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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Φέιρα τον Ιούνιο του 2000 ζήτησε από τα κράτη µέλη,
το Συµβούλιο και την Επιτροπή, στα πεδία της αρµοδιότητάς τους, να "καθορίσουν
συνεκτικές στρατηγικές και πρακτικά µέτρα µε στόχο την προώθηση της δια βίου
µάθησης για όλους". Αυτή η εντολή επιβεβαιώνει ότι η δια βίου µάθηση είναι ένα
βασικό στοιχείο της στρατηγικής, η οποία επινοήθηκε στη Λισσαβώνα, για να
καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναµική κοινωνία της γνώσης στον
κόσµο.
Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της ανακοίνωσης. Πάνω από 12.000
πολίτες συνέβαλαν στη διαβούλευση που εγκαινιάστηκε µε το υπόµνηµα της
Επιτροπής για τη δια βίου µάθηση, το οποίο εκδόθηκε το Νοέµβριο του περασµένου
έτους. Η ανατροφοδότηση τόνισε ξεκάθαρα το µέγεθος των µελλοντικών
προκλήσεων. Οι οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, που συνδέονται µε τη
µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης, παρουσιάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
τους πολίτες της τόσο οφέλη ―όσον αφορά τις αυξηµένες ευκαιρίες για επικοινωνία,
ταξίδια και απασχόληση, όσο και κινδύνους ―οι οποίοι σχετίζονται κυρίως µε τα
υψηλότερα επίπεδα ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισµού. Η κλίµακα τέτοιων
αλλαγών απαιτεί µια ριζοσπαστική νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση. Επιπλέον, το παρόν αβέβαιο οικονοµικό κλίµα δίνει νέα έµφαση και
σηµασία στη δια βίου µάθηση. Οι παραδοσιακές πολιτικές και θεσµοί είναι όλο και
πιο ανέτοιµοι να ενδυναµώσουν τους πολίτες για να αντιµετωπίσουν δραστήρια τις
συνέπειες της παγκοσµιοποίησης, της δηµογραφικής µεταβολής, της ψηφιακής
τεχνολογίας και της περιβαλλοντικής ζηµιάς. Ωστόσο οι άνθρωποι, οι γνώσεις και οι
ικανότητές τους είναι το κλειδί για το µέλλον της Ευρώπης.

Μια ευρωπαϊκή περιοχή δια βίου µάθησης
Αυτή η ανακοίνωση συµβάλλει στην εδραίωση µιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου
µάθησης, στόχοι της οποίας είναι να καταστήσει τους πολίτες της ικανούς να
κινούνται ελεύθερα µεταξύ µαθησιακών πλαισίων, επαγγελµάτων, περιοχών και
χωρών, αξιοποιώντας στο µεγαλύτερο βαθµό τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, και
να εκπληρώσουν τους στόχους και τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
υποψήφιων χωρών για περισσότερη ευηµερία, ανεκτικότητα, δηµοκρατικότητα και
για απουσία αποκλεισµών.
Αυτή η ανάπτυξη θα διευκολυνθεί µε τη συνάρθρωση, µέσα σε ένα πλαίσιο για τη δια
βίου µάθηση, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και των σηµαντικών στοιχείων
των σηµερινών ευρωπαϊκού επιπέδου διαδικασιών, στρατηγικών και σχεδίων που
αφορούν την πολιτική για τους νέους, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την
έρευνα. Αυτό δεν συνεπάγεται µια νέα διαδικασία ούτε µπορεί να εµπλέκει την
εναρµόνιση νόµων και κανονισµών. Μάλλον απαιτεί πιο συνεκτική και οικονοµική
χρήση των σηµερινών µέσων και πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης της
ανοιχτής µεθόδου του συντονισµού. Θα εδραιωθούν στενοί σύνδεσµοι µεταξύ της
ευρωπαϊκής περιοχής της δια βίου µάθησης και του ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας,
προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος στη Λισσαβώνα για µια κοινωνία που βασίζεται
στη γνώση.

Τι είναι η δια βίου µάθηση;
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Οι απαντήσεις προς τη διαβούλευση που αφορούσε το υπόµνηµα απαιτούσαν έναν
ευρύ ορισµό της δια βίου µάθησης που να µην περιορίζεται σε µια αποκλειστικά
οικονοµική οπτική ή µόνο στη µάθηση για ενηλίκους. Εκτός από την έµφαση που
αποδίδει στη µάθηση από την προσχολική ηλικία έως εκείνη µετά τη
συνταξιοδότηση, η δια βίου µάθηση θα έπρεπε να ενσωµατώνει ολόκληρο το φάσµα
της σχολικής, της εξωσχολικής και της άτυπης µάθησης. Η διαβούλευση τόνισε
επίσης τους στόχους της µάθησης, µεταξύ άλλων για ενεργό συµµετοχή, προσωπική
ολοκλήρωση και κοινωνική ένταξη καθώς και για πλευρές που σχετίζονται µε την
απασχόληση. Οι αρχές οι οποίες διέπουν τη δια βίου µάθηση και καθοδηγούν την
αποτελεσµατική της εφαρµογή δίνουν έµφαση στην κεντρική θέση του
µαθητευοµένου, τη σπουδαιότητα των ίσων ευκαιριών, και την ποιότητα και τη
συνάφεια των ευκαιριών στη µάθηση.

Περιεκτικές και ολοκληρωµένες στρατηγικές για τη δια βίου µάθηση
Τα κράτη µέλη συµφώνησαν στo Eυρωπαϊκό Συµβούλιο στη Φέιρα, και στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, να αναπτύξουν και να
εφαρµόσουν συνεκτικές και ολοκληρωµένες στρατηγικές για τη δια βίου µάθηση. Τα
δοµικά στοιχεία τέτοιων στρατηγικών αναφέρονται εδώ, προκειµένου να βοηθήσουν
τα κράτη µέλη και φορείς σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που συνεπάγονται τα δοµικά
στοιχεία είναι µια σταδιακή ενοποίηση των χώρων της επίσηµης µάθησης µε στόχο οι
ευκαιρίες για ποιοτική µάθηση να καταστούν προσβάσιµες σε όλους σε συνεχιζόµενη
βάση. Το σαφές µήνυµα είναι ότι τα παραδοσιακά συστήµατα πρέπει να
αναµορφωθούν για να γίνουν πολύ περισσότερο ανοιχτά και ευέλικτα, έτσι ώστε οι
σηµερινές ανισότητες να µη διαιωνίζονται και οι µαθητευόµενοι να έχουν ατοµική
πρόσβαση στη µάθηση, η οποία θα είναι κατάλληλη για τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντά τους σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους. Τα δοµικά στοιχεία είναι
συνεπή µε τα κριτήρια αξιολόγησης της δια βίου µάθησης, τα οποία
χρησιµοποιήθηκαν στην κοινή έκθεση για την απασχόληση 2001.
Μια προσέγγιση συνεργασίας ορίζεται σαφώς ως το πρώτο δοµικό στοιχείο. Όλοι οι
αρµόδιοι φορείς, µέσα και έξω από τα επίσηµα συστήµατα, πρέπει να συνεργαστούν
για στρατηγικές που θα λειτουργήσουν επιτόπου. Η κατανόηση των αναγκών του
µαθητευοµένου, ή του δυνάµει µαθητευοµένου, παράλληλα µε τις µαθησιακές
ανάγκες οργανισµών, κοινοτήτων, της ευρύτερης κοινωνίας και της αγοράς εργασίας
είναι το επόµενο βήµα. Η παροχή επαρκών πόρων, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση
και την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, µπορεί τότε να συζητηθεί.
Κατόπιν η ανάλυση ασχολείται µε το πώς θα συνταιριάξουµε µαθησιακές ευκαιρίες
στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητευοµένων και το πώς θα διευκολύνουµε
την πρόσβαση αναπτύσσοντας την προσφορά, ώστε να γίνει εφικτή η µάθηση από
οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Εδώ υπάρχει σαφής ανάγκη ο επίσηµος
τοµέας να αναγνωρίσει και να εκτιµήσει την εξωσχολική και την άτυπη µάθηση. Η
δηµιουργία µαθησιακής κουλτούρας εξαρτάται τελικά από την αύξηση των ευκαιριών
στη µάθηση, την αύξηση των επιπέδων συµµετοχής και την τόνωση της ζήτησης για
µάθηση. Τελικά προτείνονται µηχανισµοί για εξασφάλιση της ποιότητας, αξιολόγηση
και έλεγχο, µε στόχο την προσπάθεια για αριστεία σε συνεχιζόµενη βάση.
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Προτεραιότητες για δράση
Προτείνεται δράση η οποία οικοδοµεί πάνω στην ευρωπαϊκή διάσταση της δια βίου
µάθησης, ενώ επίσης υποστηρίζει στρατηγικές σε όλα τα επίπεδα. Οι προτεραιότητες
παρουσιάζονται στα έξι βασικά µηνύµατα που αποτέλεσαν τη βάση για την
πανευρωπαϊκή διαβούλευση και εγκρίθηκαν από αυτήν. Μια ολοκληρωµένη νέα
ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αποτίµηση της µάθησης θεωρείται ως
προαπαιτούµενο για την περιοχή της δια βίου µάθησης, που οικοδοµεί πάνω στο
σηµερινό δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας µέσα στην ΕΕ. Οι προτάσεις
επικεντρώνονται στον προσδιορισµό, την αξιολόγηση και την αναγνώριση της
εξωσχολικής και της άτυπης µάθησης καθώς και στη µεταφορά και την αµοιβαία
αναγνώριση σχολικών πιστοποιητικών και διπλωµάτων. Η πληροφόρηση, ο
προσανατολισµός και η παροχή συµβουλών απευθύνονται κυρίως σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, µε προτάσεις που αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την πρόσβαση στη
µάθηση µέσω της διάθεσης ποιοτικών υπηρεσιών προσανατολισµού.
Η επένδυση χρόνου και χρηµάτων στη µάθηση, ειδικά στο πλαίσιο των απαιτήσεων
απέναντι στα κράτη µέλη να αυξήσουν τα συνολικά επίπεδα επενδύσεων στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση, στα συµπεράσµατα της Λισσαβώνας και στην
ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, είναι µια προϋπόθεση για να επισυµβεί
το είδος των θεµελιωδών αλλαγών τις οποίες συνεπάγεται η δια βίου µάθηση. ∆εν
υπάρχουν εύκολες λύσεις σχετικά µε το πώς αυτό πρόκειται να επιτευχθεί.
Απαιτούνται αυξηµένες επενδύσεις και επιλεκτική χρηµατοδότηση, παράλληλα µε
µηχανισµούς για την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Προτάσεις για ενθάρρυνση
και στήριξη µαθησιακών κοινοτήτων, πόλεων και περιφερειών, καθώς και η
διευκόλυνση των τόπων εργασίας, ώστε να γίνουν οργανισµοί µάθησης, θεωρούνται
βασικοί τρόποι προκειµένου η µάθηση να πλησιάσει τους µαθητευοµένους.
Σπουδαιότητα αποδίδεται επίσης στην ανάπτυξη τοπικών κέντρων µάθησης. Για τη
συµπλήρωση του έργου που δροµολογήθηκε στη Λισσαβώνα και τη Στοκχόλµη
σχετικά µε τις ‘νέες’ βασικές δεξιότητες αναπτύσσονται προτάσεις, προκειµένου να
εξασφαλιστεί ότι τα θεµέλια της δια βίου µάθησης είναι προσβάσιµα σε όλους τους
πολίτες, σε όλα τα στάδια της ζωής τους και όχι µόνο µέσα στην υποχρεωτική
εκπαίδευση. Τέλος, προτάσεις για καινοτόµους παιδαγωγικές µεθόδους αφορούν τη
µετατόπιση της έµφασης από την απόκτηση γνώσεων στην ανάπτυξη ικανοτήτων και
στους νέους ρόλους που αυτό συνεπάγεται για δασκάλους και µαθητευοµένους.

Η προώθηση της ατζέντας
Όλοι οι φορείς προσκαλούνται να συνεργαστούν για την προώθηση της ατζέντας: η
Επιτροπή και τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτη µέλη, ο ΕΟΧ και οι υποψήφιες
χώρες, οι κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ και διεθνείς οργανισµοί (π.χ. το Συµβούλιο της
Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ, η ΟΥΝΕΣΚΟ). Η εφαρµογή θα γίνει µέσα από σηµερινές
διαδικασίες, προγράµµατα και όργανα, µέσα στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης. Αυτό
το πλαίσιο θα υποστηρίξει την ανταλλαγή ορθής πρακτικής και εµπειρίας και, µε
αυτό τον τρόπο, τον προσδιορισµό κοινών προβληµάτων, ιδεών και προτεραιοτήτων.
Προκειµένου να διευκολυνθεί αυτό, η Επιτροπή θα αναπτύξει µια βάση δεδοµένων
για την ορθή πρακτική, την πληροφόρηση και τις εµπειρίες που αφορούν τη δια βίου
µάθηση σε όλα τα επίπεδα.
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Η συνέχεια της έκθεσης περί των συγκεκριµένων στόχων των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης θα είναι ένα από τα κύρια µέσα συνεργασίας σε αυτό
τον τοµέα, ενώ η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση θα συνεχίσει να
επικεντρώνεται στις πλευρές της δια βίου µάθησης που σχετίζονται µε την
απασχόληση. Τα κοινοτικά προγράµµατα ―ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Leonardo da Vinci και
Youth― θα ενισχυθούν µε βάση αυτή την ανακοίνωση. Θα εξεταστεί επίσης η
αύξηση της δυνατότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και της
κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL του ΕΚΤ να υποστηρίξουν την εφαρµογή.
Η πρόοδος θα µετριέται και θα παρακολοθείται µέσω της χρήσης περιορισµένου
αριθµού δεικτών ―αυτών που υπάρχουν ή αναπτύσσονται, καθώς και από έναν
µικρό αριθµό νέων δεικτών. Η εφαρµογή θα εποπτεύεται επίσης από δίκτυα και
δοµές: αυτές που έχουν ήδη εδραιωθεί, για παράδειγµα, ως µέρος της διαδικασίας της
διαβούλευσης, και από µια υψηλού επιπέδου οµάδα εκπροσώπων των υπουργείων
που φέρουν την κύρια ευθύνη για τη δια βίου µάθηση. Αυτή η οµάδα θα βοηθήσει να
εξασφαλιστεί η συµπληρωµατικότητα των µέτρων που αναπτύσσονται στον τοµέα
της δια βίου µάθησης, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προγράµµατος
εργασίας για τη συνέχεια της έκθεσης περί των συγκεκριµένων στόχων των
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε συναφείς διαδικασίες, στρατηγικές και
σχέδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα επόµενα βήµατα θα είναι η έγκριση των βασικών
αρχών και προτάσεων από τα Συµβούλια Εκπαίδευσης και Νεότητας και από το
Συµβούλιο "Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική" κατά τη διάρκεια της ισπανικής
προεδρίας. Θα υπάρξει επίσης µια κατάθεση εγγράφων από την Επιτροπή για τη δια
βίου µάθηση στο ανοιξιάτικο Συµβούλιο στη Βαρκελώνη στις 15-16 Μαρτίου του
2002.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα το Μάρτιο του 2000 έθεσε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το στρατηγικό στόχο, ο οποίος επαναβεβαιώθηκε στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο στη Στοκχόλµη το Μάρτιο του 2001, να καταστεί η πιο ανταγωνιστική
κοινωνία της γνώσης στον κόσµο. Βασικά στοιχεία της στρατηγικής για την επίτευξη
αυτού του στόχου είναι η προσαρµογή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να
προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που απευθύνονται ατοµικά στους
πολίτες σε όλα τα στάδια της ζωής τους· η προαγωγή της απασχολησιµότητας και της
κοινωνικής ένταξης µέσα από την επένδυση στις γνώσεις και τις ικανότητες των
πολιτών· η δηµιουργία µιας κοινωνίας της πληροφορίας για όλους· και η προώθηση
της κινητικότητας.
1.1.

Το πλαίσιο

Η κοινωνία της γνώσης, παράλληλα µε ευρύτερες οικονοµικές τάσεις και τάσεις σε
επίπεδο κοινωνίας όπως η παγκοσµιοποίηση, οι αλλαγές σε οικογενειακές δοµές, η
δηµογραφική αλλαγή και ο αντίκτυπος της ψηφιακής τεχνολογίας, παρουσιάζει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της πολλά πιθανά οφέλη καθώς και προκλήσεις.
Οι πολίτες έχουν τεράστιες νέες ευκαιρίες όσον αφορά την επικοινωνία, τα ταξίδια
και την απασχόληση. Το να επωφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες και να
συµµετάσχουν ενεργά στην κοινωνία εξαρτάται από τη συνεχή απόκτηση γνώσεων
και ικανοτήτων. Την ίδια στιγµή το συγκριτικό πλεονέκτηµα εξαρτάται όλο και
περισσότερο από την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Συνεπώς οι γνώσεις και οι
ικανότητες είναι επίσης µια ισχυρή µηχανή οικονοµικής ανάπτυξης. Με δεδοµένο το
παρόν αβέβαιο οικονοµικό κλίµα, η επένδυση στους ανθρώπους γίνεται πολύ πιο
σηµαντική.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αξιοσηµείωτοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που
σχετίζονται µε την κοινωνία της γνώσης, καθώς αυτή απειλεί να δηµιουργήσει
µεγαλύτερες ανισότητες και κοινωνικούς αποκλεισµούς. Οι σπόροι της ανισότητας
αρχίζουν από νωρίς στη ζωή µε τη συµµετοχή στην αρχική εκπαίδευση να είναι ένας
βασικός παράγοντας. Το 2000 το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 25-60 ετών στην ΕΕ
που είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ήταν
µόλις 60,3%1. Σηµαντικές ανισότητες µεταξύ των κρατών µελών µπορεί να
αµβλύνονται εξαιτίας της καλύτερης εκπαίδευσης για διαδοχικές οµάδες νέων
ανθρώπων, αλλά σχεδόν 150 εκατοµµύρια άνθρωποι στην ΕΕ χωρίς αυτό το βασικό
επίπεδο εκπαίδευσης αντιµετωπίζουν έναν υψηλότερο κίνδυνο περιθωριοποίησης.
Η δια βίου µάθηση έχει αποτελέσει το θέµα συζητήσεων και ανάπτυξης πολιτικής
εδώ και πολλά χρόνια. Σήµερα, ωστόσο, υπάρχει µια µεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ οι
πολίτες να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες εξίσου
για να εκµεταλλευτούν τα οφέλη και για να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της
κοινωνίας της γνώσης. Για αυτόν το λόγο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα
επιβεβαίωσε τη δια βίου µάθηση ως ένα βασικό συστατικό του ευρωπαϊκού προτύπου
κοινωνικής πολιτικής.
Σε οικονοµικούς όρους η απασχολησιµότητα και η προσαρµοστικότητα των πολιτών
είναι ζωτικής σηµασίας προκειµένου η Ευρώπη να τηρήσει τη δέσµευσή της να γίνει
η πιο ανταγωνιστική και δυναµική κοινωνία της γνώσης στον κόσµο. Ελλείψεις
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εργατικού δυναµικού και κενά ικανοτήτων δηµιουργούν τον κίνδυνο περιορισµού
των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω ανάπτυξη σε οποιοδήποτε
σηµείο του οικονοµικού κύκλου. Συνεπώς η δια βίου µάθηση έχει να παίξει έναν
βασικό ρόλο όσον αφορά την αποµάκρυνση των φραγµών που εµποδίζουν τους
ανθρώπους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και περιορίζουν την πρόοδο µέσα σε
αυτήν. Μέρος αυτού είναι η αντιµετώπιση της ανισότητας και του κοινωνικού
αποκλεισµού.
Η δια βίου µάθηση όµως έχει να κάνει µε πολύ περισσότερα πράγµατα από τα
οικονοµικά. Προάγει επίσης τους στόχους και τις φιλοδοξίες των ευρωπαϊκών χωρών
να γίνουν πιο ανεκτικές και δηµοκρατικές και να αποφύγουν τους αποκλεισµούς. Και
υπόσχεται µια Ευρώπη στην οποία οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία και τη
δυνατότητα να πραγµατοποιούν τις φιλοδοξίες τους και να συµµετέχουν στην
οικοδόµηση µιας καλύτερης κοινωνίας. Πράγµατι, µια πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ
αναφέρεται σε αυξανόµενα στοιχεία που δείχνουν ότι η µάθηση και η επένδυση σε
ανθρώπινο κεφάλαιο σχετίζονται όχι µόνο µε αυξηµένο ΑΕΠ, αλλά επίσης µε
µεγαλύτερη συµµετοχή των πολιτών, υψηλότερη καταγεγραµµένη ευηµερία και
χαµηλότερη εγκληµατικότητα2.
Τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και η συνεχής µάθηση, όταν είναι προσβάσιµα
σε όλους, συµβάλλουν σηµαντικά στη µείωση των ανισοτήτων και στην αποτροπή
της περιθωριοποίησης. Αυτό, ωστόσο, εγείρει θεµελιώδη ερωτήµατα σχετικά µε το
πόσο καλά προετοιµασµένα είναι τα παραδοσιακά συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, ώστε να συµβαδίσουν µε τις εξελίξεις που περιγράφηκαν παραπάνω. Η
κλίµακα της πρόκλησης τονίζεται από στοιχεία που αφορούν τη συµµετοχή: αν και
περιορισµένη σε ηλικιακές οµάδες και τύπους µάθησης που καλύφθηκαν, είναι
ωστόσο ενδεικτικό ότι η έρευνα εργατικού δυναµικού το 2000 βρήκε µόνον το 8%
των ατόµων ηλικίας 25-60 ετών στην ΕΕ να συµµετέχουν στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση ―µια σηµαντική απόκλιση σε σχέση µε το όραµα της δια βίου µάθησης
για όλους3. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει µια ολοένα και µεγαλύτερη αναγνώριση σε
όλη την Ευρώπη ότι µια ριζικά νέα προσέγγιση στις πολιτικές εκπαίδευσης και
κατάρτισης πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί στο πλαίσιο της δια βίου
µάθησης. Ενώ οι παραδοσιακές πολιτικές έχουν τείνει να εστιάζουν υπερβολικά σε
θεσµικές ρυθµίσεις, η δια βίου µάθηση δίνει έµφαση στους ανθρώπους και στις
συλλογικές φιλοδοξίες για τη δηµιουργία µιας καλύτερης κοινωνίας. Η δια βίου
µάθηση λαµβάνει συνολικά υπόψη της την προσφορά και τη ζήτηση ευκαιριών στη
µάθηση. Εκτιµάει τη γνώση και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν σε όλες τις σφαίρες
της σύγχρονης ζωής και οι οποίες, κατά συνέπεια, είναι σχετικές µε την αντιµετώπιση
της σύγχρονης κοινωνίας. Η αποτελεσµατική εφαρµογή της δια βίου µάθησης στην
ΕΕ απαιτεί περισσότερες, καλύτερες και πιο δίκαια κατανεµηµένες επενδύσεις,
δεδοµένου µάλιστα ότι λίγα κράτη µέλη φτάνουν τα συνολικά επίπεδα δαπανών του
Καναδά, της Νότιας Κορέας, της Νορβηγίας και των Ηνωµένων Πολιτειών4.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Φέιρα τον Ιούνιο
του 2000 προσκάλεσε τα "κράτη µέλη, το Συµβούλιο και την Επιτροπή ... στα
πλαίσια της αρµοδιότητάς τους, να καθορίσουν συνεκτικές στρατηγικές και πρακτικά
µέτρα µε στόχο την προώθηση της δια βίου µάθησης για όλους"5. Αυτή η
ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια εκείνης της εντολής.
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1.2.

Η πανευρωπαϊκή διαβούλευση

Το Νοέµβριο του 2000 , µε βάση τα συµπεράσµατα του Ευρωπαικού έτους για τη δια
βίου µάθηση του 19966 και µετέπειτα εµπειρίας τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε
εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή εξέδωσε ένα "Υπόµνηµα σχετικά µε τη δια βίου µάθηση".
Το Υπόµνηµα αποτέλεσε τη βάση για µια πανευρωπαϊκή διαβούλευση, η οποία
οργανώθηκε όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες, σε συµφωνία µε το σκοπό
της Επιτροπής να αναµορφώσει την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Τα κράτη µέλη, ο
ΕΟΧ και οι υποψήφιες χώρες, διεξήγαγαν ο καθένας τις δικές του διαβουλεύσεις
χωρίς αποκλεισµούς και µε ευρείες διαδικασίες, µε τη συµµετοχή των αρµόδιων
εθνικών φορέων. Οι υποψήφιες χώρες έχουν συµµετάσχει πλήρως και έχουν
συµβάλει σηµαντικά στη διαδικασία της διαβούλευσης, και θα συνεχίσουν να
συµβάλουν στην ανάπτυξη της δια βίου µάθησης.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Επιτροπή συµβουλεύτηκε τους κοινωνικούς εταίρους, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών, και διοργάνωσε επίσης µια διαβούλευση της ευρωπαϊκής
κοινωνίας των πολιτών, η οποία κορυφώθηκε σε µια διάσκεψη που συνήλθε στις
Βρυξέλλες στις 10 Σεπτεµβρίου του 2001. Η Επιτροπή συµβουλεύτηκε επίσης
διάφορους διεθνείς οργανισµούς και ειδικά το Συµβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΟΣΑ
και την ΟΥΝΕΣΚΟ (µέσω του ιδρύµατός της για την εκπαίδευση).
Συνολικά, περίπου 3.000 µεµονωµένες παρατηρήσεις στάλθηκαν στην Επιτροπή, στα
κράτη µέλη, στον ΕΟΧ και σε υποψήφιες χώρες, καθώς και σε ευρωπαϊκά όργανα και
οργανισµούς οι οποίοι εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς
εταίρους. Περίπου 12.000 πολίτες πήραν µέρος στις συναντήσεις και τις
συνδιασκέψεις οι οποίες διοργανώθηκαν ως µέρος της διαδικασίας7. Συνεπώς τα
αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας ευρέων διαβουλεύσεων συνιστούν µια στέρεη
βάση για την παρούσα ανακοίνωση.
1.3.

Μια ευρωπαϊκή περιοχή δια βίου µάθησης

Η ανταλλαγή απόψεων τόνισε ότι είναι αναγκαία η συνεργασία και ο συντονισµός σε
αυτό το πεδίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό συµβαίνει ήδη µέσα από αρκετές
διαδικασίες, στρατηγικές και σχέδια τα οποία διαφοροποιούνται αλλά και
συµπληρώνονται µεταξύ τους. Το θέµα της δια βίου µάθησης διέπει όλες αυτές τις
πρωτοβουλίες και κάθε φορά αντιµετωπίζεται από µια συγκεκριµένη οπτική γωνία.
Σε συνέχεια της απαίτησης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Φέιρα, το Συµβούλιο
Παιδείας ενέκρινε έκθεση περί των συγκεκριµένων µελλοντικών στόχων των
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης8. Η Επιτροπή τότε υιοθέτησε το
Σεπτέµβριο του 2001 µια έκθεση που περιείχε ένα πρόχειρο λεπτοµερές πρόγραµµα
εργασίας για τη συνέχεια της έκθεσης στόχων9 το οποίο θα αποτελέσει τη βάση µιας
κοινής έκθεσης που πρόκειται να παρουσιαστεί ύστερα από πρόσκληση του
Συµβουλίου στη Στοκχόλµη10, στο ανοιξιάτικο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το 2002. Η
ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση11 προβάλλει έναν οριζόντιο στόχο για τη
δια βίου µάθηση και τις κατευθυντήριες γραµµές , οι οποίες εστιάζουν σε πλευρές της
δια βίου µάθησης που σχετίζονται µε την απασχόληση. Η ευρωπαϊκή κοινωνική
ατζέντα12 στοχεύει στο να µειώσει τις ανισότητες και να προωθήσει την κοινωνική
συνοχή, µεταξύ άλλων και µέσω της δια βίου µάθησης. Το σχέδιο δράσης για τις
δεξιότητες και την κινητικότητα13 θα φροντίσει να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές
αγορές εργασίας θα είναι ανοιχτές και προσβάσιµες σε όλους έως το 2005. Η
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πρωτοβουλία eLearning14 (µέρος του σχεδίου δράσης eEurope) επιδιώκει να
προωθήσει µια ψηφιακή κουλτούρα και ευρύτερη χρήση των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
[Τέλος, το λευκό βιβλίο για τη νεολαία παρέχει στην Κοινότητα ένα πλαίσιο για
συνεργασία στον τοµέα της πολιτικής για τους νέους, το οποίο επικεντρώνεται στη
συµµετοχή των νέων ανθρώπων, την εκπαίδευσή τους, την απασχόληση και την
κοινωνική ένταξη].
Ενώ καθένας από αυτούς τους άξονες έχει το δικό του χαρακτήρα και στόχους,
συνολικά αυτοί συµβάλλουν στην πραγµάτωση µιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου
µάθησης. Για να διευκολυνθεί αυτή η εξέλιξη, η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα
ενωθούν στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης µε τη συνέργεια σχετικών στοιχείων από
άλλες διαδικασίες, στρατηγικές και σχέδια. Συγκεκριµένα, προκειµένου να επιτευχθεί
ο στόχος της Λισσαβώνας για µια κοινωνία της γνώσης, η ευρωπαϊκή περιοχή της δια
βίου µάθησης θα συνδεθεί στενά µε τον ευρωπαϊκό χώρο της έρευνας15, ιδαίτερα σε
σχέση µε την Ανακοίνωση για µια στρατηγική κινητικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο.
Ένα σηµαντικό στοιχέιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού
δύναται να είναι η υποστήριξη διευρωπαϊκών δικτύων γνώσης και επιστήµης.
Οι στόχοι για µια περιοχή δια βίου µάθησης πρέπει να είναι τόσο να ενδυναµωθούν οι
πολίτες, ώστε να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης,
κινούµενοι ελεύθερα µεταξύ µαθησιακών πλαισίων, επαγγελµάτων, περιοχών και
χωρών για την επίτευξη της µάθησης· όσο και να εκπληρώσουν τους στόχους και τις
φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών για την αποφυγή
αποκλεισµών και περισσότερη ευηµερία, ανεκτικότητα και δηµοκρατικότητα. Πιο
συγκεκριµένα αυτό σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να
εφαρµόσουν συνεκτικές και ολοκληρωµένες στρατηγικές για τη δια βίου µάθηση· και
ότι απαιτείται συντονισµένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αρµονία µε τις
προτεραιότητες που έχουν συµφωνηθεί. Τέτοια δράση θα πρέπει εξίσου να
υποστηρίζει και να προσθέτει αξία στις προσπάθειες των κρατών µελών.
1.4.

Τι εννοούµε µε τον όρο δια βίου µάθηση;

Το υπόµνηµα για τη δια βίου µάθηση ανέφερε τον ορισµό της δια βίου µάθησης, ο
οποίος καθιερώθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση,
ως σηµείο εκκίνησης διαλόγου κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης16.
Η διαβούλευση καλωσόρισε ιδιαιτέρως την ιδέα ότι η δια βίου µάθηση θα έπρεπε να
περιλαµβάνει όλες τις φάσεις και τις µορφές της µάθησης από την προσχολική ηλικία
έως εκείνη µετά τη συνταξιοδότηση. Υπήρχαν, ωστόσο, ανησυχίες ότι οι διαστάσεις
της δια βίου µάθησης που αφορούν την απασχόληση και την αγορά εργασίας ήταν
υπερβολικά τονισµένες µέσα στον ορισµό. Πράγµατι, όσον αφορά τη
συγκεκριµενοποίηση των στόχων της δια βίου µάθησης, οι απαντήσεις έτειναν να
απηχούν το υπόµνηµα καθώς και να παραπέµπουν σε ευρύτερες οπτικές, όπως τις
πνευµατικές και τις πολιτισµικές διαστάσεις της µάθησης. Συνολικά, συναίνεση
µπορεί να επιτευχθεί γύρω από του ακόλουθους τέσσερις ευρείς και
αλληλοϋποστηριζόµενους στόχους: προσωπική ολοκλήρωση, ενεργός συµµετοχή,
κοινωνική ένταξη και απασχολησιµότητα/προσαρµοστικότητα. Το ότι η δια βίου
µάθηση προωθεί αυτό το ευρύ φάσµα στόχων αντικατοπτρίζεται στον παρακάτω πιο
εκτενή ορισµό, στο φως του οποίου πρέπει να κατανοηθούν όλες οι αναφορές στη δια
βίου µάθηση σε αυτό το έγγραφο.
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"κάθε

µαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαµβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια της

ζωής µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, στο
πλαίσιο µιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής και/ή µιας οπτικής που σχετίζεται µε την
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απασχόληση"

.

Το εύρος αυτού του ορισµού εφιστά επίσης την προσοχή στο ευρύ φάσµα της
σχολικής, της εξωσχολικής και της άτυπης µαθησιακής δραστηριότητας.
Η διαβούλευση προκάλεσε επίσης αρκετή συζήτηση σχετικά µε τις θεµελιώδεις αρχές
που στηρίζουν τη δια βίου µάθηση. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η κεντρική
θέση του µαθητευοµένου µέσα στο πλαίσιο των σχολικών, των εξωσχολικών και των
άτυπων µαθησιακών εµπειριών. Η ισότητα των ευκαιριών, όσον αφορά την ισότητα
των δυο φύλων και το να καταστεί η µάθηση πραγµατικά διαθέσιµη σε όλους, είναι
µια κρίσιµη ανησυχία, δεδοµένου του τρόπου µε τον οποίο οι γνώσεις και οι
ικανότητες επηρεάζουν τις ευκαιρίες στη ζωή των πολιτών. Οι απαντήσεις της
διαβούλευσης τόνισαν επίσης τη σπουδαιότητα της υψηλής ποιότητας και συνάφειας,
δεδοµένου ότι οι επενδύσεις χρόνου και χρηµάτων στη µάθηση αποδίδουν πλήρως
µόνο εάν οι συνθήκες µάθησης, ο σχεδιασµός πολιτικής και τα συστήµατα, στα οποία
αυτές βασίζονται, είναι υψηλής ποιότητας. Αυτές οι αρχές αντικατοπτρίζουν σε
γενικές γραµµές τα σηµεία που παρουσιάστηκαν στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου
σε συνέχεια του Eυρωπαϊκού έτους για τη δια βίου µάθηση (1996) και την ανάλυση
εκπαιδευτικής πολιτικής του ΟΟΣΑ 200118. Αυτές αποσαφηνίζουν την έννοια της δια
βίου µάθησης και διαµορφώνουν την εφαρµογή της.
1.5.

∆οµή του εγγράφου

Τα επόµενα τµήµατα εστιάζουν ειδικά στα πρακτικά µέτρα για την εφαρµογή της
ευρωπαϊκής περιοχής της δια βίου µάθησης σε όλα τα επίπεδα. Στο τµήµα 2,
προκειµένου να βοηθηθεί η χάραξη πολιτικής, εξειδικεύονται τα δοµικά στοιχεία για
συνεκτικές και ολοκληρωµένες στρατηγικές. Στο τµήµα 3 προτείνονται
προτεραιότητες για δράση που θα υποστηρίζουν αυτές τις στρατηγικές. Το τµήµα 4
αφορά την προώθηση της ατζέντας µέσω της ενίσχυσης των σηµερινών διαδικασιών,
µέσων και προγραµµάτων και µέσω της ανάπτυξης δεικτών. Τέλος, το τµήµα 5
αναφέρει γενικά συµπεράσµατα και επόµενα βήµατα.
2.

ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Φέιρα τα κράτη µέλη έχουν
συµφωνήσει να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν συνεκτικές και ολοκληρωµένες
εθνικές στρατηγικές για τη δια βίου µάθηση. Αν και τέτοιες στρατηγικές έχουν
θεσπιστεί στα µισά κράτη µέλη, παραµένουν σε πρώιµα στάδια εφαρµογής· σε κράτη
µέλη χωρίς συνολικές στρατηγικές τα µέτρα τείνουν να είναι αποσπασµατικά19. Αυτό
το τµήµα παρουσιάζει τα δοµικά στοιχεία για την ανάπτυξη και την εφαρµογή
τέτοιων στρατηγικών. Η ανάλυση γίνεται στο φως των απαντήσεων της
διαβούλευσης στο υπόµνηµα, µαζί µε τα σχέδια δράσης των κρατών µελών για την
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, και άλλους συντελεστές. Τα δοµικά στοιχεία
έχουν διαµορφωθεί σε συµφωνία µε τους τέσσερις στόχους για ενεργό συµµετοχή,
προσωπική ολοκλήρωση, απασχολησιµότητα και κοινωνική ένταξη, καθώς και µε τις
αρχές της δια βίου µάθησης, όπως παρουσιάζονται στο τµήµα 1.4.
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Αυτά τα δοµικά στοιχεία είναι συνεπή µε τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν στην
κοινή έκθεση για την απασχόληση 2001 για την αξιολόγηση της συνοχής και της
ολοκλήρωσης των στρατηγικών των κρατών µελών για τη δια βίου µάθηση. Η
συνεργασία, η δηµιουργία µαθησιακής κουλτούρας και η προσπάθεια για αριστεία
αφορούν την επίτευξη συνεκτικότητας, ενώ η κατανόηση της ζήτησης για µάθηση, η
διευκόλυνση της πρόσβασης και η επαρκής χρηµατοδότηση εξασφαλίζουν ότι αυτή η
προσέγγιση είναι ολοκληρωµένη.
Τα δοµικά στοιχεία εφαρµόζονται πρωτίστως σε εθνικό επίπεδο, και είναι έτσι
σχεδιασµένα για να βοηθήσουν τα κράτη µέλη να εκπληρώσουν τη δέσµευσή τους να
αναπτύξουν και να εφαρµόσουν συνεκτικές και ολοκληρωµένες στρατηγικές. Η
προσέγγιση, ωστόσο, που προτείνεται εδώ σχετίζεται µε όλα τα επίπεδα. Πράγµατι,
αν οι στρατηγικές πρόκειται να είναι συνεκτικές, η συµπληρωµατικότητα µεταξύ των
διάφορων επιπέδων είναι αποφασιστικής σηµασίας. Με αυτή την έννοια τα δοµικά
στοιχεία ενσωµατώνουν την ευρωπαϊκή διάσταση. Για παράδειγµα, στο στοιχείο
Κατανόηση της ζήτησης για µάθηση η αξιολόγηση των αναγκών σε ικανότητες σε
όλες τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας ―στο οποίο πρόκειται να γίνει συγκεκριµένη
αναφορά στο επόµενο σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα― θα
είναι σχετική µε τη δραστηριότητα πρόβλεψης ικανοτήτων στο εθνικό και το
υποεθνικό επίπεδο. Με παρόµοιο τρόπο η συνεργασία θα περιλαµβάνει αναπόφευκτα
συνεργασία µεταξύ φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· οι ευρωπαϊκές
επιδοτήσεις θα έχουν αντίκτυπο στην επαρκή χρηµατοδότηση σε όλα τα επίπεδα· και
η αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών θα συνεχίσει να γίνεται στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.

Ο καταµερισµός των ρόλων και των αρµοδιοτήτων
Η ακόλουθη περιγραφή είναι µόνον ενδεικτική: οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες των
φορέων ποικίλλουν ανάλογα µε διαφορετικές εθνικές και άλλες πρακτικές, συστήµατα
και πλαίσια. Οι συµπράξεις στη δια βίου µάθηση σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να
εξετάσουν και να αναπτύξουν τέτοιους ρόλους και αρµοδιότητες υπό το φως των
περιστάσεων.

Οι δηµόσιες αρχές είναι υπεύθυνες για την παροχή των αναγκαίων πόρων για την
εξασφάλιση της πρόσβασης για όλους τους πολίτες στην υποχρεωτική εκπαίδευση
και κατάρτιση, και για την παροχή βασικών δεξιοτήτων µετά την υποχρεωτική
εκπαίδευση, καθώς και για να εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν διαθέσιµες µαθησιακές
ευκαιρίες σε προσχολικό επίπεδο και σε επίπεδο ενηλίκων. Επιπλέον πρέπει να
παίρνουν το προβάδισµα στην ανάπτυξη και την εφαρµογή των στρατηγικών της δια
βίου µάθησης σε όλα τα επίπεδα. Αυτό περιλαµβάνει την εξασφάλιση των
δικαιωµάτων των πολιτών για πρόσβαση σε ευκαιρίες για απόκτηση και
εκσυγχρονισµό των γνώσεων και των ικανοτήτων σε όλη τη διάρκεια της ζωής (όπως
παρουσιάστηκαν στο προοίµιο της συνθήκης του Άµστερνταµ), µε τη βοήθεια των
υπηρεσιών προσανατολισµού. Οι δηµόσιες αρχές είναι επίσης αρµόδιες για µέτρα
ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας για τους ανέργους και για την προώθηση της
µάθησης για όλους, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός της αγοράς εργασίας. Οι
εργοδότες έχουν την κύρια αρµοδιότητα να φροντίζουν για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων του εργατικού τους δυναµικού και αναλαµβάνουν όλο και περισσότερο
ευρύτερες εταιρικές κοινωνικές ευθύνες, για παράδειγµα όταν διαθέτουν σε ένα
ευρύτερο κοινό20 τις ευκαιρίες για κατάρτιση και τους πόρους που διαθέτουν. Οι
εµπορικές ενώσεις όλο και περισσότερο συµµετέχουν σε δραστηριότητες για την
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προαγωγή και τη διευκόλυνση της µάθησης εξίσου µεταξύ µελών και µη µελών. Οι
κοινωνικοί εταίροι διεξάγουν από κοινού διάλογο σε όλα τα επίπεδα και
διαπραγµατεύονται και εφαρµόζουν συµφωνίες, όσον αφορά την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στο χώρο εργασίας. Οι παροχείς µάθησης όλων των ειδών έχουν
αρµοδιότητα για την ποιότητα και τη συνάφεια της µάθησης που παρέχουν, καθώς
και για τη συνοχή της µέσα στη συνολική προσφορά µάθησης. Κοινοτικές και
εθελοντικές οµάδες έχουν µοναδικές ευκαιρίες να παράσχουν επιλεκτική µάθηση, να
προωθήσουν τη µάθηση µεταξύ (δυνάµει) µαθητευοµένων και να διατυπώσουν τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Όλοι οι φορείς µοιράζονται µια αρµοδιότητα να
εργαστούν από κοινού πάνω στη δια βίου µάθηση ―όπως αντικατοπτρίζεται
παρακάτω στο δοµικό στοιχείο ‘συνεργασία’― και να υποστηρίξουν τα άτοµα στην
ανάληψη ευθύνης για τη δική τους µάθηση.
Ένα σηµαντικό συµπέρασµα από τη ανταλλαγή απόψεων, το οποίο και διατρέχει όλα
τα δοµικά στοιχεία, ήταν ότι τα κράτη µέλη πρέπει να αναµορφώσουν ριζικά τα
συστήµατα µάθησης, συµπεριλαµβανοµένης της αρχικής εκπαίδευσης, µε σκοπό να
κάνουν τις ευκαιρίες για ποιοτική µάθηση προσβάσιµες σε όλους σε συνεχιζόµενη
βάση. Η ανατροφοδότηση επιβεβαίωσε την ανάγκη για τη σταδιακή ενοποίηση των
χώρων της επίσηµης µάθησης, προκειµένου να τους κάνουν πολύ πιο ανοιχτούς και
ευέλικτους, ώστε οι σηµερινές ανισότητες να µη διαιωνίζονται και οι µαθητευόµενοι
να µπορούν να διαµορφώνουν ατοµική πρόσβαση στη µάθηση, κατάλληλη για τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους.

Η συνεργασία σε όλο το φάσµα της µάθησης
Οι συνεργασίες αντικατοπτρίζουν τα κοινά οφέλη και την ευθύνη για τη δια βίου
µάθηση. Η κοινή/εναρµονισµένη δράση συχνά έχει και τη µεγαλύτερη απόκριση σε
διαφορετικές περιστάσεις και τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, καθώς οικοδοµεί
πάνω σε διαφορετικές ικανότητες, δυνατότητες και πόρους. Οι στρατηγικές για τη δια
βίου εκπαίδευση πρέπει να συνδυάζουν όλους τους φορείς και να υποστηρίζονται από
αυτούς:21
• Παράλληλα µε την προώθηση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα ―εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό― οι κυβερνήσεις πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγµα
διασφαλίζοντας το συντονισµό και τη συνοχή σε πολιτικές µεταξύ υπουργείων·
• Οι συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητες για την επιτόπου εφαρµογή
των στρατηγικών. Αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν τοπικές αρχές, σχολεία,
πανεπιστήµια, άλλους παροχείς εκπαίδευσης και αρµόδιες υπηρεσίες, όπως
πληροφόρησης και προσανατολισµού, επιχειρήσεις (ως µέρος της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης), δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (π.χ. εθελοντικούς και κοινοτικούς
οργανισµούς),
και
εκπροσώπους
συγκεκριµένων
οµάδων
(δυνάµει)
22
µαθητευοµένων , καθώς και φορείς που ασχολούνται µε ζητήµατα ισότητας των
δυο φύλων·
• Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει επίσης να συµµετέχουν ενεργά, όποτε είναι αρµόδιοι,
δεδοµένου του πολλαπλού τους ρόλου ως ‘καταναλωτών’, επενδυτών,
διαπραγµατευτών και προαγωγών της µάθησης·
• Οι προσπάθειες για την πραγµάτωση της δια βίου µάθησης πρέπει να
υποστηριχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µεταξύ άλλων και µέσω της συµµετοχής
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στις ιδέες, τις εµπειρίες και την ορθή πρακτική και τις ενέργειες για την εδραίωση
της ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου µάθησης (βλ. τα τµήµατα 3 και 4).

Η κατανόηση των µαθησιακών αναγκών
Η κατανόηση των αναγκών για µάθηση µεταξύ των πολιτών, των κοινοτήτων, της
ευρύτερης κοινωνίας και της αγοράς εργασίας πρέπει να αποτελέσει τη βάση
οποιασδήποτε στρατηγικής για τη δια βίου µάθηση. Μια τέτοια κατανόηση πρέπει να
στηρίζεται σε στοιχεία από το τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι προαπαιτούµενο
προκειµένου να εξασφαλιστεί µια αποτελεσµατική προσέγγιση µε επίκεντρο το
µαθητευόµενο και η ισότητα των ευκαιριών. Οι εργασίες πρέπει να επικεντρώνουν
στα εξής:
• Τη γραφή και την ανάγνωση, την αριθµητική, τις ΤΠΕ και άλλες ανάγκες για
βασικές δεξιότητες23: τα θεµέλια της περαιτέρω µάθησης, τα οποία θα χρειάζονται
συχνά αναβάθµιση σε όλη τη ζωή. Οι πολίτες / οι οµάδες που είναι οι πιο
αποξενωµένοι από τη µάθηση, των οποίων οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα
ποικίλλουν, ίσως απαιτούν ειδικά προσαρµοσµένα µέτρα·
• Την ενασχόληση µε τον αντίκτυπο της δια βίου µάθησης στους συντελεστές της
γνώσης24 όπως τους διδάσκοντες, τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευτές των
ενηλίκων και τους εργαζοµένους στον προσανατολισµό. Οι στρατηγικές και οι
συνεργασίες πρέπει να ασχοληθούν µε το ρόλο τους και να υποστηρίξουν την
προσαρµογή τους·
• Τις ανάγκες των εργοδοτών γενικά, καθώς και τις συγκεκριµένες ανάγκες των
ΜΜΕ, οι οποίες απασχολούν ένα µεγάλο και γρήγορα αυξανόµενο ποσοστό του
εργατικού δυναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες όµως συχνά
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη διάθεση χρηµατοδοτικών πόρων ή χρόνου για
κατάρτιση ή στην εξεύρεση κατάρτισης που είναι σχετική µε τις ανάγκες τους·
• Την κατανόηση των ενδιαφερόντων των (δυνάµει) µαθητευοµένων, τα οποία
αντικατοπτρίζονται σε έρευνες, αξιολογήσεις, ανατροφοδοτήσεις από έρευνες
προσανατολισµού και διαβουλεύσεις, δεδοµένα που αφορούν ανισορροπίες στη
µαθησιακή συµµετοχή (π.χ. την εξισορρόπηση της συµµετοχής των δυο φύλων
στην εκµάθηση ΤΠΕ)·
• Τη συνεκτίµηση των αποτελεσµάτων της κοινωνίας της γνώσης για τις ανάγκες
των µαθητευοµένων (νέες βασικές δεξιότητες, συµπεριλαµβανοµένης της
επιχειρηµατικότητας) και των αγορών εργασίας (π.χ. η σπουδαιότητα της
πρόβλεψης ικανοτήτων για την αποφυγή ελλείψεων, αναβάθµιση των προσόντων
εκείνων που βρίσκονται µέσα στην αγορά εργασίας για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα
αποκλειστούν κάποτε).

Επαρκής χρηµατοδότηση
Η επίτευξη του οράµατος της δια βίου µάθησης για όλους, στο πλαίσιο των ριζικών
αλλαγών που συνεπάγεται στη σκέψη, τα συστήµατα, τις δοµές και την εργασία,
απαιτεί υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων, όπως ζητούν τα συµπεράσµατα στη
Λισσαβώνα και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Αυτές πρέπει να
διατεθούν αποτελεσµατικά όπου χρειάζεται25. Συγκεκριµένα αυτό σηµαίνει ότι:
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• Τα συνολικά ποσοστά των δηµόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων πρέπει να
αυξηθούν. Τέτοιες αυξήσεις θα πρέπει να βασιστούν στην κοινή ευθύνη µεταξύ
της κυβέρνησης, των δηµόσιων αρχών, των εργοδοτών των κοινωνικών εταίρων
και των πολιτών·
• Πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηµατοδότηση και/ή οι σηµερινές χρηµατοδοτήσεις
πρέπει να ανακατανεµηθούν σε όλο το φάσµα της σχολικής, της εξωσχολικής και
της άτυπης µάθησης, συµπεριλαµβανοµένης και της προσχολικής µάθησης.
Ταυτόχρονα η διαφάνεια στην κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων είναι απαραίτητη,
αν πρόκειται να τηρηθούν οι δεδηλωµένες προτεραιότητες στη χρηµατοδότηση·
• Χρειάζονται νέες προσεγγίσεις στις επενδύσεις που θα αντιστοιχούν σε νέες
κατηγορίες δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες απαιτούνται κατά την ανάπτυξη
της κοινωνίας της γνώσης, όσον αφορά εξίσου τους (δυνάµει) µαθητευοµένους και
τους συντελεστές της µάθησης. Φορολογικά και άλλα κίνητρα για τη µάθηση είναι
προσεγγίσεις οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν για όλους τους πολίτες, εντός και
εκτός της αγοράς εργασίας·
• Τα αυξηµένα επίπεδα των επενδύσεων πρέπει να ενσωµατωθούν κατάλληλα στις
στρατηγικές σε τοπικό επίπεδο, προκειµένου να έχουν το µέγιστο αποτέλεσµα·
• Τα ζητήµατα των νέων καθηκόντων και ρόλων, της πρόσληψης και της µη
διαρροής προσωπικού στα εκπαιδευτικά και τα επιµορφωτικά επαγγέλµατα σε όλα
τα επίπεδα πρέπει να αντιµετωπιστούν, ειδικά µε δεδοµένες τις προβλεπόµενες
ανάγκες για προσλήψεις.

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης σε ευκαιρίες για µάθηση
Θα πρέπει να υπάρξει µια διπλή προσέγγιση στην πρόσβαση στη µάθηση: αφενός
αυτό που ήδη προσφέρεται να γίνει πιο ορατό, ευέλικτο ενοποιηµένο και
αποτελεσµατικό, ενώ αφετέρου να αναπτυχθούν µαθησιακές διαδικασίες, προϊόντα
και χώρους26. Οι στρατηγικές πρέπει επίσης να ασχοληθούν µε ζητήµατα ισότητας
(π.χ. ισότητα των δυο φύλων) και επιλογής συγκεκριµένων οµάδων, προκειµένου να
εξασφαλιστεί ότι οι ευκαιρίες για δια βίου µάθηση είναι πραγµατικά διαθέσιµες σε
όλους και ειδικά σε εκείνους που διατρέχουν συγκεκριµένο κίνδυνο αποκλεισµού,
όπως ανθρώπους χαµηλού εισοδήµατος, αναπήρους, εθνικές µειονότητες και
µετανάστες, άτοµα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, µόνων γονέων, ανέργων,
γονέων που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας, εργαζοµένους µε χαµηλά επίπεδα
εκπαίδευσης και κατάρτισης, άτοµα εκτός της αγοράς εργασίας, ηλικιωµένους
(συµπεριλαµβανοµένων των πιο ηλικιωµένων εργαζοµένων), άτοµα σε αγροτικές
περιοχές και πρώην κατάδικους. Τα βασικά σηµεία περιλαµβάνουν τα εξής:
• Την άρση κοινωνικών, γεωγραφικών, ψυχολογικών και άλλων εµποδίων για
παράδειγµα µέσω της προώθησης των ΤΠΕ, της µάθησης στο χώρο εργασίας και
των τοπικών κέντρων µάθησης, προκειµένου η µάθηση και οι µαθητευόµενοι να
έρθουν πιο κοντά σε χρόνους/ρυθµούς και χώρους που είναι συµβατοί µε τις άλλες
υποχρεώσεις των ανθρώπων·
• Στον τοµέα της επίσηµης εκπαίδευσης, την προσαρµογή των απαιτήσεων
εισαγωγής, προόδου και αναγνώρισης, ώστε να λαµβάνονται υπόψη η εξωσχολική
και η άτυπη µάθηση·
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• Τη συµπλήρωση του κύριου συστήµατος µε προσαρµοσµένα µέτρα ―ιδιαίτερα
για τις βασικές δεξιότητες― που έχει ως στόχο ειδικές ατοµικές ανάγκες. Την
εξασφάλιση της διαθεσιµότητας ειδικών παροχών προκειµένου να καλυφθεί τυχόν
ζήτηση, για παράδειγµα ενθαρρύνοντας ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης να
εργαστούν µε εκείνους που διατρέχουν τον κίνδυνο αποκλεισµού·
• Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να εργαστούν από κοινού και µε άλλους φορείς,
προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι η τάση για µεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση
της εργασίας συνοδεύεται από επαρκείς επενδύσεις εκ µέρους των εργοδοτών στο
εργατικό τους δυναµικό ―µια βασική διάσταση της ποιότητας στην εργασία27.
• Την αναγνώριση των υπηρεσιών πληροφόρησης, προσανατολισµού και παροχής
συµβουλών ως βασικού σηµείου επαφής µεταξύ των µαθησιακών αναγκών και της
προσφοράς µάθησης. Αυτά είναι επίσης σηµαντικά στο να βοηθούν τους
µαθητευοµένους να βρουν τη θέση τους σε όλο και πιο πολύπλοκα συστήµατα
µάθησης.
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Η δηµιουργία µαθησιακής κουλτούρας
Προκειµένου οι στρατηγικές να προωθήσουν µια κουλτούρα µάθησης για όλους,
χρειάζονται άµεσα µέτρα για να κινητοποιήσουν τους (δυνάµει) µαθητευοµένους και
να αυξήσουν τα συνολικά επίπεδα συµµετοχής κάνοντας τη µάθηση πιο ελκυστική
όσον αφορά τους ενεργούς πολίτες, την προσωπική ολοκλήρωση και/ή την
απασχολησιµότητα. Τέτοια µέτρα θα έπρεπε να περιλαµβάνουν τα εξής:
• Την εκτίµηση και τη βράβευση της µάθησης, ιδίως της εξωσχολικής και της
άτυπης µάθησης σε όλους τους τοµείς, και συνεπώς η αναγνώριση της εγγενούς
της αξίας. Η βράβευση της µάθησης µπορεί επίσης να ενθαρρύνει εκείνους οι
οποίοι οι πιο αποξενωµένοι για να επιστρέψουν στη µάθηση·
• Την προώθηση πιο θετικών αντιλήψεων για τη µάθηση και την αύξηση της
κατανόησης των δικαιωµάτων και των προνοµίων από τη µάθηση, π.χ. µέσω
εκστρατειών στα ΜΜΕ/µέσα ενηµέρωσης, από την πιο νεαρή ηλικία ―σε
προσχολικό, σχολικό και τριτοβάθµιο επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και σε
οργανώσεις νέων και στον ενήλικο πληθυσµό28·
• Την κατάλληλη χρήση επιλεκτικής χρηµατοδότησης, δραστηριοτήτων προώθησης
και άλλων µεθόδων όπως η προσέγγιση (δυνάµει) µαθητευοµένων·
• Την προώθηση του ρόλου των φορέων παροχής πληροφόρησης, προσανατολισµού
και συµβουλών, οι οποίοι εργάζονται απευθείας µε εθελοντικούς κοινοτικούς
οργανισµούς µε σκοπό να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για τα
ατοµικά/κοινωνικά/οικονοµικά πλεονεκτήµατα από τη µάθηση, και να
ενθαρρύνουν τη διαφοροποίηση των σπουδών και τις µη παραδοσιακές επιλογές
επαγγέλµατος·
• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διευκολυνθούν, ώστε να γίνουν οργανισµοί µάθησης,
όπου ο καθένας µαθαίνει και εξελίσσεται µέσα στο πλαίσιο της εργασίας προς
όφελος του εαυτού του, των άλλων και ολόκληρου του οργανισµού, µέσω της
δηµοσιοποίησης και της αναγνώρισης τέτοιων προσπαθειών·
• Την ενθάρρυνση των φορέων παροχής δηµόσιων υπηρεσιών, εθελοντικών και
κοινοτικών οµάδων, εργοδοτών και εµπορικών ενώσεων, ώστε να αναπτύξουν
και/ή να προωθήσουν µαθησιακές ευκαιρίες προσαρµοσµένες στις συγκεκριµένες
τους κατηγορίες και, π.χ., άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Η προσπάθεια για αριστεία
Οι στρατηγικές πρέπει να υιοθετήσουν µηχανισµούς προκειµένου να
µεγιστοποιήσουν την ποιότητα της ίδιας της µαθησιακής εµπειρίας καθώς και των
διαδικασιών πολιτικής/εφαρµογής και των υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη µάθηση.
Η ποιότητα δεν είναι µόνο υποχρέωση αλλά επίσης παράγοντας κινητοποίησης
αποφάσεων εκ µέρους των ατόµων, των εργοδοτών και άλλων, προκειµένου να
επενδύσουν στη µάθηση. Οι µηχανισµοί θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής:
• Φιλόδοξους στόχους, µεταξύ άλλων για τη συµµετοχή, τη χρηµατοδότηση, την
επίσχεση και τα αποτελέσµατα της µάθησης. Η πρόοδος βάσει αυτών των στόχων
πρέπει να παρακολουθείται σε σχέση µε προκαθορισµένους δείκτες. Τα δεδοµένα
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θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται κατά φύλο και άλλους κοινωνικοοικονοµικούς
παράγοντες.
• Ισχυρά εργαλεία εξασφάλισης της ποιότητας για τη σχολική και την εξωσχολική
µάθηση (π.χ. διεθνή και εθνικά πρότυπα και οδηγίες, συστήµατα επιθεώρησης,
βραβεία ποιότητας, χρηµατοπιστωτικά µέσα)·
• Ασκήσεις αξιολόγησης στις οποίες αξιολογούνται οι ίδιες οι στρατηγικές βάσει
κριτηρίων για περιεκτικότητα και συνοχή, και βάσει εθνικών/κοινών στόχων και
δεικτών που έχουν συµφωνηθεί29·
• Τακτική αξιολόγηση/αναθεώρηση των στρατηγικών για να διατηρηθεί η
σχετικότητα, η αποτελεσµατικότητα και η συµπληρωµατικότητα µε στρατηγικές
σε άλλα επίπεδα.
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3.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ

Κάθε ‘προτεραιότητα για δράση’ σχετίζεται στενά µε έναν αριθµό των στρατηγικών
δοµικών στοιχείων που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο τµήµα και το καθένα
συµβάλλει στην εκπλήρωση των ευρέων στόχων και αρχών που αναφέρθηκαν στο
τµήµα 1.4. Αυτές έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα µε την ανατροφοδότηση από την
ανταλλαγή απόψεων, τα αποτελέσµατα και την αξιολόγηση των σηµερινών πολιτικών
και µέσων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανάλυση πολιτικής της ίδιας της Επιτροπής.
Παρουσιάζονται µε τη µορφή έξι 'βασικών µηνυµάτων', τα οποία βρίσκονταν στο
επίκεντρο του υποµνήµατος. Τα µηνύµατα ―ελαφρά τροποποιηµένα ώστε να
λαµβάνουν υπόψη τα λεπτοµερή σχόλια― επικυρώθηκαν από τη διαβούλευση. Η
σειρά παρουσίασης των προτεραιοτήτων αντικατοπτρίζει τα επίπεδα της εφαρµογής
που πρόκειται να υποστηρίξουν: τα τρία πρώτα αφορούν πρωταρχικά την ευρωπαϊκή
διάσταση της δια βίου µάθησης, τα επόµενα τρία απαιτούν µεγαλύτερη ανάµειξη
φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε επαρκή υποστήριξη σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Το παράρτηµα 1 αναφέρει περαιτέρω υποστηρικτικές προτάσεις
που σχετίζονται µε την έρευνα και την αξιολόγηση.
3.1.

Η αποτίµηση της µάθησης

Αυτές οι προτάσεις συµβάλλουν πρωταρχικά ή συµµετέχουν στη ‘δηµιουργία
µαθησιακής κουλτούρας’, τη ‘διευκόλυνση της πρόσβασης σε µαθησιακές ευκαιρίες’
και την ‘προσπάθεια για αριστεία’.
Η δηµιουργία µιας κουλτούρας της µάθησης απαιτεί µια συνεκτική αντιµετώπιση
στην ερώτηση για τον τρόπο αξιολόγησης της µάθησης σε σχολικά, εξωσχολικά και
άτυπα πλαίσια30. Το να γίνουν οι πολίτες ικανοί να συνδυάζουν και να οικοδοµούν
πάνω στη µάθηση από το σχολείο, τα πανεπιστήµια, τους οργανισµούς κατάρτισης,
την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο και τις οικογενειακές δραστηριότητες προϋποθέτει
ότι όλα τα είδη της µάθησης µπορούν να προσδιοριστούν, να αξιολογηθούν και να
αναγνωριστούν. Χρειάζεται µια συνολική νέα προσέγγιση στην αποτίµηση της
µάθησης, προκειµένου να οικοδοµηθούν γέφυρες ανάµεσα σε διαφορετικά πλαίσια
και είδη µάθησης, και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ατοµικούς τρόπους µάθησης.
Όλες οι απόψεις στη διαβούλευση τόνιζαν ότι η πρόοδος σε αυτό τον τοµέα, ειδικά σε
σχέση µε τη σχολική, την εξωσχολική και την άτυπη µάθηση, θα είναι ένα κρίσιµο
βήµα προς µια ευρωπαϊκή περιοχή δια βίου µάθησης, η οποία οικοδοµεί πάνω στο
σηµερινό δικαίωµα της ελεύθερης µετακίνησης µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
συγκεκριµενοποιεί την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.
Σηµαντικό έργο έχει ήδη γίνει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να
διευκολυνθεί η µεταφορά και η αµοιβαία αναγνώριση τυπικών προσόντων. Για
παράδειγµα, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν εκδώσει σύσταση
για την κινητικότητα των σπουδαστών, των καταρτιζοµένων, των διδασκόντων και
των εκπαιδευτών, και τα κράτη µέλη έχουν συµφωνήσει σε ένα σχέδιο δράσης31.
Επιπλέον έχει παραχθεί ένα σύνολο κανόνων σχεδιασµένων να εγγυηθούν την
αναγνώριση προσόντων, προκειµένου να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε
νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα. Αυτό, ωστόσο, δεν έχει οδηγήσει σε
κάποιο ολοκληρωµένο πλαίσιο που υποστηρίζει τη συνολική µεταφορά προσόντων
και ικανοτήτων είτε µεταξύ επιπέδων της επίσηµης εκπαίδευσης και κατάρτισης είτε
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διαµέσου θεσµικών, τοµεακών και εθνικών συνόρων. Είναι σηµαντικό οι παροχείς
µάθησης, οι εργοδότες και οι κοινωνικοί εταίροι να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη
οργάνων για την αξιολόγηση της µάθησης, και όλοι όσοι έχουν αρµοδιότητα,
συµπεριλαµβανοµένων και των χρηστών ατοµικά, να βρουν µεθοδολογίες και
συστήµατα έγκυρα, αξιόπιστα και νόµιµα. Θα πρέπει επίσης να εισαχθούν µέσα για
να βοηθήσουν τους πολίτες ―νέους ανθρώπους καθώς και ενηλίκους― να
παρουσιάσουν τα προσόντα και τις ικανότητές τους οπουδήποτε στην Ευρώπη µε
διαφανή τρόπο.

Η αποτίµηση των επίσηµων διπλωµάτων και πιστοποιητικών
• Η Επιτροπή, τα κράτη µέλη, και οι κοινωνικοί εταίροι θα εξετάσουν από κοινού το
ρόλο και το χαρακτήρα των προαιρετικών ελάχιστων προτύπων ποιότητας στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η ανάπτυξη τέτοιων προτύπων, συνοδευόµενη από
µια προσέγγιση οµότιµης επισκόπησης, θα αύξανε τη διαφάνεια και τη συνοχή των
εθνικών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηµιουργώντας µια ισχυρότερη
βάση για αµοιβαία εµπιστοσύνη και αναγνώριση των προσόντων32
• Η Επιτροπή έως το τέλος του 2002 θα παρουσιάσει έναν οδηγό και ένα γλωσσάριο
των κοινοτικών µέσων που σχετίζονται µε τη διαφάνεια των διπλωµάτων και των
πιστοποιητικών, για να κάνει πιο εύκολη την ανεύρεση και τη χρήση τους. (π.χ. το
European Credit Transfer System - Ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφερόµενων
ακαδηµαϊκών µονάδων, συµπληρώµατα διπλωµάτων και πιστοποιητικών, το
ευρωπαϊκό βιβλιάριο κατάρτισης - Europass, το κοινό υπόδειγµα ευρωπαϊκού
βιογραφικού και διάφορες υπηρεσίες στο διαδίκτυο)33.
• Η Επιτροπή προτείνει έως το τέλος του 2001 ένα πιο ενιαίο, διαφανές και ευέλικτο
καθεστώς για την επαγγελµατική αναγνώριση (στο πεδίο των νοµοθετικώς
κατοχυρωµένων επαγγελµάτων). Τα κράτη µέλη θα πρέπει, σε συνεργασία µε την
Επιτροπή, να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ενηµερωµένες και
σχετικές πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες, και για ερωτήσεις που αφορούν την
αναγνώριση γενικά. Ευρωπαϊκά δίκτυα στα οποία συµµετέχουν εθνικά σηµεία
επαφής για την επαγγελµατική αναγνώριση, όπως το NARIC34 και το NRCVG35 ,
θα πρέπει να παίξουν εδώ έναν κεντρικό ρόλο.
• Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και µε ιδρύµατα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, θα υποστηρίξει δραστήρια τη ‘διαδικασία της Μπολόνια’ στην
περιοχή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι εµπειρίες από αυτή τη διαδικασία θα
χρησιµοποιηθούν ως βάση για την προώθηση στενότερης συνεργασίας σε άλλες
περιοχές, όπως η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
• Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τα ιδρύµατα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τις επαγγελµατικές ενώσεις και τους κοινωνικούς
εταίρους, θα υποστηρίξει την εθελοντική ανάπτυξη και εφαρµογή ευρωπαϊκών
διπλωµάτων και πιστοποιητικών και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από
αυτά. Αυτό ισχύει τόσο για πρωτοβουλίες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όσο και
για πρωτοβουλίες από τη βιοµηχανία.

Η αποτίµηση της εξωσχολικής και της άτυπης µάθησης· ανταλλαγές εµπειριών
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• Η Επιτροπή έως το τέλος του 2002 θα δροµολογήσει µια συστηµατική ανταλλαγή
εµπειρίας και ορθής πρακτικής στην περιοχή του προσδιορισµού, της αξιολόγησης
και της αναγνώρισης της άτυπης µάθησης. Το ευρωπαϊκό φόρουµ για τη διαφάνεια
των προσόντων, που διευθύνεται από την Επιτροπή και το Cedefop, θα πρέπει να
συντονίσει αυτή τη διαδικασία, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τους
κοινωνικούς εταίρους, µη κυβερνητικές οργανώσεις, τον ΟΟΣΑ, το Cedefop, το
Eurydice και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
• Παράλληλα µε τη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κράτη µέλη θα πρέπει να
εµπλέξουν όλους τους αρµόδιους συντελεστές, συµπεριλαµβανοµένων των
παροχέων άτυπης µάθησης, των κοινωνικών φορέων, εκπροσώπων της επίσηµης
εκπαίδευσης (επαγγελµατικής καθώς και τριτοβάθµιας), και ΜΚΟ οι οποίες
εκπροσωπούν οµάδες που υφίστανται αποκλεισµό, στην ανάπτυξη µεθοδολογιών
και προτύπων για την αξιολόγηση της εξωσχολικής και της άτυπης µάθησης.
• Η Επιτροπή, στηριζόµενη στη συστηµατική ανταλλαγή εµπειρίας, θα συστήσει
έως το τέλος του 2003 ένα ευρετήριο µεθοδολογιών, συστηµάτων και προτύπων
για τον προσδιορισµό, την αξιολόγηση και την αναγνώριση της εξωσχολικής και
της άτυπης µάθησης. Αυτό θα πρέπει να αποσκοπεί σε διεθνές, εθνικό και τοµεακό
επίπεδο καθώς και στις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει αυτό το
ευρετήριο προκειµένου να υποστηρίξει και να τονώσει την ανάπτυξη υψηλής
ποιότητας µεθοδολογιών και προτύπων αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και
τοµεακό επίπεδο.
• Τα κράτη µέλη θα ενθαρρυνθούν να παράσχουν το νοµοθετικό πλαίσιο, ώστε να
εφαρµόσουν σε µεγαλύτερο εύρος τον προσδιορισµό, την αξιολόγηση και την
αναγνώριση της εξωσχολικής και της άτυπης µάθησης. Ένα ατοµικό δικαίωµα
στην αξιολόγηση θα πρέπει να εξεταστεί από τα κράτη µέλη.
• Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα πανεπιστήµια, τα ιδρύµατα
εκπαίδευσης/κατάρτισης και τους άλλους αρµόδιους οργανισµούς να εφαρµόσουν
µε συστηµατικό τρόπο µέτρα που αποσκοπούν στην αξιολόγηση και την
αναγνώριση της εξωσχολικής και της άτυπης µάθησης.

Νέα ευρωπαϊκού 36επιπέδου µέσα για την υποστήριξη της αποτίµησης όλων των
µορφών µάθησης
• Η Επιτροπή έως το τέλος του 2002 θα αναπτύξει ένα σύστηµα ‘χαρτοφυλακίου’,
το οποίο θα καταστήσει τους πολίτες ικανούς σε όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης να οµαδοποιούν και να παρουσιάζουν τα προσόντα και τις
ικανότητές τους. Αυτό θα οικοδοµηθεί στη βάση της σηµερινής εµπειρίας,
συµπεριλαµβανοµένου του ευρωπαϊκού βιογραφικού σηµειώµατος (το οποίο
λειτουργεί σαν ‘περίληψη’ των προσόντων και των ικανοτήτων) που ζητήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα.
• Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θα αναπτύξει έως το τέλος του
2003 ένα σύστηµα ‘αυτοτελών ενοτήτων’ για τη συσσώρευση προσόντων που θα
επιτρέπει στους πολίτες να συνδυάζουν εκπαίδευση και κατάρτιση από διάφορα
ιδρύµατα και χώρες. Αυτό θα οικοδοµήσει πάνω στο ευρωπαϊκό σύστηµα
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µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων (ECTS) και το ευρωπαϊκό βιβλιάριο
κατάρτισης (Europass)37.
3.2.

Πληροφόρηση, προσανατολισµός και παροχή συµβουλών

Αυτές οι προτάσεις συµβάλλουν ή συµµετέχουν κυρίως στη ‘διευκόλυνση της
πρόσβασης σε µαθησιακές ευκαιρίες’, τη ‘δηµιουργία µαθησιακής κουλτούρας’ και τη
‘συνεργασία’.
Η ανατροφοδότηση από την ανταλλαγή απόψεων επιβεβαίωσε τον κρίσιµο ρόλο που
πρέπει να παίξουν η πληροφόρηση, η προσανατολισµός και η παροχή συµβουλών
εξίσου στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη µάθηση και στην κινητοποίηση δυνάµει
µαθητευοµένων. Ο ανοιχτός διάλογος ανάµεσα στα συστήµατα προσανατολισµού,
την παροχή δια βίου µάθησης σε όλα τα επίπεδα και φορείς της αγοράς εργασίας
είναι προαπαιτούµενο για την εκπλήρωση αυτού του ρόλου. Οι υπηρεσίες
προσανατολισµού θα πρέπει να προάγουν τις ίσες ευκαιρίες µε το να είναι
προσβάσιµες σε όλους τους πολίτες, ειδικά αυτούς που διατρέχουν τον κίνδυνο του
αποκλεισµού, και προσαρµοσµένες στις ανάγκες τους µέσω συστηµάτων που είναι
συνεκτικά, συνεπή, διαφανή αµερόληπτα και υψηλής ποιότητας. Υπηρεσίες που
στηρίζονται στις ΤΠΕ, σε συνεργασία µε άλλες τοπικού επιπέδου υπηρεσίες, π.χ.
βιβλιοθήκες, µπορούν να λειτουργήσουν ως σηµεία πρόσβασης. Τα συστήµατα
πρέπει επίσης να είναι ευέλικτα και προσαρµόσιµα στις µεταβαλλόµενες ατοµικές
ανάγκες των µαθητευοµένων ―λαµβάνοντας υπόψη την αξία της προσανατολισµού
για προσωπική ολοκλήρωση― καθώς και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της
ευρύτερης κοινότητας. Για το σκοπό αυτό οι σηµερινοί πόροι θα πρέπει να
αξιολογηθούν προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η συνεκτικότητα της
παροχής, και τα δίκτυα των υπηρεσιών θα πρέπει να αναπτύσσονται για να
ξεπεράσουν τα σηµερινά όρια. Η διαβούλευση συνέστησε τη συνεργασία σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της ανταλλαγής ιδεών και ορθής πρακτικής σε
αυτό το πεδίο. Η προαγωγή των πραγµατικά ενεργών πολιτών και της κινητικότητας
προϋποθέτουν ότι σύµβουλοι είναι ικανοί να ασχοληθούν µε τα συστήµατα
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσανατολισµού, τα συστήµατα της αγοράς εργασίας
και τα προγράµµατα άλλων χωρών.

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην πληροφόρηση, τον προσανατολισµό
και την παροχή συµβουλών
• Η Επιτροπή έως το 2002 θα δροµολογήσει µια πύλη πρόσβασης στο διαδίκτυο
σχετικά µε τις µαθησιακές ευκαιρίες, παρέχοντας πληροφορίες για τη δια βίου
µάθηση σε κράτη µέλη και υποψήφιες χώρες. Η Επιτροπή προσκαλεί τα κράτη
µέλη να φροντίσουν ώστε να είναι διαθέσιµες οι συναφείς εθνικές βάσεις
δεδοµένων, οι οποίες µπορούν να είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους µέσω της πύλης
πρόσβασης38.
• Η Επιτροπή έως το τέλος του 2002 θα ιδρύσει ένα ευρωπαϊκό φόρουµ
προσανατολισµού, στο οποίο θα συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων των αρµόδιων
φορέων, για να ενθαρρύνει το διάλογο, την ανταλλαγή ορθής πρακτικής και τον
προσδιορισµό λύσεων σε κοινά προβλήµατα. Οικοδοµώντας πάνω στον
απολογισµό της προσανατολισµού, ο οποίος λαµβάνει χώρα στα κράτη µέλη και
τις υποψήφιες χώρες, και σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ, το φόρουµ θα πρέπει να
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αναπτύξει µια κοινή κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών του
προσανατολισµού. Το φόρουµ αναµένεται κατόπιν να επικεντρωθεί σε ειδικά
ζητήµατα όπως η ποιότητα του αποτελέσµατος, το ενδιαφέρον/η συµµετοχή των
καταναλωτών, η αποτελεσµατικότητα των εργαλείων και των πρακτικών, η
κατάρτιση των εργαζοµένων στον προσανατολισµό και ο βέλτιστος τρόπος
ικανοποίησης των αναγκών των οµάδων που διατρέχουν τον κίνδυνο
αποκλεισµού. Το φόρουµ θα αναλάβει επίσης να εξετάσει την ποιότητα της
παροχής προσανατολισµού, µε σκοπό να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες
γραµµές και πρότυπα ποιότητας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του
προσανατολισµού.
• Η Επιτροπή έως το τέλος του 2003 θα εξετάσει τα σηµερινά ευρωπαϊκά δίκτυα και
τις δοµές στο πεδίο της πληροφόρησης, του προσανατολισµού και της παροχής
συµβουλών (π.χ. Euroguidance, EURES, Eurodesk, Fedora, EQUAL) εξίσου για
την εκπαίδευση και την κατάρτιση, µε σκοπό να εδραιώσει ένα συνεκτικό και
διατοµεακό πλαίσιο δια βίου µάθησης για το φάσµα και τις δραστηριότητες αυτών
των δικτύων39.
3.3.

Αυτές

Η επένδυση χρόνου και χρηµάτων στη µάθηση
οι

προτάσεις συµβάλλουν
τη ‘διευκόλυνση της
‘προσπάθεια για αριστεία’.
χρηµατοδότηση’,

ή

συµµετέχουν

κυρίως:

στην

πρόσβασης σε µαθησιακές ευκαιρίες’

‘επαρκή
και την

Από τη διαβούλευση προέκυψε µια ισχυρή συναίνεση, ότι τα συνολικά επίπεδα
επενδύσεων πρέπει να αυξηθούν σηµαντικά προκειµένου να ανταποκριθούν στη
µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης, και ότι οι δαπάνες για τη µάθηση θα πρέπει να
προβάλλονται και να παρουσιάζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι δαπάνες σε πιο
απτές µορφές κεφαλαίου. Είναι σαφές ότι µια βασική πλευρά της επένδυσης στη δια
βίου µάθηση θα συνεχίσει να είναι εκείνη των δηµόσιων δαπανών, εφόσον η επίσηµη
λήψη αναγκαίων µέτρων στους τοµείς της σχολικής, της επαγγελµατικής, της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των ενηλίκων, καθώς και ολοένα
περισσότερο στον προσχολικό τοµέα, πρέπει να παραµείνει ο βασικός ακρογωνιαίος
λίθος οποιασδήποτε στρατηγικής στη δια βίου µάθηση. Η ευθύνη για την αύξηση των
επενδύσεων µοιράζεται επίσης µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, για παράδειγµα σε
σχέση µε τους εργοδότες που παρέχουν κατάλληλη πρόσβαση στη µάθηση. 35 ώρες
µάθησης ανά έτος για κάθε εργαζόµενο ίσως είναι ένα εφικτό σηµείο αναφοράς για
συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων. Η εξασφάλιση της βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιµής και της ποιότητας σε σχέση µε τα αποτελέσµατα, είναι τόσο σηµαντική όσο και
η εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης. Η ανάγκη να διευκολυνθεί η ατοµική
πρόσβαση στη µάθηση και να προωθηθεί η µαθησιακή κουλτούρα συνεπάγεται ότι
περισσότεροι πόροι θα πρέπει να διοχετευτούν προς τον προσανατολισµό και την
παροχή συµβουλών, νέους τρόπους αποτίµησης της µάθησης και το να καταστεί η
µάθηση διαθέσιµη σε ένα ευρύτερο φάσµα χώρων, µε κατάλληλες εγκαταστάσεις
(π.χ. για παιδική φροντίδα). Παροµοίως, απαιτούνται περισσότεροι πόροι όσον αφορά
την εξωσχολική µάθηση, ειδικά την παροχή µάθησης σε ενηλίκους και την
κοινότητα. Οι εκπρόσωποι υπογράµµισαν την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά
την κατανοµή των πόρων στην παιδική µάθηση κατά την προσχολική εκπαίδευση
(για να µειωθούν αργότερα οι ανισότητες και να τεθεί µια στέρεη βάση για περαιτέρω
µάθηση), στους διδάσκοντες, τους εκπαιδευτές και άλλους συντελεστές της µάθησης
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(για να τους προετοιµάσει για τους µελλοντικούς τους ρόλους ―βλ. τµήµα 3.6), και
στους ηλικιωµένους πολίτες, συµπεριλαµβανοµένων των ηλικιωµένων εργαζοµένων,
(για να τους δοθούν ευκαιρίες να συµµετάσχουν πιο δραστήρια στην κοινωνία και
στην αγορά εργασίας, συµπεριλαµβανοµένου του ρόλου που µπορούν να παίξουν στη
µάθηση ανεξάρτητα από ηλικία40). Ασφαλώς δεν υπάρχει λύση που να ξεκινάει από
την κορυφή για το πώς θα επέλθει θεµελιώδης αναµόρφωση, η οποία θα συµβιβάζει
την ανάγκη για αύξηση των συνολικών επιπέδων επενδύσεων και ταυτόχρονα για
µείωση των ανισοτήτων στην κατανοµή των πόρων. Θα πρέπει να γίνουν δύσκολες
επιλογές.

Αύξηση των επιπέδων επενδύσεων και περισσότερη διαφάνεια στις επενδύσεις
• Η Επιτροπή καλεί
• την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο της πολιτικής της που
ασχολείται µε την προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου,
να επιδιώξει την υποστήριξη της εφαρµογής της δια βίου µάθησης, όπως
περιγράφεται σε αυτή την ανακοίνωση, π.χ. µέσω της χρηµατοδότησης
υποδοµής για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και για τοπικά κέντρα
µάθησης, για προγράµµατα λογισµικού, περιεχοµένου και κατάρτισης για
την εκµάθηση χρήσης πολυµέσων που αναπτύσσονται από επιχειρήσεις41·
• την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επενδύσουν στην ανάπτυξη της δια
βίου µάθησης, για παράδειγµα στην υποδοµή και τις ΜΜΕ, στις
υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης¦·
• το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων να εξετάσει το βέλτιστο τρόπο χρήσης
των οργάνων του για την προώθηση εµφάνισης εταιρειών
επιχειρηµατικού κεφαλαίου, οι οποίες θα ασχολούνται ειδικά µε την
υποστήριξη της ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου που αποσκοπεί π.χ.
στο να ευνοήσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη µάθηση.
• Τα κράτη µέλη πρέπει να θέσουν εθνικούς στόχους (που να κάνουν σαφή διάκριση
ανάµεσα στη συµβολή που θα προέλθει από την κυβέρνηση, τους εργοδότες, τα
άτοµα και άλλους φορείς, και τον καταµερισµό σε διάφορους τοµείς µάθησης),
προκειµένου να αυξήσουν τα συνολικά επίπεδα επενδύσεων στους ανθρώπινους
πόρους, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη
Λισσαβώνα, καθώς και για να αυξήσουν τη συµµετοχή στην περαιτέρω
εκπαίδευση και κατάρτιση42. Αυτά θα πρέπει να δείχνουν την αύξηση της
συµµετοχής που αναµένουν να επιτύχουν κατά φύλο, ηλικιακή οµάδα,
εκπαιδευτικές επιδόσεις και οµάδες στόχους.
• Τα κράτη µέλη προσκαλούνται να αυξήσουν περαιτέρω τη χρήση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) ―το οποίο είναι ήδη το κύριο κοινοτικό µέσο για τη
χρηµατοδότηση της δια βίου µάθησης, και της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL,
προκειµένου να υποστηρίξουν την εφαρµογή της δια βίου µάθησης, ειδικά για την
ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών και κέντρων µάθησης, και για να υποστηρίξουν
ευκαιρίες για µάθηση στην εργασία, την πρόσβαση σε βασικές δεξιότητες (µεταξύ

24

άλλων και µέσω της ‘παροχής δεύτερων ευκαιριών’), και την κατάρτιση
διδασκόντων, εκπαιδευτών και άλλων συντελεστών της µάθησης43.
• Η Επιτροπή θα αναπτύξει δείκτες και άλλα εργαλεία, για να µετράει τον αντίκτυπο
των προγραµµάτων του ΕΚΤ στη δια βίου µάθηση, και θα υποστηρίξει την
αξιολόγηση της εφαρµογής των δραστηριοτήτων της δια βίου µάθησης που
χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, ως µέρος του µεσοπρόθεσµου απολογισµού του
ΕΚΤ, ο οποίος αναµένεται στο τέλος του 2003.
• Οι κοινωνικοί εταίροι προσκαλούνται να διαπραγµατευτούν και να εφαρµόσουν
συµφωνίες σε όλα τα αρµόδια επίπεδα για να αναβαθµίσουν την οργάνωση της
εργασίας44, µε σκοπό την αύξηση των επενδύσεων στη δια βίου µάθηση και την
παροχή περισσότερου χρόνου για µάθηση. Για παράδειγµα, θα πρέπει να
εργαστούν για την αναγνώριση όλων των δραστηριοτήτων µάθησης,
συµπεριλαµβανοµένης της εξωσχολικής και της άτυπης µάθησης, και να
ενσωµατώσουν αυτό σε όλες τις πλευρές των πολιτικών και πρακτικών για τους
ανθρώπινους πόρους στο επίπεδο των επιχειρήσεων.

Η παροχή κινήτρων και η διευκόλυνση των επενδύσεων
• Η Επιτροπή θα αξιολογήσει διάφορα µοντέλα προγραµµάτων ατοµικής
χρηµατοδότησης (π.χ. ‘προσωπικούς λογαριασµούς µάθησης’) για να αξιολογήσει
τον αντίκτυπό τους στις επενδύσεις, τη µαθησιακή συµµετοχή και τα
αποτελέσµατα της µάθησης. Αυτή η αξιολόγηση θα λάβει πλήρως υπόψη της το
έργο που επιτελέστηκε από τον ΟΟΣΑ σε αυτό το πεδίο, και µια έκθεση
αξιολόγησης θα παρουσιαστεί πριν από το τέλος του 2002.
• Η Επιτροπή θα προτείνει η έρευνα για τα οφέλη, το κόστος και τις αποδόσεις των
επενδύσεων στη µάθηση, η οποία θα οικοδοµεί πάνω στην έρευνα που έχει
αναληφθεί από τα κράτη µέλη, τον ΟΟΣΑ και οµάδες ειδικών45, να υποστηριχθεί
από το 6ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα46.
• Η Επιτροπή, στηριζόµενη σε πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη µέλη, θα
παρουσιάσει µια επισκόπηση των φορολογικών κινήτρων που είναι διαθέσιµα για
µάθηση που χρηµατοδοτήθηκε από άτοµα και εταιρείες, µε σκοπό τον
προσδιορισµό και την υιοθέτηση ορθής πρακτικής.
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Η εξασφάλιση υψηλών ποιοτικών αποδόσεων και αποτελεσµάτων από τις
επενδύσεις
• Η Επιτροπή έως το τέλος του 2003, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θα
αναπτύξει κατευθυντήριες γραµµές και δείκτες σχετικά µε θέµατα ποιότητας της
δια βίου µάθησης47, και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικής στα κράτη µέλη
µέσω ανταλλαγών ορθής πρακτικής και διερευνητικής αναθεώρησης.
3.4.

Η συνάρθρωση των µαθητευοµένων και των µαθησιακών ευκαιριών

Αυτές οι προτάσεις συµβάλλουν ή συµµετέχουν κυρίως: στη ‘δηµιουργία µαθησιακής
κουλτούρας’, τη ‘συνεργασία’ και την ‘κατανόηση της ζήτησης για µάθηση’.
Η ανατροφοδότηση από την ανταλλαγή απόψεων έδωσε έµφαση στη σπουδαιότητα
των επαρκών επιπέδων παροχής ανοιχτής και ευέλικτης εκπαίδευσης και κατάρτισης
σε τοπικό επίπεδο, για τη συνάρθρωση µάθησης και (δυνάµει) µαθητευοµένων, και
στο ρόλο των τοπικών υπηρεσιών προσανατολισµού για να γίνει αυτό εφικτό. Εδώ η
ανάγκη να προωθηθεί µια ισορροπία µεταξύ εξωσχολικής µάθησης στο χώρο
εργασίας και σε κοινωνικούς χώρους/περιβάλλοντα είναι ιδιαιτέρως σχετική, καθώς
αντικατοπτρίζει την ισορροπία των στόχων της δια βίου µάθησης µεταξύ ενεργών
πολιτών, προσωπικής ολοκλήρωσης, απασχολησιµότητας και κοινωνικής ένταξης.
Πολλές εκθέσεις αναφέρθηκαν στην αξία των µαθησιακών ευκαιριών (συχνά
εξωσχολικών ή άτυπων), που παρέχονται από την εκπαίδευση των ενηλίκων ή τον
εθελοντικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων ΜΚΟ και οργανώσεων τοπικών
κοινοτήτων. Τα προγράµµατα εξωσχολικής εκπαίδευσης στο πεδίο της νεολαίας, για
παράδειγµα, αυξάνουν τις πιθανότητες συµµετοχής των νέων ανθρώπων στην
κοινωνία. Για την προώθηση µιας µαθησιακής κουλτούρας σε όλη την Ευρώπη είναι
αναγκαίο να αναπτυχθούν µαθησιακές κοινότητες, πόλεις και περιφέρειες και να
ιδρυθούν τοπικά πολυλειτουργικά κέντρα µάθησης48. Η ανατροφοδότηση από την
ανταλλαγή απόψεων συχνά εστίασε επίσης σε καινοτόµους µεθόδους µάθησης και
διδασκαλίας που επικεντρώνουν στον µαθητευόµενο και στη δυνατότητα οι ΤΠΕ, µε
κατάλληλη υποστήριξη, να βοηθήσουν στην προσέγγιση µάθησης και
µαθητευοµένου. Για τους σκοπούς αυτού του εγγράφου, ζητήµατα που σχετίζονται µε
τις ΤΠΕ θα συζητηθούν στο τµήµα 3.6.

Ενθάρρυνση και υποστήριξη µαθησιακών κοινοτήτων, πόλεων και περιφερειών
και σύσταση τοπικών κέντρων µάθησης
• Τα κράτη µέλη προσκαλούνται να χρησιµοποιήσουν τους πόρους σχολείων,
ιδρυµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες
δηµόσιες εγκαταστάσεις, όπως βιβλιοθήκες, ως κέντρα πολλαπλών
δραστηριοτήτων για τη δια βίου µάθηση.
• Οι οργανώσεις νέων θα πρέπει να εµφανίζουν και να δηµοσιοποιούν τακτικά τα
αποτελέσµατα της εξωσχολικής και της άτυπης εκπαίδευσης που απορρέουν από
τις δραστηριότητές τους.
• Τα κράτη µέλη προσκαλούνται να αναπτύξουν περαιτέρω τη χρήση του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του ΕΚΤ,
προκειµένου να υποστηρίξουν την εφαρµογή της δια βίου µάθησης, ως
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αναπόσπαστου µέρους των προγραµµάτων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης,
και να υποστηρίξουν τη βελτίωση των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ για εργαζοµένους,
ειδικά εκείνους σε ΜΜΕ.
•

Η Επιτροπή προσκαλεί την Επιτροπή των Περιφερειών, πιθανόν µε τη συµµετοχή
ευρωπαϊκών και εθνικών ενώσεων τοπικού και περιφερειακού επιπέδου, να
προωθήσει την εφαρµογή της δια βίου µάθησης σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, ειδικά για:
• Την ανάπτυξη συνδέσµων µεταξύ τοπικών και περιφερειακών κέντρων
µάθησης σε όλη την Ευρώπη µέσα από συµφωνίες αδελφοποίησης, και
της χρήσης ΤΠΕ µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειριών και την οικοδόµηση
γεφυρών µεταξύ όλων των µορφών της µάθησης·
• την οργάνωση, µαζί µε την Επιτροπή, µιας εκστρατείας σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, προκειµένου να επιβραβευθούν και να
δηµοσιοποιηθούν οι πιο αποτελεσµατικές προσεγγίσεις στη δια βίου
µάθηση.

•

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει µέσω των προγραµµάτων της την εδραίωση δικτύων
µεταξύ εκείνων των περιφερειών και των πόλεων µε καλά ανεπτυγµένες
στρατηγικές δια βίου µάθησης, για να διευκολύνει την ανταλλαγή εµπειριών και
ορθής πρακτικής.

Είναι απαραίτητο να προωθηθεί πιο δραστήρια η ανάπτυξη της µάθησης στο χώρο
εργασίας, και επιχειρήσεις και άλλοι οργανισµοί να γίνουν οργανισµοί µάθησης. Οι
κοινωνικοί εταίροι έχουν να παίξουν ένα βασικό ρόλο για να γίνει αυτό το όραµα
πραγµατικότητα, καθώς και για να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στη
µάθηση σε επίπεδο επιχειρήσεων για όλους τους εργαζοµένους, λαµβάνοντας υπόψη
την ανάγκη να διευκολυνθεί το συνταίριασµα εργασίας, οικογενειακής ζωής και
άλλων ευθυνών φροντίδας. Η κατανόηση των µαθησιακών αναγκών των ΜΜΕ, όπου
χαρακτηριστικά λαµβάνει χώρα η µάθηση σε εξωσχολικό και άτυπο πλαίσιο, είναι
ιδιαιτέρως σηµαντική49. Η λήψη των αναγκαίων µέτρων πρέπει να είναι ευέλικτη,
υψηλής ποιότητας και προσαρµοσµένη σε ξεχωριστές εταιρείες, οι παροχείς µάθησης,
π.χ. ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πρέπει να προσφέρουν µαθήµατα
προσαρµοσµένα στις ειδικές τους ανάγκες. Οι ίδιες οι ΜΜΕ πρέπει επίσης να
διερευνήσουν πλήρως τους τρόπους διευκόλυνσης της πρόσβασης στη µάθηση (π.χ.
σε συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις µέσω δικτύων µάθησης και µερισµού
αρµοδιοτήτων και σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες προσανατολισµού)50.

Ενθάρρυνση και υποστήριξη της
―συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ

µάθησης

στο

χώρο

εργασίας

• Οι κοινωνικοί εταίροι, σε όλα τα επίπεδα, προσκαλούνται να συµφωνήσουν ότι
κάθε εργαζόµενος πρέπει να έχει ένα ατοµικό σχέδιο κατάρτισης που θα
στηρίζεται σε µια αξιολόγηση των ατοµικών του/της ικανοτήτων και θα βρίσκεται
σε συµφωνία µε σχέδια ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων. Τέτοια σχέδια θα πρέπει
να λαµβάνουν πλήρως υπόψη τους τις ειδικές ανάγκες και περιστάσεις των ΜΜΕ
και θα πρέπει να παρέχουν συµβουλές από ειδικούς όσον αφορά τους τρόπους
αξιολόγησης των ικανοτήτων και των µαθησιακών αναγκών. Οι κοινωνικοί
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εταίροι θα πρέπει επίσης να βοηθήσουν ώστε να αυξηθεί η επίγνωση της
σπουδαιότητας της µάθησης, και να ενθαρρύνουν και να εκπαιδεύσουν τους
εργαζοµένους και το διευθυντικό προσωπικό ώστε να ενεργούν ως συντελεστές
µάθησης ή ως µέντορες για άλλους.
• Η Επιτροπή ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους να
οριστικοποιήσουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας του κοινωνικού διαλόγου, ένα
πλαίσιο που θα περιλαµβάνει κοινούς στόχους, προκειµένου να προωθηθεί η δια
βίου µάθηση σε όλα τα επίπεδα και κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων. Η Επιτροπή
προσκαλεί τους κοινωνικούς εταίρους να προωθήσουν ένα τέτοιο πλαίσιο σε
εθνικό επίπεδο µέσω των αντίστοιχων οργανισµών τους, σύµφωνα µε τις εθνικές
πρακτικές.
• Η Επιτροπή έως τις αρχές του 2001 θα δροµολογήσει ένα βραβείο για επιχειρήσεις
που επενδύουν στη δια βίου µάθηση, προκειµένου να επιβραβεύσει και να
δηµοσιοποιήσει την ορθή πρακτική σε αυτό το πεδίο51.
3.5.

Βασικές δεξιότητες

Αυτές οι προτάσεις συµβάλλουν ή συµµετέχουν κυρίως: στην ‘κατανόηση της
ζήτησης για µάθηση’, τη ‘δηµιουργία µαθησιακής κουλτούρας’ και τη ‘διευκόλυνση της
πρόσβασης σε µαθησιακές ευκαιρίες’.
Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια στη Λισσαβώνα και τη Στοκχόλµη υπογράµµισαν τη
σπουδαιότητα της βελτίωσης των βασικών δεξιοτήτων µέσω επαρκούς εκπαίδευσης
και πολιτικών για τη δια βίου µάθηση. Οι βασικές δεξιότητες περιλαµβάνουν τις
θεµελιώδεις δεξιότητες της ανάγνωσης, της γραφής και των µαθηµατικών, καθώς και
τη µάθηση της εκµάθησης και τις νέες δεξιότητες που παρουσιάστηκαν στη
Λισσαβώνα
―δεξιότητες
τεχνολογίας
πληροφοριών,
ξένες
γλώσσες,
επιχειρηµατικότητα στην τεχνολογική αντίληψη, κοινωνικές δεξιότητες. Η
ανατροφοδότηση της διαβούλευσης υπογράµµισε τη θεµελιώδη σπουδαιότητα της
απόκτησης βασικών δεξιοτήτων στο να επιτρέπει στα άτοµα να ασχοληθούν µε την
περαιτέρω µάθηση και ως βάση για προσωπική ολοκλήρωση, ενεργούς πολίτες και
απασχολησιµότητα, δεδοµένων µάλιστα των απαιτήσεων της αναπτυσσόµενης
κοινωνίας της γνώσης. Τα θεµέλια για τη δια βίου µάθηση πρέπει να παρασχεθούν
από τις κυβερνήσεις µέσω της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης, αλλά ενήλικοι
που εγκατέλειψαν το σχολείο µε συνεχιζόµενες ανάγκες στην ανάγνωση, την
αριθµητική και άλλες βασικές δεξιότητες θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν να
συµµετάσχουν στην αντισταθµιστική µάθηση.

Ποια θα πρέπει να είναι η δέσµη των βασικών δεξιοτήτων
• Η Επιτροπή θα προσκαλέσει την οµάδα ειδικών που συστάθηκε σε συνέχεια της
έκθεσης περί των συγκεκριµένων στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης, προκειµένου να ασχοληθεί επίσης µε την παροχή βασικών δεξιοτήτων
εκτός των επίσηµων συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και µε την
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων από ενηλίκους, την παρακίνηση για µάθηση και
τον τρόπο συµπερίληψης βασικών δεξιοτήτων, ειδικά την παροχή κοινωνικών
δεξιοτήτων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, σε προγράµµατα µαθηµάτων χωρίς να τα
υπερφορτώνουν52.
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Πώς οι βασικές δεξιότητες θα γίνουν πραγµατικά διαθέσιµες σε οποιονδήποτε και
ιδιαιτέρως σε εκείνους που επωφελούνται λιγότερο στα σχολεία, εκείνους που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και τους ενήλικους µαθητευοµένους53
• Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει
το δικαίωµα στην εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για τη
λήψη δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και την πρόσβαση σε επαγγελµατική και
συνεχιζόµενη κατάρτιση54. Για να γίνει αυτό το δικαίωµα πιο συγκεκριµένο, τα
κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν την επέκταση του δικαιώµατος στην
υποχρεωτική εκπαίδευση, έτσι ώστε να καλύπτει την ελεύθερη πρόσβαση στις
βασικές δεξιότητες για όλους τους πολίτες ασχέτως ηλικίας.
• Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι άνθρωποι αποκτούν βασική
ψηφιακή παιδεία ως µέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και θα πρέπει επίσης
να επεκτείνουν τις πρωτοβουλίες ψηφιακής παιδείας σε πολίτες που διατρέχουν
τον κίνδυνο αποκλεισµού55. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να παράσχουν την ευκαιρία
σε ανέργους να αποκτήσουν ένα αναγνωρισµένο πιστοποιητικό δεξιοτήτων στις
ΤΠΕ.
• Οι κοινωνικοί εταίροι προσκαλούνται να συνάψουν συµφωνίες σχετικά µε την
προαγωγή της πρόσβασης σε µαθησιακές ευκαιρίες, ειδικά για εργαζοµένους µε
χαµηλά επίπεδα δεξιοτήτων και εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας, προκειµένου
να επιτύχουν το στόχο να παράσχουν σε κάθε εργαζόµενο την ευκαιρία να
αποκτήσει γνώσεις που άπτονται της κοινωνίας της πληροφορίας έως το 200356.
• Η Επιτροπή προσκαλεί ΜΚΟ σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προσδιορίσουν
παράγοντες που εµποδίζουν ή προωθούν την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και
τη συµµετοχή στην κυρίως δια βίου µάθηση για πολίτες που διατρέχουν τον
κίνδυνο αποκλεισµού. Αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ως βάση για την ανάπτυξη
ικανοποιητικής
πολιτικής
αντιµετώπισης
στο
κατάλληλο
επίπεδο,
συµπεριλαµβανοµένης της ‘ευέλικτης µάθησης’, επιλεκτικών ενεργειών µε
επίκεντρο το µαθητευόµενο, υποστήριξης για προγράµµατα κοινοτικής
εκπαίδευσης για άτοµα από µειονεκτούσες συνοικίες και οµάδες, και για την
παροχή υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά και άλλους προστατευόµενους.
3.6.

Καινοτόµοι παιδαγωγικές µέθοδοι

Αυτές οι προτάσεις συµβάλλουν ή συµµετέχουν: στην ‘κατανόηση
µάθηση’, τη ‘συνεργασία’ και την ‘προσπάθεια για αριστεία’.

της ζήτησης για

Η ανατροφοδότηση από την ανταλλαγή απόψεων δίνει έµφαση στη µετακίνηση από
τις ‘γνώσεις’ στις ‘ικανότητες’ και από τη διδασκαλία στη µάθηση, θέτοντας το
µαθητευόµενο στο επίκεντρο. Μια τέτοια µετακίνηση συνεπάγεται ότι ήδη πριν από
το πρωτογενές στάδιο οι άνθρωποι ‘µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν’. Οι µαθητευόµενοι
θα πρέπει, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, να επιδιώξουν δραστήρια να
αποκτήσουν και να αναπτύξουν γνώσεις και ικανότητες. Απαιτούνται διαφορετικές
µέθοδοι ανάλογα µε την κατάσταση του µαθητευοµένου, το συντελεστή της µάθησης
και το πλαίσιο (π.χ. κοινοτικά κέντρα, χώρος εργασίας, το σπίτι). Η µάθηση που
στηρίζεται στην εργασία, η µάθηση που κατευθύνεται από πρόγραµµα και η µάθηση
που οργανώνεται ως ‘κύκλοι σπουδών’ είναι ιδιαιτέρως χρήσιµες προσεγγίσεις. Νέες
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µέθοδοι διδασκαλίας και µάθησης θέτουν υπό αµφισβήτηση τους παραδοσιακούς
ρόλους και τις αρµοδιότητες των διδασκόντων, των εκπαιδευτών και άλλων
συντελεστών της µάθησης. Υπάρχει συνεπώς µια επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθεί η
κατάρτισή τους, µεταξύ άλλων και σε πολυπολιτισµικές ικανότητες, για να
εξασφαλιστεί ότι διαθέτουν την ικανότητα και το κίνητρο να αντιµετωπίσουν τις νέες
προκλήσεις. Αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει την περαιτέρω αναµόρφωση και
βελτίωση των παιδαγωγικών µεθόδων στη σχολική καθώς και στην εξωσχολική
µάθηση. Η ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ σχολείων, οργανισµών εκπαίδευσης των
ενηλίκων και εθελοντικών οργανισµών, κέντρων εθνοτικών µειονοτήτων,
πανεπιστήµιων και εταιρειών θα έπρεπε να παράσχει κατανόηση των µαθησιακών
αναγκών σε αυτό το πεδίο. Ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, για παράδειγµα,
θα πρέπει να εισαγάγουν ή να αυξήσουν την έρευνα και την κατάρτιση στο πεδίο της
δια βίου µάθησης. Όλες οι απόψεις αναγνωρίζουν ότι η µάθηση που υποστηρίζεται
από ΤΠΕ προσφέρει µεγάλες δυνατότητες για την αναθεώρηση και τον
επανασχεδιασµό των µαθησιακών διαδικασιών, ενώ αναγνωρίζουν επίσης τον
κίνδυνο η νέα τεχνολογία να δηµιουργήσει ένα ‘ψηφιακό χάσµα’. Η πρωτοβουλία
eLearning και το σχέδιο δράσης eLearning ασχολούνται µε έναν αριθµό σηµαντικών
ζητηµάτων σε αυτή την περιοχή, στο πλαίσιο του συντονισµού των προσπαθειών των
κρατών µελών να προσαρµόσουν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην
κοινωνία της πληροφορίας57. Πολλές εκθέσεις τονίζουν ότι η µάθηση που στηρίζεται
στις ΤΠΕ θα έπρεπε να συνδυάζεται µε άλλους, πιο κοινωνικούς τρόπους µάθησης
(π.χ. οµάδες µάθησης, µάθηση στην οικογένεια, εποπτεία ή εκµάθηση µέσω
συνεργασίας στην εργασία) και µε τακτικές υπηρεσίες ατοµικής και τεχνικής
υποστήριξης. Σε µια ραγδαία αναπτυσσόµενη αγορά, η ποιότητα και η συνάφεια του
µαθησιακού υλικού, των υπηρεσιών και των µαθησιακών διαδικασιών είναι
σηµαντικές, ειδικά όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, την παροχή
κινήτρων και την αποτελεσµατική χρήση των πόρων58.
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Νέες µέθοδοι διδασκαλίας και εκµάθησης και ο νέος ρόλος των διδασκόντων, των
εκπαιδευτών και άλλων συντελεστών της µάθησης
• Η Επιτροπή, µέσω των προγραµµάτων ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Leonardo da Vinci, θα
υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός δικτύου για την κατάρτιση των διδασκόντων και
των εκπαιδευτών. Με βάση τα σηµερινά δίκτυα, π.χ. το Cedefop, αυτό θα
αποσκοπεί να αναλύσει και να ανταλλάξει καινοτόµους εµπειρίες σε σχολικά και
εξωσχολικά πλαίσια, ενώ θα δηµιουργεί τις συνθήκες για διάδοση µέσα στην
Κοινότητα. Αυτό θα συµβάλει επίσης στην κατασκευή ενός κοινού πλαισίου
αναφοράς για τις ικανότητες και τα προσόντα των διδασκόντων και των
εκπαιδευτών, και θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις της µάθησης που βασίζεται
στις ΤΠΕ. Τα κράτη µέλη, οι αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, οι
παρέχοντες
µάθηση,
εκπρόσωποι
των
διδασκόντων
και
ΜΚΟ,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στη µη σχολική
εκπαίδευση των νέων, θα πρέπει να συµβάλουν σε αυτό καθιστώντας τις ευκαιρίες
εξέλιξης προσβάσιµες στους συντελεστές της µάθησης από άλλα κράτη µέλη και
από υποψήφιες χώρες. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της
κατάρτισης σε τοµείς όπως η εκπαίδευση των ενηλίκων, όπου η επίσηµη
επιµόρφωση των διδασκόντων δεν αποτελεί ακόµα προϋπόθεση σε όλα τα κράτη
µέλη και όπου, συνεπώς, η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας είναι
µια ειδική προτεραιότητα.
• ∆εδοµένης της σπουδαιότητας που αποδίδεται στην εξωσχολική και την άτυπη
µάθηση, ο ρόλος των συντελεστών της µάθησης πρέπει να ενισχυθεί. Οι
κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ (π.χ. οργανώσεις νέων) και άλλοι πρέπει, σε συνεργασία
µε την Επιτροπή και τα κράτη µέλη, να δροµολογήσουν τη συστηµατική
ανταλλαγή εµπειριών σε αυτό το πεδίο.
• Η Επιτροπή θα προτείνει η έρευνα και ο πειραµατισµός για το πώς µαθαίνουµε
στα πλαίσια της σχολικής, της εξωσχολικής και της άτυπης µάθησης και το πώς οι
ΤΠΕ µπορούν να ενσωµατωθούν σε αυτές τις µαθησιακές διαδικασίες, να
υποστηριχθούν από το 6ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα µέσω των
προγραµµάτων Leonardo da Vinci, ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Youth και τις πιλοτικές
ενέργειες eLearning, το πρόγραµµα τεχνολογιών για την κοινωνία της
πληροφορίας59 και µέσω της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL. Αυτό θα πρέπει
να προωθήσει την ανάπτυξη αποτελεσµατικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων για
διάφορες οµάδες µαθητευοµένων, συµπεριλαµβανοµένων υποεκπροσωπούµενων
οµάδων/µη παραδοσιακών µαθητευοµένων60.
• Η Επιτροπή έως το 2003, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τους κοινωνικούς
εταίρους και διεθνείς ΜΚΟ, θα αναπτύξει συστάσεις ευρωπαϊκής ποιότητας, οι
οποίες αποσκοπούν σε οργανισµούς µάθησης εκτός της επίσηµης εκπαίδευσης και
κατάρτισης, για να χρησιµοποιούνται σε εθελοντική βάση. Ένα ευρωπαϊκό σήµα
πρέπει να δίνεται σε εκείνους τους οργανισµούς που συµµορφώνονται µε αυτές τις
συστάσεις.

ΤΠΕ που διευκολύνουν και υποστηρίζουν τη δια βίου µάθηση
• Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θα εξετάσει προσεγγίσεις σε
εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη σφραγίδων ποιότητας για υλικό εκµάθησης και
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διδασκαλίας που βασίζεται στις ΤΠΕ, ιδιαιτέρως λογισµικά µάθησης, µε σκοπό
την πιθανή ανάπτυξή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή
και η προστασία των καταναλωτών.
• Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει σχέδια στο πλαίσιο των προγραµµάτων
ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Leonardo da Vinci, και την πρωτοβουλία eLearning για την
ανάπτυξη µάθησης µε ευρωπαϊκή διάσταση που θα βασίζεται σε ΤΠΕ, π.χ. µέσω
της σύστασης διακρατικών ‘εικονικών κύκλων σπουδών’.
4.
4.1.

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ
Ένα πλαίσιο δια βίου µάθησης

Τα κράτη µέλη είναι εξολοκλήρου υπεύθυνα για το περιεχόµενο και την οργάνωση
των δικών τους συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης61, και δεν αποτελεί ρόλο
της ΕΕ η εναρµόνιση νόµων και κανονισµών σε αυτά τα πεδία. Ταυτόχρονα, ωστόσο,
υπάρχουν ειδικές λειτουργίες πολιτικής που σχετίζονται µε τη δια βίου µάθηση, οι
οποίες αντιµετωπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον της εφαρµογής µιας
πολιτικής επαγγελµατικής κατάρτισης62, η Συνθήκη παρέχει στην Κοινότητα ένα
βασικό ρόλο στην ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης µέσω ευρωπαϊκής
συνεργασίας σε αυτό το πεδίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει έναν ειδικό ρόλο
σε σχέση µε : την ιδιότητα του πολίτη, την ελευθερία των µετακινήσεων είτε για
µαθησιακούς σκοπούς είτε για απασχόληση, την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών
εργασίας63 και το συντονισµό της απασχόλησης, και την πολιτική κοινωνικής
ένταξης. Η διακρατική εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασία αποτελεί ήδη, για
ορισµένους πολίτες, µια πραγµατικότητα. Παρόλα αυτά, παραµένουν ακόµα εµπόδια
στη µάθηση, την εργασία και τη διαβίωση σε κράτη µέλη διαφορετικά από την
πατρίδα κάποιου.
Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεργασία των κρατών µελών έχουν να
παίξουν έναν ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη και την τόνωση της εφαρµογής της
δια βίου µάθησης σε όλη την Κοινότητα. Ταυτόχρονα παρεµβάσεις πολιτικής πρέπει
να προσαρµοστούν στις τοπικές και τις εθνικές συνθήκες, δεδοµένης της ποικιλίας
στα συστήµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγορών εργασίας σε όλη την Ευρώπη.
Συνεπώς, η βασική πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη µέλη παραµένουν
ελεύθερα να αναπτύξουν τις δικές τους συνεκτικές και ολοκληρωµένες στρατηγικές,
και να σχεδιάσουν και να διευθύνουν τα δικά τους συστήµατα, ενώ γενικά κινούνται
προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό πρέπει να γίνει µε ένα συνεκτικό, συντονισµένο και
οικονοµικό τρόπο. Όπου η ΕΕ δεν έχει νοµοθετική αρµοδιότητα και όπου οι στόχοι
της Συνθήκης δεν καλύπτονται από τις σηµερινές διαδικασίες που βασίζονται στη
Συνθήκη, θα χρησιµοποιηθούν οι ακόλουθες µέθοδοι, οι οποίες περιλαµβάνουν την
ανοιχτή µέθοδος του συντονισµού:
• ο προσδιορισµός κοινών προβληµάτων, ιδεών και προτεραιοτήτων, µέσω της
ανταλλαγής γνώσεων, ορθής πρακτικής και εµπειριών (και µέσω διερευνητικής
αναθεώρησης), µε σκοπό τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενεργειών σε ορισµένα ή
όλα τα κράτη µέλη και/ή από ευρωπαϊκά µέσα και διαδικασίες·
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• η αύξηση της διαφάνειας των πολιτικών και των συστηµάτων, η διευκόλυνση των
πολιτών στην πρόσβαση και την πλήρη χρήση των θεσµών και των υπηρεσιών που
είναι στη διάθεσή τους·
• η εξασφάλιση της συµπληρωµατικότητας και της συνέργειας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο µεταξύ των διάφορων διαδικασιών, στρατηγικών και σχεδίων που
συµµετέχουν στην εφαρµογή της δια βίου µάθησης·
• η ανάπτυξη συνέργειας µεταξύ πολιτικών των κρατών µελών στο πεδίο της δια
βίου µάθησης.

Η Επιτροπή έως το τέλος του 2003 θα αναπτύξει µια βάση δεδοµένων για την ορθή
πρακτική, την πληροφόρηση και τις εµπειρίες που αφορούν σηµαντικές πλευρές της
δια βίου µάθησης σε όλα τα επίπεδα, για να υποστηρίξει την εφαρµογή της δια βίου
µάθησης. Οι περιπτώσεις θα επιλεγούν σύµφωνα µε σαφή κριτήρια και διαρθρωµένες
σε θεµατική βάση και κατά φορέα. Η βάση δεδοµένων δεν θα περιλαµβάνει µόνο
περιπτώσεις που προέρχονται από µέσα της Κοινότητας (προγράµµατα εκπαίδευσης,
κατάρτισης και νεολαίας, το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και κοινοτικές πρωτοβουλίες) αλλά
επίσης από το εθνικό, το περιφερειακό, το τοπικό και το τοµεακό επίπεδο, από µη
κράτη µέλη, διεθνείς οργανισµούς, κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των
πολιτών. Αυτή η βάση δεδοµένων θα οικοδοµηθεί πάνω σε σηµερινές πρωτοβουλίες,
βασισµένη στο διάλογο µε όλους τους φορείς, προσβάσιµη στο διαδίκτυο και πλήρως
ενηµερωµένη και σχετική µε τρέχουσες ανάγκες64.
4.2.

Η οικοδόµηση πάνω σε ευρωπαϊκού επιπέδου επιτεύγµατα

Η εφαρµογή της δια βίου µάθησης, συµπεριλαµβανοµένων των προτεραιοτήτων για
δράση που προσδιορίστηκαν στο τµήµα 3, θα γίνει µέσω των σηµερινών διαδικασιών
και προγραµµάτων65:
• Το πρόγραµµα εργασίας για τη συνέχεια της έκθεσης περί των συγκεκριµένων
στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα είναι ένα από τα κύρια
µέσα για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ορθής πρακτικής
µεταξύ των κρατών µελών στο πεδίο της δια βίου µάθησης·
• Οι προτεραιότητες για δράση σε αυτή την ανακοίνωση, οι οποίες έχουν να κάνουν
µε πλευρές που σχετίζονται µε την απασχόληση, θα ληφθούν υπόψη στις
διαπραγµατεύσεις των µελλοντικών γύρων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση και θα συζητηθούν στο σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την
κινητικότητα. Παροµοίως, οι προτεραιότητες για δράση που σχετίζονται µε
πλευρές της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών της δια βίου µάθησης θα
ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέντας·
• Ένα ευρύ φάσµα σχεδίων και άλλων ενεργειών που επικεντρώνει στη δια βίου
µάθηση θα προωθηθεί και θα υποστηριχθεί µέσω σηµερινών κοινοτικών
προγραµµάτων και ενεργειών. Τα προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Leonardo da Vinci
και Youth έχουν να παίξουν εδώ ένα µείζονα ρόλο. Η Επιτροπή θα ενισχύσει και
θα επεκτείνει σηµαντικά τις κοινές ενέργειες, οι οποίες υποστηρίζουν σχέδια που
εµπίπτουν στο φάσµα περισσοτέρων από ένα από αυτά τα προγράµµατα, και θα
ενθαρρύνει την πιο δραστήρια συµµετοχή ΜΚΟ και ΜΜΕ στο πλαίσιο των
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προγραµµάτων. Ορισµένες προτεραιότητες θα εφαρµοστούν επίσης ως µέρος του
σχεδίου δράσης eLearning·
• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο είναι το κύριο όργανο της Κοινότητας για τη
χρηµατοδότηση της δια βίου µάθησης. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης είναι επίσης µια σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης. Η Επιτροπή,
εργαζόµενη από κοινού µε τα κράτη µέλη, θα εξασφαλίσει ότι ο απολογισµός του
2003 και για τις δυο πηγές χρηµατοδότησης, στο βαθµό που αφορούν τη δια βίου
µάθηση, θα λάβει υπόψη του τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο παρόν
κείµενο. Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL θα παίξει επίσης ένα σηµαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στη δια βίου µάθηση·
• Το 6ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα θα παράσχει νέες ευκαιρίες για την
ενίσχυση της έρευνας στην περιοχή της δια βίου µάθησης66. Η Επιτροπή θα
περιλάβει στις προτάσεις της για ειδικά προγράµµατα τις απαραίτητες ενέργειες
έρευνας που προσδιορίζονται στο παρόν κείµενο. Έρευνα σχετικά µε την
εκπαίδευση και την κατάρτιση θα γίνει κυρίως στο πλαίσιο της προτεραιότητας 7
(‘Πολίτες σε µια αναπτυσσόµενη κοινωνία της γνώσης’). (Οι προτεραιότητες για
έρευνα καθώς και για περαιτέρω αξιολόγηση απαριθµούνται στο παράρτηµα 1).
4.3.

∆είκτες67

Συγκρίσιµες πληροφορίες και στατιστικές µετρήσεις είναι αναγκαίες για την
ανάπτυξη και την εφαρµογή συνεκτικών και ολοκληρωµένων στρατηγικών για τη δια
βίου µάθηση. Τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες αποτελούν ήδη ένα αναγκαίο
µέρος των σηµερινών πρωτοβουλιών στο πεδίο της δια βίου µάθησης, µε σκοπό την
παρακολούθηση της προόδου τόσο στην επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί
όσο και στην εφαρµογή των σκοπών της πολιτικής.
Μερικοί βασικοί δείκτες68 είναι ήδη διαθέσιµοι. Η ανακοίνωση του 2001 για τους
διαρθρωτικούς δείκτες προτείνει τρεις δείκτες που σχετίζονται µε τη δια βίου
µάθηση. Αυτοί αφορούν69 τις επενδύσεις, τη συµµετοχή και τα άτοµα που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Μαζί µε αυτούς, άλλοι πέντε σηµερινοί δείκτες70
παρέχουν µετρήσεις για την παρακολούθηση της προόδου σε τρία από τα παραπάνω
πεδία των "προτεραιοτήτων για δράση" που αφορούν την επένδυση χρόνου και
χρηµάτων στη µάθηση, τις βασικές δεξιότητες και τις καινοτόµους παιδαγωγικές
71
µεθόδους (ειδικά το eLearning είναι συναφές µε αυτή την προτεραιότητα).

Επιπλέον δείκτες72 βρίσκονται υπό ανάπτυξη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την απασχόληση73, της ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέντας74, της
ανακοίνωσης για την ποιότητα στην εργασία75 και της συνέχειας στη έκθεση περί των
συγκεκριµένων στόχων. Εξάλλου η οµάδα έργου για τη µέτρηση της δια βίου
µάθησης καθιέρωσε ένα γενικό πλαίσιο για επέκταση των στατιστικών πληροφοριών
στο πεδίο της δια βίου µάθησης76 και δροµολόγησε µια διαδικασία που αποσκοπεί
στην αναθεώρηση των στατιστικών µεθοδολογιών, προκειµένου να προσδιορίσει τις
επιπλέον πηγές σε αυτό το πεδίο, οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα. Επιπλέον, σε συνέχεια των
διαβουλεύσεων ειδικών από 36 ευρωπαϊκές χώρες77, έχουν προσδιοριστεί περιοχές
για την ανάπτυξη δεικτών σχετικά µε την ποιότητα της δια βίου µάθησης. Η οµάδα
της Επιτροπής για τους δείκτες στην απασχόληση επίσης αναπτύσσει κοινούς δείκτες
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για την παρακολούθηση της εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών στο πλαίσιο
της ευρύτερης στρατηγικής για την απασχόληση.
Η ανάπτυξη ενός περιορισµένου αριθµού νέων δεικτών θα βασιστεί στην προσέγγιση
που έχει ως επίκεντρο το µαθητευόµενο, σε σχέση µε τη σχολική, την εξωσχολική και
την άτυπη µάθηση. Συγκεκριµένα, αυτό το έργο θα αποσκοπεί στο να γεµίσει τα κενά
σε σχέση µε αρκετές πλευρές της δια βίου µάθησης, π.χ. τη συµµετοχή στην
εξωσχολική εκπαίδευση, και σε εµπόδια στη συµµετοχή, µέσω της συλλογής
ποσοτικών πληροφοριών απευθείας από τους µαθητευοµένους78. Θα προωθήσει
επίσης την ανάπτυξη πηγών ποιοτικών πληροφοριών, ειδικά στα πεδία της
αξιολόγησης και της αναγνώρισης· της πληροφόρησης, του προσανατολισµού και της
παροχής συµβουλών· και της κατάρτισης διδασκόντων και εκπαιδευτών.
Ο γενικός συντονισµός και η συνεκτικότητα στην ανάπτυξη νέων δεικτών θα
εποπτευθούν κατ' αρχήν µέσω του δικτύου οµάδων ειδικών που δηµιουργήθηκαν για
τη συνέχεια της έκθεσης περί των συγκεκριµένων στόχων των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι οµάδες ειδικών θα παίξουν επίσης έναν πολύτιµο
ρόλο στον προσδιορισµό της ορθής πρακτικής προς διάδοση µεταξύ των κρατών
µελών.
Τα κράτη µέλη και άλλες ευρωπαϊκές χώρες προσκαλούνται να υποστηρίξουν αυτό
το έργο. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους στο ευρωπαϊκό στατιστικό
σύστηµα (ΕΣΣ), τα κράτη µέλη και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν
να κάνουν τα δικά τους συστήµατα στατιστικών και δεικτών όσο το δυνατόν πιο
συγκρίσιµα. Στην ανάπτυξη νέων δεικτών η Επιτροπή θα αντλήσει από σηµερινές
εθνικές και διεθνείς πηγές, ειδικά σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ. Θα γίνει µέγιστη
χρήση των σηµερινών πηγών και δοµών µέσα στο ΕΣΣ, καθώς και άλλων διαθέσιµων
πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της οµάδας εργασίας για στατιστικά της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης, η οποία θα έχει αρµοδιότητα για τεχνικές πλευρές, καθώς και για
άλλους διαθέσιµους πόρους.
4.4.

∆ιατήρηση της ορµής

Η δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου µάθησης θα χρειαστεί υποστήριξη
από καινοτόµους µορφές σύµπραξης, συνεργασίας και συντονισµού σε όλα τα
επίπεδα µεταξύ των φορέων που συµµετέχουν στην εφαρµογή. Η ευρέων διαδικασιών
διαβούλευση σχετικά µε το υπόµνηµα παρέσχε την ευκαιρία να συσταθεί για πρώτη
φορά µια ολόκληρη σειρά δοµών συντονισµού και διαβουλεύσεων. Αυτές
εκπροσωπούν το ευρύ φάσµα των τοµέων και των ενδιαφερόντων της δια βίου
µάθησης όχι µόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά επίσης στα κράτη µέλη, τον ΕΟΧ και
τις υποψήφιες χώρες, σε περιφερειακό επίπεδο και µέσα και ανάµεσα σε ευρωπαϊκές
ΜΚΟ, άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και τους κοινωνικούς
εταίρους. Η Επιτροπή προτείνει, σε συµφωνία µε το λευκό της βιβλίο για τη
διακυβέρνηση, αυτές οι καινοτόµοι και δυναµικές δοµές να αποτελέσουν τη βάση για
τη συνέχεια, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η ορµή που δηµιουργήθηκε µε αφορµή
το υπόµνηµα θα διατηρηθεί σε όλα τα επίπεδα:
•

Η ανάπτυξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο συντονισµός των εθνικών
πολιτικών απαιτούν την καθιέρωση µιας υψηλού επιπέδου οµάδας ανώτερων
εκπροσώπων των υπουργείων, η οποία θα φέρει την κύρια ευθύνη για τη δια βίου
µάθηση. Αυτή η οµάδα θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η συµπληρωµατικότητα των
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µέτρων που αναπτύχθηκαν στο πεδίο της δια βίου µάθησης, συµπεριλαµβανοµένης
της εφαρµογής του προγράµµατος εργασίας για τη συνέχεια της έκθεσης περί των
συγκεκριµένων στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε σχετικές
διαδικασίες, στρατηγικές και σχέδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως τέτοια, το φάσµα
των αρµοδιοτήτων της θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πλευρές της δια βίου
µάθησης (σχολεία, τριτοβάθµια εκπαίδευση, εκπαίδευση των ενηλίκων,
επαγγελµατική κατάρτιση, εξωσχολική µάθηση των νέων κ.λπ.). Η οµάδα των
εθνικών συντονιστών της δια βίου µάθησης που συστάθηκε για την πανευρωπαϊκή
διαβούλευση και οι "υποοµάδες" που συστάθηκαν ως µέρος της συνέχειας για τους
συγκεκριµένους στόχους θα παράσχουν υποστήριξη στην οµάδα υψηλού επιπέδου.
•

Τα κράτη µέλη, ο ΕΟΧ και οι υποψήφιες χώρες πρέπει να παρατείνουν και, όπου
είναι απαραίτητο, να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τις καθιερωµένες δοµές
διυπουργικού συντονισµού για την προώθηση της συνοχής της εσωτερικής
πολιτικής. Γενικά, τα δίκτυα διαβουλεύσεων σχετικά µε τη δια βίου µάθηση θα
πρέπει να οικοδοµηθούν σε όλα τα επίπεδα, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά, για
να υποστηρίξουν την εφαρµογή.

•

Η Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω τις διαβουλεύσεις της µε τους κοινωνικούς
εταίρους στο πεδίο της δια βίου µάθησης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα καλωσόριζε
περαιτέρω σκέψεις και απόψεις από τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε τις
προτεραιότητες που παρουσιάστηκαν σε αυτή την ανακοίνωση, µέσω της
διαδικασίας του κοινωνικού διαλόγου.

•

Η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης τη σηµερινή πλατφόρµα ανταλλαγής απόψεων µε
την κοινωνία των πολιτών και τις ΜΚΟ που ασχολούνται µε τη δια βίου µάθηση.
Αυτή θα επιβεβαιώσει ότι η σύνθεση αυτής της πλατφόρµας ανταλλαγής απόψεων
είναι επαρκώς αντιπροσωπευτική των διάφορων φορέων και οµάδων που
διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισµού.

•

Οι πλατφόρµες εργασίας που παρέχονται από το ευρωπαϊκό φόρουµ για τη
διαφάνεια, το ευρωπαϊκό φόρουµ για την ποιότητα και το ευρωπαϊκό φόρουµ για
τον προσανατολισµό, το οποίο προτάθηκε, θα πρέπει να καθορίσουν το φάσµα των
αντίστοιχων πεδίων µε σκοπό να εργαστούν από κοινού και µε τις οµάδες ειδικών
που συστάθηκαν ως µέρος της συνέχειας για τους συγκεκριµένους στόχους στο
µέλλον.

•

Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει το Cedefop, το Eurydice και το ΕΜΤ να οικοδοµήσουν
πάνω στη σηµερινή τους συνεργασία σε σχέση µε τη δια βίου µάθηση, ειδικά για
να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων για τη δια βίου µάθηση (βλ.
τµήµα 4.1.).

•

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται δραστήρια µε διεθνείς οργανισµούς
όπως τον ΟΟΣΑ, το Συµβούλιο της Ευρώπης και την ΟΥΝΕΣΚΟ στην ανάπτυξη
πολιτικής για τη δια βίου µάθηση.

5.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Τα επόµενα βήµατα προς µια ευρωπαϊκή περιοχή δια βίου µάθησης θα είναι:
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•

Η εξέταση και συζήτηση αυτού του εγγράφου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, που
θα οδηγεί σε µια γνωµοδότηση από κάθε όργανο·

•

Η επικύρωση των κύριων αρχών και προτάσεων αυτής της ανακοίνωσης και της
προτεινόµενης προσέγγισης όσον αφορά µια ευρωπαϊκή περιοχή της δια βίου
µάθησης από το Συµβούλιο (το Συµβούλιο Εκπαίδευσης και Νεότητας και το
Συµβούλιο "Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική") κατά την ισπανική προεδρία·

•

Η κατάθεση εγγράφων από την Επιτροπή για αυτό το θέµα στο ανοιξιάτικο
Συµβούλιο στη Βαρκελώνη στις 15-16 Μαρτίου του 2002.

•

Μια έκθεση της Επιτροπής θα αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την πρόοδο προς την εφαρµογή του πλαισίου
δια βίου µάθησης έως το τέλος του 2003.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2003)
•

Η Επιτροπή θα προτείνει η έρευνα, που αφορά τα οφέλη, το κόστος και τις
αποδόσεις των επενδύσεων στη µάθηση πάνω στη σύγχρονη έρευνα79 να
υποστηριχθεί στο πλαίσιο του 6ου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα80.

•

Η Επιτροπή θα προτείνει η έρευνα και ο πειραµατισµός που αφορούν το πώς
µαθαίνουµε στα πλαίσια της σχολικής, της εξωσχολικής και της άτυπης µάθησης,
και πώς οι ΤΠΕ µπορούν να ενσωµατωθούν σε αυτές τις µαθησιακές διαδικασίες,
να υποστηριχθούν στο πλαίσιο του 6ου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα
µέσω των προγραµµάτων Leonardo da Vinci, ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Youth και των
πιλοτικών ενεργειών eLearning, του προγράµµατος τεχνολογιών της κοινωνίας
των πληροφοριών81 και µέσω της πρωτοβουλίας EQUAL. Αυτό θα πρέπει να
προωθήσει την ανάπτυξη αποτελεσµατικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων για
διάφορες οµάδες µαθητευοµένων, συµπεριλαµβανοµένων υποεκπροσωπούµενων
οµάδων82.

•

Η Επιτροπή θα δροµολογήσει µια µελέτη σκοπιµότητας σχετικά µε ένα πλαίσιο
για την καταγραφή των επιπέδων των δηµόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων
στη δια βίου µάθηση, σε εθνικό, περιφερειακό και επιχειρησιακό επίπεδο, µε
σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας. Αυτό θα βασίζεται σε δεδοµένα που θα
παρέχονται τακτικά, για παράδειγµα σχετικά µε τον καταµερισµό των πόρων
µεταξύ της σχολικής, της εξωσχολικής και της άτυπης µάθησης, και µεταξύ
διάφορων τοµέων της παροχής µάθησης (διαρθρωµένα κατά φύλο, ηλικιακή
οµάδα, προηγούµενα εκπαιδευτικά επιτεύγµατα και οµάδες στόχους).

•

Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
θα δροµολογήσει µια έρευνα σχετικά µε τη µάθηση στις ΤΠΕ µε ειδική εστίαση
στην εξωσχολική και την άτυπη µάθηση, συµπεριλαµβανοµένων πλευρών
ποιότητας και αποτελεσµάτων.

•

Η Επιτροπή, βασιζόµενη στη µελέτη περιπτώσεων, θα υποστηρίξει µια
αξιολόγηση για το ποιοι παράγοντες είναι πιθανό να καταστήσουν τις συµπράξεις
στη δια βίου µάθηση αποδοτικές και βιώσιµες.

•

Η Επιτροπή θα αναλάβει µια µελέτη σκοπιµότητας σχετικά µε µια πανευρωπαϊκή
προσέγγιση στην ανάπτυξη µιας έρευνας για τις βασικές δεξιότητες και την
παιδεία των ενηλίκων, η οποία θα διεξάγεται σε τακτική βάση.

•

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει σηµερινούς µηχανισµούς που παρέχουν ατοµικό
δικαίωµα σε βασικές δεξιότητες και/ή τη δια βίου µάθηση και τον αντίκτυπό τους
στη συµµετοχή σε µαθησιακές ευκαιρίες.

•

Η Επιτροπή, οικοδοµώντας πάνω σε σηµερινά στοιχεία83, θα προσδιορίσει εµπόδια
στη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση για υποεκπροσωπoύµενες οµάδες (εµπόδια τα
οποία σχετίζονται µε τους πόρους ή τη χρηµατοδότηση, συµπεριλαµβανοµένης της
έλλειψης παιδικής φροντίδας, µεταφοράς ή πρόσβασης σε υλικό υποστήριξης της
µάθησης) και βασικούς παράγοντες που συµβάλλουν στην εξουδετέρωση τέτοιων
εµποδίων.
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•

Επιπλέον των παραπάνω προτάσεων, η Επιτροπή θα υποστηρίξει ευρύτερη έρευνα
σε όλο το πεδίο της δια βίου µάθησης, µεταξύ άλλων µέσω των προγραµµάτων
τεχνολογιών της κοινωνίας των πληροφοριών του 6ου προγράµµατος πλαισίου για
την έρευνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Αυτό το γλωσσάριο παρέχει επεξηγήσεις µερικών βασικών όρων που
χρησιµοποιούνται σε αυτή την ανακοίνωση.
ενεργός συµµετοχή
Η πολιτιστική, οικονοµική, πολιτική/δηµοκρατική και/ή κοινωνική συµµετοχή των
πολιτών στην κοινωνία συνολικά και στις κοινότητές τους.

προσαρµοστικότητα84
Η δυνατότητα προσαρµογής σε νέες τεχνολογίες, νέες συνθήκες αγοράς και νέα
πρότυπα εργασίας τόσο των επιχειρήσεων όσο και εκείνων που απασχολούνται σε
επιχειρήσεις.

αξιολόγηση
Ένας γενικός όρος ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται
για να αξιολογηθεί/κριθεί η απόδοση ενός ατόµου ή µιας οµάδας.

πιστοποιητικό / δίπλωµα
Ένα επίσηµο έγγραφο το οποίο καταγράφει τυπικά τα επιτεύγµατα ενός ατόµου.

πιστοποίηση
Η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών ή διπλωµάτων, τα οποία αναγνωρίζουν τυπικά
τα επιτεύγµατα ενός ατόµου µετά µια διαδικασία αξιολόγησης.

κοινωνία των πολιτών
Ένας ‘τρίτος τοµέας’ της κοινωνίας παράλληλα µε το κράτος και την αγορά, ο οποίος
περικλείει θεσµούς, οµάδες και ενώσεις (είτε διαρθρωµένες είτε άτυπες) και ο οποίος
µπορεί να ενεργεί ως µεσολαβητής µεταξύ δηµόσιων αρχών και πολιτών85..

ικανότητα
Η δυνατότητα αποτελεσµατικής χρήσης εµπειριών, γνώσεων και προσόντων.

εταιρική κοινωνική ευθύνη
Η δέσµευση ενός εταιρικού οργανισµού να λειτουργεί κατά τρόπο κοινωνικά,
οικονοµικά και περιβαλλοντικά βιώσιµο, ενώ αναγνωρίζει τα συµφέροντα
εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόµενων παραγόντων.

ψηφιακό χάσµα
Το χάσµα ανάµεσα σε εκείνους που µπορούν να έχουν πρόσβαση και να
χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών
(ΤΠΕ) και σε εκείνους που δεν µπορούν.
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ψηφιακή παιδεία
Η ικανότητα δόκιµης χρήσης των ΤΠΕ.
eLearning

Η µάθηση που υποβοηθείται από ΤΠΕ.

απασχολησιµότητα86
Η δυνατότητα απασχόλησης ατόµων: σχετίζεται όχι µόνο µε την επάρκεια των
γνώσεων και των ικανοτήτων τους, αλλά επίσης µε τα κίνητρα και τις ευκαιρίες που
προσφέρονται σε άτοµα που αναζητούν απασχόληση.

ενδυνάµωση
Η διαδικασία χορήγησης σε άτοµα της δυνατότητας να αναλαµβάνουν υπεύθυνα
πρωτοβουλίες µε σκοπό τη διαµόρφωση της δικής τους ζωής και εκείνης της
κοινότητάς τους ή της κοινωνίας από οικονοµική, κοινωνική και πολιτική άποψη.

ευρωπαϊκή διακυβέρνηση
Η διοίκηση των ευρωπαϊκών υποθέσεων µέσω της αλληλεπίδρασης των
παραδοσιακών πολιτικών αρχών και της ‘κοινωνίας των πολιτών’, ενδιαφερόµενων
παραγόντων, δηµόσιων οργανισµών, πολιτών.

σχολική/επίσηµη µάθηση
Η µάθηση που τυπικά προέρχεται από ένα ίδρυµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, η οποία
είναι διαρθρωµένη (από άποψη µαθησιακών στόχων, χρόνου µάθησης ή διδακτικής
υποστήριξης) και η οποία οδηγεί σε πιστοποίηση. Η σχολική/επίσηµη µάθηση είναι
σκόπιµη από την πλευρά του µαθητευοµένου.

προσανατολισµός
Ένα φάσµα δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους
ανθρώπους να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους (εκπαιδευτικές, επαγγελµατικές,
προσωπικές) και να εφαρµόσουν αυτές τις αποφάσεις.

προσδιορισµός (ικανοτήτων)
Η διαδικασία εξειδίκευσης και καθορισµού των ορίων και της φύσης των
ικανοτήτων.

άτυπη µάθηση
Η µάθηση που προκύπτει από δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής οι οποίες
σχετίζονται µε την εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο χρόνο. ∆εν είναι
διαρθρωµένη (από άποψη µαθησιακών στόχων, χρόνου µάθησης ή διδακτικής
υποστήριξης) και τυπικά δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Η άτυπη µάθηση µπορεί να
είναι σκόπιµη αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι σκόπιµη (ή είναι
‘απροσχεδίαστη’/τυχαία).
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µάθηση από γενιά σε γενιά
Η µάθηση που προκύπτει µέσω µεταφοράς εµπειριών, γνώσεων ή ικανοτήτων από τη
µια γενιά στην άλλη.

κοινωνία που βασίζεται στη γνώση (ή κοινωνία της γνώσης)
Μια κοινωνία της οποίας οι διαδικασίες και οι πρακτικές βασίζονται στην παραγωγή,
τη διάδοση και τη χρήση της γνώσης.

µαθησιακή κοινότητα
Μια κοινότητα η οποία προωθεί ευρέως µια µαθησιακή κουλτούρα αναπτύσσοντας
αποτελεσµατικές τοπικές συµπράξεις µεταξύ όλων των τοµέων της κοινότητας, και η
οποία υποστηρίζει και παρέχει κίνητρα σε άτοµα και οργανώσεις να συµµετάσχουν
στη µάθηση.

συντελεστής της µάθησης
Οποιοσδήποτε διευκολύνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων εδραιώνοντας ένα
ευνοϊκό µαθησιακό περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που ασκούν µια
διδακτική, εκπαιδευτική λειτουργία ή λειτουργία προσανατολισµού. Ο συντελεστής
προσανατολίζει το µαθητευόµενο παρέχοντας κατευθυντήριες γραµµές,
ανατροφοδότηση και συµβουλές καθ'όλη τη µαθησιακή διαδικασία, επιπλέον του να
παρέχει βοήθεια στην ανάπτυξη των γνώσεων ή των ικανοτήτων.

οργανισµός µάθησης
Ένας οργανισµός που ενθαρρύνει τη µάθηση σε όλα τα επίπεδα (ατοµικά και
συλλογικά) και, κατά συνέπεια, συνεχώς µεταµορφώνεται.

µαθησιακή περιφέρεια
Μια περιφέρεια στην οποία όλοι οι ενδιαφερόµενοι παράγοντες συνεργάζονται για να
καλύψουν ειδικές τοπικές µαθησιακές ανάγκες και να εφαρµόσουν από κοινού λύσεις
σε κοινά προβλήµατα.

δια βίου µάθηση
Κάθε µαθησιακή δραστηριότητα που αναλαµβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής,
µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, στο
πλαίσιο µιας προσωπικής, πολιτικής, κοινωνικής προοπτικής και/ή µιας προοπτικής
που σχετίζεται µε την απασχόληση.

µάθηση σε όλο το φάσµα της ζωής
Κάθε µαθησιακή δραστηριότητα, σχολική, εξωσχολική ή άτυπη. Η µάθηση σε όλο το
φάσµα της ζωής είναι µια διάσταση της δια βίου µάθησης, όπως προσδιορίζεται σε
αυτή την ανακοίνωση.

εξωσχολική µάθηση
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Μάθηση η οποία δεν παρέχεται από ένα ίδρυµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και τυπικά
δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. ∆εν είναι συνεπώς διαρθρωµένη (από πλευράς
διδακτικών στόχων, χρόνου διδασκαλίας και διδακτικής υποστήριξης). Η εξωσχολική
µάθηση είναι σκόπιµη από την πλευρά του µαθητευοµένου.

αναγνώριση ικανοτήτων
1) Η συνολική διαδικασία χορήγησης επίσηµου καθεστώτος σε ικανότητες (αυτό
είναι επίσηµη αναγνώριση), οι οποίες αποκτήθηκαν είτε
- επίσηµα (µε απονοµή πιστοποιητικών) ή
- σε ένα εξωσχολικό ή άτυπο πλαίσιο (µε χορήγηση ισοδυναµίας, πιστωτικών
µονάδων, επικύρωση ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί)·

και/ή
2) Η αναγνώριση της αξίας ικανοτήτων από οικονοµικούς και κοινωνικούς
ενδιαφερόµενους παράγοντες (αυτό είναι κοινωνική αναγνώριση).

κοινωνική ένταξη
Υφίσταται όταν οι άνθρωποι µπορούν να συµµετέχουν πλήρως στην οικονοµική, την
κοινωνική και την πολιτική τους ζωή, όταν η πρόσβασή τους σε εισόδηµα ή σε
άλλους πόρους (προσωπικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς) είναι
επαρκής για να τους επιτρέπει να απολαµβάνουν ένα επίπεδο διαβίωσης και
ποιότητας ζωής που θεωρείται αποδεκτό από την κοινωνία στην οποία ζουν, και όταν
έχουν πλήρη πρόσβαση στα θεµελιώδη τους δικαιώµατα.

αποτίµηση της µάθησης
Η διαδικασία της αναγνώρισης της συµµετοχής και των αποτελεσµάτων της
(σχολικής/επίσηµης, εξωσχολικής ή άτυπης) µάθησης, ώστε να αυξηθεί η κατανόηση
της εγγενούς της αξίας και να επιβραβευτεί η µάθηση.

1

Πηγή : Έρευνα εργατικού δυναµικού (ΕΕ∆) 2000

"Η ευηµερία των εθνών: ο ρόλος του ανθρώπινου και του κοινωνικού κεφαλαίου" (σελίδα 33)
Tom Healy, Sylvian Côté· ΟΟΣΑ 2001.

2

Για τα περισσότερα κράτη µέλη η συµµετοχή που καταγράφεται από την ΕΕ∆ αναφέρεται
στη συµµετοχή ατόµων ηλικίας 25-60 ετών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά τις τέσσερις
εβδοµάδες πριν από την έρευνα. Για την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ολλανδία, ωστόσο, στοιχεία
συλλέγονται µόνο εάν η συµµετοχή συνεχίζεται κατά το χρόνο της έρευνας.

3

Πηγή: ΟΟΣΑ· άµεσες και έµµεσες δαπάνες σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα από δηµόσιους και
ιδιωτικούς πόρους, 1998.

4

5

Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Φέιρα, παράγραφος 33.

43

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου στις 20 ∆εκεµβρίου του 1996 σχετικά µε µια στρατηγική για
τη δια βίου µάθηση (97/C 7/02).

6

Περιληπτικές και αναλυτικές εκθέσεις από τις διαβουλεύσεις από τα κράτη µέλη, τις χώρες
του ΕΟΧ, τις υποψήφιες χώρες και την κοινωνία των πολιτών είναι διαθέσιµες.

7

Απόφαση του Συµβουλίου Παιδείας στις 14 Φεβρουαρίου του 2001 που βασίζεται στην
πρόταση της Επιτροπής (COM(2001) 59 τελικό). Η έκθεση σχετικά µε τους στόχους εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Στοκχόλµη το Μάρτιο του 2001.

8

Ανακοίνωση της Επιτροπής: πρόχειρο λεπτοµερές πρόγραµµα εργασίας για τη συνέχεια της
έκθεσης για τους συγκεκριµένους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (COM(2001
501 τελικό).

9

10

Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Στοκχόλµη, παράγραφος 11

Σε συµφωνία µε τη συνθήκη του Άµστερνταµ, η οποία εισήγαγε έναν νέο τίτλο για την
απασχόληση, αυτή η στρατηγική έχει οικοδοµηθεί πάνω σε θεµατικές προτεραιότητες, οι οποίες
οµαδοποιούνται σε τέσσερις πυλώνες και περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραµµές για την
απασχόληση. Βλ. την κοινή έκθεση για την απασχόληση 2001 COM(2001) 438 τελικό.
Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 2001: Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων 24.1.2001 L 22/18.
11

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια το ∆εκέµβριο του 2000 ενέκρινε την ευρωπαϊκή
ατζέντα κοινωνικής πολιτικής. Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
COM(2000) 379 τελικό.
12

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Στοκχόλµη το Μάρτιο του 2001 ενέκρινε την πρόθεση της
Επιτροπής να δηµιουργήσει µια οµάδα έργου υψηλού επιπέδου για τις δεξιότητες και την
κινητικότητα, µε στόχο να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης στο ανοιξιάτικο Συµβούλιο στη
Βαρκελώνη το Μάρτιο του 2002. Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: ‘Νέες
ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές σε όλους, µε πρόσβαση για όλους’ COM(2001) 116 τελικό.

13

Ως µέρος του σχεδίου δράσης eEurope, η πρωτοβουλία eLearning αποτελεί συνέχεια των
συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβώνα. Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής:
eLearning, designing tomorrow’s education COM(2000) 318 τελικό.

14

Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής: Προς έναν ευρωπαϊκό χώρο για την έρευνα. (COM(2000)6
τελικό) , και Ανακοίνωση της Επιτροπής: Μία στρατηγικής κινητικότητας για τον ευρωπαϊκό χώρο της
έρευνας (COM(2001) 331 τελικό).
15

Ο ορισµός που χρησιµοποιείται στο υπόµνηµα ήταν: "κάθε σκόπιµη µαθησιακή
δραστηριότητα που αναλαµβάνεται σε συνεχιζόµενη βάση µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων".

16

17

Βλ. γλωσσάριο (παράρτηµα ΙΙ)

Η ανάλυση εκπαιδευτικής πολιτικής του ΟΟΣΑ 2001 εξέτασε επίσης τις ιδιαιτερότητες της
προσέγγισης για τη δια βίου µάθηση.

18

Η Κοινή Έκθεση για την απασχόληση έδειξε πρόσφατα ότι τέτοιες στρατηγικές έχουν
θεσπιστεί σε επτά περίπου κράτη µέλη. Κοινή Έκθεση για την απασχόληση 2001 COM(2001) 438
τελικό.
19

44

Βλ. πράσινο βιβλίο της Επιτροπής "Η προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική
κοινωνική ευθύνη." COM(2001) 366 τελικό.

20

Βλ. στόχο 3.1 της συνέχειας της έκθεσης σχετικά µε τους στόχους: ‘Η ενίσχυση των
συνδέσµων µε την εργατική ζωή και την κοινωνία γενικά’.

21

Ο όρος ‘δυνάµει’ µαθητευόµενος χρησιµοποιείται για να δηλώσει εκείνους οι οποίοι µπορεί
να µην ασχολούνται δραστήρια µε τη µάθηση, για παράδειγµα εκείνους για τους οποίους η πρόσβαση
είναι πρόβληµα, π.χ. τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή τα άτοµα που µπορεί να έχουν αποξενωθεί από τη
µάθηση, π.χ. οι ηλικιωµένοι. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ανθρώπους που δεν επενδύουν σε
εξωσχολική εκπαίδευση, η οποία λαµβάνει χώρα µε καθηµερινή δραστηριότητα.

22

23

Βλ. το τµήµα 3.5.

Ο όρος συντελεστής της µάθησης χρησιµοποιείται σε όλο το κείµενο για να δηλώσει τους
διδάσκοντες, τους εκπαιδευτές και άλλους οι οποίοι βοηθούν τους ανθρώπους να µάθουν µέσα σε
εξωσχολικούς και άτυπους χώρους µάθησης.

24

25

πόρων’.

Βλ. στόχο 1.5 της συνέχειας στην έκθεση σχετικά µε τους στόχους: ‘Η βέλτιστη χρήση των

Βλ. στόχο
µάθησης’.

26

27

2.1

της συνέχειας στην έκθεση σχετικά µε τους στόχους: ‘Ανοιχτό περιβάλλον

COM(2001) 313

στην ποιότητα’.

τελικό ‘Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές - ένα πλαίσιο για επένδυση

Βλ. στόχο 2.2 της συνέχειας στην έκθεση σχετικά µε τους στόχους: ‘Πώς θα γίνει η µάθηση
πιο ελκυστική’.

28

Αυτή η προσέγγιση ακολουθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ―βλ την κοινή έκθεση για την
απασχόληση 2001.

29

Βλ. στόχο 2.2 της συνέχειας στην έκθεση σχετικά µε τους στόχους: ‘Πώς θα γίνει η µάθηση
πιο ελκυστική’.

30

31

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2001/613/EC).

Οι εργασίες σε αυτή την περιοχή θα περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού
φόρουµ για τη διαφάνεια των προσόντων και το ευρωπαϊκό φόρουµ για την ποιότητα της
επαγγελµατικής κατάρτισης.

32

Η συνάφεια αυτής της προτεραιότητας για δράση µε ειδικότερη αναφορά στις νέες
ευρωπαϊκές αγορές εργασίας θα περιγραφεί στο επόµενο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις
δεξιότητες και την κινητικότητα.

33

34

Εθνικά κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση των ακαδηµαϊκών τίτλων.

35

Εθνικά κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση των ακαδηµαϊκών τίτλων.

Η συνάφεια αυτών των προτεραιοτήτων για δράση µε ειδικότερη αναφορά στις νέες
ευρωπαϊκές αγορές εργασίας θα περιγραφεί στο επόµενο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις
δεξιότητες και την κινητικότητα.

36

45

Αυτό θα συνεκτιµήσει τις εµπειρίες που προέρχονται από το πρόγραµµα ‘ρύθµισης’(Απρίλιος
και το πρόγραµµα κοινής δράσης ‘Κατασκευή γεφυρών µεταξύ προσόντων: ένα
σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης µονάδων κατάρτισης για τη δια βίου µάθηση’ (Νοέµβριος
2001-Φεβρουάριος 2003).
37

2001-Ιούνιος 2002)

Η Επιτροπή δηµιουργεί επίσης έναν ενιαίο ιστοχώρο διακίνησης πληροφοριών, που θα
λειτουργεί ως το σηµείο πρόσβασης στην πύλη σχετικά µε τις µαθησιακές ευκαιρίες καθώς και στη
βάση δεδοµένων EURES και στην πύλη πρόσβασης στο διαδίκτυο σχετικά µε την πολιτική για τους
νέους, η οποία έχει προταθεί. Η συνάφεια αυτής της προτεραιότητες για δράση µε πιο ειδική αναφορά
στις νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας θα περιγραφεί στο επόµενο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις
δεξιότητες και την κινητικότητα.

38

Η συνάφεια αυτής της προτεραιότητες για δράση µε πιο ειδική αναφορά στις νέες ευρωπαϊκές
αγορές εργασίας θα περιγραφεί στο επόµενο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις δεξιότητες και την
κινητικότητα.

39

40

Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 2001, π.χ. κατευθυντήρια γραµµή 3.

Η ‘Πρωτοβουλία για την καινοτοµία 2000’, που εφαρµόστηκε από την ΕΤΕπ µετά τη
Λισσαβώνα µέσω της σύστασης ενός ειδικού δανειοδοτικού προγράµµατος ύψους 12-15
δισεκατοµµυρίων ευρώ, πρέπει να αποτελέσει µια σηµαντική ενίσχυση στην εφαρµογή της δια βίου
µάθησης.
41

Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβώνα, παράγραφος
κατευθυντήριες γραµµές 2001, οριζόντιος στόχος για τη δια βίου µάθηση.

42

26,

και

Κατά την παρούσα περίοδο προγραµµατισµού (2000-2006) το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
θα συνεισφέρει τουλάχιστον 12 δισεκατοµµύρια ευρώ στην ανάπτυξη της δια βίου µάθησης.
Επιπλέον η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL του ΕΚΤ έχει τη δια βίου µάθηση ως µια από τις οκτώ
θεµατικές της προτεραιότητες, για την οποία τα κράτη µέλη έχουν διαθέσει το δεύτερο µεγαλύτερο
θεµατικό προϋπολογισµό.
43

(ΕΚΤ)

44

Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 2001, κατευθυντήρια γραµµή 13.

45

Π.χ. έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα κράτη µέλη και τον ΟΟΣΑ.

COM(2001) 94 τελικό. Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά το πολυετές πρόγραµµα πλαίσιο 2002-2006 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για
την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και δραστηριότητες επίδειξης που αποσκοπούν να συµβάλουν
στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας. Θεµατικό πεδίο προτεραιότητας: ‘Οι πολίτες και
η διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης‘. Τα αποτελέσµατα των ερευνητικών σχεδίων
που ήδη χρηµατοδοτήθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο του 5ου προγράµµατος πλαισίου θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη.

46

Βασισµένη στην έκθεση της οµάδας έργου της Επιτροπής για τη µέτρηση της δια βίου
µάθησης, την έκθεση για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης, την έκθεση προόδου της οµάδας
ειδικών για τους δείκτες της δια βίου µάθησης και το έργο που έγινε από το φόρουµ για την ποιότητα
της επαγγελµατικής κατάρτισης.

47

Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβώνα, παράγραφος 26·
κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 2001· σχέδιο δράσης eLearning COM(2001) 172 τελικό,
σελίδα 11
48

46

Στην ΕΕ από ένα σύνολο 112 εκατοµµυρίων εργαζοµένων, 74 εκατοµµύρια βρίσκονται σε
ΜΜΕ· από αυτούς 38 εκατοµµύρια βρίσκονται σε εταιρείες µε λιγότερους από 10 εργαζοµένους.
Πηγή: ‘Επιχειρήσεις στην Ευρώπη, έκδοση 2001, Eurostat’
49

Η τρίτη γραµµή δράσης από την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Βοήθεια στις ΜΜΕ για να
υιοθετήσουν ψηφιακή τεχνολογία’ (COM(2001)136 τελικό) συµβάλλει στην παροχή δεξιοτήτων σε
ΤΠΕ για ΜΜΕ.

50

Αυτό αποτελεί συνέχεια ενός αιτήµατος στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη
Λισσαβώνα, παράγραφος 29.

51

Η Επιτροπή ίδρυσε επίσης, το Σεπτέµβριο του 2001, µια οµάδα παρακολούθησης δεξιοτήτων
στο χώρο των τεχνολογιών πληροφόρησης και κατάρτισης, µε στόχο να αναλύει και να παρακολουθεί
τη ζήτηση και προσφορά των δεξιοτήτων αυτών, µε βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

52

Αυτή η προτεραιότητα αντιστοιχεί ακριβώς σε ένα από τα ζητήµατα που προσδιορίστηκαν
στη συνέχεια της έκθεσης σχετικά µε τους στόχους, στο πλαίσιο του στόχου 1.2.

53

54

Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/C 364/01)

Κατευθυντήριες γραµµές 2001· η έκθεση ESDIS για την ηλεκτρονική ένταξη· η οµάδα
υψηλού επιπέδου της Επιτροπής και των κρατών µελών για την απασχόληση και την κοινωνική
διάσταση της κοινωνίας της πληροφορίας.

55

Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 2001, κατευθυντήρια γραµµή 3· eEurope·
πρωτοβουλία eLearning (2001/C 204/02) και το σχέδιο δράσης eLearning COM(2001) 172 τελικό
56

57

τελικό.

Η πρωτοβουλία eLearning

(2001/C 204/02)·

το σχέδιο δράσης eLearning COM(2001)

172

Αυτά τα ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο µέσω της συνέχειας στην
έκθεση σχετικά µε τους στόχους. Στο στόχο 1.5 ‘η βέλτιστη χρήση των πόρων’ ως ένα από τα τέσσερα
κύρια ζητήµατα ορίζεται η ‘Υποστήριξη της αξιολόγησης της ποιότητας και των συστηµάτων
εξασφάλισης χρησιµοποιώντας δείκτες και συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων’ ―οικοδοµώντας πάνω
στα αποτελέσµατα της διαδικασίας της Μπολόνια και του φόρουµ για την ποιότητα της
επαγγελµατικής κατάρτισης.

58

Μέρος του 5ου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα. Τα ερευνητικά σχέδια του
προγράµµατος ΚΤΠ ασχολούνται µε αρκετά ζητήµατα στο πεδίο της δια βίου µάθησης και καλύπτουν
τεχνολογίες, συστήµατα και υπηρεσίες, υποδοµές και εφαρµογές για σχολεία, πανεπιστήµια, πλαίσια
κατάρτισης και την εξωσχολική µάθηση.

59

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα ερευνητικών σχεδίων που χρηµατοδοτήθηκαν
ήδη από την Επιτροπή στο πλαίσιο του 5ου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα.

60

Το άρθρο 149 της συνθήκης των ΕΚ ορίζει ότι "η Κοινότητα θα συµβάλει στην ανάπτυξη
ποιοτικής εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, αν είναι απαραίτητο,
υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τις ενέργειές τους, ενώ θα σεβαστεί πλήρως την αρµοδιότητα
των κρατών µελών για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών
συστηµάτων...".
61

62

Βλ. το άρθρο 150 της Συνθήκης

63

Βλ. το άρθρο 125 της Συνθήκης.

47

Είναι διαθέσιµο ένα έγγραφο που δίνει παραδείγµατα πρακτικής στη δια βίου µάθηση σε
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε δείκτες για τη δια βίου
µάθηση (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής).

64

Οι δραστηριότητες που πρόκειται να εφαρµοστούν σε κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο της δια
βίου µάθησης θα χρηµατοδοτηθούν µέσω προγραµµάτων και διαδικασιών που έχουν ήδη προταθεί ή
εγκριθεί και συνεπώς δεν προϋποθέτουν, στο στάδιο αυτό, πρόσθετους χρηµατοοικονοµικούς ή
ανθρώπινους πόρους.

65

Έρευνα σχετικά µε την εκπαίδευση και την κατάρτιση θα γίνει κυρίως στο πλαίσιο της
προτεραιότητας 7 (‘Πολίτες σε µια αναπτυσσόµενη κοινωνία της γνώσης’)· η πρόσβαση στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση περιλαµβάνεται επίσης στις ερευνητικές προτεραιότητες στο πλαίσιο
του υποθέµατος ‘Η ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης’.

66

Είναι διαθέσιµο ένα έγγραφο που δίνει παραδείγµατα πρακτικής της δια βίου µάθησης σε
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε τους δείκτες για τη δια
βίου µάθηση (έγγραφο εργασίας της Επιτροπής).

67

Ανακοίνωση της Επιτροπής για διαρθρωτικούς δείκτες, η οποία παρουσιάζει 35 δείκτες ως
βάση για τη συνθετική έκθεση. COM(2001) 619. Βλ. επίσης COM(2000) 594.

68

∆ηµόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ, πηγή:
ΟΥΝΕΣΚΟ―ΟΟΣΑ―Eurostat UOE· ποσοστό συµµετοχής πληθυσµού, ηλικίας 25-64 ετών, στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση, πηγή: Έρευνα εργατικού δυναµικού (ΕΕ∆)· µερίδα του πληθυσµού,
ηλικίας 18-24 ετών, που διαθέτει µόνο κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και δεν βρίσκεται σε
εκπαίδευση ή κατάρτιση, πηγή: Έρευνα εργατικού δυναµικού (ΕΕ∆)· Μέσος όρος αριθµού µαθητών
ανά υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο σε σχολεία, πηγή: Ευρωβαρόµετρο.
69

∆απάνες σε εκπαίδευση/κατάρτιση σε επιχειρήσεις ως ποσοστό του εργατικού κόστους, πηγή:
έρευνα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης (ΕΣΕΚ)· δαπάνες για εκπαίδευση σε νοικοκυριά ως
ποσοστό των συνολικών δαπανών, πηγή: έρευνα οικιακού προϋπολογισµού (ΕΟΠ)·συµµετοχή σε
εκπαίδευση/κατάρτιση κατά πεδίο σπουδών, πηγή: UOE· και µάθηση σε επιχειρήσεις κατά τύπο
µάθησης (ΕΣΕΚ).
70

eLearning, πηγή η ανακοίνωση του 2001 για τους διαρθρωτικούς δείκτες COM (2001) 619:
δείκτης υπό ανάπτυξη.
71

Περισσότερες τεχνικές λεπτοµέρειες για δείκτες που πρόκειται να αναπτυχθούν σχετικά µε τη
δια βίου µάθηση, µπορούν να βρεθούν στο έγγραφο υπηρεσιών της Επιτροπής "Πρακτική και δείκτες
της δια βίου µάθησης".

72

Η Οµάδα ∆εικτών της Επιτροπής Απασχόλησης (EMCO) καταρτίζει κοινούς δείκτες για την
παρακολούθηση της υλοποίησης των κατευθυντήριων γραµµών απασχόλησης στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απαχόληση.

73

Η υποοµάδα δεικτών της επιτροπής κοινωνικής προστασίας προετοιµάζει µια έκθεση για το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Laeken µε έναν κατάλογο δεικτών που έχουν συµφωνηθεί για την
κοινωνική ένταξη.
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COM(2001) 313

επενδύσεις στην ποιότητα"
76

µέτρηση

στις

20.6.2001 "Απασχόληση

και κοινωνικές πολιτικές: ένα πλαίσιο για

Βλ. την έκθεση της οµάδας έργου και τα πρακτικά της συνδιάσκεψης στην Πάρµα για τη
της
δια
βίου
µάθησης
στο

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/ceies/library?l=/seminars/measuring_lifelong&vm=detailed&
sb=Title

48

Στη συνδιάσκεψη στη Ρίγα στις 28 και 29 Ιουνίου του 2001 παρουσιάστηκε µια έκθεση και
σύντοµα θα δηµοσιευτεί.

77

Βασικά ζητήµατα τα οποία αφορούν εξίσου τους ποιοτικούς και τους ποσοτικούς δείκτες
είναι: πώς µαθαίνουν οι άνθρωποι· πεδία µάθησης· παροχή κινήτρων, εµπόδια και
αποτελεσµατικότητα. Τα τρία πιο σηµαντικά βήµατα θα είναι η προετοιµασία της ενότητας ad-hoc το
2003 σχετικά µε την εκπαίδευση των ενηλίκων, η έρευνα για την εκπαίδευση των ενηλίκων το 2005,
που προτάθηκε από την Επιτροπή, και µια σχεδιασµένη τρίτη έρευνα της µάθησης σε επιχειρήσεις
(ΕΣΕΚ). Η Επιτροπή θα έχει ως στόχο την εναρµόνιση αρκετών άλλων ερευνών προκειµένου να
αναπτύξει ένα συνεκτικό σύστηµα συλλογής.
78
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Π.χ. έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα κράτη µέλη και από τον ΟΟΣΑ.

COM(2001) 94 τελικό. Πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η οποία αφορά το πολυετές πρόγραµµα πλαίσιο 2002-2006 της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και δραστηριότητες επίδειξης που αποσκοπούν
να συµβάλουν στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας. Κατά προτεραιότητα θεµατική
περιοχή: "Πολίτες και διακυβέρνηση στην ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης". Τα αποτελέσµατα των
ερευνητικών σχεδίων που χρηµατοδοτήθηκαν ήδη από την Επιτροπή στο πλαίσιο του 5ου
προγράµµατος πλαισίου πρέπει να ληφθούν υπόψη.

80

Μέρος του 5ου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα. Ερευνητικά σχέδια του
προγράµµατος ΤΚΠ ασχολούνται µε αρκετά ζητήµατα στο πεδίο της δια βίου µάθησης, καλύπτοντας
τεχνολογίες, συστήµατα και υπηρεσίες, υποδοµές και εφαρµογές για σχολεία, πανεπιστήµια, πλαίσια
κατάρτισης και την εξωσχολική µάθηση.
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Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα ερευνητικών σχεδίων που χρηµατοδοτούνται
ήδη από την Επιτροπή στο πλαίσιο του 5ου προγράµµατος πλαισίου.

82

Για παράδειγµα η µελέτη των εµποδίων στη συµµετοχή των ενηλίκων στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, η οποία αναλήφθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα.

83

Βλ. την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθετήθηκε από τη συνδιάσκεψη
κορυφής για τα ειδικά επαγγέλµατα, η οποία δροµολόγησε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την
απασχόληση: http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/papers/guide.htm

84

Βλ. επίσης τον ορισµό που διατυπώθηκε από το ECOSOC στη γνωµοδότησή του στις 22
Σεπτεµβρίου του 1999, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στις επόµενες κατευθυντήριες γραµµές για τις
διαβουλεύσεις και το διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών (σε συνέχεια του λευκού βιβλίου για την
ευρωπαϊκή διακυβέρνηση): ΕΕΕΚ (1999/C329/10).
85

Βλ. την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθετήθηκε από τη συνδιάσκεψη
κορυφής για τα ειδικά επαγγέλµατα, η οποία δροµολόγησε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την
απασχόληση: http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/papers/guide.htm
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