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IV
(Πληροφορίες)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τον αλφαβητισμό
(2012/C 393/01)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1.

2.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009
σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνερ
γασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ
2020») (1), στα οποία ορίζεται ο στόχος της μείωσης κατά
15 % έως το 2020 του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές
επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, μαθηματικά και
θετικές επιστήμες).
Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2011
σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την
εκπαίδευση των ενηλίκων (2), που έχει ως στόχο τη βελτίωση
των επιπέδων αλφαβητισμού και αριθμητισμού των ενηλίκων
και τη διεύρυνση της διδασκαλίας σε ευρωπαίους πολίτες με
χαμηλές δεξιότητες.

ΚΑΙ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΙΔΙΩΣ:

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2010
σχετικά με τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής συνεργασίας για τα σχολεία τον 21ο αιώνα (3), όπου
επιβεβαιώνεται η προσήλωση των κρατών μελών στη μεταρρυθμι
στική τους προσπάθεια για τον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων
σπουδών και την προώθηση του αλφαβητισμού στο σύνολο του
εκπαιδευτικού προγράμματος, και ειδικότερα στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, την ώθηση στη δημιουργία αναγνωστικών κινήτρων,
ιδίως μεταξύ των αγοριών, την εξέταση της επίδρασης νέων τεχνο
λογιών στην ανάγνωση των παιδιών προκειμένου να γίνει εκμετάλ
λευση του δυναμικού τέτοιων τεχνολογιών για νέες μορφές μάθη
σης, την παροχή μεγαλύτερης στήριξης σε παιδιά με δυσκολίες
ανάγνωσης και μαθητές από περιβάλλον μεταναστών, την ενίσχυση
της εκπαίδευσης των διδασκόντων σχετικά με την απόκτηση της
ικανότητας ανάγνωσης και την ενδυνάμωση του σχολικού ήθους.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ:

Τον αλφαβητισμό ως έννοια η οποία εμπεριέχει τις ικανότητες ανά
γνωσης και γραφής για την κατανόηση, τη χρησιμοποίηση και την
(1) ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
(2) ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 1.
(3) ΕΕ C 323 της 30.11.2010, σ. 11.

κριτική αξιολόγηση διαφόρων μορφών πληροφοριών, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται γραπτά, έντυπα και ηλεκτρονικά κείμενα και
εικόνες, και η οποία έννοια καλύπτει τον βασικό, τον λειτουργικό
και τον πολλαπλό αλφαβητισμό (4).
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ:

Την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου
της ΕΕ για τον Αλφαβητισμό (5), στην οποία παρατίθενται τα κυριό
τερα στοιχεία για την κατάσταση των επιδόσεων στον τομέα του
αλφαβητισμού στην ΕΕ και ζητείται να αναληφθεί δράση με σκοπό
τη βελτίωση των επιπέδων αλφαβητισμού στο σύνολο της Ένωσης.
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ:

Τη διάσκεψη της Προεδρίας με θέμα «Αλφαβητισμός για όλους»,
που πραγματοποιήθηκε στις 5-6 Σεπτεμβρίου 2012 στη Λευκωσία,
στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της έκθεσης
της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου,
και την άτυπη υπουργική σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στις 45 Οκτωβρίου 2012 στη Λευκωσία κατά την οποία οι υπουργοί
Παιδείας της ΕΕ συζήτησαν ζητήματα αλφαβητισμού.
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

1.

Ο αλφαβητισμός αποτελεί προσόν ζωής καίριας σημασίας, που
παρέχει στον κάθε πολίτη τη δυνατότητα να αναπτύξει ικανό
τητες για συλλογισμό, προφορική έκφραση, κριτική σκέψη και
κατανόηση, ενισχύοντας την προσωπική εξέλιξη, την αυτοεκτί
μηση, την αίσθηση ταυτότητας και την πλήρη συμμετοχή στην
ψηφιακή οικονομία και κοινωνία της γνώσης.

(4) Βασικός αλφαβητισμός: Η γνώση των γραμμάτων, των λέξεων και των
γραμματικών δομών που απαιτούνται για την ανάγνωση και τη γραφή σε
επίπεδο το οποίο επιτρέπει στο άτομο να έχει αυτοεκτίμηση και στο
οποίο παρέχονται κίνητρα για περαιτέρω ανάπτυξη.
Λειτουργικός αλφαβητισμός: Η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής σε
επίπεδο που επιτρέπει στο άτομο να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει
στην κοινωνία, το σπίτι, το σχολείο και την εργασία.
Πολλαπλός αλφαβητισμός: Η ικανότητα χρήσης των δεξιοτήτων ανάγνω
σης και γραφής με σκοπό την παραγωγή, την κατανόηση, την ερμηνεία
και την κριτική αξιολόγηση γραπτών πληροφοριών. Αποτελεί τη βάση
για την ψηφιακή συμμετοχή και την πραγματοποίηση συνειδητών επιλο
γών σε θέματα οικονομικών, υγείας κ.λπ.
(5) http://ec.europa.eu/education/literacy/what-eu/high-level-group/
documents/literacy-final-report_en.pdf
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Τα χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού συνιστούν τροχοπέδη για
την οικονομική ανάπτυξη και περιορίζουν τη βιωσιμότητά της.
Τα οικονομικά οφέλη των κρατών μελών από την επίτευξη του
στόχου της ΕΕ για μείωση κάτω του 15 % του ποσοστού των
νέων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση
μπορεί να είναι σημαντικά.

3.

Τα επίπεδα του αλφαβητισμού παραμένουν στάσιμα στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ είναι ανεπαρκές το επί
πεδο αλφαβητισμού τουλάχιστον 1,1 εκατομμυρίου νέων ηλι
κίας 15 ετών (δηλαδή ενός στους πέντε) (1).

4.

Ο αλφαβητισμός είναι η πύλη που οδηγεί στην περαιτέρω
μάθηση σε όλες τις μορφές της. Η αντιμετώπιση των χαμηλών
επιπέδων αλφαβητισμού συνιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο
καταπολέμησης των γενεσιουργών αιτίων της πρόωρης αποχώ
ρησης από το σχολείο, της ανεργίας και της περιορισμένης
συμμετοχής των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση στη διά βίου
μάθηση.

5.

Η αυξημένη ψηφιοποίηση απαιτεί όλο και υψηλότερα επίπεδα
αλφαβητισμού, καθώς και την ικανότητα κριτικής αξιολόγησης
των κειμένων, χειρισμού ποικίλων μορφών κειμένων, αποκωδι
κοποίησης εικόνων και σύγκρισης και συνδυασμού διαφόρων
πληροφοριών. Επιπροσθέτως, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
έχουν αυξήσει τη σημασία και την ορατότητα των ικανοτήτων
γραφής.

6.

Σε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα
στα μαθησιακά αποτελέσματα μαθητών που προέρχονται από
προνομιούχα και μαθητών από μειονεκτούντα κοινωνικοοικο
νομικά στρώματα. Σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι μαθητές από το
κατώτερο τεταρτημόριο των κοινωνικών στρωμάτων υστερούν
κατά τουλάχιστον δύο ή ακόμη και τρία χρόνια σε σχέση με
μαθητές από το ανώτερο τεταρτημόριο, ενώ σε μερικές χώρες
οι μειονεκτούντες μαθητές τείνουν να θεωρηθούν ως λειτουρ
γικά αναλφάβητοι στην ηλικία των 15 ετών.

7.

8.

Παρατηρείται σημαντικό και διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των
αναγνωστικών επιδόσεων αγοριών και κοριτσιών στην ηλικία
των 15 ετών, που ισοδυναμεί με διαφορά ενός περίπου έτους
μεταξύ τους, με υποκείμενη αιτία την ύπαρξη ή όχι κινήτρων.
Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
διαπιστώνεται μερικές φορές ανεπαρκής στήριξη για τη βελ
τίωση των βασικών δεξιοτήτων και την κατανόηση της σημα
σίας του αλφαβητισμού σε σχέση με τις εργασιακές δεξιότητες.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ:

1. Ο αλφαβητισμός δεν αποτελεί αποκλειστικά εκπαιδευτικό
ζήτημα, αλλά ενέχει και προσωπικές, οικονομικές, πολιτισμικές
και κοινωνικές διαστάσεις. Συνεπώς, και προκειμένου να δημι
ουργηθεί κοινή ευθύνη, σειρά κοινωνικών φορέων —μεταξύ
άλλων επιχειρήσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ΜΚΟ, κοινωνι
κοί εταίροι, πάροχοι μη τυπικής μάθησης, πολιτιστικά
(1) Για τους σκοπούς του παρόντος κειμένου, ανεπαρκές επίπεδο αλφαβητι
σμού σημαίνει ικανότητες ανάγνωσης επιπέδου 1 ή κατώτερου στο PISA
(Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) που ισοδυναμούν προς
την ικανότητα χρησιμοποίησης των πλέον βασικών ικανοτήτων ανάγνω
σης, όπως είναι η αποκωδικοποίηση λέξεων και η γραφή απλών φράσεων.
Οι μαθητές που βρίσκονται στο επίπεδο αυτό δεν έχουν την ικανότητα
να συγκρίνουν, να αντιπαραθέτουν, να κατηγοριοποιούν, να ενσωματώ
νουν ή να αξιολογούν τις πληροφορίες, να ασχολούνται με μακρά,
σύνθετα, ανταγωνιστικά ή μη οικεία κείμενα, να κάνουν επαγωγές, υπο
θέσεις ή να προσεγγίζουν ένα κείμενο με κριτικό πνεύμα.
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ιδρύματα, καθώς και κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
και γραφεία ευρέσεως εργασίας σε τοπικό επίπεδο— πρέπει
να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των επιπέ
δων αλφαβητισμού.
2. Η δημιουργία περιβάλλοντος αλφαβητισμού για την προώθηση
της ανάγνωσης και τη βελτίωση των επιδόσεων αλφαβητισμού
προϋποθέτει αύξηση της διαθεσιμότητας ποικίλου αναγνωστι
κού υλικού στα σχολεία, τις βιβλιοθήκες και τα κέντρα μέσων
ενημέρωσης, αλλά και σε ασυνήθεις χώρους, καθώς και κατ’
οίκον, και απαιτεί μεγαλύτερη οικογενειακή στήριξη από πολύ
νεαρή ηλικία. Πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των
γονέων ως προς το ζήτημα αυτό και ως προς τον καίριο
ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γονείς για τη βελ
τίωση των δεξιοτήτων αλφαβητισμού των παιδιών και τη στή
ριξη της παροχής κινήτρων και της ενασχόλησης με την ανά
γνωση, τόσο κατά την πρώιμη παιδική ηλικία όσο και σε όλη
τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης.
3. Είναι επείγον να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων
που λαμβάνονται στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό
τη βελτίωση του αλφαβητισμού στα παιδιά και τους ενήλικες,
ιδίως όσους προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονο
μικά περιβάλλοντα. Έχει τεκμηριωθεί ότι τα οικογενειακά προ
γράμματα αλφαβητισμού είναι οικονομικώς αποδοτικά και
άκρως αποτελεσματικά.
4. Η συμμετοχή σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα υψηλής
ποιότητας που παρέχουν γλωσσική ανάπτυξη βασισμένη στο
παιχνίδι και παρακίνηση υπό την κατεύθυνση ειδικευμένου
προσωπικού είναι ουσιαστικής σημασίας για την άμβλυνση
των κοινωνικοοικονομικών χασμάτων και την παροχή στα
μικρά παιδιά στέρεων θεμελίων για την κατοπινή ζωή τους.
5. Το προσωπικό προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας καθώς
και οι διδάσκοντες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει
να έχουν τις αναγκαίες ικανότητες διάγνωσης και αντιμετώπι
σης γλωσσικών και μαθησιακών δυσκολιών σε πρώιμο στάδιο.
6. Οι παιδαγωγικές ικανότητες των διδασκόντων της πρωτοβάθ
μιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και γρα
φής, παραδείγματος χάριν στην παιδαγωγική χρήση της τεχνο
λογίας των επικοινωνιών και των πληροφοριών, πρέπει να ενι
σχυθούν, κατά περίπτωση. Επιπλέον, η στήριξη των διδασκό
ντων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία του
αλφαβητισμού σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο και η προώθηση της πρόσβασης όλων των
διδασκόντων σε γνωματεύσεις εμπειρογνωμόνων θα συμβάλουν
στην παγίωση και την επίτευξη περαιτέρω προόδου.
7. Η επίδραση των νέων τεχνολογιών στον αλφαβητισμό δεν έχει
αξιοποιηθεί πλήρως από τα εκπαιδευτικά συστήματα. Η επα
νεξέταση εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων με γνώμονα την
αυξημένη ψηφιοποίηση και η στήριξη των διδασκόντων στη
χρήση νέων παιδαγωγικών μεθόδων μπορούν να ενισχύσουν
την παροχή κινήτρων στους εκπαιδευόμενους.
8. Η αξιολόγηση της γλώσσας και του αλφαβητισμού για νεοει
σερχόμενους ενήλικους μετανάστες και παιδιά στη (στις) γλώσ
σα(-ες) της χώρας διαμονής θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, παράλ
ληλα με την παροχή πιο εξατομικευμένης στήριξης στις ομά
δες αυτές. Θα μπορούσε επίσης να παρέχεται στήριξη στη
γλώσσα καταγωγής, όπου αυτό χρειάζεται, και όπως επιτρέ
πουν οι πόροι.
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9. Θα πρέπει να υποστηριχθεί ένα συνεκτικότερο πρόγραμμα
σπουδών για τον αλφαβητισμό, καθώς και η ενσωμάτωση
της διάστασης του αλφαβητισμού στο σύνολο του σχολικού
προγράμματος και η ανάπτυξη προγράμματος αλφαβητισμού
για ενηλίκους, μέσω χωριστών κατά ηλικία προτύπων και εργα
λείων αξιολόγησης, παράλληλα με την παροχή αποτελεσματι
κών ποιοτικών εγγυήσεων.
10. Η παρακολούθηση των επιπέδων δεξιοτήτων του ενήλικου
πληθυσμού και η συμμετοχή επιχειρήσεων, μέσων ενημέρωσης,
μη κυβερνητικών οργανώσεων, κοινωνικών εταίρων, πολιτιστι
κών ιδρυμάτων, καθώς και υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας,
απασχόλησης και υγείας σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να συνι
στούν τη βάση στρατηγικών με στόχο τη μεγαλύτερη ευαισθη
τοποίηση του κοινωνικού συνόλου έναντι των προβλημάτων
αλφαβητισμού.
11. Η διαφοροποίηση και η βελτίωση της ποιότητας στη διδασκα
λία του αλφαβητισμού για ενηλίκους προϋποθέτουν την
παροχή κατάλληλα προσαρμοσμένης παιδαγωγικής κατάρτισης
στους διδάσκοντες τον αλφαβητισμό για ενηλίκους, την
ύπαρξη προγράμματος σπουδών που θα συνδέεται στενά με
τις εργασιακές δεξιότητες και θα στηρίζεται από το κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό, την ενδεδειγμένη διάρκεια και επίπεδο του
κύκλου σπουδών, τη στήριξη της τεχνολογίας των επικοινω
νιών και των πληροφοριών και μεθόδους αξιολόγησης.
ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1.

Να εξασφαλίσουν μια αποτελεσματική βάση τεκμηρίωσης με
την παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων, κάνοντας τη
μέγιστη δυνατή χρήση υφιστάμενων πόρων, όπως είναι οι έρευ
νες PISA (Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) και
PIAAC (Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης των Ικανοτήτων
των Ενηλίκων)

2.

Να αναπτύξουν προσεγγίσεις για τη βελτίωση του αλφαβητι
σμού που να συνδυάζουν συγκεκριμένες συμβολές όλων των
αρμόδιων φορέων, οργανώσεων και αρχών, εκπαιδευτικών και
μη, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ευρύτερων στρατηγικών για
τις δεξιότητες· και, όπου χρειάζεται, να ενισχύσουν την συνερ
γασία για τις πρωτοβουλίες αλφαβητισμού μεταξύ τοπικών,
περιφερειακών και εθνικών αρχών, κοινωνικών εταίρων και
εκπροσώπων των διδασκόντων, των γονέων και των εκπαιδευό
μενων ενηλίκων.

3.

Να ενθαρρύνουν τη λήψη μέτρων ευρύτερης περαιτέρω ευαι
σθητοποίησης ώστε να εξακολουθήσει ο αλφαβητισμός να
αποτελεί θέμα δημόσιου προβληματισμού και να εξαλείψουν
τις προκαταλήψεις όσον αφορά τις περιορισμένες δεξιότητες
αλφαβητισμού σε κάθε ηλικία. Ειδικότερα, θα μπορούσαν να
αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών όσον αφορά τα
αυξημένα κίνητρα και τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν
από τη βελτίωση των δεξιοτήτων αλφαβητισμού των εργαζο
μένων που απασχολούν, και να τους ενθαρρύνουν ώστε να
αναλάβουν τις κατάλληλες δράσεις.

4.

Να προωθήσουν την ανάπτυξη και υλοποίηση οικογενειακών
προγραμμάτων αλφαβητισμού, και μάλιστα στις περιπτώσεις
κοινωνικοοικονομικά μειονεκτουσών οικογενειών, με σκοπό
τη στήριξη γονέων και λοιπών μελών της οικογένειας για
την βελτίωση των δεξιοτήτων αλφαβητισμού τόσο των ιδίων
όσο και των παιδιών τους.

5.

Να προωθήσουν τη γενίκευση της ίσης πρόσβασης στην προ
σχολική εκπαίδευση και φροντίδα υψηλής ποιότητας ως ουσια
στική συμβολή για τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών
χασμάτων.
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6.

Να συνεχίσουν να επανεξετάζουν το εκπαιδευτικό υλικό και τις
μεθόδους υπό το πρίσμα της αυξημένης ψηφιοποίησης, προ
κειμένου να υποστηριχθεί η παροχή κινήτρων στους εκπαι
δευόμενους και να αξιοποιηθούν περισσότερο οι μη τυπικοί
εκπαιδευτικοί πόροι. Να προωθήσουν την ανάπτυξη λογισμι
κού για τα σχολεία, προκειμένου να συνδράμουν τους διδά
σκοντες στη διαμόρφωση νέων προσεγγίσεων για τη βελτίωση
του αλφαβητισμού.

7.

Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη σαφών κατευθυντήριων γραμ
μών όσον αφορά τις ικανότητες που χρειάζονται οι διδάσκο
ντες για να διδάξουν ανάγνωση και γραφή, τόσο στα σχολεία
όσο και για εκπαιδευόμενους ενήλικες, προωθώντας εξατομι
κευμένες διδακτικές προσεγγίσεις σε ανταπόκριση σε συγκεκρι
μένες ανάγκες.

8.

Να ευαισθητοποιήσουν τους διδάσκοντες και να τους παρά
σχουν γνώσεις όσον αφορά τα θεωρητικά θεμέλια της διδα
σκαλίας και της μάθησης του αλφαβητισμού, ώστε να τους
δώσουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν
τις δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής των μαθητών τους και να
καταστήσουν περισσότερο προσιτές τις γνωματεύσεις εμπειρο
γνωμόνων και, όπου χρειάζεται, να προωθήσουν τη στήριξη
εξειδικευμένων διδασκόντων.

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1.

Να παρουσιάσουν έκθεση των δράσεών τους για τη βελτίωση
των επιπέδων αλφαβητισμού σε όλες τις ηλικίες και, όπου
αυτό είναι δυνατό, για τις επιπτώσεις των εν λόγω δράσεων
στην επόμενη κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής
για την υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρω
παϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρ
τισης («ΕΚ2020») το 2015.

2.

Να χρησιμοποιήσουν όλες τις σχετικές δράσεις του τρέχοντος
προγράμματος για τη διά βίου μάθηση και του μελλοντικού
προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση,
καθώς και τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,
προκειμένου να στηριχθούν και να διαδοθούν καινοτόμες προ
σεγγίσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων αλφαβητισμού σε
όλη την ΕΕ και να ενισχυθεί η βάση τεκμηρίωσης για τη
χάραξη της μελλοντικής πολιτικής. Με την επιφύλαξη των
αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων για το μελλοντικό
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να στηρίξουν περισσότερες
στρατηγικές και διατομεακές δράσεις για τον αλφαβητισμό,
στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος της ΕΕ για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση, προκειμένου να προαγάγουν
την καινοτομία και να βελτιώσουν τη αποτελεσματικότητα
των μέτρων πολιτικής.

3.

Να μεριμνήσουν, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να καλυφθούν
δεόντως τα ζητήματα του αλφαβητισμού στο πλαίσιο της δια
δικασίας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1.

Να στηρίξει την ευρωπαϊκή συνεργασία σε ζητήματα αλφαβη
τισμού, ιδίως μέσω της εγκαθίδρυσης δικτύου ευρωπαϊκών
οργανώσεων που θα δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη
στον τομέα αυτό, με σκοπό την προώθηση της διασυνοριακής
συνεργασίας και την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών για τον
αλφαβητισμό, και να οργανώσει, αρχής γενομένης από το
2013, και από κοινού με τα κράτη μέλη, μια εβδομάδα με
θέμα Η Ευρώπη αγαπά το διάβασμα με σκοπό την περαιτέρω
ευαισθητοποίηση του κοινού στα ζητήματα του αλφαβητισμού
στο σύνολο της ΕΕ.
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2.

3.

4.

EL
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Να παρουσιάσει εντός του 2013 έκθεση για τη συνεργασία
πολιτικών για τις βασικές δεξιότητες, χαράσσοντας αποτελε
σματικές πολιτικές μείωσης του ποσοστού των ατόμων με
χαμηλές αναγνωστικές, μαθηματικές και επιστημονικές επιδό
σεις σε ολόκληρο το φάσμα της διά βίου μάθησης και δίνο
ντας έμφαση στις δεξιότητες και ικανότητες τόσο στην ανά
γνωση όσο και στη γραφή.

5.

Να μεριμνήσει ώστε οι πρωτοβουλίες της επιτροπής για την
τεχνολογία των επικοινωνιών και των πληροφοριών στον τομέα
της εκπαίδευσης και της νεολαίας να λαμβάνουν πλήρως
υπόψη τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που παρέχουν η
ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες σε σχέση με τον αλφα
βητισμό.

Να χρησιμοποιήσει την περιοδική έκδοση του Education and
Training Monitor για την παροχή συγκρίσιμων δεδομένων και
ανάλυσης σχετικά με την πρόοδο του δείκτη αναφοράς «ΕΚ
2020» για τις βασικές δεξιότητες και να ενισχύσει τη βάση
τεκμηρίωσης για τη χάραξη της πολιτικής για τον αλφαβητι
σμό.

6.

Να χρησιμοποιήσει το νέο πλαίσιο συνεργασίας με τον
ΟΟΣΑ (1) στον τομέα της εκπαίδευσης ώστε η παρακολούθηση
και συλλογή δεδομένων σε εθνικό επίπεδο να καταστούν
περισσότερο προσιτές.

Να διευκολύνει τον προσδιορισμό, την ανάλυση και την
ανταλλαγή καλών πρακτικών όσον αφορά τις πρωτοβουλίες

πολιτικής για τη βελτίωση των επιδόσεων του αλφαβητισμού
με κάθε ενδεδειγμένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των δια
θέσιμων μέσων στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονι
σμού και της νέας σελίδας για τον αλφαβητισμό του ιστότο
που Europa.

(1) Θα πρέπει να εξασφαλιστεί το δικαίωμα συμμετοχής όλων των κρατών
μελών στις εργασίες του ΟΟΣΑ.

