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Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προετοιμασία των νέων για
τον 21ο αιώνα: ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής συνεργασίας στο σχολικό τομέα
(2008/C 319/08)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβώνας, της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000 (1), τονίζεται ότι η
επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών έχει
ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία της γνώσης·
2. με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά με την ευρωπαϊκή
συνεργασία στον τομέα της αξιολόγησης της ποιότητας της
σχολικής εκπαίδευσης (2) καλούνται τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη βελτίωση της ποιοτικής αξιολόγησης της σχολικής
εκπαίδευσης·
3. με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων
των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στο πλαίσιο
του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την
αποτελεσματικότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (3), καλούνται τα κράτη μέλη
να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική στοχοθέτηση των
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η παροχή
ίσων ευκαιριών, επιμένοντας ιδίως στην προσχολική εκπαίδευση,
και ευνοώντας προγράμματα έγκαιρης πρόληψης και δίκαια
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·
4. με την απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006 (4),
θεσπίζεται πρόγραμμα δράσης στον τομέα της δια βίου κατάρτισης·
5. η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές δεξιότητες
για τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση (5), καθορίζει το
υπόβαθρο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα πρέπει
να έχουν αποκτήσει όλοι οι μαθητές κατά το τέλος της αρχικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να συμμετάσχουν στην
κοινωνία της γνώσης και που, λόγω του εγκάρσιου χαρακτήρα
τους, συνεπάγεται μια προσέγγιση της εκπαίδευσης που υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια μεταξύ γνωστικών κλάδων·
6. στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 (6)
τονίζεται ότι οι πολίτες πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες
για νέες θέσεις απασχόλησης και να αυξηθούν τα γενικά επίπεδα
δεξιοτήτων μέσω αρχικής και συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης και δεξιοτήτων της υψηλότερης δυνατής ποιότητας,
προκειμένου να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι ικανότητες
καινοτομίας που διαθέτουν και οι οποίες είναι αναγκαίες για την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Έγγρ. SN 100/1/00 REV 1, παράγραφος 25.
ΕΕ L 60 της 1.3.2001.
ΕΕ C 298 της 8.12.2006.
ΕΕ L 327 της 24.11.2006.
ΕΕ L 394 της 30.12.2006.
ΕΕ C 290 της 4.12.2007.

7. στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στο πλαίσιο του
Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2007, για τη βελτίωση της
ποιότητας των σπουδών και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών (7), τονίζεται ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες
προκειμένου να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να τύχουν αρχικής
κατάρτισης, στήριξης στην αρχή της σταδιοδρομίας και συνεχούς
κατάρτισης οι οποίες να είναι συντονισμένες, συνεκτικές, με
επαρκή χρηματοδότηση και εξασφάλιση ποιότητας·
8. στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Μαρτίου
του 2008 (8), τονίζεται ότι βασικός παράγων για τη μελλοντική
οικονομική μεγέθυνση είναι η πλήρης ανάπτυξη του δυναμικού
καινοτομίας και δημιουργικότητας των ευρωπαίων πολιτών, με
βάση τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την επιστημονική αριστεία,
και καλούν τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να
μειωθεί ουσιαστικά ο αριθμός των νέων που δεν έχουν ικανοποιητική ικανότητα ανάγνωσης, καθώς και ο αριθμός των νέων
που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολικό σύστημα και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα των μαθητών που προέρχονται από τη
μετανάστευση ή από μειονεκτικά περιβάλλοντα·
9. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2008, για
την προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσω
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (9), υπογραμμίζεται την
αυξανόμενη ανάγκη δράσεων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και
συνεργασίας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου
να επέλθουν οι αναγκαίες αλλαγές ούτως ώστε τα σχολεία να
προετοιμάζουν τους μαθητές για την αντιμετώπιση των μειζόνων
προκλήσεων και διακυβευμάτων σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΝ την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 3ης Ιουλίου 2008, με τίτλο
«Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ένα πρόγραμμα
ευρωπαϊκής συνεργασίας στο σχολικό τομέα» που προτείνει ένα
πρόγραμμα για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για να
επιταχυνθεί και να ενισχυθεί η ανάπτυξη των σχολικών συστημάτων.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ:

1. η δωρεάν και υποχρεωτική παιδεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα
όλων των πολιτών· η παροχή της αποτελεί καθήκον των δημόσιων αρχών και η οργάνωσή της ευθύνη των κρατών μελών·
2. η σχολική εκπαίδευση, νοούμενη ως σχολική κατάρτιση μέχρι το
τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θέτει τα θεμέλια που
επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες
που απαιτούνται για τη δια βίου κατάρτιση και τον δια βίου
προσανατολισμό τόσο για την προσωπική τους ανάπτυξη όσο
και για την επαγγελματική ζωή τους·
(7) ΕΕ C 300 της 12.12.2007.
(8) Έγγρ. 7652/08, παράγραφος 15, σ. 10.
(9) ΕΕ C 141 της 7.6.2008, σ. 17.
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3. η σχολική εκπαίδευση όχι μόνο αποτελεί σημαντικό φορέα για
την κοινωνικοποίηση των ατόμων και τη μεταλαμπάδευση των
αξιών, δεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών που απαιτούνται
για τη δημοκρατία, την άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, το
διαπολιτισμικό διάλογο και την προσωπική ανάπτυξη, αλλά
διαδραματίζει επίσης ρόλο θεμελιώδους σημασίας για την
απόκτηση των βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την
επιτυχή ένταξη στην οικονομική ζωή·

5. μια συνεκτική προσέγγιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, η
οποία θα βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο βασικών δεξιοτήτων
για τη δια βίου μάθηση (1), θα απαιτεί ενισχυμένες προσπάθειες
για τη βελτίωση της ανάγνωσης και άλλων βασικών δεξιοτήτων,
καθώς και μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση της μάθησης, η
οποία θα ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες εκάστου μαθητή,
θα συνεπάγεται τη χρήση κατάλληλων μορφών αξιολόγησης και
θα επιδιώκει την αύξηση του ενδιαφέροντος για τη μάθηση·

4. το σχολείο πρέπει να παρέχει στους μαθητές την εκπαίδευση που
θα τους επιτρέψει να ενταχθούν σε ένα περιβάλλον όλο και πιο
παγκοσμιοποιημένο, ανταγωνιστικό, διαφοροποιημένο και πολύπλοκο, στο οποίο η δημιουργικότητα, η ικανότητα καινοτομίας,
το πνεύμα πρωτοβουλίας, το επιχειρηματικό πνεύμα και η
δέσμευση για τη συνέχιση της μάθησης είναι εξίσου σημαντικές
όσο και οι ειδικές θεματικές γνώσεις·

6. η εξασφάλιση της ποιότητας συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης που να είναι δίκαια αλλά και αποτελεσματικά (2),
απαιτεί την παροχή προσχολικής εκπαίδευσης που θα είναι ποιοτικά ανώτερη και πιο προσιτή, καθώς και φιλόδοξα σχολεία που
να παρέχουν ισότιμες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, χωρίς
διακρίσεις όσον αφορά την καταγωγή τους, και που να εξασφαλίζουν μια καλή ισορροπία μεταξύ γενικής εκπαίδευσης και ειδικευμένης εκπαίδευσης για παιδιά με ειδικές ανάγκες·

5. μολονότι η ευθύνη για την οργάνωση και το περιεχόμενο των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ανήκει σε κάθε κράτος
μέλος, και μολονότι τα σχολικά ιδρύματα μπορεί ενίοτε να έχουν
σημαντικό βαθμό αυτονομίας, σημαντικός είναι ο ρόλος που
καλείται να διαδραματίσει η ευρωπαϊκή συνεργασία. Μπορεί,
πράγματι, να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις
κοινές προκλήσεις, ιδίως μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού·
6. τα κράτη μέλη έχουν κοινό συμφέρον να συνεργασθούν για την
καλύτερη αξιοποίηση της ποικιλομορφίας των καινοτόμων και
ποιοτικών πρακτικών που υφίστανται στα σχολικά συστήματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. είναι επίσης απαραίτητο να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την υλοποίηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου,
του Νοεμβρίου του 2007 (3), που καλούν τα κράτη μέλη να
παράσχουν υψηλού επιπέδου αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στήριξη στην αρχή της σταδιοδρομίας και συνεχή κατάρτιση οι οποίες να είναι συντονισμένες, συνεκτικές, με επαρκή
χρηματοδότηση και εξασφάλιση ποιότητας. Αυτό θα επιτρέψει
την προσέλκυση —και την παραμονή— στο χώρο της εκπαίδευσης των πλέον ικανών ατόμων, την αντιμετώπιση περιπτώσεων
μη ικανοποιητικών επιδόσεων, την παροχή στήριξης σε όλους
τους μαθητές ώστε να εκμεταλλεύονται πλήρως το δυναμικό
τους και τη δημιουργία σχολικού περιβάλλοντος όπου οι εκπαιδευτικοί θα ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους και θα εστιάζουν
στην πρόοδο των μαθητών.

ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΟΤΙ:

1. λαμβάνοντας υπόψη τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν
για τη μελλοντική οικονομική μεγέθυνση, τη μακροπρόθεσμη
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή της Ένωσης, καθώς
και για την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, η
εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να παραμείνουν βασική
προτεραιότητα του επόμενου κύκλου της διαδικασίας της Λισσαβώνας·
2. η περαιτέρω ανάπτυξη των σχολικών συστημάτων πρέπει να
συνεχισθεί, ούτως ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και,
χάρη σε ένα σχολείο πιο προσιτό και που παρέχει ευρύτερες
δυνατότητες, να είναι ο κάθε νέος σε θέση να αναπτύξει πλήρως
το δυναμικό του και να καταστεί ενεργός μέτοχος της αναδυόμενης κοινωνίας της γνώσης·
3. τα σχολικά ιδρύματα πρέπει να ευνοούν τη δημιουργικότητα, το
πνεύμα καινοτομίας και πρωτοβουλίας των μαθητών προσφέροντας περιβάλλον εργασίας που να κεντρίζει το ενδιαφέρον.
Προς τούτο, τα ίδια τα σχολεία θα πρέπει να είναι χώροι
δημιουργικοί και δυναμικοί, ανοιχτοί στη συνεργασία και τη
σύμπραξη με το εξωτερικό περιβάλλον και να καλλιεργούν
πρακτική αξιολόγησης από εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς,
με συμμετοχή και των οικογενειών, με σκοπό να εντοπίζονται
πιθανοί τομείς που επιδέχονται αλλαγή και βελτίωση·
4. παραμένει ανεπαρκής, κατά μέσον όρο, η πρόοδος σε σχέση με
τα τρία ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς που ενέκρινε το
Συμβούλιο για το 2010 και που αφορούν άμεσα τη σχολική
εκπαίδευση: τον αριθμό των μαθητών που εγκαταλείπουν
πρόωρα το σχολείο, τις επιδόσεις όσον αφορά την ανάγνωση και
την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

1. εξασφάλιση και βελτίωση της απόκτησης των βασικών ικανοτήτων, ιδίως των βασικών γνώσεων ανάγνωσης και αριθμητικής·
2. βελτίωση του ουσιώδους ρόλου του σχολείου για τη δημιουργία
μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την εξασφάλιση εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας
για όλους τους μαθητές σύμφωνα με την αρχή της παροχής ίσων
ευκαιριών·
3. προώθηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και βελτίωση
της βασικής και συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

1. στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, να εργασθούν
από κοινού για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας με
στόχο να προωθήσουν την υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων που ορίζονται στα παρόντα συμπεράσματα·
(1) ΕΕ L 394 της 30.12.2006.
(2) Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Μάρτιος 2006 (έγγρ.
7775/06, παράγραφος 23, σ. 6).
(3) ΕΕ C 300 της 12.12.2007.
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2. κατά τις επακόλουθες εργασίες για την υλοποίηση της σύστασης
σχετικά με τις βασικές δεξιότητες για τη δια βίου εκπαίδευση, να
εστιάσουν τη συνεργασία τους στα ακόλουθα στοιχεία:

13.12.2008

— βελτίωση της διοίκησης των σχολείων και άνοιγμα των
σχολείων αυτών προς το περιβάλλον τους·

— βελτίωση του επιπέδου γνώσεων ανάγνωσης και αριθμητικής,
και προαγωγή της εκμάθησης δύο τουλάχιστον ξένων
γλωσσών πέραν της μητρικής,

4. κατά την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου
σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, να εστιάσουν τη συνεργασία τους στα ακόλουθα στοιχεία:

— ενθάρρυνση της έφεσης των μαθητών για τα μαθηματικά, τις
επιστήμες και την τεχνολογία, με στόχο να εξοικειωθούν από
νεαρή ηλικία με το επιστημονικό πνεύμα,

— αύξηση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού,

— ενίσχυση όχι μόνον των κλαδικών, αλλά και των εγκαρσίων
δεξιοτήτων, ιδίως δε των δεξιοτήτων που απαιτούνται για
την αφομοίωση νέων γνώσεων, καθώς και των ικανοτήτων
για την κοινωνική ζωή και τη συμμετοχή στα κοινά,

— παροχή σε όλους τους εκπαιδευτικούς της δυνατότητας
συμμετοχής σε διαρθρωμένα προγράμματα στήριξης κατά
την αρχή της σταδιοδρομίας τους,

— βελτίωση των τεχνικών αξιολόγησης σε εξατομικευμένα
πλαίσια μάθησης·

— βελτίωση της προσφοράς και της ποιότητας των προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών, καθώς και
τα επίπεδα συμμετοχής στα προγράμματα αυτά,

3. κατά τις επακόλουθες εργασίες για την υλοποίηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα
και την παροχή ίσων ευκαιριών στον τομέα της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης, να εστιάσουν τη συνεργασία τους στα ακόλουθα
στοιχεία:

— επανεξέταση των πολιτικών προσλήψεων, διορισμών, διατήρησης στον τομέα της εκπαίδευσης και κινητικότητας των
εκπαιδευτικών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου
των πολιτικών αυτών σε σχέση με την ποιότητα της σχολικής
εκπαίδευσης,

— εξασφάλιση προσιτής προσχολικής εκπαίδευσης υψηλής
ποιότητας,

— διεύρυνση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς να εργάζονται επί μια χρονική περίοδο σε άλλο
κράτος μέλος ώστε να μπορούν να διευρύνουν την προσωπική τους εκπαίδευση και κατάρτιση, να αποκτούν νέες
εμπειρίες εργασίας και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους
στον τομέα των ξένων γλωσσών,

— μείωση των περιπτώσεων πρόωρης εξόδου από το σχολικό
σύστημα,
— καταπολέμηση των ανισοτήτων και ενίσχυση της κοινωνικής
ένταξης μέσω προσπαθειών για τη μείωση της ανεπάρκειας
των επιδόσεων των μαθητών και τη βελτίωση των επιδόσεων
των σχολείων,
— μέριμνα για την επιτυχή μετάβαση σε διαφόρων τύπων
σχολεία και επίπεδα, καθώς και στις άλλες μορφές δια βίου
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως με τη βελτίωση της
πρόσβασης και της ποιότητας των υπηρεσιών πληροφόρησης, προσανατολισμού και παροχής συμβουλών,
— εξασφάλιση της πρόσβασης σε εκπαίδευση και υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου, ιδίως για παιδιά και νέους που χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη για να αξιοποιήσουν πλήρως το
δυναμικό που διαθέτουν στον τομέα της εκπαίδευσης επειδή
μειονεκτούν λόγω προσωπικών, κοινωνικών, πολιτισμικών ή/
και οικονομικών ιδιομορφιών,
— εντοπισμός των δυσκολιών μάθησης ήδη από την πρώτη
εμφάνισή τους και επινόηση λύσεων που θα βασίζονται σε
πιο εξατομικευμένη παιδαγωγική προσέγγιση η οποία θα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ικανότητες κάθε μαθητή,
— έγκαιρη εξασφάλιση κατάλληλης εκπαιδευτικής υποστήριξης
για όλους τους μαθητές με ειδικές ανάγκες που φοιτούν είτε
σε γενικά είτε σε ειδικευμένα σχολεία,

— βελτίωση της πρόσληψης και κατάρτισης των διευθυντών
σχολικών ιδρυμάτων ώστε να αναπτύσσουν τις διαχειριστικές
και παιδαγωγικές τους δεξιότητες·
5. αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων —λ.χ. την ανοικτή
μέθοδο συντονισμού, το πρόγραμμα «δια βίου εκπαίδευση και
κατάρτιση», το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη και, σε συνάρτηση με τις εθνικές προτεραιότητες, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο— για την προαγωγή
των προαναφερομένων στόχων·
6. διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για σχολικά ζητήματα —μεταξύ
άλλων σχετικά με την προαγωγή της δημιουργικότητας και της
ικανότητας καινοτομίας εντός και μέσω της σχολικής εκπαίδευσης— μεταξύ των πολιτικών φορέων λήψης αποφάσεων των
κρατών μελών.
ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
να προτείνει κατάλληλες μορφές συνεργασίας και την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών στους τομείς που ορίζονται στα παρόντα συμπεράσματα, στα
πλαίσια της προετοιμασίας ενός νέου στρατηγικού πλαισίου της ευρωπαϊκής
συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά το 2010.

