουν τις κοινοτικές επιδόσεις (σήµερα 30%) πιο κοντά στα επίπεδα βασικών
ανταγωνιστών µας, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ιαπωνία [τα ποσοστά
συµµετοχής για την εγγύτερη ηλικιακή οµάδα (άτοµα ηλικίας 25-34 ετών)
ανέρχονται σε 39% και 54% αντιστοίχως]. Το υπάρχον σηµείο αναφοράς σχετικά
µε τον αριθµό των αποφοίτων σχολών µαθηµατικών, θετικών επιστηµών και
τεχνολογίας έχει επιτευχθεί και θα µπορούσε να καταργηθεί. Εντούτοις, πρέπει να
εξακολουθήσει να παρακολουθείται η ανισορροπία µεταξύ των φύλων στις εν
λόγω σπουδές.
• Απασχολησιµότητα: η Επιτροπή θα προτείνει να εξεταστεί η ανάπτυξη ενός νέου
σηµείου αναφοράς που θα αφορά τη συµµετοχή ατόµων µε διαφορετικά
µορφωτικά επίπεδα στην αγορά εργασίας. Η επιτυχηµένη πορεία στην αγορά
εργασίας συνδέεται στενά µε το µορφωτικό επίπεδο του κάθε ατόµου και, όπως
εξηγείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις
εργασίας», αυτό θα συµβαίνει ακόµη περισσότερο στο µέλλον. Το µέτρο αυτό θα
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έχει στόχο την ενίσχυση της συµβολής των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην ατζέντα της Λισαβόνας.
4.4.3.

Προώθηση της ισότητας και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη
• Προσχολική εκπαίδευση: η Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο σηµείο αναφοράς βάσει
του οποίου τουλάχιστον το 90% των νέων παιδιών (ηλικίας 4 ετών) θα πρέπει να
συµµετέχουν στην προσχολική εκπαίδευση. Ο κοινοτικός µέσος όρος συµµετοχής
προσεγγίζει ήδη το 90%, αλλά αυτό το συνολικά υψηλό επίπεδο συµµετοχής
υποκρύπτει σηµαντικές διαφορές στις εθνικές επιδόσεις. Η πρόταση αυτή θα έχει
σκοπό να υποστηρίξει την επίτευξη προόδου για την ικανοποίηση του αιτήµατος
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης για παροχή φροντίδας
τουλάχιστον στο 90% των παιδιών.
• Άτοµα που αποχωρούν πρόωρα από το σχολείο: η Επιτροπή θα προτείνει τη
διατήρηση αµετάβλητου του υπάρχοντος σηµείου αναφοράς βάσει του οποίου δεν
πρέπει περισσότερο από το 10% του πληθυσµού ηλικίας 18-24 ετών να µην έχει
ολοκληρώσει το επίπεδο της κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και να µη
συµµετέχει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η πρόταση να µη µεταβληθεί το
σηµείο αναφοράς αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η πρόοδος προς το σχετικό
στόχο από το 2002, όταν και τέθηκε, είναι αργή. Η Επιτροπή ελπίζει ότι θα δοθεί
µεγαλύτερη έµφαση στην εφαρµογή µέτρων πολιτικής που θα εξασφαλίσουν την
πραγµατοποίηση πραγµατικής προόδου για την επίτευξη αυτού του βασικού
σηµείου αναφοράς. Λαµβανοµένης υπόψη αυτής της ανάγκης για επικέντρωση
στην εφαρµογή, το στενά συνδεδεµένο σηµείο αναφοράς σχετικά µε την
ολοκλήρωση του επιπέδου της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα
µπορούσε να καταργηθεί.

4.4.4.

Ενίσχυση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας, συµπεριλαµβανοµένου του
επιχειρηµατικού πνεύµατος, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
• Καινοτοµία και δηµιουργικότητα: η Επιτροπή θα προτείνει την ανάπτυξη δεικτών
και θα εξετάσει µαζί µε τα κράτη µέλη τη σκοπιµότητα καθορισµού ενός σηµείου
αναφοράς προκειµένου να µελετηθεί ο τρόπος µε τον οποίο τα εκπαιδευτικά
συστήµατα
προάγουν
την
καινοτοµία
και
τη
δηµιουργικότητα,
συµπεριλαµβανοµένου του επιχειρηµατικού πνεύµατος. Οι ανταλλαγές ιδεών και
απόψεων που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του 2009, δηλαδή του ευρωπαϊκού
έτους δηµιουργικότητας και καινοτοµίας, αναµένεται να συµβάλουν στον
προβληµατισµό σ’ αυτόν τον πολύ καινούργιο τοµέα πολιτικής.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πολιτική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση παραµένει κεφαλαιώδους
σηµασίας για την επίτευξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, της κοινωνικής
ενσωµάτωσης και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, αλλά εξακολουθεί να
αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις. Η πρόοδος σε βασικά εκπαιδευτικά θέµατα
όπως ο γραµµατισµός και η πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο είναι βραδύτερη
από την προσδοκώµενη. Η τρέχουσα εστίαση στην οικονοµική κρίση δεν πρέπει να
αποσπάσει την προσοχή από τη θέσπιση των κατάλληλων µακροπρόθεσµων
στρατηγικών πολιτικών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Όπως
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υπογραµµίστηκε στην παρούσα ανακοίνωση, η Ευρώπη πρέπει να αντιµετωπίσει
πολλές εκπαιδευτικές προκλήσεις για να κατορθώσει να µη µείνει πίσω σε
παγκόσµιο επίπεδο. Για τους λόγους αυτούς, υπάρχει, περισσότερο από ποτέ,
ανάγκη για µια αποτελεσµατική ανοικτή µέθοδο συντονισµού, η οποία θα στηρίξει
τη βελτίωση των πολιτικών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο να εγκρίνει το παρόν προτεινόµενο πλαίσιο για τη
µελλοντική ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, το σύνολο
των µακροπρόθεσµων στρατηγικών προκλήσεων µέχρι το 2020 και τα θέµατα
προτεραιότητας για την περίοδο 2009-2010, καθώς και τις προτεινόµενες
βελτιωµένες µεθόδους εργασίας.
Η αναθεώρηση του πλαισίου και οι τυχόν αναγκαίες προσαρµογές πρέπει να γίνουν
βάσει των αποφάσεων που θα ληφθούν σχετικά µε τη στρατηγική της ΕΕ για την
ανάπτυξη και την απασχόληση πέρα από το 2010.
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