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Βασικές ικανότητες για έναν κόσµο που αλλάζει
Σχέδιο κοινής έκθεσης προόδου του Συµβουλίου και της Επιτροπής για το 2010, σχετικά µε
την εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εκπαίδευση και κατάρτιση είναι στο επίκεντρο του προγράµµατος της Λισαβόνας για την
ανάπτυξη και την απασχόληση και αποτελεί βασικό στοιχείο για τη συνέχειά του µε την
προοπτική 2020. Η δηµιουργία ενός «γνωστικού τριγώνου» εκπαίδευσης, έρευνας και
καινοτοµίας που θα λειτουργεί σωστά και η παροχή βοήθειας σε όλους τους πολίτες ώστε να
αποκτήσουν καλύτερες δεξιότητες είναι θεµελιώδους σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα,
την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και για την ισότητα και την κοινωνική ένταξη. Η
οικονοµική ύφεση θέτει τις µακρόχρονες αυτές προκλήσεις ακόµη περισσότερο στο
επίκεντρο. Οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί προϋπολογισµοί υφίστανται έντονη πίεση, οι
υπάρχουσες θέσεις εργασίας εξαφανίζονται και οι νέες θέσεις εργασίας απαιτούν συχνά
διαφορετικές και υψηλότερου επιπέδου δεξιότητες. Συνεπώς, τα συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης πρέπει να γίνουν πιο ανοιχτά και κατάλληλα για τις ανάγκες των πολιτών, καθώς
και για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας γενικότερα.
Η πολιτική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τοµείς της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης έχει, από το 20021, παράσχει πολύτιµη στήριξη στις εκπαιδευτικές
µεταρρυθµίσεις των χωρών και έχει συµβάλει στην κινητικότητα των εκπαιδευοµένων και
των εκπαιδευτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Συµβούλιο, µε βάση αυτή την προσέγγιση,
και µε πλήρη σεβασµό της αρµοδιότητας των κρατών µελών για τα εκπαιδευτικά τους
συστήµατα, θέσπισε τον Μάιο του 2009 ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή
συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»)2.
Η παρούσα 4η κοινή έκθεση επικεντρώνεται στην πρόοδο προς την κατεύθυνση των
συµφωνηθέντων στόχων στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης κατά την περίοδο
2007-2009. Βασίζεται σε λεπτοµερή αξιολόγηση των εθνικών εκθέσεων και επιδόσεων µε
βάση ένα σύνολο δεικτών και σηµείων αναφοράς3. Εστιάζεται κυρίως στην εφαρµογή της
σύστασης του 2006 σχετικά µε τις βασικές ικανότητες4. Αλλά, παρέχει επίσης µια
ανασκόπηση της ανάπτυξης των εθνικών στρατηγικών διά βίου µάθησης, καθώς και των
µεταρρυθµίσεων που αναλήφθηκαν προκειµένου να καταστεί η επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση (ΕΕΚ) ελκυστικότερη και καταλληλότερη για τις ανάγκες της αγοράς
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εργασίας, και να εκσυγχρονιστεί η τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η έκθεση επίσης λαµβάνει
υπόψη τις νεοπροσδιορισθείσες προκλήσεις, ιδίως εκείνες που σχετίζονται µε την
πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»5. Μολονότι τα κράτη µέλη δεν
επικέντρωσαν ρητά τις εκθέσεις στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί η
εκπαίδευση και κατάρτιση στην οικονοµική ύφεση, τα θέµατα που εξέτασαν –ιδίως η
πρόοδος στην εφαρµογή µιας προσέγγισης µε βάση τις ικανότητες και ο εκσυγχρονισµός της
ΕΕΚ και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης– είναι βασικά για την επιτυχή έξοδο της Ευρώπης
από την παρούσα κρίση.
Ανακύπτουν οι ακόλουθες τάσεις και προκλήσεις:
(1)

Παρά τη γενική βελτίωση στην απόδοση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην
ΕΕ, η πλειονότητα των σηµείων αναφοράς τα οποία ορίστηκαν για το 2010 δεν θα
επιτευχθεί, ενώ, στην περίπτωση του ζωτικού σηµείου αναφοράς σχετικά µε τον
γραµµατισµό, η απόδοση στην πραγµατικότητα επιδεινώνεται. Η επίτευξη των εν
λόγω σηµείων αναφοράς θα απαιτήσει αποτελεσµατικότερες εθνικές πρωτοβουλίες. Η
οικονοµική ύφεση υπογραµµίζει την επείγουσα ανάγκη για µεταρρυθµίσεις, µε
παράλληλη συνέχιση των επενδύσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις βασικές οικονοµικές και κοινωνικές προκλήσεις.

(2)

Πολλές χώρες πραγµατοποιούν µεταρρυθµίσεις οι οποίες χρησιµοποιούν ρητά το
πλαίσιο βασικών ικανοτήτων ως σηµείο αναφοράς. Σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος
όσον αφορά την αναπροσαρµογή των σχολικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Αλλά,
πρέπει να γίνουν πολλά ακόµη για να στηριχτεί η ανάπτυξη των ικανοτήτων των
εκπαιδευτικών, να επικαιροποιηθούν οι µέθοδοι αξιολόγησης και να καθιερωθούν
νέοι τρόποι οργάνωσης της µάθησης. Αποτελεί µεγάλη πρόκληση η εξασφάλιση
καινοτόµων µεθοδολογιών για όλους τους διδασκοµένους, συµπεριλαµβανοµένων των
µειονεκτούντων ατόµων και εκείνων που συµµετέχουν στην ΕΕΚ και στην
εκπαίδευση ενηλίκων.

(3)

Η υλοποίηση της διά βίου µάθησης µέσω της επίσηµης, της ανεπίσηµης και της
άτυπης µάθησης παραµένει πρόκληση. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση,
συµπεριλαµβανοµένων των πανεπιστηµίων, πρέπει να γίνουν πιο ανοιχτές και
κατάλληλες για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας γενικότερα.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δηµιουργία συµπράξεων µεταξύ του χώρου
της εκπαίδευσης και κατάρτισης και του χώρου της εργασίας.

2.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων της διά βίου µάθησης6 προσδιορίζει και
καθορίζει 8 βασικές ικανότητες που είναι αναγκαίες για την προσωπική ολοκλήρωση, την
ενεργή ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιµότητα σε µια
κοινωνία της γνώσης:
1) Επικοινωνία στη µητρική γλώσσα· 2) επικοινωνία σε ξένες γλώσσες· 3) µαθηµατική
ικανότητα και βασικές ικανότητες στις φυσικές επιστήµες και την τεχνολογία· 4) ψηφιακή

5
6

EL

COM(2008) 868.
ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.

2

EL

ικανότητα· 5) ικανότητες της µεθοδολογίας της µάθησης· 6) κοινωνικές ικανότητες και
ικανότητες που σχετίζονται µε την ιδιότητα του πολίτη· 7) πρωτοβουλία και
επιχειρηµατικότητα· 8) πολιτισµική συνείδηση και έκφραση.
Η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη των βασικών
ικανοτήτων σε επίπεδο που να προετοιµάζει όλους τους νέους –συµπεριλαµβανοµένων των
µειονεκτούντων ατόµων– για περαιτέρω µάθηση και εργασία. Η εκπαίδευση και κατάρτιση
ενηλίκων πρέπει να παρέχει σε όλους τους ενήλικες πραγµατικές ευκαιρίες να αναπτύσσουν
και να επικαιροποιούν τις βασικές ικανότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
2.1.

Πρόοδος στις µεταρρυθµίσεις των εκπαιδευτικών προγραµµάτων

Υπάρχει σαφής τάση σε όλη την ΕΕ για διδασκαλία και µάθηση βάσει των ικανοτήτων,
καθώς και για µια προσέγγιση βάσει των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Το ευρωπαϊκό
πλαίσιο βασικών ικανοτήτων έχει συµβάλει εν προκειµένω σηµαντικά. Σε ορισµένες χώρες,
αποτέλεσε βασικό στοιχείο της µεταρρύθµισης της σχετικής πολιτικής.
Έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράµµατα. Παραδοσιακοί
τοµείς όπως η µητρική γλώσσα, οι ξένες γλώσσες ή τα µαθηµατικά και οι φυσικές επιστήµες
αντιµετωπίζονται µε πιο διεπιστηµονικό τρόπο, µε µεγαλύτερη έµφαση στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων και θετικής αντιµετώπισης της γνώσης και µε περισσότερες εφαρµογές στο
επίπεδο της πραγµατικής ζωής. Οι «εγκάρσιες» βασικές ικανότητες καθίστανται συνεχώς
επικρατέστερες και περιλαµβάνονται µε όλο και περισσότερο ρητό τρόπο στα εκπαιδευτικά
προγράµµατα. Μετά την έρευνα PISA του 2006, όπου σε πολλά κράτη µέλη διαπιστώθηκε µη
ικανοποιητική απόδοση, πολλές χώρες ανέπτυξαν στρατηγικές ή προγράµµατα δράσης
προκειµένου να αυξήσουν τα επίπεδα των βασικών δεξιοτήτων, ιδίως όσον αφορά την
ανάγνωση, τα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες.
2.2.

Απαιτούµενη περαιτέρω ανάπτυξη της οργάνωσης της µάθησης στα σχολεία

Μολονότι η αλλαγή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι, γενικά, καθ’ οδόν, δεν είναι
από µόνη της αρκετή. Η προσέγγιση που βασίζεται στις ικανότητες βασίζεται στις δεξιότητες
και τις νοοτροπίες που είναι αναγκαίες για τη σωστή εφαρµογή των γνώσεων, καθώς και στην
ανάπτυξη θετικής αντιµετώπισης όσον αφορά την περαιτέρω µάθηση, την κριτική σκέψη και
τη δηµιουργικότητα. Το γεγονός αυτό αντιπροσωπεύει µια πραγµατική πρόκληση για την
οργάνωση της µάθησης και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις ικανότητες των
εκπαιδευτικών και των επικεφαλής των σχολείων. Επίσης απαιτεί να είναι τα σχολεία
σαφέστερα υπεύθυνα για την προετοιµασία των µαθητών για περαιτέρω µάθηση, ως βασικό
µέρος της αποστολής τους.
2.2.1.

Πρακτική εφαρµογή των «εγκάρσιων» βασικών ικανοτήτων

Για να εφοδιαστούν τα σχολεία µε νέες τεχνολογίες και να εξασφαλιστούν οι βασικές
δεξιότητες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), ως µέρος της
ψηφιακής ικανότητας, απαιτούνται πολλές ενέργειες. Εντούτοις, οι νέοι αποκτούν, όλο και
περισσότερο, δεξιότητες ΤΠΕ µε ανεπίσηµους τρόπους, και δίνεται λιγότερη προσοχή σε
πτυχές όπως η κριτική σκέψη στη χρήση των νέων τεχνολογιών και µέσων, η επίγνωση των
κινδύνων και η συνεκτίµηση των ηθικών και νοµικών παραγόντων. Καθώς η χρήση των ΤΠΕ
διεισδύει όλο και περισσότερο στη ζωή του ανθρώπου, τα θέµατα αυτά πρέπει να εξετάζονται
ρητά στη διδασκαλία και τη µάθηση. Το δυναµικό των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση
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της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας, τη δηµιουργία νέων συµπράξεων και την
εξατοµίκευση των µαθησιακών αναγκών πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα.
Οι ικανότητες της µεθοδολογίας της µάθησης αποτελούν επίσης αντικείµενο πολλών
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, αλλά τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται
περισσότερη στήριξη για να τα εισαγάγουν συστηµατικά στις διαδικασίες διδασκαλίας και
µάθησης και να προαγάγουν το µαθησιακό ήθος σε ολόκληρο το σχολείο. Καινοτόµες
µέθοδοι, όπως τα προσωπικά προγράµµατα µάθησης και η επαγωγική µάθηση µπορούν να
είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για άτοµα των οποίων οι προηγούµενες εµπειρίες στο σχολείο ήταν
ανεπιτυχείς ή αρνητικές.
Οµοίως, όταν επιδιώκεται να µεταβιβαστούν στους νεότερους κοινωνικές ικανότητες και
ικανότητες που σχετίζονται µε την ιδιότητα του πολίτη, η αίσθηση πρωτοβουλίας και
επιχειρηµατικότητας καθώς και η πολιτισµική συνείδηση, η πρόκληση υπερβαίνει τη
συνιστώσα της γνώσης. Οι σπουδαστές χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες για να
αναλάβουν πρωτοβουλίες και να µάθουν σε σχολεία που είναι ανοιχτά στους χώρους της
εργασίας, της εθελοντικής δράσης, του αθλητισµού και του πολιτισµού, καθώς και µέσω
δραστηριοτήτων µε εργοδότες, οµάδες νέων, πολιτιστικούς φορείς και την κοινωνία των
πολιτών.
Υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός παραδειγµάτων προώθησης της επιχειρηµατικότητας
µέσω της δηµιουργίας εταιρικών σχέσεων µε επιχειρήσεις ή της ανάπτυξης πολύ µικρών
επιχειρήσεων οι οποίες διευθύνονται από τους σπουδαστές. Οι ανταλλαγές απόψεων για το
θέµα αυτό δείχνουν ότι οι εν λόγω ενέργειες πρέπει να συµπληρωθούν από δράσεις για να
ενισχυθεί η ανάληψη πρωτοβουλιών, η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία στα σχολεία.
2.2.2.

Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των επικεφαλής των σχολείων

Η ποιότητα της διδασκαλίας είναι ο πιο σηµαντικός ενδοσχολικός παράγοντας που εξηγεί την
απόδοση των σπουδαστών. Υπάρχουν ενδείξεις ότι, σε ορισµένες χώρες, η αρχική
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τούς προετοιµάζει ώστε να χρησιµοποιούν την προσέγγιση
των βασικών ικανοτήτων. Εντούτοις, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι εκείνοι που ήδη
υπηρετούν. Από τις εθνικές εκθέσεις και τις ανταλλαγές απόψεων για θέµατα πολιτικών δεν
προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι καταβάλλονται συστηµατικές
προσπάθειες επικαιροποίησης των ικανοτήτων τους ανάλογα.
Σύµφωνα µε την έρευνα TALIS7, οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισµένα κίνητρα προκειµένου
να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους, και οι πιο κοινοί τύποι δραστηριοτήτων επαγγελµατικής
ανάπτυξης που έχουν στη διάθεσή τους δεν είναι οι πιο αποτελεσµατικοί. Οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί θα ήθελαν περισσότερη επαγγελµατική επιµόρφωση (ιδίως όσον αφορά τις
ειδικές µαθησιακές ανάγκες, τις δεξιότητες ΤΠΕ και τη συµπεριφορά των σπουδαστών).
Η επαγγελµατική επιµόρφωση των επικεφαλής των σχολείων είναι ουσιαστικής σηµασίας,
επειδή είναι υπεύθυνοι για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι µαθητές και οι
εκπαιδευτικοί θα µπορούσαν να επωφελούνται από τα σχολεία ως µαθησιακές κοινότητες.
Ωστόσο, µόνο λίγες χώρες έχουν υποχρεωτική ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για τους
επικεφαλής των σχολείων.
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2.2.3.

Ανάπτυξη αξιολογήσεων

Υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν την ικανότητα των αξιολογήσεων
να συµβάλουν στην αποτελεσµατική µάθηση και στη βελτίωση της δηµιουργίας κινήτρων.
Τα ελάχιστα πρότυπα και οι αξιολογήσεις σε κεντρικό επίπεδο χρησιµοποιούνται τώρα στις
περισσότερες χώρες για την αξιολόγηση της απόκτησης βασικών ικανοτήτων σε συγκρίσιµη
βάση, τουλάχιστον στη γενική εκπαίδευση.
Εντούτοις, οι περισσότερες ισχύουσες µέθοδοι αξιολόγησης δίνουν µεγάλη έµφαση στις
γνώσεις και στην επανάκλησή τους και δεν δίνουν επαρκή σηµασία σε µια ζωτικής σηµασίας
διάσταση των βασικών ικανοτήτων: τις δεξιότητες και τη νοοτροπία. Επίσης, η αξιολόγηση
των «εγκάρσιων» βασικών ικανοτήτων και η αξιολόγηση στο πλαίσιο διεπιστηµονικών
εργασιών φαίνεται ανεπαρκής. Η εµπειρία των χωρών που χρησιµοποιούν συµπληρωµατικές
µεθοδολογίες, όπως η αξιολόγηση από οµοτίµους, τα χαρτοφυλάκια ικανοτήτων, η ατοµική
µάθηση και/ή τα σχολικά προγράµµατα αξιολόγησης, καθώς και η αξιολόγηση βάσει έργων,
πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και να αποτελέσει βάση για νέα δράση.
2.3.

Χρειάζεται περισσότερη δράση όσον αφορά τον γραµµατισµό και τα
µειονεκτούντα άτοµα

Ένα καλό επίπεδο γραµµατισµού είναι η βάση για την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και για
τη διά βίου µάθηση και, ως εκ τούτου, πρέπει να εξασφαλίζεται από την πιο µικρή ηλικία.
Συνεπώς, συνεχής πηγή ανησυχίας είναι η επιδείνωση της απόδοσης όσον αφορά τις
δεξιότητες ανάγνωσης σε σύγκριση µε το σηµείο αναφοράς της ΕΕ για το 2010. Τα ανεπαρκή
επίπεδα γραµµατισµού, ιδίως µεταξύ των αγοριών και των µεταναστών, συνιστούν σοβαρό
εµπόδιο στις προοπτικές τους για εργασία και καλή διαβίωση. Μολονότι οι περισσότερες
χώρες έχουν θεσπίσει ειδικά µέτρα για να στηρίξουν την απόκτηση της ικανότητας
γραµµατισµού, είναι σαφές ότι απαιτείται αποτελεσµατικότερη εθνική δράση.
Μολονότι το σηµείο αναφοράς της ΕΕ για το 2010 είναι να µειωθεί κατά 20% το ποσοστό
των ατόµων ηλικίας 15 ετών µε χαµηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης, το εν λόγω
ποσοστό στην πραγµατικότητα αυξήθηκε από 21,3% το 2000 σε 24,1% το 2006. Η απόδοση
των µαθητών µε µεταναστευτικό παρελθόν στην ανάγνωση, τα µαθηµατικά και τις φυσικές
επιστήµες είναι χαµηλότερη από την απόδοση των µαθητών µε εθνικότητα της χώρας
υποδοχής (στοιχεία PISA).
Μια πιο εξατοµικευµένη προσέγγιση της µάθησης για τους µειονεκτούντες µαθητές αποτελεί
σαφή τάση. Συχνά συνοδεύεται από επικεντρωµένη δράση, προκειµένου να στηριχτούν τα
άτοµα µε προβλήµατα γραµµατισµού (συµπεριλαµβανοµένων των µεταναστών) και µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ή εκείνα που κινδυνεύουν να αποχωρήσουν πρόωρα από το
σχολείο. Αλλά, οι εθνικές εκθέσεις φαίνεται να καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η πρόοδος
είναι αργή και η καταπολέµηση της µειονεξίας παραµένει σηµαντική πρόκληση.
Υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ των χωρών που εφαρµόζουν µεθόδους διδασκαλίας
χωρίς διαχωρισµό των µαθητών µε ειδικές ανάγκες και εκείνων που εφαρµόζουν χωριστή
διδασκαλία: το ποσοστό των µαθητών µε ειδικές ανάγκες το οποίο διδάσκεται χωριστά σε
σχέση µε τον συνολικό αριθµό σπουδαστών στην υποχρεωτική εκπαίδευση κυµαίνεται
µεταξύ 0,01% και 5,1% (ο µέσος όρος της ΕΕ είναι 2,1%).
Προγράµµατα που επικεντρώνονται στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων από µικρή ηλικία,
ιδίως δε ικανοτήτων γραµµατισµού και αριθµητικής, αναδύονται ως στρατηγική στις
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περισσότερες χώρες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, συµπληρώνονται από συστηµατικό έγκαιρο
εντοπισµό των προβληµάτων της µάθησης και, στη συνέχεια, από τη σχετική στήριξη µε
σκοπό να αποφευχθεί η καθυστέρηση των µαθητών ή από προγράµµατα που έχουν ως στόχο
να αυξήσουν το ενδιαφέρον σε τοµείς όπως οι ξένες γλώσσες ή τα µαθηµατικά και οι φυσικές
επιστήµες.
Μολονότι τα ειδικά µέτρα για την ικανοποίηση των αναγκών των µειονεκτουσών οµάδων
είναι κοινά, ορισµένες χώρες έχουν δηµιουργήσει σχετικά νοµοθετικά πλαίσια τόσο για τους
συνήθεις εκπαιδευόµενους όσο και για τις ειδικές οµάδες-στόχους, συµπεριλαµβανοµένης της
νοµοθεσίας που βασίζεται στα δικαιώµατα.
2.4.

Ανεπαρκής έµφαση στις βασικές ικανότητες στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση (ΕΕΚ) και στην εκπαίδευση των ενηλίκων

Η ΕΕΚ επικεντρώνεται κατά παράδοση περισσότερο στις ικανότητες παρά στη γενική
εκπαίδευση. Εντούτοις, το πλήρες φάσµα των βασικών ικανοτήτων, όπως ορίστηκε στο
ευρωπαϊκό πλαίσιο, αντιµετωπίζεται από τα συστήµατα ΕΕΚ των περισσότερων χωρών
λιγότερο συστηµατικά από ό,τι από τη γενική εκπαίδευση. Ειδικότερα, πρέπει να δοθεί
µεγαλύτερη προσοχή στην επικοινωνία σε ξένες γλώσσες και στο πλήρες φάσµα των
«εγκάρσιων» βασικών ικανοτήτων, στοιχεία που αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία
ενόψει της εξελισσόµενης αγοράς εργασίας και των αναγκών της κοινωνίας. Η πρόκληση
σχετίζεται µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τις µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης, καθώς
και την εκπαίδευση των καθηγητών και εκπαιδευτών της ΕΕΚ.
Οι περισσότερες χώρες υπογραµµίζουν τη σηµασία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος
εκπαίδευσης των ενηλίκων. Ο στόχος είναι να εφοδιαστούν οι ενήλικες µε καλύτερες
δεξιότητες για την αγορά εργασίας, να εξασφαλίζουν καλύτερη κοινωνική ένταξη και να
προετοιµαστούν για την ενεργό γήρανση.
Έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την αύξηση της συµµετοχής των ενηλίκων στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση, αλλά όχι αρκετή ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 12,5% που
προβλέπεται ως σηµείο αναφοράς για το 2010. Το 2008, το 9,5% των Ευρωπαίων ηλικίας 25
έως 64 ετών είχαν λάβει µέρος σε ενέργειες κατάρτισης τις τέσσερις εβδοµάδες πριν από την
έρευνα, µε την πιθανότητα συµµετοχής των ενηλίκων υψηλής ειδίκευσης να είναι πέντε
φορές µεγαλύτερη από εκείνη των ενηλίκων χαµηλής ειδίκευσης.
77 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι ηλικίας 25-64 ετών (γύρω στο 30%) εξακολουθούν να έχουν το
πολύ ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Τα µέτρα για τη στήριξη της απόκτησης βασικών ικανοτήτων από τους ενήλικες
περιλαµβάνουν νέα και αναθεωρηµένη νοµοθεσία, βελτιωµένη εφαρµογή και διαχείριση,
καθώς και ειδικά µέτρα χρηµατοδότησης. Σύµφωνα και µε το σχέδιο δράσης για την
εκπαίδευση ενηλίκων8, δίνεται προσοχή στον γραµµατισµό, στις γλώσσες και στην ψηφιακή
ικανότητα, ιδίως µεταξύ των ατόµων χαµηλής ειδίκευσης και/ή των άνεργων ενηλίκων και
των µεταναστών. Είναι συνήθη τα προγράµµατα παροχής «δεύτερης ευκαιρίας» για την
απόκτηση προσόντων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ο γραµµατισµός και η αριθµητική
ικανότητα είναι επίσης µερικές φορές µέρος επαγγελµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
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Ο συνδυασµός τέτοιων µέτρων µε την καθοδήγηση και η αναγνώριση της επίσηµης καθώς
και της ανεπίσηµης και της άτυπης µάθησης θεωρούνται βασικά στοιχεία για την επιτυχία.
Εντούτοις, είναι επίσης σηµαντικό να καλύπτει η εκπαίδευση των ενηλίκων το πλήρες φάσµα
των βασικών ικανοτήτων και όχι απλώς να επικεντρώνεται σε επιµέρους ικανότητες, όπως ο
γραµµατισµός ή ειδικές επαγγελµατικές δεξιότητες. Επιπλέον, πρέπει να απευθύνεται στους
ενήλικες µε όλα τα επίπεδα προσόντων, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων χαµηλής
ειδίκευσης, των ενηλίκων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των ηλικιωµένων. Οι
ικανότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να
αναβαθµιστούν ανάλογα.
3.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

3.1.

∆ιά βίου µάθηση, µια καθιερωµένη έννοια

Όλες οι χώρες της ΕΕ αναγνωρίζουν τη διά βίου µάθηση «από τα σπάργανα ως τα σάβανα»
ως βασικό παράγοντα ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Μια σηµαντική
πτυχή της είναι το επίπεδο συµµετοχής ανθρώπων ηλικίας 4 έως 64 ετών στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση, το οποίο αυξάνεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ9.
Συγκεκριµένες στρατηγικές διά βίου µάθησης έχουν θεσπιστεί από την πλειονότητα των
χωρών. Έχουν καταβληθεί ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη µέσων στήριξης των
ευέλικτων τρόπων µάθησης µεταξύ διαφόρων τµηµάτων των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Η εφαρµογή του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (ΕΠΠ) εισέρχεται σε κρίσιµη φάση. Οι
περισσότερες χώρες σηµειώνουν σηµαντική πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη εθνικών
πλαισίων προσόντων, που καλύπτουν όλα τα επίπεδα και είδη εκπαίδευσης και κατάρτισης
και την προσαρµογή των δικών τους πλαισίων στο ΕΠΠ έως το 2010. Αυτό συνδέεται µε
ευρύτερη χρήση των αποτελεσµάτων της µάθησης για να οριστούν και να περιγραφούν τα
προσόντα καθώς και µε την επικύρωση της ανεπίσηµης και της άτυπης µάθησης.
Έχουν επίσης ληφθεί µέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη συστηµάτων διά βίου καθοδήγησης,
ιδίως για τους ενηλίκους. Εντούτοις, τα διάφορα συστήµατα καθοδήγησης εξακολουθούν να
χρειάζονται καλύτερο συντονισµό, προκειµένου επίσης να βοηθηθούν οι νέοι να
ολοκληρώσουν την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους και να κάνουν τη µετάβαση στην
αγορά εργασίας.
3.2.

Η εφαρµογή παραµένει πρόκληση

Η εφαρµογή και η περαιτέρω ανάπτυξη των στρατηγικών για τη διά βίου µάθηση
παραµένουν σηµαντική πρόκληση. Οι στρατηγικές είναι συνεκτικές και ολοκληρωµένες µόνο
σε ορισµένες περιπτώσεις, και ορισµένες εξακολουθούν µάλλον να επικεντρώνονται σε
συγκεκριµένους τοµείς ή οµάδες-στόχους παρά να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο της ζωής.
Για να είναι αποτελεσµατικές, οι στρατηγικές χρειάζεται να καλύπτουν επαρκώς µακρές
χρονικές περιόδους, να παρέχουν ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα ηλικιών και να αποτελούν
αντικείµενο επανεξέτασης και περαιτέρω ανάπτυξης. Για να ενισχυθεί η καταλληλότητα και
ο αντίκτυπός τους και να παροτρυνθούν τα άτοµα να συµµετέχουν στην κατάρτιση,
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απαιτείται ευρύτερη συµµετοχή των σχετικών παραγόντων και καλύτερη συνεργασία µε
τοµείς πολιτικής πέραν της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ένα βασικό θέµα στην
τρέχουσα οικονοµική κρίση είναι η έλλειψη επαρκών µηχανισµών για την αξιοποίηση των
περιορισµένων πόρων µε στρατηγικό τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της συνεκτίµησης των
νέων και αναδυόµενων αναγκών για δεξιότητες.
4.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

4.1.

Βελτίωση της ελκυστικότητας και της ποιότητας

Ο βασικός στόχος της διαδικασίας της Κοπεγχάγης –να βελτιωθεί η ελκυστικότητα και η
ποιότητα των συστηµάτων ΕΕΚ– επιδιώκεται κυρίως µέσω της εφαρµογής συστηµάτων
διασφάλισης της ποιότητας, σύµφωνα και µε το πρόσφατο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για
τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ10. Αποτελεί προτεραιότητα για τις περισσότερες
χώρες της ΕΕ. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ενίσχυση του επαγγελµατικού χαρακτήρα των
καθηγητών και εκπαιδευτών της ΕΕΚ. Ορισµένες χώρες χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο
τον σχεδιασµό κατά ενότητες για να καταστήσουν την παροχή ΕΕΚ πιο ευέλικτη και
καλύτερα ανταποκρινόµενη στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων και των επιχειρήσεων.
4.2.

Η παροχή ΕΕΚ πρέπει να είναι καταλληλότερη

Όπως αναφέρεται στην πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»,
εξακολουθούν να υπάρχουν µεγάλες προκλήσεις. Oι διαφορές µεταξύ των επιπέδων
δεξιοτήτων και των επαγγελµατικών απαιτήσεων είναι πιθανόν να αυξηθούν µέχρι το 2020,
αν τα συστήµατα ΕΕΚ δεν µπορέσουν να ανταποκριθούν µε µεγαλύτερη ταχύτητα και
ευελιξία στην αναµενόµενη αύξηση των αναγκών για προσόντα και δεξιότητες.
Προκειµένου να αυξηθεί η καταλληλότητα της ΕΕΚ για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η
κατάρτιση µε βάση την εργασία συµπληρώνει όλο και περισσότερο την κατάρτιση µε βάση
το σχολείο. Πολλές χώρες χωρίς ισχυρή παράδοση στους εν λόγω τοµείς καθιερώνουν νέα
συστήµατα µαθητείας και αναπτύσσουν συνεργασία µε κοινωνικούς εταίρους για το
σχεδιασµό και την επικαιροποίηση της παροχής ΕΕΚ. Ωστόσο, είναι πολύ σηµαντικό να
αναπτυχθούν ακόµη στενότερες σχέσεις µε τον επιχειρηµατικό χώρο και να αυξηθεί ακόµη
περισσότερο η µάθηση µε βάση την εργασία, έτσι ώστε τα συστήµατα ΕΕΚ να
προσαρµοστούν στις εξελισσόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης, απαιτούνται
περισσότερες προσπάθειες ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσµατικά µέσα για την πρόβλεψη
των αναγκών σε δεξιότητες.
Μολονότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη δηµιουργία δυνατοτήτων µετάβασης από την ΕΕΚ
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, απαιτείται ταχύτερη πρόοδος. Οι εκπαιδευόµενοι που
συµµετέχουν στην ΕΕΚ εξακολουθούν να χρειάζονται ελκυστικότερες προοπτικές απόκτησης
προσόντων και ευκαιριών κινητικότητας, καθώς και καλύτερη στήριξη µέσω καθοδήγησης
και διδασκαλίας γλωσσών.
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5.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

5.1.

Κάποια πρόοδος όσον αφορά τη
διαφοροποίηση της χρηµατοδότησης

βελτίωση

της

πρόσβασης

και

τη

Υπάρχει αυξανόµενη πολιτική επίγνωση ότι, για να γίνει πραγµατικότητα η διά βίου µάθηση,
είναι πολύ σηµαντικό να δοθεί στους µη παραδοσιακούς σπουδαστές η δυνατότητα
πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι περισσότερες χώρες έχουν λάβει µέτρα
προκειµένου να αυξηθεί η συµµετοχή των σπουδαστών από χαµηλότερες
κοινωνικοοικονοµικές κατηγορίες, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών κινήτρων.
Το 24% των ενηλίκων στην Ευρώπη (ηλικίας 25-64 ετών) είναι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, ποσοστό που απέχει κατά πολύ από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία (40%).
Η διαφοροποίηση των ροών εσόδων στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αυξάνει, µε
κυρίαρχη πηγή τα δίδακτρα. Επίσης, αυξάνουν οι συµβάσεις βάσει απόδοσης και ο
ανταγωνισµός µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ακόµη και για δηµόσια
χρηµατοδότηση.
5.2.

Οι επενδύσεις και η παροχή διά βίου µάθησης παραµένουν προκλήσεις

Η αύξηση των επενδύσεων τόσο από δηµόσιους όσο και από ιδιωτικούς πόρους παραµένει
πρόκληση, ιδίως σε εποχές οικονοµικής κρίσης. Οι πρωτοβουλίες ορισµένων χωρών της ΕΕ
να αυξήσουν και να επικεντρώσουν τους πόρους σε επενδύσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
είναι ευπρόσδεκτες. Πρέπει να γίνει περαιτέρω διαφοροποίηση για να εξασφαλιστεί
πρόσθετη χρηµατοδότηση.
Η έλλειψη διαρθρωτικής και πολιτιστικής ευελιξίας εξακολουθεί να είναι το σηµαντικότερο
εµπόδιο στην ενίσχυση του ρόλου της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη συνεχή επαγγελµατική
ή προσωπική ανάπτυξη για εκείνους που ανήκουν ήδη στο εργατικό δυναµικό. Τα ιδρύµατα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να λάβουν κίνητρα ώστε να διαµορφώσουν πιο ευέλικτα
εκπαιδευτικά προγράµµατα και τρόπους συµµετοχής και να επεκτείνουν την επικύρωση των
προηγούµενων γνώσεων. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση πρέπει να συνδεθεί στενά µε την
ανάπτυξη των εθνικών πλαισίων προσόντων.
Η ενισχυµένη πανεπιστηµιακή αυτονοµία και η βελτιωµένη διαχείριση και ανάληψη ευθύνης
των ιδρυµάτων είναι σηµαντικές, αφού µπορούν να τους δώσουν τη δυνατότητα να ανοιχτούν
σε µη παραδοσιακούς σπουδαστές και να διαφοροποιήσουν τα έσοδά τους. Οι συµπράξεις
µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων11 µπορούν να δηµιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες
για υψηλότερο µερίδιο χρηµατοδότησης από τον ιδιωτικό τοµέα µέσω των επιχειρήσεων και
–σύµφωνα και µε την πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»– να
βοηθήσουν τα πανεπιστήµια να διαµορφώσουν εκπαιδευτικά προγράµµατα και προσόντα που
θα είναι πιο σχετικά µε τις ικανότητες που απαιτούνται για την αγορά εργασίας και από τους
σπουδαστές12.
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6.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

6.1.

Αύξηση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ – εφαρµογή του νέου στρατηγικού
πλαισίου

Στην παρούσα έκθεση του 2010 καταγράφεται πρόοδος σε πολλούς σηµαντικούς τοµείς και
καταδεικνύεται πώς η ευρωπαϊκή συνεργασία έχει συµβάλει στην εθνική µεταρρύθµιση13.
Αλλά, προσδιορίζονται επίσης σηµαντικές προκλήσεις, ιδίως σε σχέση µε τις βασικές
ικανότητες και την ενίσχυση του ανοιχτού χαρακτήρα και της καταλληλότητας της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, οι οποίες απαιτούν περαιτέρω πολιτική δράση τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Το στρατηγικό πλαίσιο 2020 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση προσφέρει ένα µέσο για
την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η παρακολούθησή τους πρέπει να αποτελεί µέρος
των τοµέων εργασιών προτεραιότητας που προβλέπονται ειδικά για τον πρώτο κύκλο
εργασιών 2009-2011 του στρατηγικού πλαισίου 2020 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση,
που συνδέεται µε την εφαρµογή της πρωτοβουλίας «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις
εργασίας» και της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία14.
6.2.

Βασικές ικανότητες για όλους σε βάση διά βίου µάθησης

Πολλές χώρες µεταρρυθµίζουν τα εκπαιδευτικά προγράµµατά τους βάσει ακριβώς του
πλαισίου βασικών ικανοτήτων, ιδίως στον σχολικό τοµέα. Πρέπει όµως να αναπτυχθούν και
να εφαρµοστούν σε ευρύτερη βάση καινοτόµες προσεγγίσεις όσον αφορά τη διδασκαλία και
τη µάθηση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι κάθε πολίτης θα µπορεί να έχει πρόσβαση σε
ευκαιρίες διά βίου µάθησης υψηλής ποιότητας.
• Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για τη στήριξη της απόκτησης βασικών
ικανοτήτων για εκείνους που διατρέχουν κίνδυνο εκπαιδευτικής µειονεξίας. Οι
υπάρχουσες προσπάθειες που στοχεύουν στην παροχή πρόσθετης χρηµατοδότησης για
τους µειονεκτούντες σπουδαστές, στην παροχή στήριξης για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ή στοχοθετηµένων µέτρων για την πρόληψη της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο
πρέπει να εξορθολογιστούν περισσότερο. Ο αυξανόµενος αριθµός ατόµων µε χαµηλά
επίπεδα ικανότητας ανάγνωσης προκαλεί τη µεγαλύτερη ανησυχία. Απαιτείται συνολική
δράση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία να καλύπτει όλα τα επίπεδα
της µάθησης, από την προσχολική έως την ΕΕΚ και την εκπαίδευση ενηλίκων.
• Απαιτείται επίσης περισσότερη δράση για την ανάπτυξη µεθόδων διδασκαλίας και
αξιολόγησης σύµφωνα µε την προσέγγιση µε βάση τις ικανότητες. Η µάθηση πρέπει να
προσφέρει στους εκπαιδευοµένους όχι µόνο γνώσεις αλλά και κατάλληλες δεξιότητες και
νοοτροπίες. Ιδιαίτερες προσπάθειες απαιτούνται για τις «εγκάρσιες» βασικές ικανότητες
που είναι ουσιαστικές για µεγαλύτερη δηµιουργικότητα και καινοτοµία και για την
επιτυχία στον χώρο της εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Η συνεχής επαγγελµατική
επιµόρφωση όλων των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών και των επικεφαλής των σχολείων
πρέπει να τους εφοδιάζει µε τις παιδαγωγικές και άλλες ικανότητες που απαιτούνται για
την ανάληψη των νέων ρόλων που επιβάλλει αυτή η προσέγγιση. Είναι επίσης ζωτικής
σηµασίας να καταστεί το επάγγελµα του εκπαιδευτικού πιο ελκυστικό.
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• Πρέπει να ενισχύσουµε τις ικανότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση της περαιτέρω
µάθησης και την ένταξη στην αγορά εργασίας, που συχνά συνδέονται στενά µεταξύ τους.
Αυτό σηµαίνει περαιτέρω ανάπτυξη της προσέγγισης σχετικά µε τις βασικές ικανότητες
πέρα από τον σχολικό τοµέα, στην ΕΕΚ και τη µάθηση ενηλίκων, και εξασφάλιση του ότι
τα αποτελέσµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα είναι πιο σχετικά µε τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας. Σηµαίνει επίσης ανάπτυξη τρόπων αξιολόγησης και καταγραφής των
«εγκάρσιων» ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των νοοτροπιών που είναι κατάλληλες για
την πρόσβαση στην εργασία και την περαιτέρω µάθηση. Πρέπει να αναπτυχθεί µια κοινή
«γλώσσα» που θα συνδέει τους χώρους της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της εργασίας,
έτσι ώστε να µπορέσουν οι πολίτες και οι εργοδότες να δουν ευκολότερα τον τρόπο µε τον
οποίο οι βασικές ικανότητες και τα µαθησιακά αποτελέσµατα συνδέονται µε τα καθήκοντα
και τις θέσεις εργασίας. Αυτό θα διευκολύνει περαιτέρω την επαγγελµατική και
γεωγραφική κινητικότητα των πολιτών.
6.3.

Επέκταση της συµπραξιακής προσέγγισης

Για να ενισχυθούν οι ικανότητες των πολιτών και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να εφοδιαστούν τα
άτοµα καλύτερα για το µέλλον, χρειάζεται να ανοιχτούν επίσης περαιτέρω τα συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης και να καταστούν πιο κατάλληλα για τον έξω κόσµο.
• Η σύµπραξη µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και του ευρύτερου κόσµου, ιδίως του
κόσµου της εργασίας, πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα. Τέτοιες συµπράξεις πρέπει
να συγκεντρώνουν εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, επιχειρήσεις, φορείς της κοινωνίας
των πολιτών, εθνικές και περιφερειακές αρχές µε κοινή ατζέντα και στο πλαίσιο
προοπτικής διά βίου µάθησης. Οι εταιρικές σχέσεις πρέπει επίσης να δηµιουργούν νέες
ευκαιρίες µαθησιακής κινητικότητας.
• Απαιτούνται περισσότερα κίνητρα ώστε να ενθαρρυνθούν τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης να διευρύνουν την πρόσβαση σε µη παραδοσιακούς σπουδαστές και
µεινεκτούσες οµάδες, ακόµη και µέσω συµπράξεων µε εξωτερικούς φορείς.
• Πρέπει να δοθούν στους εκπαιδευοµένους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες να
αποκτήσουν πρακτική εµπειρία και να εµβαθύνουν στην επαγγελµατική, κοινωνική και
πολιτιστική ζωή. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δοθεί µεγαλύτερος ρόλος στη µάθηση µε
βάση την εργασία, καθώς και στα προγράµµατα µαθητείας και εθελοντικής δράσης, όχι
µόνο στο πλαίσιο της ΕΕΚ και της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και στα σχολεία και στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση.
• Στην ανάπτυξη και την εφαρµογή των στρατηγικών της διά βίου µάθησης πρέπει να
λαµβάνουν µέρος οι ενδιαφερόµενοι και οι πάροχοι, και να υπάρχει συνεργασία µε τοµείς
πολιτικής πέρα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
6.4.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη στρατηγική της ΕΕ µετά το
2010

Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ζωτικής σηµασίας, ως τρόπος εξόδου
από την οικονοµική κρίση, τόσο στο πλαίσιο µακροπρόθεσµων διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων όσο και για τον άµεσο κοινωνικό αντίκτυπό τους. Σήµερα, περισσότερο από
ποτέ, η επιτυχία της Ευρώπης στον παγκόσµιο ανταγωνισµό εξαρτάται από τις δεξιότητες και
τις ικανότητες καινοτοµίας που διαθέτει, καθώς και από την επιτυχή µετάβαση σε µια
οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, που να βασίζεται στη γνώση.
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Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως υποστηρικτή του τριγώνου της γνώσης
χρειάζεται να ενισχυθεί. Η καινοτοµία και η ανάπτυξη δεν θα έχουν ισχύ χωρίς µια ευρεία
θεµελίωση µε βάση τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες, οι οποίες προάγουν τα
ταλέντα και τη δηµιουργικότητα από τη νεαρή ηλικία και επικαιροποιούνται καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής ενός ενηλίκου.
Η διά βίου µάθηση και η κινητικότητα που παρέχονται από την εκπαίδευση και την
κατάρτιση υψηλής ποιότητας είναι πολύ σηµαντικές προκειµένου να µπορέσουν όλα τα
άτοµα να αποκτήσουν τις δεξιότητες που σχετίζονται όχι µόνο µε την αγορά εργασίας αλλά
και µε την κοινωνική ένταξη και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Το στρατηγικό πλαίσιο
2020 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, µαζί µε την πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για
νέες θέσεις εργασίας» θα συµβάλουν σηµαντικά, ως επίκεντρο της µελλοντικής στρατηγικής
για την ανάπτυξη και απασχόληση, στην υλοποίηση του σηµαντικότατου αυτού στόχου.

EL

12

EL

