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Ι
(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Ιουνίου 2011
Νεολαία σε κίνηση — Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων
(2011/C 199/01)
περισσότερο προσιτά και αποδοτικά. Μπορεί επίσης να ενι
σχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης συμβάλλοντας
στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας με εντατική χρησιμοποίηση
της γνώσης.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 165 και 166,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

(3)

Τα οφέλη της κινητικότητας υπογραμμίσθηκαν στο ψήφισμα
του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων
των κρατών μελών συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβου
λίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με το σχέδιο
δράσης για την κινητικότητα (1) και στη σύσταση του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιου
λίου 2001, για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδα
στών, των επιμορφωνόμενων ατόμων, των εθελοντών, των
εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών (2). Η εν λόγω σύσταση
του 2001 καλούσε τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα
μέτρα ώστε να αρθούν οι παράγοντες που παρεμποδίζουν
την κινητικότητα αυτών των ομάδων.

(4)

Πολλά έχουν επιτευχθεί στον τομέα της κινητικότητας των
νέων από τότε που εκδόθηκε η σύσταση του 2001. Ωστόσο,
δεν αξιοποιούνται πλήρως όλα τα μέσα και εργαλεία και
πολλά εμπόδια παραμένουν. Επιπλέον, την τελευταία δεκαε
τία το συνολικό περιεχόμενο της μαθησιακής κινητικότητας
άλλαξε σημαντικά, μεταξύ άλλων λόγω της παγκοσμιοποί
ησης, της τεχνολογικής προόδου — συμπεριλαμβανομένων
των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας
(«ΤΕΠ») — και, τέλος, της μεγαλύτερης έμφασης που δόθηκε
στην απασχολησιμότητα και την κοινωνική διάσταση.

(5)

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων
των Κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαί
σια του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2008, σχετικά με την
προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσω
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τονίζεται ότι η ποικι
λομορφία και τα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μπορούν να
κινητοποιήσουν τη δημιουργικότητα.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στην ανακοίνωσή της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη
2020 — Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη», η Επιτροπή θέτει ως μια από τις
προτεραιότητές της την ανάπτυξη οικονομίας που βασίζεται
στη γνώση και την καινοτομία («έξυπνη ανάπτυξη») και προ
βάλλει μια εμβληματική πρωτοβουλία (Νεολαία σε κίνηση),
προκειμένου να ενισχυθούν οι επιδόσεις και η ελκυστικότητα
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης σε
διεθνές επίπεδο και να βελτιωθεί η συνολική ποιότητα σε
όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ένωση,
με τον συνδυασμό αριστείας και ισότητας μέσα από την
προώθηση της κινητικότητας των νέων και τη βελτίωση
της κατάστασής τους όσον αφορά την απασχόληση. Η
παρούσα σύσταση εντάσσεται στην πρωτοβουλία Νεολαία
σε κίνηση και συνάδει προς τις ολοκληρωμένες κατευθυντή
ριες γραμμές της Ευρώπης 2020.
Η μαθησιακή κινητικότητα, δηλαδή η διακρατική κινητικό
τητα με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων, αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους με
τον οποίο οι νέοι μπορούν να ενισχύσουν τη μελλοντική
τους απασχολησιμότητα, καθώς και την διαπολιτισμική
τους συνειδητοποίηση, την προσωπική τους ανέλιξη, τη
δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά.
Οι Ευρωπαίοι που είναι κινητικοί ως νεαροί εκπαιδευόμενοι
είναι πιο πιθανό να παραμείνουν κινητικοί και αργότερα στη
ζωή τους ως εργαζόμενοι. Η μαθησιακή κινητικότητα μπορεί
να καταστήσει τα συστήματα και τα ιδρύματα εκπαίδευσης
και κατάρτισης πιο ανοιχτά, πιο ευρωπαϊκά και διεθνή και

(1) ΕΕ C 371 της 23.12.2000, σ. 4.
(2) ΕΕ L 215 της 9.8.2001, σ. 30.
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Στα συμπεράσματά του, της 21ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά
με την κινητικότητα των νέων, το Συμβούλιο κάλεσε τα
κράτη μέλη να εγκρίνουν τον στόχο να καταστεί σταδιακά
η πραγματοποίηση περιόδων μάθησης στο εξωτερικό ο κανό
νας και όχι η εξαίρεση για όλους τους Ευρωπαίους νέους.
Το Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να καταρτίσει
πλάνο εργασίας για την ενσωμάτωση δράσεων υπέρ της δια
συνοριακής κινητικότητας σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμ
ματα και να στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες που
καταβάλλουν για την προώθηση της κινητικότητας.

(7)

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου
2009, για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και
των διευθυντών σχολείων, αναγνωρίζεται ότι το διδακτικό
προσωπικό σε όλα τα επίπεδα μπορεί να επωφεληθεί περισ
σότερο από την αυξανόμενη κινητικότητα και δικτύωση στον
τομέα της μάθησης,

(8)

Η Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προώθηση
της μαθησιακής κινητικότητας των νέων» τον Ιούλιο του
2009, η οποία έδωσε το έναυσμα για δημόσια διαβούλευση
σε σειρά θεμάτων, όπως: πώς μπορούν να τονωθούν καλύ
τερα οι ευκαιρίες κινητικότητας για τους Ευρωπαίους νέους,
ποια εμπόδια στην κινητικότητα εξακολουθούν να μην έχουν
ξεπεραστεί και πώς όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες μπο
ρούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν
μια νέα σύμπραξη με σκοπό τη μαθησιακή κινητικότητα. Οι
παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο αυτής της
διαβούλευσης υπήρξαν σημαντικές για την παρούσα
σύσταση, όπως και οι γνωμοδοτήσεις που εκδόθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (1) και
την Επιτροπή των Περιφερειών (2).

(9)

(10)

(11)

Η κινητικότητα των νεαρών ερευνητών πρέπει επίσης να
ενθαρρυνθεί, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση δεν υστερεί
έναντι των ανταγωνιστών της στην έρευνα και την καινοτο
μία. Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2008,
με τίτλο «Καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητι
κότητα: μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές» πρό
τεινε μια δέσμη ενεργειών οι οποίες θα εγγυώνται στους
ερευνητές σε ολόκληρη την Ένωση κατάλληλη κατάρτιση,
ελκυστική σταδιοδρομία και εξάλειψη των εμποδίων στην
κινητικότητά τους. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο, στα συμπε
ράσματα που ενέκρινε στις 2 Μαρτίου 2010 για την κινη
τικότητα και τη σταδιοδρομία των Ευρωπαίων ερευνητών,
διατύπωσε σαφείς προτάσεις για τη βελτίωση της κινητικό
τητας των ερευνητών και εντόπισε διάφορα πεδία δράσης, με
σκοπό να προαγάγει την ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης
(την «πέμπτη ελευθερία»).
Τα προγράμματα της Ένωσης, εκτός από τη σημαντική στή
ριξη που παρέχουν στην κινητικότητα και τη συμβολή τους
στην ανάπτυξη και διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών συστη
μάτων, έχουν καταστήσει εφικτή την διάδοση ορθών πρακτι
κών και εργαλείων σε επίπεδο Ένωσης, με σκοπό τη διευκό
λυνση της κινητικότητας των νέων σε όλα τα πλαίσια μάθη
σης και κατάρτισης.
Οι οικονομικές εκτιμήσεις καθιστούν ιδιαίτερα αναγκαία την
εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης και της διοικητικής

(1) ΕΕ C 255 της 22.9.2010, σ. 81.
(2) ΕΕ C 175 της 1.7.2009, σ. 31.
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απλούστευσης των υφισταμένων εθνικών και ενωσιακών προ
γραμμάτων και εργαλείων για την προαγωγή και στήριξη της
μαθησιακής κινητικότητας.
(12)

Η παρούσα σύσταση αφορά τους νέους της Ευρώπης σε όλα
τα πλαίσια μάθησης και κατάρτισης, στο σχολείο, στην επαγ
γελματική κατάρτιση (εντός του σχολείου ή ως μαθητεία), σε
προγράμματα βραχείας διάρκειας και επίπεδα προπτυχιακών
σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικού, καθώς
και στις ανταλλαγές νέων, στις εθελοντικές δραστηριότητες ή
στην πρακτική άσκηση, εντός ή εκτός της Ένωσης. Η μαθη
σιακή κινητικότητα θεωρείται ότι άπτεται όλων των επιστη
μονικών κλάδων και όλων των τομέων, όπως ο πολιτισμός, οι
επιστήμες, η τεχνολογία, οι τέχνες και ο αθλητισμός, και ότι
απευθύνεται επίσης στους νεαρούς επιχειρηματίες και ερευ
νητές. Κατά την έννοια της παρούσας σύστασης, νοείται η
μάθηση που πραγματοποιείται σε επίσημα, ανεπίσημα και
άτυπα πλαίσια.

(13)

Η παρούσα σύσταση επιδιώκει να παροτρύνει τα κράτη μέλη
ώστε να προαγάγουν τη μαθησιακή κινητικότητα των νέων
και, όπου αυτό είναι δυνατό, να άρουν τα εμπόδια που
παρακωλύουν την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Ταυτόχρονα,
σέβεται απόλυτα τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των
κρατών μελών στο πλαίσιο της εθνικής και της ενωσιακής
νομοθεσίας.

(14)

Για να διευκολυνθεί η κινητικότητα, η παρούσα σύσταση
ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως
τις δυνατότητες των υφιστάμενων μέσων της Ένωσης και της
Μπολόνιας, ιδίως του ευρωπαϊκού χάρτη ποιότητας για την
κινητικότητα, του Europass (συμπεριλαμβανομένου του
συμπληρώματος διπλώματος), του βιβλιαρίου Youthpass,
του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, του
ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης ακα
δημαϊκών μονάδων και του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδη
μαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση.

(15)

Η παρούσα σύσταση παρέχει ειδική καθοδήγηση όσον
αφορά τα διοικητικά και θεσμικά θέματα που έχουν σχέση
με την μαθησιακή κινητικότητα των νέων,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1) Πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τις ευκαιρίες μαθη
σιακής κινητικότητας
α) Να βελτιώσουν την ποιότητα των πληροφοριών και της
καθοδήγησης που παρέχουν σχετικά με τις ευκαιρίες κινη
τικότητας και τη διαθεσιμότητα υποτροφιών σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έχοντας ως στόχο ειδικές
ομάδες εκπαιδευομένων, τόσο εντός όσο και εκτός Ένωσης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βρουν νέους, δημιουργικούς
και διαδραστικούς τρόπους διάδοσης των πληροφοριών,
επικοινωνίας και ανταλλαγών με τους νέους και όλους
τους άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες.
β) Να καταστήσουν ευχερέστερη την πρόσβαση στην πληρο
φόρηση για όλους τους νέους όσον αφορά τη μαθησιακή
κινητικότητα, π.χ. μέσω κεντρικών δικτυακών πυλών και
άλλων δικτυακών υπηρεσιών, κέντρων υποστήριξης (όπως
οι «ευρωπαϊκές υπηρεσίες»), πληροφοριών και υπηρεσιών
παροχής συμβουλών. Η χρήση υπηρεσιών που βασίζονται
στο διαδίκτυο μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη. Στο πλαίσιο
αυτό, συνιστάται η χρήση του δικτύου Euroguidance.
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γ) Να συνεργαστούν με την Επιτροπή ώστε να αναπτύξουν
περαιτέρω και να επικαιροποιήσουν την πύλη PLOTEUS
για τις ευκαιρίες μάθησης, δηλαδή να αυξήσουν τον
αριθμό των εθνικών σημείων πληροφόρησης στα οποία
έχουν άμεση πρόσβαση οι πολίτες μέσω της πολυγλωσσι
κής διεπαφής PLOTEUS.
δ) Να ενθαρρύνουν τα σχετικά εθνικά και περιφερειακά γρα
φεία ώστε να εγγυώνται ότι το έργο τους ενσωματώνεται
στο έργο των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της
μαθησιακής κινητικότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η
παροχή σαφών, συνεκτικών και απλών πληροφοριών.
2) Κίνητρα για συμμετοχή σε διακρατικές δραστηριότητες μαθη
σιακής κινητικότητας
α) να προαγάγουν την προστιθέμενη αξία της μαθησιακής
κινητικότητας μεταξύ εκπαιδευόμενων, των οικογενειών
τους, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, λειτουργών που εργάζο
νται με νέους και εργοδοτών όσον αφορά την ολοκλήρωσή
τους και την ανάπτυξη επαγγελματικών, γλωσσικών, κοινω
νικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, την δημιουργικό
τητα, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη μελλοντική
απασχολησιμότητα, ιδίως στο πλαίσιο μιας διαρκώς πιο
παγκόσμιας αγοράς εργασίας.
β) Να ενθαρρύνουν τη δικτύωση μεταξύ των συναφών οργα
νώσεων, των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων και
άλλων παραγόντων, προκειμένου να εξασφαλίζεται συντο
νισμένη προσέγγιση με στόχο την παροχή κινήτρων στους
νέους.
γ) Να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ομοτίμων μεταξύ κινητι
κών και ακόμα μη κινητικών εκπαιδευομένων, προκειμένου
να βελτιωθεί η κινητικότητα.
δ) να ενθαρρύνουν μία «παιδεία κινητικότητας», για παρά
δειγμα με την ένταξη των ευκαιριών κινητικότητας σε
όλα τα μαθησιακά πλαίσια καθώς και με την προαγωγή
μεγαλύτερης κοινωνικής αναγνώρισης της αξίας της μαθη
σιακής κινητικότητας.
3) Διαμόρφωση ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας, ιδίως όσον
αφορά τις δεξιότητες σε ξένες γλώσσες και την διαπολιτισμική
συνειδητοποίηση
α) να αναγνωρίσουν τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και
της απόκτησης διαπολιτισμικών ικανοτήτων από τα πρώτα
στάδια της εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας την ποιοτική
γλωσσική και πολιτισμική προετοιμασία για την κινητικό
τητα, τόσο στη γενική όσο και στην επαγγελματική εκπαί
δευση.
β) να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν
πιο καινοτόμες μεθόδους για τη διδασκαλία ξένων γλωσ
σών, μεταξύ άλλων όσες βασίζονται στις ΤΠΕ. Ιδιαίτερη
σημασία θα πρέπει να δίνεται στους μειονεκτούντες εκπαι
δευόμενους και στις ειδικές ανάγκες τους.
γ) Να ενθαρρύνουν την απόκτηση βασικών ψηφιακών ικανο
τήτων από τους νέους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα μπο
ρούν να προετοιμάσουν την κινητικότητά τους υπό τις
καλύτερες συνθήκες, καθώς και ότι θα εκμεταλλεύονται
τις νέες ευκαιρίες για εικονική κινητικότητα, η οποία
συμπληρώνει την υλική κινητικότητα.
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δ) Να ενθαρρύνουν τις συμπράξεις και τις ανταλλαγές μεταξύ
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και μεταξύ παρόχων ανε
πίσημων μορφών μάθησης, προκειμένου να προετοιμάζο
νται καλύτερα οι περίοδοι κινητικότητας.
4) Διοικητικά και θεσμικά ζητήματα σχετικά με τις περιόδους
μάθησης στο εξωτερικό
α) Να επιλύσουν, όπου αυτό είναι δυνατό, τα διοικητικά
ζητήματα που δημιουργούν δυσκολίες για την απόκτηση
θεώρησης και άδειας παραμονής από μη μόνιμους κατοί
κους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι επιθυμούν να
αξιοποιήσουν ευκαιρία μάθησης σε κάποιο κράτος μέλος.
β) Να μειώσουν, όπου αυτό είναι δυνατό, τον διοικητικό
φόρτο, ώστε να προωθήσουν τη μαθησιακή κινητικότητα
από και προς την Ένωση. Η ενίσχυση της συνεργασίας και
των συμπράξεων με τρίτες χώρες, οι συμφωνίες μεταξύ
των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη και οι διμερείς
συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων αναμένεται να διευκολύνουν
τη μαθησιακή κινητικότητα μεταξύ της Ένωσης και άλλων
μερών του κόσμου.
γ) Να μελετήσουν ζητήματα που ανακύπτουν από τους δια
φορετικούς νομικούς κανόνες που ισχύουν στην Ένωση
όσον αφορά τη συμμετοχή ανηλίκων σε προγράμματα
μαθησιακής κινητικότητας.
δ) Να διαμορφώσουν σαφή συστήματα για να ενθαρρύνουν
τους μαθητευόμενους σε αρχική επαγγελματική εκπαί
δευση να συμμετάσχουν σε μαθησιακή κινητικότητα. Για
να τονωθεί η μαθησιακή κινητικότητα των μαθητευομένων
και των νέων ερευνητών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία,
κατάλληλη πρόσβαση σε προστασία όσον αφορά την
ασφάλιση, τα εργασιακά πρότυπα, τις απαιτήσεις για την
υγεία και την ασφάλεια, καθώς και τις ρυθμίσεις που
αφορούν τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση και τις
συντάξεις.
ε) Να ενθαρρύνουν ενεργά τα προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από κοι
νού με ιδρύματα άλλων χωρών.
στ) Να ενσωματώσουν ευκαιρίες για κινητικότητα στο πρό
γραμμα σπουδών ή το πρόγραμμα κατάρτισης, κατά περί
πτωση. Πέραν αυτού, η προσφορά ευκαιριών και για
σύντομες περιόδους κινητικότητας μπορεί να ενθαρρύνει
περισσότερους νέους να γίνουν κινητικοί.
5) Δυνατότητα μεταφοράς υποτροφιών και δανείων
Να προαγάγουν τη δυνατότητα μεταφοράς υποτροφιών και
δανείων και την κατάλληλη πρόσβαση σε σχετικές παροχές,
ώστε να διευκολύνουν τη μαθησιακή κινητικότητα των νέων.
6) Ποιότητα της μαθησιακής κινητικότητας
α) Να χρησιμοποιούν υφιστάμενους χάρτες ποιότητας, όπως
τον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την κινητικότητα και
χάρτες εθνικού και περιφερειακού επιπέδου, προκειμένου
να εξασφαλίζουν ότι η κινητικότητα είναι υψηλής ποι
ότητας, και να προαγάγουν την διασφάλιση της ποιότητας
για κάθε πτυχή της κινητικότητας.
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β) Να ενθαρρύνουν τον συνεχή διάλογο και σαφείς ρυθμίσεις
μεταξύ των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής, π.χ. με
τη χρήση συμφωνιών μάθησης. Να ενθαρρύνουν την ανα
γνώριση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
απαιτούνται, διαφανείς διαδικασίες επιλογής, ανταλλαγές
ομοτίμων και διαρθρωμένη στήριξη των εκπαιδευομένων.
γ) Να ενθαρρύνουν τους μηχανισμούς τακτικής ανατροφο
δότησης μετά από περίοδο μαθησιακής κινητικότητας,
ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα της εμπειρίας.
δ) Να ενθαρρύνουν την κατάρτιση προγραμμάτων καθοδή
γησης και μάθησης από ομοτίμους, ώστε να εξασφαλίζε
ται η ενσωμάτωση των διακινούμενων εκπαιδευομένων στη
χώρα ή στο ίδρυμα υποδοχής.
ε) Να ενθαρρύνουν την παροχή άνετων και οικονομικά προ
σιτών εγκαταστάσεων, όπως η στέγη, το φαγητό και η
μεταφορά, για τους κινητικούς εκπαιδευόμενους.
στ) Να ενθαρρύνουν την παροχή
δευόμενους όσον αφορά την
σιακής κινητικότητας ώστε να
δεξιότητες και τις ικανότητές

καθοδήγησης στους εκπαι
βέλτιστη χρήση της μαθη
αναπτύξουν τις γνώσεις, τις
τους.

ζ) Να ενθαρρύνουν την παροχή καθοδήγησης στους διακι
νούμενους εκπαιδευόμενους μετά την επιστροφή τους ως
προς την αξιοποίηση των ικανοτήτων που απέκτησαν κατά
την παραμονή τους στο εξωτερικό. Να παρέχουν βοήθεια
για την ενσωμάτωση έπειτα από μακρά παραμονή στο
εξωτερικό.
7) Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων
α) Να προωθήσουν την εφαρμογή και τη χρήση των μέσων
της Ένωσης τα οποία διευκολύνουν τη μεταφορά και επι
κύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που είναι προϊόν
εμπειριών κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει
επίσης να δοθεί περισσότερη δημοσιότητα στα εν λόγω
μέσα, ιδίως μεταξύ των εργοδοτών.
β) Να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τις κατευθυντήριες
γραμμές για την επικύρωση και την αναγνώριση τόσο
της άτυπης όσο και της ανεπίσημης μάθησης, ώστε να
διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο η κινητικότητα, π.χ. στο
πλαίσιο των εθελοντικών δραστηριοτήτων και της εργασίας
των νέων.
γ) Να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της επικύρωσης και της
αναγνώρισης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
όπως είναι οι δεξιότητες σε ξένες γλώσσες, που αποκτώνται
κατά τη διάρκεια περιόδων κινητικότητας στο εξωτερικό.
δ) Να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την ορατότητα των
σημείων επαφής όπου τα άτομα θα μπορούν να λαμβάνουν
πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση και την επικύ
ρωση των επαγγελματικών προσόντων τους μετά την επι
στροφή τους από το εξωτερικό.
8) Μειονεκτούντες εκπαιδευόμενοι
Να παρέχουν στους μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους, οι
οποίοι ενδέχεται να στερούνται ευκαιριών μαθησιακής κινητι
κότητας, στοχοθετημένες πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμα
προγράμματα και στήριξη, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες
ανάγκες τους.
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9) Συμπράξεις και χρηματοδότηση
α) Να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συμπράξεων μαθησιακής
κινητικότητας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που
δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Εμπορικά επιμελητήρια, επιχειρηματικές και επαγγελματικές
ενώσεις, ενώσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι
σης και μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορεί να αποδειχ
θούν αξιόλογοι εταίροι στη συνάρτηση αυτή. Επιπλέον, θα
πρέπει να ενισχυθούν τα δίκτυα σχολείων, πανεπιστημίων
και επιχειρήσεων που ανταλλάσσουν πληροφορίες, ειδήσεις
και εμπειρίες.
β) Να παροτρύνουν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να
διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην προαγωγή της
μαθησιακής κινητικότητας μέσω της επέκτασης υφιστάμε
νων δικτύων και της δημιουργίας νέων συμπράξεων.
γ) Να τονώσουν την ενεργό συνεργασία και επικοινωνία,
μεταξύ άλλων με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και
υποστήριξης σχετικά με την αξία της μαθησιακής κινητι
κότητας, μεταξύ του εκπαιδευτικού και του επιχειρηματι
κού κλάδου, αφού η συμμετοχή επιχειρήσεων συνιστά
σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της κινητικότητας των
νέων, μεταξύ άλλων επειδή έχει ως αποτέλεσμα τοποθετή
σεις σε θέσεις εργασίας. Όπου κρίνεται σκόπιμο, να παρέ
χουν κίνητρα, όπως ειδικές υποτροφίες σε επιχειρήσεις,
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και την εθνική νομο
θεσία, με σκοπό να ενθαρρύνουν τη δέσμευσή τους στην
προσφορά τοποθετήσεων.
δ) Να συμβάλουν στη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα
των εθνικών και ενωσιακών προγραμμάτων, ενόψει της
δημιουργίας συμπράξεων και της βελτίωσης της αποδοτι
κότητας των προγραμμάτων κινητικότητας.
10) Ο ρόλος των «πολλαπλασιαστών»
α) Να ενθαρρύνουν και να προαγάγουν τη χρήση «πολλαπλα
σιαστών», λχ. των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, της
οικογένειας, των λειτουργών που εργάζονται με νέους
και των νέων που έχουν συμμετάσχει σε εμπειρία κινητικό
τητας, ώστε να εμπνεύσουν και να κινητροδοτήσουν τους
νέους να δοκιμάσουν την κινητικότητα. Να ενθαρρύνουν
τους εργοδότες στον τομέα της εκπαίδευσης να αναγνωρί
σουν τη σημασία και την αξία της προσήλωσης των εκπαι
δευτικών, των εκπαιδευτών και των λειτουργών που εργά
ζονται με νέους στη μαθησιακή κινητικότητα.
β) Να προωθούν και να υποστηρίζουν την παροχή ευκαιριών
μαθησιακής κινητικότητας ως συνιστώσας της αρχικής
κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των διευθυ
ντών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των εκπαιδευτικών, των
εκπαιδευτών, του διοικητικού προσωπικού και των λειτουρ
γών που εργάζονται με νέους.
11) Παρακολούθηση της προόδου
α) Να υποστηρίζουν — σε εθελοντική βάση — τις εργασίες
για την εξέταση της σκοπιμότητας της δημιουργίας ενός
μεθοδολογικού πλαισίου με σκοπό την παρακολούθηση
της προόδου όσον αφορά την προαγωγή της μαθησιακής
κινητικότητας και την εξάλειψη των παραγόντων που την
παρεμποδίζουν, βάσει μιας προπαρασκευαστικής μελέτης
που θα πραγματοποιήσει το δίκτυο EYRYDICE με τη συν
δρομή εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη και με πλήρη
χρήση των υπαρχουσών πηγών δεδομένων και πληροφο
ριών.

7.7.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) Στα πλαίσια των υφιστάμενων δομών για την υποβολή
εκθέσεων του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή
συνεργασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση («ΕΤ 2020»),
να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο στον
τομέα της προαγωγής της μαθησιακής κινητικότητας και
της εξάλειψης των παραγόντων που την παρεμποδίζουν.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

1) Να εξασφαλίσει — σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη —
την πλήρη και αποτελεσματική χρήση των προγραμμάτων και
προϋπολογισμών της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της διά βίου
μάθησης, ώστε να επεκταθούν και να διευρυνθούν οι ευκαιρίες
μάθησης των νέων, λχ. μελετώντας το ενδεχόμενο χρησιμοποί
ησης των ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου
Συνοχής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (1).
2) Να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών με σκοπό
την προαγωγή της μαθησιακής κινητικότητας, ιδίως εξετάζοντας
τις επιπτώσεις της παρούσας σύστασης στην επόμενη γενιά των
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ένωσης, στη
νεολαία και στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της
Ένωσης.

(1) Πέραν της εξέτασης της σκοπιμότητας της ανάπτυξης νέων μέσων χρη
ματοδοτικής υποστήριξης — μαζί και ενός πιθανού μηχανισμού για
ευρωπαϊκά φοιτητικά δάνεια — σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση
του Συμβουλίου προς την Επιτροπή στα συμπεράσματα του Νοεμβρίου
2008 για την κινητικότητα των νέων.
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3) Να βελτιώσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, το στατιστικό
πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση τη μαθη
σιακή κινητικότητα σε διακρατική κλίμακα.
4) Να εξετάσει, σε στενή συνεργασία με εμπειρογνώμονες από τα
κράτη μέλη, τη σκοπιμότητα της ανάπτυξης ενός μεθοδολογι
κού πλαισίου — το οποίο αναφέρεται στην ανακοίνωση της
Επιτροπής για την κινητικότητα της νεολαίας ως «Οδικός χάρ
της κινητικότητας» με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου
όσον αφορά την προαγωγή της μαθησιακής κινητικότητας και
την εξάλειψη των παραγόντων που την παρεμποδίζουν.
5) Να αξιολογήσει την πρόοδο όσον αφορά την εξάλειψη των
παραγόντων που εμποδίζουν τη μαθησιακή κινητικότητα μετά
τα τέσσερα πρώτα έτη εφαρμογής της παρούσας σύστασης.

Λουξεμβούργο, 28 Ιουνίου 2011.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
FAZEKAS S.

