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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»
ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κοινή ενδιάµεση έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρµογή του λεπτοµερούς
προγράµµατος των επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης στην Ευρώπη
(2004/C 104/01)
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010: ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

τερο ρόλο για την υποστήριξη της ανάπτυξης του ανθρώπινου
κεφαλαίου.

1. Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το κύριο πλεονέκτηµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κεντρικής σηµασίας για τη δηµιουργία και τη µετάδοση γνώσεων και συνιστά καθοριστικό παράγοντα για τις δυνατότητες των κοινωνιών για καινοτοµία. Οι
επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελούν
βασικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση της Ένωσης και εποµένως, συνιστούν προϋπόθεση για την επίτευξη των οικονοµικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων που τέθηκαν για την
Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λισσαβώνα. Οµοίως, είναι βασικό να
ενισχυθούν οι συνέργιες και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ
της εκπαίδευσης και άλλων τοµέων πολιτικής, όπως η πολιτική
απασχόλησης, έρευνας και καινοτοµίας, καθώς και η µακροοικονοµική πολιτική.

Ουσιαστική πραγµάτωση της δια βίου µάθησης

2. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν την αποφασιστική
τους δέσµευση να εργασθούν, σε επίπεδο κρατών µελών και ΕΕ,
προκειµένου µέχρι το 2010 να επιτευχθεί ο συµφωνηµένος
στόχος, δηλαδή να αναδειχθούν τα συστήµατα εκπαίδευσης
και κατάρτισης της Ευρώπης σε ποιοτικό σηµείο αναφοράς
παγκοσµίως. Άλλη µία απόδειξη των προθέσεων των Υπουργών
Παιδείας είναι η έγκριση κριτηρίων αναφοράς ευρωπαϊκού επιπέδου σε πέντε καίριους τοµείς. Για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών µελών, πρέπει να αναληφθεί δράση στους
ακόλουθους τρεις τοµείς προτεραιότητας, παράλληλα και χωρίς
καθυστέρηση:

Εστίαση των µεταρρυθµίσεων και των επενδύσεων στους
νευραλγικούς για την κοινωνία της γνώσης τοµείς
Προκειµένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πρωτοπόρος
οικονοµία µε γνώµονα τη γνώση ανά την υφήλιο, πρέπει επειγόντως να γίνουν περισσότερες, αποτελεσµατικότερες και ουσιαστικότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό συνεπάγεται υψηλότερο επίπεδο δηµόσιων επενδύσεων σε καίριους
τοµείς για την κοινωνία της γνώσης και, εφόσον απαιτείται,
υψηλότερο επίπεδο ιδιωτικών επενδύσεων, ιδίως στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, την εκπαίδευση των ενηλίκων και τη συνεχή
επαγγελµατική κατάρτιση. Η κοινοτική χρηµατοδότηση, µεταξύ
άλλων τα διαρθρωτικά ταµεία και τα προγράµµατα εκπαίδευσης
και κατάρτισης, θα πρέπει να διαδραµατίσουν όλο και µεγαλύ-

Χρειάζονται συνεκτικές και συνολικές εθνικές στρατηγικές για
τη δια βίου µάθηση. Εν προκειµένω, είναι αναγκαίο να προωθηθούν ουσιαστικότερες εταιρικές σχέσεις µεταξύ των βασικών
συντελεστών, περιλαµβανοµένων των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων σε όλα τα επίπεδα. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν την
αναγνώριση των προηγουµένων γνώσεων καθώς και τη δηµιουργία µαθησιακού περιβάλλοντος ανοικτού, ελκυστικού και προσπελάσιµου για όλους, ιδίως δε για τις µειονεκτούσες οµάδες.
Θα πρέπει πρωτίστως να αναπτυχθούν κοινές ευρωπαϊκές αναφορές και αρχές που θα εφαρµόζονται ανάλογα µε τις εθνικές
συγκεκριµένες συνθήκες και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων των
κρατών µελών.
Οικοδόµηση µιας Ευρώπης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
Είναι ανάγκη να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, βασισµένο
στα εθνικά πλαίσια, το οποίο θα αποτελεί κοινό σηµείο
αναφοράς για την αναγνώριση των προσόντων και των ικανοτήτων. Η αναγνώριση διπλωµάτων και πιστοποιητικών απανταχού
της Ευρώπης είναι ουσιαστική για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
αγοράς εργασίας και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Τα κράτη µέλη
θα πρέπει επίσης να λάβουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να αρθούν
τα εµπόδια στην κινητικότητα και να παρέχεται η απαραίτητη
οικονοµική υποστήριξη, τόσο στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραµµάτων όσο και πέραν αυτών.
3. Έχει σηµειωθεί πρόοδος, µε τη µορφή, λόγου χάρη, της θέσπισης των προγραµµάτων «Erasmus Mundus» και «eLearning»
(«Ηλεκτρονική Μάθηση») και µε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής
συνεργασίας στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
της κατάρτισης και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Παρά την
πρόοδο που έχει επίσης σηµειωθεί σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν
ελλείψεις σε σηµαντικούς τοµείς όπως η περιορισµένη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση. Η µετάβαση στην κοινωνία που
βασίζεται στη γνώση αντιπροσωπεύει αφενός πρόκληση και αφετέρου ευκαιρία για τα νέα κράτη µέλη. Η δέσµευσή τους και η
πείρα τους όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις αντιπροσωπεύει συµβολή στην πρόοδο της ΕΕ στο σύνολό της.
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4. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και ως συµβολή στην υλοποίηση
των στόχων της Λισσαβώνας, θα πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθµός
των µεταρρυθµίσεων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οµοίως, το πρόγραµµα «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»
θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη κατά τη χάραξη των εθνικών πολιτικών. Στο γενικό αυτό πλαίσιο, το Συµβούλιο και η
Επιτροπή υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα που αποδίδουν στο
ρόλο της επόµενης γενιάς προγραµµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα υποβάλλουν
ανά διετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε την
πρόοδο της υλοποίησης του προγράµµατος εργασιών «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας, το
Μάρτιο του 2000, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων διαπίστωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιµέτωπη µε «µια µεγάλη
ποιοτική µεταλλαγή, η οποία προκύπτει από την παγκοσµιοποίηση
και τις προκλήσεις µιας νέας οικονοµίας καθοδηγούµενης από τη
γνώση», και έθεσαν για την ΕΕ έναν σηµαντικό στρατηγικό στόχο:
θα πρέπει έως το 2010 «να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Υπογράµµισαν ότι οι
αλλαγές αυτές όχι µόνο απαιτούν «το ριζικό µετασχηµατισµό της
ευρωπαϊκής οικονοµίας», αλλά και «ένα τολµηρό πρόγραµµα για
τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης».

Οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκονται στο επίκεντρο
της δηµιουργίας και της διάδοσης των γνώσεων, και συνιστούν
καθοριστικό παράγοντα για το δυναµικό καινοτοµίας της κάθε
κοινωνίας. Βρίσκονται εποµένως στον πυρήνα της νέας αυτής δυναµικής, σε αλληλοσυµπλήρωση και συνέργια µε άλλους κοινοτικούς
τοµείς δράσης, όπως η απασχόληση, η κοινωνική ενσωµάτωση, η
έρευνα και η καινοτοµία, ο πολιτισµός και η νεολαία, η πολιτική
για τις επιχειρήσεις, η κοινωνία της πληροφορίας, η οικονοµική
πολιτική και η εσωτερική αγορά. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση
επωφελούνται από τις εξελίξεις στους τοµείς αυτούς και συµβάλλουν µε τη σειρά τους στην ενίσχυση του αντικτύπου που έχουν οι
τελευταίοι. Αναγνωρίζεται συνεπώς ο ρόλος που διαδραµατίζουν τα
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρόλος άρρηκτα συνυφασµένος µε την αίσθηση αυξηµένης ευθύνης καθώς και την ολοένα
και µεγαλύτερη ανάγκη εκσυγχρονισµού και αλλαγών, ιδίως ενόψει
του ιστορικού στόχου διεύρυνσης της Ένωσης.

Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί τον κύριο πόρο της Ένωσης και
έχει πλέον αναγνωρισθεί ότι οι επενδύσεις στον τοµέα αυτόν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης και παραγωγικότητας,
όπως οι επενδύσεις σε κεφάλαια και σε εξοπλισµό. Έχει υπολογισθεί
ότι η αύξηση των µέσων µορφωτικών επιδόσεων του πληθυσµού
κατά ένα έτος έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού
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ανάπτυξης κατά 5 % µεσοπρόθεσµα και κατά 2,5 % επί πλέον
µακροπρόθεσµα (1). Εξ άλλου, έχει ήδη αποδειχθεί ευρύτατα ο
θετικός αντίκτυπος της εκπαίδευσης στην απασχόληση (2), την
υγεία, την κοινωνική ενσωµάτωση και τη ενεργό συµµετοχή στην
κοινωνία.

Για να πετύχει η Ένωση καλύτερες επιδόσεις από τους ανταγωνιστές
της σε µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση, είναι ζήτηµα ύψιστης
προτεραιότητας να γίνουν περισσότερες και ουσιαστικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η διαπίστωση αυτή
αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία εάν ληφθεί υπόψη ότι κατά
τα προσεχή έτη θα πολλαπλασιαστούν οι νέες προκλήσεις που
θέτει η κοινωνία και οικονοµία της γνώσης. Μπροστά στην πιθανή
αύξηση της µέσης διάρκειας ενεργού απασχόλησης και στις διαρκώς ταχύτερες οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές, οι πολίτες θα
υποχρεώνονται όλο και συχνότερα να αναβαθµίζουν συνεχώς τις
δεξιότητες και τα προσόντα τους. Η προαγωγή της απασχολησιµότητας και της κινητικότητας µέσα σε µια ανοικτή ευρωπαϊκή αγορά
εργασίας, που συµπληρώνει την ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών, πρέπει να προέχει και εποµένως να θέτει νέες απαιτήσεις για
την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Εν προκειµένω, έχει ουσιώδη
σηµασία να δηµιουργηθούν στενότερες σχέσεις µεταξύ του εκπαιδευτικού κόσµου και της εργοδοσίας, έτσι ώστε η κάθε πλευρά να
αντιλαµβάνεται καλύτερα τις ανάγκες της άλλης. Παράλληλα, η
βασισµένη στη γνώση κοινωνία γεννά νέες ανάγκες όσον αφορά
την κοινωνική συνοχή, την ενεργό συµµετοχή του πολίτη και την
προσωπική ολοκλήρωση, για την ικανοποίηση των οποίων η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι σε θέση να συµβάλλουν σηµαντικά.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, το
Μάρτιο του 2001, ενέκρινε τρεις στόχους (και 13 συναφείς συγκεκριµένους στόχους) στρατηγικού χαρακτήρα για τα συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης όσον αφορά την ποιότητα, την πρόσβαση και το άνοιγµα στον κόσµο (3). Το Μάρτιο του 2002, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης ενέκρινε ένα πρόγραµµα
εργασιών για την εφαρµογή των στόχων αυτών (4), και ζήτησε
στενότερη συνεργασία στους τοµείς της τριτοβάθµιας και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα εργασιών αποτελεί το
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη των πολιτικών
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κοινοτικό επίπεδο, προκειµένου να
γίνουν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη
«ένα ποιοτικό σηµείο αναφοράς παγκοσµίως έως το 2010».
(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο: «Αποδοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη».
COM(2002) 779 της 10ης Ιανουαρίου 2003 (έγγρ. 5269/03).
(2) Το ύψος της ανεργίας είναι αντιστρόφως ανάλογο µε το µορφωτικό
επίπεδο. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται και µείωση των συναφών οικονοµικών και κοινωνικών δαπανών. Επίσης, το ποσοστό της απασχόλησης
του ενεργού πληθυσµού αυξάνει µε το επίπεδο σπουδών.
(3) Έκθεση του Συµβουλίου (Παιδείας) προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
σχετικά µε τους «συγκεκριµένους µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», (έγγρ. 5980/01)
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/01/st05/05980f1.pdf
(4) Λεπτοµερές πρόγραµµα επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (ΕΕ C
142 της 14.6.2002) http://ue.eu.int/newsroom/
related.asp?BID=75&GRP=4280&LANG=1

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το παρόν κοινό έγγραφο του Συµβουλίου και της Επιτροπής ανταποκρίνεται στο αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης να υποβληθεί, το Μάρτιο του 2004, έκθεση µε θέµα την
εφαρµογή του προγράµµατος εργασιών σχετικά µε τους στόχους (5). Η έκθεση αποτιµά την κατάσταση, εντοπίζει τις προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπισθούν και προτείνει µέτρα που πρέπει
να ληφθούν επειγόντως για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν
τεθεί.

Με δεδοµένο την ανάγκη ολοκλήρωσης των πολιτικών εκπαίδευσης
και κατάρτισης ως συµβολή στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας, η παρούσα κοινή έκθεση εξετάζει επίσης την εφαρµογή
της σύστασης και του σχεδίου δράσης για την κινητικότητα (6), του
ψηφίσµατος του Συµβουλίου για τη δια βίου µάθηση (7) και της
υπουργικής δήλωσης της Κοπεγχάγης (8) σχετικά µε την «προαγωγή
της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». Η έκθεση βασίζεται επίσης στη συνέχεια
που δόθηκε σε µια σειρά ανακοινώσεων της Επιτροπής, ιδίως των
ανακοινώσεων σχετικά µε την ανάγκη να πραγµατοποιηθούν περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό (9), το
ρόλο των πανεπιστηµίων στην Ευρώπη της γνώσης (10), την ανάγκη
να αξιοποιηθεί το επάγγελµα του ερευνητή στην Ευρώπη (11) και τη
σύγκριση των εκπαιδευτικών επιδόσεων της Ευρώπης µε τον υπόλοιπο κόσµο.

ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ

Όπως πρόσφατα επεσήµανε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών, τον Οκτώβριο του 2003 (12), η ανάπτυξη του ανθρώπινου
κεφαλαίου αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση της οικονοµικής µεγέθυνσης στην Ένωση, ιδίως µέσω της αύξησης των
επενδύσεων στην εκπαίδευση και µε καλύτερη συναρµογή µε την
κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης. Επίσης, στις
κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση, που ενέκρινε το
(5) Σηµείο 43 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης, 15 και 16 Μαρτίου 2002 (έγγρ. SN 100/1/02 REV 1).
(6) Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
10ης Ιουλίου 2001, περί της ενδοκοινοτικής κινητικότητας των σπουδαστών, των επιµορφωνοµένων ατόµων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών (ΕΕ L 215 της 9.8.2001) και σχέδιο δράσης
για την κινητικότητα (ΕΕ C 371 της 23.12.2000).
(7) Ψήφισµα του Συµβουλίου της 27.6.2002 για τη δια βίου µάθηση (ΕΕ
C 163 της 9.7.2002).
(8) ∆ήλωση των Υπουργών των αρµόδιων για θέµατα επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της Επιτροπής, που συνήλθαν στην
Κοπεγχάγη στις 29 και 30 Νοεµβρίου του 2002, και η οποία
αφορά την προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (http://europa.eu.int/
comm/education/copenhagen/index_en.html). Βασίζεται σε ψήφισµα
του Συµβουλίου «Παιδείας» της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 για το ίδιο
θέµα (ΕΕ C 13 της 18.1.2003).
(9) Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Αποδοτικές επενδύσεις στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη».
COM(2002) 779 της 10ης Ιανουαρίου 2003 (έγγρ. 5269/03).
(10) Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ο ρόλος των πανεπιστηµίων στην
Ευρώπη της γνώσης» COM(2003) 58 τελικό της 5ης Φεβρουαρίου
2003 (έγγρ. 5355/03).
(11) Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ερευνητές στον ευρωπαϊκό χώρο
έρευνας: ένα επάγγελµα, πληθώρα σταδιοδροµιών». COM(2003) 436
της 18ης Ιουλίου 2003 (έγγρ. 12420/03).
(12) Σηµείο 19 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών, της 16ης και 17ης Οκτωβρίου 2003 (έγγρ. SN 300/03).
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Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2003 (13), αποδίδεται ιδιαίτερη
έµφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δια βίου
µάθησης. Πιο πρόσφατα, στην έκθεση της Ειδικής Οµάδας για την
απασχόληση, της οποίας προεδρεύει ο κ. Wim KOK, τονίζεται ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να µην έχει επιτύχει το 2010 το
φιλόδοξο στόχο που τέθηκε στη Λισσαβώνα και υπογραµµίζεται η
ανάγκη υψηλότερων και αποτελεσµατικότερων επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο.
Η αλλαγή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης συνιστά
µια δυναµική διαδικασία που επιτελείται σε µεσοπρόθεσµο και σε
µακροπρόθεσµο επίπεδο. Ο προβληµατισµός και οι µεταρρυθµίσεις,
που έχουν ήδη δροµολογηθεί στα κράτη µέλη (παρόντα και µελλοντικά) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύουν ότι οι αρµόδιοι για
θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, περιλαµβανοµένων των κοινωνικών εταίρων, ενεργοποιούνται απέναντι στα προβλήµατα µε τα
οποία είναι αντιµέτωποι. Έχουν αναλάβει να προσαρµόσουν τα
συστήµατα και τις προβλέψεις τους έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν
στις προκλήσεις της κοινωνίας και της οικονοµίας της γνώσης. Στο
πλαίσιο αυτό, πρέπει να σηµειωθεί και να ληφθεί υπόψη ότι τα
κράτη µέλη (παρόντα και µελλοντικά), έχουν διαφορετικά σηµεία
αφετηρίας και ότι οι αναλαµβανόµενες µεταρρυθµίσεις αντικατοπτρίζουν διαφορετικές εθνικές πραγµατικότητες και προτεραιότητες.
Μέσα σε δύο µόλις έτη από την υιοθέτηση του προγράµµατος
εργασιών, δεν είναι δυνατή η ακριβής αποτίµηση της προόδου
που έχει πραγµατοποιηθεί. Ωστόσο είναι δυνατό, και µάλιστα ιδιαίτερα σηµαντικό στο παρόν στάδιο, να καταµετρηθεί η απόσταση
που αποµένει να διανυθεί για να γίνουν πραγµατικότητα οι φιλόδοξοι, αλλά και ρεαλιστικοί, στόχοι που έχουν τεθεί από κοινού. Οι
διαθέσιµες εκθέσεις και δείκτες συντείνουν στο ίδιο συµπέρασµα:
για να επιτευχθούν οι στόχοι στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθµός των µεταρρυθµίσεων.
Εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλές αδυναµίες που περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης στην Ένωση. Η κατάσταση καθίσταται ακόµα πιο ανησυχητική εάν αναλογιστούµε ότι ο αντίκτυπος
που θα έχουν οι µεταρρυθµίσεις στα συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης δεν είναι άµεσος και ότι η προθεσµία του 2010 καταφθάνει µε ταχύτητα. Επί πλέον, σε πολλές περιπτώσεις τα µελλοντικά κράτη µέλη έχουν να πραγµατοποιήσουν µεγάλη πρόοδο
όσον αφορά την ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνίας της
γνώσης. Η πλήρης συµµετοχή τους στο πρόγραµµα εργασιών είναι
ουσιώδης και πρέπει να υποστηριχθούν σ' αυτό το εγχείρηµα.
1.1. Έχει γίνει πρόοδος στην ευρωπαϊκή συνεργασία
1.1.1. Πρώτα βήµατα στην εφαρµογή του προγράµµατος
εργασιών
Το πρόγραµµα εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης διαµορφώνει, µε τρόπο περισσότερο
διαρθρωµένο από ό,τι στο παρελθόν, ένα χώρο συνεργασίας 31
ευρωπαϊκών χωρών (14), µε συµµετοχή των ενδιαφερόµενων παραγόντων (εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και ευρωπαϊκοί
κοινωνικοί εταίροι) και των διεθνών οργανώσεων (όπως ο ΟΟΣΑ,
η UNESCO και το Συµβούλιο της Ευρώπης).
(13) Απόφαση του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά µε τις
κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών
µελών (ΕΕ L 197 της 5.8.2003).
(14) Τα 15 κράτη µέλη καθώς και, ύστερα από την υπουργική δήλωση της
Μπρατισλάβα του Ιουνίου 2002, οι 10 χώρες που πρόκειται να προσχωρήσουν στην Ένωση, οι 3 υποψήφιες χώρες και οι 3 χώρες ΕZΕΣ/
ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).
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Οι εργασίες καλύπτουν όλα τα συστήµατα και επίπεδα εκπαίδευσης
και κατάρτισης και λαµβάνονται υπόψη οι νέες πρωτοβουλίες πολιτικής, και ειδικότερα τα προσφάτως εγκριθέντα προγράµµατα
Erasmus Mundus (15) και «eLearning» (Ηλεκτρονική µάθηση) (16),
καθώς και η προώθηση της εκµάθησης ξένων γλωσσών και της
γλωσσικής πολυµορφίας (17).

Από το δεύτερο εξάµηνο του 2001, συγκροτήθηκαν σε διαδοχικά
στάδια οµάδες εργασίας µε αντικείµενο την υλοποίηση των κοινών
στόχων. Αυτό ήταν αναγκαίο για να εντοπιστούν τα θέµατα προτεραιότητας, να γίνει ένας απολογισµός της υπάρχουσας εµπειρίας,
να εκπονηθεί ένας αρχικός κατάλογος δεικτών παρακολούθησης
της προόδου και να διαµορφωθεί η απαραίτητη συναίνεση µεταξύ
των ενδιαφεροµένων µερών. Σ' αυτή τη βάση, οι περισσότερες
οµάδες εργασίας συγκέντρωσαν και επέλεξαν παραδείγµατα ορθών
πρακτικών από τις πολιτικές και τις στρατηγικές που εφαρµόζονται
στις διάφορες χώρες, τα οποία θα µελετηθούν σε µεταγενέστερο
στάδιο, προκειµένου να εντοπισθούν παράγοντες επιτυχίας. Τέτοια
παραδείγµατα θα διαδοθούν ευρέως και θα χρησιµεύσουν ως εργαλείο στήριξης της ανάπτυξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

∆είκτες και ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς («benchmarks») αποτελούν τα κύρια εργαλεία της ανοικτής µεθόδου συντονισµού, τα
οποία είναι σηµαντικά για το πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση
και Κατάρτιση 2010» (18). Οι υπουργοί Παιδείας έκαναν ένα σηµαντικό βήµα το Μάιο του 2003, όταν συµφώνησαν σε πέντε ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς που θα πρέπει να επιτευχθούν έως το
2010, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν ορίζουν εθνικούς στόχους
ούτε υπαγορεύουν αποφάσεις που οφείλουν να λάβουν οι εθνικές
κυβερνήσεις (19). Ορισµένες χώρες εξέφρασαν τα κριτήρια αυτά µε
εθνικούς στόχους, ως συµβολή στην επίτευξη των ευρωπαϊκών
επιπέδων αναφοράς.

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή υπογραµµίζουν την ανάγκη να ενισχυθεί η εθνική δράση στους βασικούς τοµείς του προγράµµατος
εργασιών «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», καθώς και η κοινοτική
δράση για τη στήριξη των εθνικών προσπαθειών, ιδίως µέσω της
ανταλλαγής ορθών πρακτικών.
(15) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος για την
αύξηση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισµικής κατανόησης µέσω της συνεργασίας µε
τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2004-2008) (ΕΕ L 345 της
31.12.2003).
(16) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
∆εκεµβρίου 2003, για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος
(2004-2006) για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών
των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα eLearning) (ΕΕ L 345
της 31.12.2003).
(17) «Προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας.
Σχέδιο δράσης 2004-2006». COM(2003) 449 της 24ης Ιουλίου
2003 (έγγρ. 11834/03).
(18) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών, το Μάρτιο του 2003, τόνισε
ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν «κριτήρια αναφοράς µε στόχο να
εντοπίζονται οι βέλτιστες πρακτικές και να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική και ουσιαστική επένδυση σε ανθρώπινους πόρους».
(19) Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 5ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τα
επίπεδα αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων στην εκπαίδευση και
την κατάρτιση (Benchmarks) (ΕΕ C 134 της 7.6.2003).
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1.1.2. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει κεντρική σηµασία για την
Ευρώπη της γνώσης
Ο τοµέας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης βρίσκεται στο σταυροδρόµι της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτοµίας, άρα συνιστά κεντρικό συντελεστή της οικονοµίας και της κοινωνίας της
γνώσης, και κλειδί για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ο ευρωπαϊκός τοµέας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα
πρέπει εποµένως να επιδιώκει την αριστεία και να καταστεί παγκοσµίως ποιοτικό σηµείο αναφοράς, ώστε να µπορεί ανταγωνίζεται
στα υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων.

Σε ορισµένα βασικά σηµεία, έχει σηµειωθεί ή σχεδιάζεται ουσιαστική πρόοδος, στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια. Κατά
την πρόσφατη σύνοδό τους στο Βερολίνο (20), οι Υπουργοί των
συµµετεχόντων κρατών προσδιόρισαν ορισµένες βραχυπρόθεσµες
προτεραιότητες, µε σκοπό να προωθήσουν τη δυναµική της δηµιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µέχρι
το 2010. Κατ' αρχάς, οι Υπουργοί:

— επιβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της διασφάλισης της ποιότητας σε θεσµικό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και τόνισαν την ανάγκη να
καταρτισθούν στον τοµέα αυτόν κοινά κριτήρια και µεθοδολογίες.

— δεσµεύθηκαν ότι µέχρι το 2005 θα έχουν αρχίσει την εφαρµογή της δοµής των πτυχίων µε δύο κύκλους. Εν προκειµένω,
ανέλαβαν επίσης να εκπονήσουν ένα συνολικό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς προσόντων για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

— υπογράµµισαν τη σηµασία της Σύµβασης της Λισσαβώνας για
την αναγνώριση των προσόντων (21), η οποία θα πρέπει να
επικυρωθεί από όλες τις χώρες που συµµετέχουν στη διαδικασία
της Μπολόνια.

— έθεσαν το στόχο κάθε σπουδαστής που θα αποφοιτά από το
2005 και µετά να λαµβάνει αυτοµάτως και δωρεάν το συµπλήρωµα διπλώµατος.

Οι Υπουργοί τόνισαν επίσης ότι έχει µεγάλη σηµασία να ενισχυθούν
οι συνέργειες µεταξύ του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Τέλος, συµφώνησαν
για την παρακολούθηση της προόδου σε όλες τις συµµετέχουσες
χώρες.
(20) «Πραγµάτωση του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης». Ανακοινωθέν της συνόδου των ευρωπαίων υπουργών για θέµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Βερολίνο, στις 19 Σεπτεµβρίου 2003.
(21) Σύµβαση σχετικά µε την αναγνώριση των τίτλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο.
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Χωρίς να υποτιµάται η σηµασία αυτής της προόδου, θα πρέπει να
έχουµε υπόψη ότι ο ρόλος που αποδίδει η στρατηγική της Λισσαβώνας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση υπερβαίνει κατά πολύ το πρόγραµµα διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ξεκίνησε µε τη δήλωση
της Μπολόνια. Ο ρόλος των πανεπιστηµίων (22) αφορά κλάδους
ποικίλους και ζωτικούς, όπως η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και
των µελλοντικών ερευνητών, η κινητικότητά τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θέση του πολιτισµού, της επιστήµης και των
ευρωπαϊκών αξιών στον κόσµο, το άνοιγµα προς τις επιχειρήσεις,
τις περιφέρειες και την κοινωνία γενικότερα, η ενσωµάτωση των
κοινωνικών διαστάσεων και της αγωγής του πολίτη στα προγράµµατα σπουδών. Με την ανακοίνωσή της «Ο ρόλος των πανεπιστηµίων στην Ευρώπη της γνώσης» (23), η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση µε όλους τους παράγοντες της πανεπιστηµιακής κοινότητας,
µε αντικείµενο κεντρικά ζητήµατα όπως η χρηµατοδότηση, η ποικιλία των ιδρυµάτων όσον αφορά τις λειτουργίες και τις προτεραιότητές τους, η δηµιουργία κέντρων αριστείας, η ελκυστικότητα των
σταδιοδροµιών ή η εργασία µέσω δικτύων. Η Επιτροπή θα ανακοινώσει τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις της σχετικά µε την
ευρωπαϊκή τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το πρώτο εξάµηνο του
2004.
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Επίσης, καταρτίστηκε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας, που περιλαµβάνει έναν κοινό πυρήνα κριτηρίων
και δεικτών ποιότητας. Τέθηκαν οι βάσεις για τη δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων, προκειµένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα. Τέλος, αναπτύχθηκε ένα
σχέδιο κοινών ευρωπαϊκών αρχών για την επικύρωση των ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης.

Παρά τις σηµαντικές αυτές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και τις
σοβαρές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε εθνικό επίπεδο για
τη βελτίωση των χαρακτηριστικών και της εικόνας των επαγγελµατικών σπουδών, η ποιότητα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης χαρακτηρίζεται από έντονες διαφορές σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Παράλληλα, πολλοί τοµείς αντιµετωπίζουν έλλειψη εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού µε τα κατάλληλα προσόντα. Απαιτείται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειµένου να
καταστούν η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση εξίσου ελκυστικές µε τη γενική εκπαίδευση για τους νέους. Η δυναµική που
έχει ήδη δηµιουργηθεί πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους
παράγοντες σε όλα τα επίπεδα, περιλαµβανοµένων των κοινωνικών
εταίρων, που φέρουν από κοινού την ευθύνη για την πραγµάτωση
των στόχων της Λισσαβώνας στο συγκεκριµένο τοµέα.

1.1.3. Τα πρώτα συγκεκριµένα αποτελέσµατα από την εφαρµογή
της ∆ήλωσης της Κοπεγχάγης
Τα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας, εφόσον εφοδιάζουν τα άτοµα µε τις ικανότητες και τα προσόντα που ανταποκρίνονται στις ταχέως εξελισσόµενες ανάγκες της
αγοράς εργασίας. Λόγω της ποικιλοµορφίας και της εξειδίκευσης
των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην
Ευρώπη, οι προκλήσεις είναι ιδιαίτερες όσον αφορά τη διαφάνεια,
την ποιότητα και την αναγνώριση προσόντων και τίτλων. Ειδικότερα, τα επίπεδα κινητικότητας στην επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση παραµένουν χαµηλά σε σχέση µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Η ∆ήλωση της Κοπεγχάγης, την οποία ενέκριναν το Νοέµβριο του
2002 οι Υπουργοί 31 ευρωπαϊκών χωρών, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί
εταίροι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έδωσε νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα αυτόν, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αυτά τα ζητήµατα στην προοπτική της δια βίου µάθησης. Ο
πρώτος χρόνος εντατικής συνεργασίας απέφερε συγκεκριµένα προκαταρκτικά αποτελέσµατα. Το ∆εκέµβριο του 2003 (24) η Επιτροπή
υπέβαλε πρόταση σχετικά µε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη
διαφάνεια των προσόντων και ικανοτήτων (το νέο ευρωπαϊκό
βιβλιάριο κατάρτισης, «Europass»), το οποίο εξορθολογίζει τα
υπάρχοντα εργαλεία. Η πρόταση αυτή θα εξετασθεί από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τους προσεχείς µήνες.
(22) Ως «πανεπιστήµιο» νοείται οιοσδήποτε τύπος ιδρύµατος τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, που προσφέρει προσόντα ή διπλώµατα του επιπέδου αυτού, οιαδήποτε ονοµασία και αν έχουν τα ιδρύµατα αυτά στα κράτη µέλη.
(23) Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ο ρόλος των πανεπιστηµίων στην
Ευρώπη της γνώσης» COM(2003) 58 τελικό, 5 Φεβρουαρίου 2003
(έγγρ. 5355/03).
(24) Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ένα ενιαίο πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass) COM(2003) 796 final της
17ης ∆εκεµβρίου 2003 (έγγρ. 5032/04).

1.1.4. Πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο και η ποιότητα της
κινητικότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
Οι εθνικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρµογής της
σύστασης σχετικά µε την κινητικότητα (25) απεικονίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη µέλη για την προώθηση της
κινητικότητας, µεταξύ άλλων µέσω της εξάλειψης των εµποδίων
(διοικητικής ή νοµικής φύσης). Εν τούτοις, λίγα µόνο κράτη
µέλη έχουν σαφώς ορισµένες στρατηγικές για την κινητικότητα ή
υπηρεσίες συντονισµού, οι οποίες θα πρέπει να χρησιµεύσουν ως
παραδείγµατα καλής πρακτικής σε άλλα κράτη µέλη για την ανάπτυξη δοµών κινητικότητας.

Παρά τη σταθερή βελτίωση, τόσο εντός όσο και εκτός κοινοτικών
προγραµµάτων, ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχουν στην κινητικότητα εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισµένος. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία, που αφορούν µόνο κοινοτικά προγράµµατα, ο αριθµός
των φοιτητών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ERASMUS ανέρχεται σε 120 000 κατ' έτος (δηλαδή λιγότερο του 1 % του φοιτητικού πληθυσµού).

Το επίπεδο συµµετοχής στο επίπεδο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών είναι
ακόµη ανεπαρκέστερο: το 2002, µόνο 40 000 περίπου άτοµα
πήραν µέρος σε ένα σχέδιο κινητικότητας που χρηµατοδοτήθηκε
στο πλαίσιο του προγράµµατος LEONARDO DA VINCI και περίπου 55 000 εκπαιδευτικοί — κάθε επιπέδου — χρησιµοποίησαν
υποτροφίες κινητικότητας του προγράµµατος COMENIUS.
(25) Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη συνέχεια που δίδεται στη σύσταση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουλίου
2001, «για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των επιµορφωνοµένων ατόµων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των
εκπαιδευτών». COM(2004) 21 της 23ης Ιανουαρίου 2004) (έγγρ.
5780/04).
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Μεταξύ των αιτίων αυτής της ανεπάρκειας περιλαµβάνεται η διατήρηση — παρά τις πρόσφατες προόδους — διάφορων εµποδίων
νοµικού και διοικητικού χαρακτήρα, ιδίως σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία, τη φορολογία, και την αναγνώριση περιόδων
σπουδών, διπλωµάτων και πτυχίων, για ακαδηµαϊκούς ή άλλους
λόγους. Επί πλέον, η έλλειψη χρηµατοδότησης και το ελλιπές
οργανωτικό πλαίσιο εξακολουθούν να κωλύουν την κινητικότητα
των σπουδαστών και ακόµη περισσότερο των νέων σε κατάρτιση
καθώς και των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών.

30.4.2004

1.2.2. Ανεπάρκεια πτυχιούχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
Για να µπορέσει να καταστεί ανταγωνιστική στην οικονοµία της
γνώσης, η ΕΕ χρειάζεται επαρκή αριθµό πτυχιούχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε προσόντα κατάλληλα προσαρµοσµένα στις
ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας και της αγοράς εργασίας. Η
καθυστέρηση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχει επιπτώσεις στην
τριτοβάθµια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά µέσο όρο, το 23 % των
ανδρών και το 20 % των γυναικών, ηλικίας 25 έως 64 ετών, είναι
πτυχιούχοι της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο αριθµός αυτός είναι
κατά πολύ µικρότερος από τον αντίστοιχο για την Ιαπωνία (36 %
των ανδρών και 32 % των γυναικών) και τις Ηνωµένες Πολιτείες
(37 % του συνόλου του πληθυσµού).

1.2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προλάβει τους βασικούς
ανταγωνιστές της
Σύµφωνα µε πρόσφατες αναλύσεις (26), η Ευρωπαϊκή Ένωση στο
σύνολό της υστερεί σε σχέση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και την
Ιαπωνία όσον αφορά το επίπεδο των επενδύσεων (27) στην οικονοµία της γνώσης, παρότι σε ορισµένα κράτη µέλη τα επίπεδα είναι
παρόµοια ή και µεγαλύτερα από ό,τι στις δύο αυτές χώρες. Όσον
αφορά τις επιδόσεις (28) στη βασισµένη στη γνώση οικονοµία, η ΕΕ
υστερεί επίσης έναντι των ΗΠΑ, αλλά υπερτερεί της Ιαπωνίας. Κατά
τα τελευταία πέντε έτη της δεκαετίας του '90 η κατάσταση βελτιώθηκε κάπως, αλλά η Ένωση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές
της για να εξαλειφθεί η διαφορά µε τις ΗΠΑ έως το 2010.

1.2.1. Έλλειψη επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας κάλεσε τα κράτη µέλη
να «αυξήσουν κάθε έτος σηµαντικά τις επενδύσεις ανά κάτοικο στο
ανθρώπινο δυναµικό». Το 2000 οι συνολικές δηµόσιες δαπάνες για
την παιδεία, ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, ανήλθαν στο 4,9 % στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε ποσοστό συγκρίσιµο µε το αντίστοιχο των Ηνωµένων Πολιτειών (5 %) και µεγαλύτερο από το
αντίστοιχο ποσοστό της Ιαπωνίας (3,6 %).

Η ΕΕ πάσχει από την έλλειψη επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα,
ιδίως στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και στη συνεχή κατάρτιση,
πράγµα το οποίο εν µέρει αντικατοπτρίζει τις διαφορές των
δοµών χρηµατοδότησης της παιδείας. Σε σύγκριση µε την ΕΕ, οι
ιδιωτικές επενδύσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι τέσσερις φορές
µεγαλύτερες στις Ηνωµένες Πολιτείες (2,2 % του ΑΕγχΠ έναντι
0,6 %) και δύο φορές µεγαλύτερες στην Ιαπωνία (1,2 %). Επί
πλέον, οι δαπάνες ανά σπουδαστή στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι
µεγαλύτερες από τις δαπάνες στη µεγάλη πλειοψηφία των χωρών
της ΕΕ, για όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η
διαφορά είναι εντονότερη στην τριτοβάθµια εκπαίδευση: οι Ηνωµένες Πολιτείες δαπανούν περίπου δύο έως και πέντε φορές περισσότερο ανά σπουδαστή από ό,τι οι χώρες της Ένωσης.
(26) Προς έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, Βασικά στοιχεία 2003-2004.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας.
(27) Ο σύνθετος δείκτης επενδύσεων περιλαµβάνει επί µέρους δείκτες σχετικά µε τις επενδύσεις σε Ε&Α, τον αριθµό των ερευνητών στην επιστήµη και τεχνολογία, τα διδακτορικά κατά κεφαλή, τις εκπαιδευτικές
επενδύσεις, τη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη διαµόρφωση του ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου.
(28) Ο σύνθετος δείκτης επιδόσεων περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: συνολική
παραγωγικότητα εργασίας, επιστηµονικές και τεχνολογικές επιδόσεις,
ηλεκτρονικό εµπόριο και εκπαιδευτικά επίπεδα.

1.2.3. Η Ένωση προσελκύει λιγότερα ταλέντα από ό,τι οι
ανταγωνιστές της
Οι υπουργοί Παιδείας έθεσαν ως στόχο να καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση «τον ελκυστικότερο προορισµό των σπουδαστών, των
πανεπιστηµιακών και των ερευνητών των άλλων περιφερειών του
κόσµου» (29). Παρότι η Ένωση, µαζί µε τις Ηνωµένες Πολιτείες,
αποτελεί τη µόνη περιφέρεια του κόσµου µε απολογισµό κινητικότητας καθαρά θετικό ως αποδέκτης, το µεγάλο µέρος των σπουδαστών από την Ασία και τη Νότια Αµερική προτιµά τις Ηνωµένες
Πολιτείες. Μέχρι πρόσφατα, οι ευρωπαίοι φοιτητές στις Ηνωµένες
Πολιτείες ήταν δύο φορές πολυπληθέστεροι από ό,τι οι αµερικανοί
σπουδαστές που µεταβαίνουν για σπουδές στην Ευρώπη. Οι ευρωπαίοι σπουδαστές στην Αµερική έχουν γενικά ως στόχο τους την
απόκτηση πλήρους πτυχίου του πανεπιστηµίου υποδοχής, συνήθως
σε προχωρηµένο επίπεδο και στους επιστηµονικούς και τεχνολογικούς τοµείς. Οι αµερικανοί σπουδαστές έρχονται στην Ευρώπη
γενικά για σύντοµη χρονική περίοδο, στο πλαίσιο των σπουδών
τους για την απόκτηση διπλώµατος του πανεπιστηµίου προέλευσης,
το συχνότερο σε όχι και τόσο προχωρηµένο στάδιο των σπουδών
τους και στην πλειονότητά τους είναι σπουδαστές των ανθρωπιστικών ή των κοινωνικών επιστηµών.

Η ΕΕ «παράγει» περισσότερους πτυχιούχους και διδάκτορες στις
θετικές επιστήµες και τις τεχνολογικές σπουδές από ό,τι οι Ηνωµένες Πολιτείες ή η Ιαπωνία (25,7 % του συνολικού αριθµού των
πτυχιούχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ένωση έναντι
21,9 % και 17,2 % στην Ιαπωνία και στις Ηνωµένες Πολιτείες
αντίστοιχα). Παράλληλα, το ποσοστό των ερευνητών σε σχέση µε
τον ενεργό πληθυσµό είναι πολύ µικρότερο στην Ένωση (5,4 ερευνητές ανά 1 000 το 1999) από ό,τι στις Ηνωµένες Πολιτείες (8,7)
ή στην Ιαπωνία (9,7), και ιδίως στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό
οφείλεται στο ότι οι ερευνητές αποφασίζουν να αλλάξουν επάγγελµα (30) (η διαπίστωση αφορά περίπου 40 % των νέων κατόχων
διδακτορικών). Επί πλέον, η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας είναι πολύ
πιο περιορισµένη για τους ερευνητές, οι οποίοι εγκαταλείπουν την
Ένωση για να συνεχίσουν τη σταδιοδροµία τους αλλού, και κυρίως
στις ΗΠΑ, όπου βρίσκουν καλύτερες συνθήκες σταδιοδροµίας και
εργασίας.
(29) Λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών σχετικά µε την παρακολούθηση της
υλοποίησης των στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
στην Ευρώπη (ΕΕ C 142 της 14.6.2002).
(30) Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ερευνητές στον ευρωπαϊκό χώρο
έρευνας: ένα επάγγελµα, πληθώρα σταδιοδροµιών». COM(2003) 436
της 18ης Ιουλίου 2003 (έγγρ. 12420/03).
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1.3. Συνεχίζουν να ηχούν πολλοί κώδωνες κινδύνου
Μολονότι η ΕΕ ως σύνολο έχει πραγµατοποιήσει ικανοποιητική
πρόοδο σε διάφορους τοµείς, η ανάλυση της κατάστασης υπογραµµίζει σηµαντικά ελλείµµατα σε άλλους τοµείς, που θα πρέπει να
καλυφθούν για να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι (31):

1.3.1. Η πρόωρη εγκατάλειψη των σχολικών σπουδών είναι
ακόµη υπερβολικά υψηλή
Η Ένωση έχει θέσει την καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας ως
µια από τις προτεραιότητές της. Το 2002, σχεδόν το 20 % των
νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών είχαν πρόωρα εγκαταλείψει το σχολείο, καταλήγοντας στο περιθώριο της κοινωνίας της γνώσης (το
αντίστοιχο ποσοστό στις προσχωρούσες χώρες φθάνει το 8,4 %). Οι
υπουργοί Παιδείας συµφώνησαν στο στόχο να µειωθεί το ποσοστό
αυτό στο 10 % έως το 2010. Παρά την ήδη σηµειωθείσα πρόοδο,
που δίνει έδαφος για αισιόδοξες προοπτικές, τα περισσότερα κράτη
µέλη πρέπει να εµµείνουν στις προσπάθειές τους να υλοποιήσουν
πλήρως το στόχο.

1.3.2. Εξαιρετικά περιορισµένη παρουσία των γυναικών στους
τοµείς των θετικών επιστηµών και των τεχνολογικών
σπουδών
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, το Μάρτιο 2001,
τόνισε την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι νέοι, και ιδίως οι νέες
γυναίκες, να δείξουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους τοµείς και
τις σταδιοδροµίες των θετικών επιστηµών και των τεχνολογικών
σπουδών. Ένα µεγάλο µέρος της ερευνητικής ικανότητας και της
ικανότητας καινοτοµίας της Ένωσης θα εξαρτηθεί από το θέµα
αυτό. Το Συµβούλιο έθεσε δύο στόχους: την αύξηση κατά 15 %
έως το 2010 του αριθµού των σπουδαστών στους τοµείς αυτούς
και τη µείωση των ανισοτήτων µεταξύ ανδρών και γυναικών. Παρότι
ο πρώτος στόχος έχει µεγαλύτερες πιθανότητες να επιτευχθεί, ο
δεύτερος θα απαιτήσει σηµαντικές προσπάθειες: την παρούσα
στιγµή στις χώρες της Ένωσης υπάρχουν περίπου δύο έως τέσσερις
φορές περισσότεροι άνδρες από ό,τι γυναίκες στους τοµείς των
θετικών επιστηµών και των τεχνολογικών σπουδών.

1.3.3. Ολοκλήρωση ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Η ολοκλήρωση ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχει όλο και
περισσότερη σηµασία, όχι µόνο για την επιτυχή είσοδο στην αγορά
εργασίας, αλλά και για τη δυνατότητα πρόσβασης των σπουδαστών
στις ευκαιρίες µάθησης και κατάρτισης που προσφέρει η τριτοβάθµια εκπαίδευση. Εποµένως, τα κράτη µέλη συµφώνησαν ότι µέχρι το
2010 τουλάχιστον το 85 % των ατόµων ηλικίας 22 ετών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Το επίπεδο ολοκλήρωσης ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
στην Ένωση έφθασε 76 % το 2002. Μαζί µε τις προσχωρούσες
χώρες, όπου το ποσοστό αυτό φθάνει το 90 %, βελτιώνεται ελαφρά
ο ευρωπαϊκός µέσος όρος, σε 78,8 %. Εάν διατηρηθούν οι σηµε(31) Βασίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα δεδοµένα (2000, 2001,
2002). Βλ. το Στατιστικό Παράρτηµα και, για περιεκτικότερα στοιχεία,
το έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής [SEC(2004) 73].
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ρινές τάσεις, τα κράτη µέλη βρίσκονται σε καλό δρόµο για την
επίτευξη του στόχου το 2010.

1.3.4. Περίπου το 20 % των νέων δεν αποκτούν τις βασικές
δεξιότητες
Όλοι πρέπει να αποκτούν ένα ελάχιστο υπόβαθρο εφοδίων για να
µπορούν να µάθουν, να εργαστούν και να πετύχουν την προσωπική
τους ολοκλήρωση στην κοινωνία και την οικονοµία της γνώσης.
Και όµως, στον θεµελιώδη τοµέα της ανάγνωσης, ο ΟΟΣΑ υπολόγισε (32) ότι, το 2000, το 17,2 % των νέων ηλικίας κάτω των 15
ετών στα σηµερινά κράτη µέλη της ΕΕ, έφθαναν στο ελάχιστο µόνο
επίπεδο ικανότητας. Η Ένωση απέχει ακόµη πολύ από το στόχο
που έχουν θέσει τα κράτη µέλη, δηλαδή τη µείωση του ποσοστού
αυτού κατά 20 % έως το 2010.
Όσον αφορά τον αριθµό διδασκόµενων ξένων γλωσσών ανά µαθητή
στη γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, διαπιστώνεται µια ελαφρά
αύξηση: από 1,2 ξένες γλώσσες ανά µαθητή στις αρχές της δεκαετίας του '90 ο µέσος όρος αυξήθηκε σε 1,5 το 2000. Μένει ακόµη
να γίνουν πολλά µέχρι να επιτευχθεί ο στόχος που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης το Μάρτιο του 2002, δηλαδή
να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι µαθητές/ σπουδαστές να µαθαίνουν
τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες. Πάντως, αυτό το αποτέλεσµα δεν
δίνει ενδείξεις για την πραγµατική ποιότητα της διδασκαλίας και
της µάθησης των γλωσσών. Για να συµπληρωθεί αυτό το κενό, η
Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, επεξεργάζεται έναν
δείκτη γλωσσικών ικανοτήτων, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Βαρκελώνης.

1.3.5. Ανεπαρκής συµµετοχή των ενηλίκων στη δια βίου µάθηση
Σε µία κοινωνία που βασίζεται στη γνώση, τα άτοµα θα πρέπει να
ενηµερώνονται και να βελτιώνουν τις δεξιότητες και τα προσόντα
τους συνεχώς. Η ανάλυση των εισηγήσεων που υπέβαλαν τα κράτη
µέλη, στο πλαίσιο της συνέχειας που δόθηκε στο ψήφισµα του
Συµβουλίου σχετικά µε τη δια βίου µάθηση (33), επιβεβαιώνει την
πρόοδο αλλά και τις αδυναµίες που έχουν ήδη διαπιστωθεί στο
πλαίσιο της ανάλυσης των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση (34) καθώς και στην πρόσφατη έκθεση της Ειδικής Οµάδας
για την απασχόληση. Σε πολλές χώρες ορισµένα στάδια της αλυσίδας της εκπαίδευσης και της δια βίου µάθησης δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς (35).
Οι ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν είναι συχνά το προϊόν µιας
προσέγγισης που εµπνέεται υπέρµετρα από τις απαιτήσεις της απασχολησιµότητας ή που εµµένει αποκλειστικά στη διάσωση όσων δεν
ολοκλήρωσαν τη βασική εκπαίδευση. Όλα αυτά είναι απολύτως
δικαιολογηµένα, αλλά δεν αποτελούν από µόνα τους µια πραγµατικά ολοκληρωµένη, συνεκτική και προσπελάσιµη για όλους στρατηγική δια βίου µάθησης.
(32) Αποτελέσµατα της έρευνας PISA (ΟΟΣΑ, 2000).
(33) Πρόκειται για τις εθνικές εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή του ψηφίσµατος για την εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να συµβουλευτούν σύνοψη τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/et_2010_fr.html
(34) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο «Σχέδιο κοινής έκθεσης
για την απασχόληση, 2003/2004». COM(2004) 24 της 21ης Ιανουαρίου 2004 (έγγρ. 5620/04).
(35) Ιδίως όσον αφορά το συντονισµό όλων των ενδιαφερόµενων µερών, την
ανάπτυξη ευέλικτων διαδροµών µάθησης και της επικοινωνίας µεταξύ
των διαφόρων συστηµάτων και πλαισίων µάθησης, την φιλοσοφία διαρκούς µάθησης από νεαρή κιόλας ηλικία, τις συµπράξεις δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα και τη µάθηση στο χώρο εργασίας.
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Ο στόχος να αυξηθεί στο 12,5 % το ποσοστό συµµετοχής των
ενηλίκων στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση απαιτεί ιδιαίτερη
προσοχή στα περισσότερα (σηµερινά και µελλοντικά) κράτη µέλη.
Το 2002, το ποσοστό συµµετοχής στην Ένωση εκτιµάται σε 8,5 %,
δηλαδή µόνο 0,1 % παραπάνω σε σχέση µε το 2001, και µόνο σε
5 % για τις προσχωρούσες χώρες. Μάλιστα ο αριθµός αυτός, που
παρουσίαζε σταθερά αύξηση από τα µέσα της δεκαετίας του '90,
έχει παραµείνει στάσιµος κατά τα τέσσερα τελευταία έτη.

1.3.6. ∆ιαφαίνεται πιθανή έλλειψη ειδικευµένων εκπαιδευτικών
και εκπαιδευτών
Κατά µέσο όρο, το 27 % των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης και το 34 % της δευτεροβάθµιας είναι ηλικίας άνω
των 50 ετών. Έως το 2015, υπολογίζεται ότι πάνω από ένα εκατοµµύριο εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση θα πρέπει να προσληφθούν και κατά συνέπεια να εκπαιδευτούν. Αυτή η µαζική ανανέωση του εκπαιδευτικού δυναµικού
στις περισσότερες χώρες αποτελεί συγχρόνως µια σηµαντική πρόκληση όσο και µια µεγάλη ευκαιρία.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αφθονία υποψηφίων για το επάγγελµα αυτό
και ορισµένα κράτη κινδυνεύουν να αντιµετωπίσουν σηµαντική
έλλειψη ειδικευµένων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, όπως υπογράµµισε πρόσφατα ο ΟΟΣΑ (36). Η ανησυχητική αυτή κατάσταση
εγείρει το ζήτηµα της δυνατότητας να προσελκυσθούν και να
παραµείνουν στο επάγγελµα αυτό οι περισσότερο ταλαντούχοι,
καθώς και το ζήτηµα της ανάγκης για συνεχή κατάρτιση υψηλής
ποιότητας, που θα προετοιµάζει τους εκπαιδευτικούς για νέους
ρόλους.

30.4.2004

2.1. Επικέντρωση των µεταρρυθµίσεων και των επενδύσεων
στους βασικούς τοµείς
Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου (37), τα κράτη µέλη συµφώνησαν για «ενίσχυση της
διαρθρωµένης συνεργασίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου
κεφαλαίου και την εξασφάλιση µιας τακτικής διαδικασίας παρακολούθησης για τα αποτελέσµατα ως µέρους του προγράµµατος
εργασιών για τις επακόλουθες εργασίες σχετικά µε τους στόχους
των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης». Οι αναγκαίοι πόροι
για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και η αποτελεσµατικότητά
τους θα πρέπει να αποτελέσουν ζήτηµα προτεραιότητας κατά τις
συζητήσεις µεταξύ υπουργών στο κοινοτικό επίπεδο, στα πλαίσια
της εφαρµογής του προγράµµατος εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη µέλη
και η Επιτροπή θα πρέπει να αναλογιστούν σε ποιους τοµείς είναι
επιτακτικότερη η ανάγκη συνεργασίας.

Οι ενέργειες που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«Οικονοµικά της εκπαίδευσης», την οποία δροµολόγησε η Επιτροπή, θα συντελέσουν στην ενίσχυση του προβληµατισµού αυτού,
ιδίως σε ό,τι αφορά τον εντοπισµό των τοµέων και των οµάδων
όπου οι επενδύσεις θα είναι παραγωγικότερες. Υπάρχει επίσης µια
χρήσιµη συναγωγή µελετών και αναλύσεων από διεθνείς οργανισµούς (όπως ο ΟΟΣΑ) που θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως,
έτσι ώστε η Ένωση να αντλήσει ιδέες από τις ορθές πρακτικές σε
διεθνές επίπεδο.

2.1.1. Αποτελεσµατική ενεργοποίηση των αναγκαίων πόρων

ΜΕΡΟΣ II: OI ΤΡΕΙΣ ΜΟΧΛΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Οι παραπάνω διαπιστώσεις επισηµαίνουν την επείγουσα ανάγκη να
γίνουν µεταρρυθµίσεις καθώς και να συνεχιστεί η στρατηγική της
Λισσαβώνας, αλλά µε αποφασιστικότερο τρόπο. Οι στόχοι για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση που καθορίστηκαν στο λεπτοµερές
πρόγραµµα εργασιών του 2002 εξακολουθούν να ισχύουν στο
ακέραιο για τα ερχόµενα χρόνια· θα πρέπει βέβαια να είναι αρκετά
ευέλικτοι ούτως ώστε να προσαρµόζονται στις µεταβαλλόµενες
ανάγκες. Ο εντοπισµός των τοµέων που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη
δράσης ανάλογα µε την εθνική τους κατάσταση και υπό το πρίσµα
των κοινών στόχων, αποτελεί ευθύνη των κρατών µελών. Προκειµένου ωστόσο να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών µελών, θα
πρέπει ενεργοποιηθούν παράλληλα και χωρίς καθυστέρηση οι εξής
τρεις µοχλοί:

— η επικέντρωση των µεταρρυθµίσεων και των επενδύσεων στα
βασικά σηµεία,

— η πραγµάτωση της δια βίου εκπαίδευσης,

— η οριστική οικοδόµηση µιας Ευρώπης της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης.
(36) «Ματιές στην εκπαίδευση: οι δείκτες του ΟΟΣΑ» (έκδοση 2003).

Στην παρούσα οικονοµική και δηµοσιονοµική κατάσταση, τα επιχειρήµατα υπέρ της «ουσιαστικής αύξησης» των επενδύσεων σε
ανθρώπινους πόρους την οποία επεζήτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας είναι σοβαρότερα από ποτέ, ιδίως διότι η
αύξηση αυτή θα καθορίσει τη µελλοντική ανάπτυξη καθώς και
την κοινωνική συνοχή. Με βάση τους γενικούς προσανατολισµούς
των οικονοµικών πολιτικών για την περίοδο 2003-2005 (38) και τις
κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση, θα πρέπει να
ληφθούν δραστικά µέτρα για την προώθηση των επενδύσεων στη
γνώση, βελτιώνοντας µεταξύ άλλων την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πέραν
αυτού, οι δαπάνες σε ανθρώπινο κεφάλαιο δεν θα πρέπει να θεωρούνται κόστος αλλά επένδυση. Η απαραίτητη αύξηση των πόρων
θα πρέπει να προέλθει από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα
ταυτόχρονα, οι δε ρόλοι και ευθύνες µεταξύ των διαφόρων συντελεστών θα πρέπει να προσδιοριστούν µε ακρίβεια, συνεκτιµωµένων
των εθνικών συστηµάτων και καταστάσεων. Η απαιτούµενη αύξηση
θα πρέπει να συνδυαστεί µε αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων,
συν τοις άλλοις και µε επικέντρωση των επενδύσεων σε τοµείς που
αποδίδουν υψηλότερη ποιότητα και συνάφεια, καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, καθώς και µε επιδίωξη επενδύσεων που βασίζονται στις ανάγκες των ατόµων.
(37) Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε
την «Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου για την κοινωνική συνοχή
και την ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης» (ΕΕ C 295 της
5.12.2003).
(38) Σύσταση του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 για τους γενικούς
προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και
της Κοινότητας (για την περίοδο 2003 έως 2005) (ΕΕ L 195 της
1.12.2003).
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Σε εθνικό επίπεδο
— Υψηλότερες δηµόσιες επενδύσεις σε ορισµένους βασικούς τοµείς:
στο πλαίσιο των υπαρχόντων δηµοσιονοµικών περιορισµών µπορούν να γίνουν στοχοθετηµένες αυξήσεις των δηµόσιων επενδύσεων· αυτό µπορεί να γίνει µε τη µείωση των θυλάκων αναποτελεσµατικότητας και µε τη δέουσα επαναδιοχέτευση των υφισταµένων πόρων προς την εκπαίδευση και την κατάρτιση,
— µεγαλύτερη συνεισφορά του ιδιωτικού τοµέα, ιδίως στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, την κατάρτιση των ενηλίκων και την συνεχή
επαγγελµατική κατάρτιση. Σε εκείνους τους τοµείς στους οποίους οι δηµόσιες αρχές πρέπει να διατηρούν απαραµείωτο τον
ρόλο τους, προκειµένου µάλιστα να εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συµβολή του ιδιωτικού τοµέα µέσω δράσεων ενθάρρυνσης, δεδοµένων των απαιτήσεων της κοινωνίας της γνώσης
και των περιορισµών των κρατικών προϋπολογισµών. Πιο συγκεκριµένα, η αύξηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα θα
πρέπει να αντικατοπτρίζει την ισότιµη σύµπραξη εργοδοτών και
εργαζοµένων στην ανάπτυξη ικανοτήτων.
Σε κοινοτικό επίπεδο
Η κοινοτική χρηµατοδότηση, και δη τα διαρθρωτικά ταµεία και η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (39) θα πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν περισσότερο υπέρ της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν περισσότερο
τα µέσα αυτά για επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,
λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους που τέθηκαν µε τη στρατηγική
της Λισσαβώνας.
2.1.2. Πώς θα καταστεί ελκυστικότερο το επάγγελµα του
εκπαιδευτικού/του εκπαιδευτή
Η επιτυχία των επιχειρουµένων µεταρρυθµίσεων εξαρτάται άµεσα
από τα κίνητρα και την ποιότητα των εργαζοµένων στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση. Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα πρέπει, όταν
χρειάζεται, και σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτικές, να
εφαρµόζουν µέτρα που καθιστούν ελκυστικότερο το επάγγελµα του
εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτή, στα οποία συγκαταλέγονται
ενέργειες για να προσελκυστούν στο επάγγελµα οι πλέον ταλαντούχοι του επαγγέλµατος και να παραµείνουν σε αυτό, µε την
προσφορά, µεταξύ άλλων, ελκυστικών εργασιακών συνθηκών και
κατάλληλων δοµών σταδιοδροµίας και εξέλιξης. Θα πρέπει επίσης
να είναι προετοιµασµένοι για τους µεταβαλλόµενους ρόλους τους
στην κοινωνία της γνώσης και στη µεταρρύθµιση των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη θα πρέπει
— ανάλογα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική — να δώσουν
µονιµότερο χαρακτήρα την συνεχή κατάρτιση για το εκπαιδευτικό
προσωπικό ώστε να το καταστήσουν ικανό να αντιµετωπίσει αυτές
τις προκλήσεις.
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των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι νέες ανάγκες στον
τοµέα της εκπαίδευσης και της δια βίου µάθησης απαιτούν ριζικές
µεταρρυθµίσεις καθώς και την εφαρµογή πραγµατικά συνολικών,
συνεκτικών και συντονισµένων εθνικών στρατηγικών, οι οποίες θα
λαµβάνουν υπόψη τα ευρωπαϊκά πλαίσια.
Πιο συγκεκριµένα, οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν
στους ακόλουθους τοµείς:
Εφοδιασµός όλων των πολιτών µε τις βασικές ικανότητες που
χρειάζονται
Η προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση του καθενός, η κοινωνική
και επαγγελµατική του ένταξη και οιαδήποτε συνακόλουθη µάθηση
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την απόκτηση δέσµης βασικών
ικανοτήτων µέχρι τα τέλη της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης.
Η δέσµη αυτή, για την οποία τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα, θα
µπορούσε να περιλαµβάνει τη συνεννόηση στη µητρική γλώσσα και
σε ξένες γλώσσες, τις βασικές γνώσεις µαθηµατικών και τις βασικές
επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις, τις δεξιότητες στον τοµέα
της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), τη
µεθοδολογία της απόκτησης γνώσεων, την ικανότητα ανάπτυξης
διαπροσωπικών σχέσεων και συµµετοχής στην κοινωνία των πολιτών, το επιχειρηµατικό πνεύµα και τις πολιτιστικές ευαισθησίες. Στη
συνάρτηση αυτή, τα κράτη µέλη θα πρέπει ειδικότερα:
— να καταρτίσουν συγκροτηµένες γλωσσικές πολιτικές, καθώς και
ανάλογη κατάρτιση εκπαιδευτικών. Οι νέοι, οι οικογένειές τους
και οι ιδιωτικοί και δηµόσιοι φορείς θα πρέπει και αυτοί να
ενηµερωθούν περισσότερο για τα πλεονεκτήµατα της εκµάθησης πολλών γλωσσών και της διαφύλαξης της πολυγλωσσίας·
στα πλαίσια αυτά, το Συµβούλιο κάλεσε προσφάτως τα κράτη
µέλη «να λαµβάνουν τα µέτρα που κρίνουν κατάλληλα για να
προσφέρουν στους µαθητές, στο µέτρο του δυνατού, τη δυνατότητα να µαθαίνουν δύο, ή, όπου χρειάζεται, περισσότερες
γλώσσες πέραν των µητρικών» (41),
— να ενθαρρύνουν περισσότερο την ανάπτυξη µιας επιστηµονικής
και τεχνικής κουλτούρας, πράγµα που θα πρέπει να προωθηθεί
µέσω µεταρρυθµίσεων των εργασιακών µεθόδων και πρακτικών.
Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να αναληφθεί δράση για να δοθεί
κίνητρο στους νέους και ειδικότερα στα κορίτσια προκειµένου
να επιδοθούν σε επιστηµονικές και τεχνικές σπουδές και σταδιοδροµίες,
— να προωθήσουν περισσότερο τις επιχειρηµατικές ικανότητες:
αυτό θα πρέπει να καταλήξει στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και της ικανότητας ανάληψης πρωτοβουλιών, µε βάση
µια πολυδύναµη προσέγγιση, τα δε σχολεία θα πρέπει να έχουν
επίσης το δικαίωµα να πραγµατοποιούν δραστηριότητες που
προωθούν τις επιχειρησιακές ικανότητες και ταλέντα.

2.2. Ουσιαστική πραγµάτωση της δια βίου µάθησης
2.2.1. Χάραξη συνολικών,
στρατηγικών

συνεκτικών

και

συντονισµένων

Όπως τονίζεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου του Ιουνίου
2002 (40), η δια βίου µάθηση συνιστά την κατευθυντήριο αρχή
(39) Πρωτοβουλία «Καινοτοµία 2010» της ΕΤΕπ.
(40) Ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δια βίου
µάθηση (ΕΕ C 163 της 9.7.2002).

Στη συνάρτηση αυτή, θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο οι
υπηρεσίες που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ, ούτως ώστε να γίνεται
πληρέστερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στις µεθόδους και
την οργάνωση της διδασκαλίας, µε µεγαλύτερη συµµετοχή των
σπουδαζόντων.
(41) Ψήφισµα του Συµβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2002 για την προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας και της εκµάθησης γλωσσών στο
πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών
2001 (ΕΕ C 50 της 23.2.2002).
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∆ηµιουργία µαθησιακού περιβάλλοντος ανοικτού, ελκυστικού και
προσιτού σε όλους

— Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να παρακινηθούν
να προσαρµόσουν τις µαθησιακές και τις διδακτικές τους µεθόδους ούτως ώστε να λαµβάνουν υπόψη τους διαρκώς µεταβαλλόµενους ρόλους τους. Στη συνάρτηση αυτή, η ενσωµάτωση
των ΤΠΕ µπορεί να παίξει χρήσιµο ρόλο προκειµένου για την
ανάπτυξη καινοτόµων και αποδοτικών παιδαγωγικών, προσαρµοσµένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευοµένων,

— θα πρέπει να εκπονηθούν ευέλικτα και ανοικτά πλαίσια προσόντων και ικανοτήτων. Οι µεθοδεύσεις αυτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν την δια βίου µάθηση και τις ρυθµίσεις µέσω των οποίων
τα άτοµα θα µπορούν να αποκτούν ικανότητες εντός ανεγνωρισµένων τυπικών και άτυπων δοµών,

— ο ρόλος, η ποιότητα και ο συντονισµός των υπηρεσιών παροχής πληροφοριών και καθοδήγησης θα πρέπει να ενισχυθούν
κατά τρόπον ώστε να υποβοηθούν την µάθηση σε οποιαδήποτε
ηλικία στα πλαίσια ενός φάσµατος δοµών, να δίνουν στους
πολίτες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τη µάθηση και την
εργασία τους, συγκεκριµένα δε να τους διευκολύνουν την πρόσβαση και την πρόοδο µέσω διαφόρων εκπαιδευτικών ευκαιριών
και σταδιοδροµιών. Τα ατοµικά αιτήµατα και οι ανάγκες των
διαφόρων οµάδων-στόχων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη,

— θα πρέπει να ενισχυθούν οι εταιρικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα
(εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και τοµεακό), ούτως ώστε να
επιτευχθεί — εντός των πλαισίων της κοινής ευθύνης — η
πλήρης συµµετοχή όλων των εταίρων (θεσµικών, κοινωνικών
εταίρων, εκπαιδευοµένων, διδασκόντων, κοινωνίας των πολιτών
κ.λ.π.) στην ανάπτυξη ευέλικτων και αποτελεσµατικών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία να επικοινωνούν µε
το περιβάλλον τους.

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση, και
κατά τα αποφασισθέντα στο ψήφισµα του Συµβουλίου για τη δια
βίου µάθηση, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εκπόνηση και εφαρµογή συγκροτηµένων και
συνολικών στρατηγικών δια βίου µάθησης. Οι στρατηγικές αυτές
είναι σκόπιµο να τεθούν εγκαίρως σε εφαρµογή µέχρι το 2006. Η
προσπάθεια αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλα τα επίπεδα και τις
διαστάσεις (τυπικές και άτυπες) των συστηµάτων, µε τη συµµετοχή
όλων των ενδιαφεροµένων συντελεστών, συµπεριλαµβανοµένων των
κοινωνικών εταίρων. Στη συνάρτηση αυτή, το Συµβούλιο και η
Επιτροπή αναµένουν την ετήσια έκθεση των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων µε θέµα την υλοποίηση του «πλαισίου δράσεων για την δια
βίου ανάπτυξη των ικανοτήτων και προσόντων» (42).
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φεληθούν από τη δια βίου µάθηση. Γνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα
που θα αποκοµίσουν από την αναβάθµιση των δεξιοτήτων τους και
για το λόγο αυτό έχουν µεγαλύτερο κίνητρο.
Αντιθέτως, οι οµάδες που βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση, όπως
τα άτοµα χαµηλής µόρφωσης ή προσόντων, οι εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας, τα τµήµατα του πληθυσµού που ζουν σε µειονεκτικές ή αποµονωµένες περιοχές καθώς και τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες ή µε αναπηρίες, έχουν πολλές φορές άγνοια των
ευκαιριών που παρέχονται µέσα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Θεωρούν ότι τα διάφορα ιδρύµατα και προγράµµατα δεν
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. ∆εδοµένων των στόχων ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής της Λισσαβώνας, είναι σκόπιµο να εξακολουθήσουν να συµβάλλουν η εκπαίδευση και η
κατάρτιση στις πολιτικές κοινωνικής ένταξης.
Όπως αναφέρεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου για «την πρόωρη
αποχώρηση από το σχολείο και τη δυσφορία» (43) πρωταρχικό
καθήκον του σχολείου είναι, µέσω της εκπαίδευσης, να παρέχει
επιτυχή κατάρτιση σε κάθε νέο, υποστηρίζοντας τις φιλοδοξίες
του και αξιοποιώντας τα µέγιστα τις ικανότητές του. Πέραν αυτού,
έχει ζωτική σηµασία να ενηµερωθούν περισσότερο οι µειονεκτούσες
αυτές οµάδες για τα πλεονεκτήµατα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, τα δε συστήµατα να καταστούν ελκυστικότερα, πλέον
προσπελάσιµα, και καλύτερα προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους. Η
παρακολούθηση από την Κοινότητα της εφαρµογής των εθνικών
στρατηγικών στον τοµέα της δια βίου µάθησης θα δώσει ιδιαίτερη
προσοχή στη συγκεκριµένη πτυχή.

2.2.3. Χρήση κοινών ευρωπαϊκών αναφορών και αρχών
Η εκπόνηση κοινών ευρωπαϊκών αναφορών και αρχών µπορεί να
στηρίξει επωφελώς τις εθνικές πολιτικές. Μολονότι αυτού του
είδους οι κοινές αναφορές και οι αρχές δεν γεννούν υποχρεώσεις
για τα κράτη µέλη, συντελούν στην οικοδόµηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κύριων συντελεστών και στην προώθηση των
µεταρρυθµίσεων. Οι εν λόγω κοινές αναφορές και αρχές εκπονούνται µε συνεκτίµηση ορισµένων βασικών πτυχών της δια βίου εκπαίδευσης, ως µέρος της υλοποίησης του προγράµµατος εργασιών
σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της δήλωσης της Κοπεγχάγης.
Τα σηµεία αυτά αφορούν:
— τις βασικές ικανότητες που ο καθένας θα πρέπει να είναι σε
θέση να αποκτήσει και που καθορίζουν την επιτυχία οποιασδήποτε µεταγενέστερης µάθησης,
— τον καθορισµό των ικανοτήτων και προσόντων που χρειάζονται
οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές προκειµένου να ανταποκριθούν στους µεταβαλλόµενους ρόλους τους,

2.2.2. Επικέντρωση των προσπαθειών στις µειονεκτούσες οµάδες
Οι νεαροί ενήλικες, τα άτοµα µε ιδιαίτερα προσόντα και τα επαγγελµατικώς ενεργά άτοµα έχουν περισσότερες δυνατότητες να επω(42) Πλαίσιο δράσεων για την δια βίου ανάπτυξη των ικανοτήτων και προσόντων, µε την υπογραφή των ETUC, UNICE/UEAPME και CEEP, της
28ης Φεβρουαρίου 2002.

— την κινητικότητα ποιότητας,
(43) Ψήφισµα του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε το
ότι «Το σχολείο πρέπει να γίνει ένα ανοιχτό περιβάλλον µάθησης για
την πρόληψη και την αντιµετώπιση της πρόωρης αποχώρησης από το
σχολείο και της δυσφορίας των νέων και την προώθηση της κοινωνικής
ένταξης» (ΕΕ C 295 της 5.12.2003).

30.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— την επικύρωση και αναγνώριση της τυπικής και της άτυπης
εκπαίδευσης,
— την παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης,
— την διασφάλιση της ποιότητας για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση,
— και ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Αυτές οι κοινές ευρωπαϊκές αναφορές και αρχές θα πρέπει να
αναπτυχθούν κατά προτεραιότητα και να εφαρµοστούν στο εθνικό
επίπεδο, λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών καταστάσεων και
τηρουµένων των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών.

2.3. Οικοδόµηση µιας Ευρώπης της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης
2.3.1. Ανάγκη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων
Όσο δεν θα υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που να συνιστά ένα
κοινό σηµείο αναφοράς για την αναγνώριση των προσόντων, η
ευρωπαϊκή αγορά απασχόλησης δεν θα µπορέσει να λειτουργήσει
µε αποτελεσµατικό και ευέλικτο τρόπο. Το θέµα αυτό έχει σηµαντικές επιπτώσεις για την κοινωνία καθώς και για τη συµµετοχή των
πολιτών σε αυτή: επίσης, η ισότητα των ευκαιριών στην ευρωπαϊκή
αγορά απασχόλησης και η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιθαγένειας
εξαρτώνται από τις λιγότερο ή περισσότερο πραγµατικές δυνατότητες που θα έχουν οι πολίτες της ΕΕ για αναγνώριση των διπλωµάτων και πιστοποιητικών τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. ∆εδοµένης της ποικιλοµορφίας δοµών και οργανώσεων ανά την Ευρώπη,
τα µαθησιακά αποτελέσµατα και ικανότητες που αποκτώνται µέσω
των προγραµµάτων ή των περιόδων κατάρτισης αποτελούν σηµαντικά επίπεδα αναφοράς για την περιγραφή των προσόντων.
Ένα τέτοιο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα πρέπει βεβαίως να βασίζεται σε
εθνικά πλαίσια που µε τη σειρά τους πρέπει να είναι συγκροτηµένα
και να καλύπτουν την τριτοβάθµια εκπαίδευση και την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η αναγκαία αµοιβαία εµπιστοσύνη
µπορεί να προκύψει µόνο από µηχανισµούς διασφάλισης της
ποιότητας που θα διαθέτουν τη δέουσα συµβατότητα και αξιοπιστία ώστε να τυγχάνουν αµοιβαίας αναγνώρισης.
Εν προκειµένω, το κοινό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (στο πλαίσιο της συνέχειας που δόθηκε στη δήλωση της Κοπεγχάγης) και η «κατάρτιση
συµφωνηµένου συνόλου κανόνων, διαδικασιών και κατευθυντηρίων
γραµµών για τη διασφάλιση της ποιότητας» (44) [σε συσχετισµό µε
τη διαδικασία της Μπολόνια και ως µέρος του προγράµµατος
εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης (45)] θα πρέπει να αποτελέσουν απόλυτες προτεραιότητες για την Ευρώπη.
(44) «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης». Ανακοίνωση κατά τη ∆ιάσκεψη Υπουργών αρµοδίων για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση, Βερολίνο, 19 Σεπτεµβρίου 2003.
(45) Στόχος 3.5: Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας.
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2.3.2. Αύξηση της κινητικότητας µε την εξάλειψη εµποδίων και
την ενεργό προώθηση
Ορισµένες από τις δράσεις που µνηµονεύονται στα προηγούµενα
κεφάλαια θα συµβάλουν στην διευκόλυνση της κινητικότητας, και
ειδικότερα στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.
Επί πλέον, στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια, οι Υπουργοί
δεσµεύθηκαν προσφάτως να προαγάγουν την κινητικότητα, συγκεκριµένα µέσω ενεργειών που θα καθιστούν δυνατή την µεταφορά
εθνικών δανείων και υποτροφιών. Παρόλα αυτά, τα διοικητικά και
νοµοθετικά εµπόδια στην κινητικότητα εξακολουθούν να υφίστανται, κυρίως όσον αφορά την αναγνώριση ικανοτήτων και
προσόντων.

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν τα προσήκοντα µέτρα για την
εξάλειψη αυτών των εµποδίων. Επίσης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
παράσχουν την αναγκαία χρηµατοδοτική στήριξη στα πλαίσια των
κοινοτικών προγραµµάτων και πέραν αυτών, και να αναπτύξουν την
εικονική κινητικότητα στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η κινητικότητα για εκπαιδευτικούς και διδακτικούς σκοπούς
θα πρέπει να αυξηθεί σε όλα τα επίπεδα, ως µέρος ιδίως των
κοινοτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κινητικότητα εκπαιδευτικών και
εκπαιδευτών ως µέρος της εξέλιξης της σταδιοδροµίας, καθώς και
των απασχολουµένων στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.

2.3.3. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση
Πενήντα χρόνια µετά την έναρξή του, το εγχείρηµα της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης δεν προσελκύει ακόµα το απαιτούµενο ενδιαφέρον
ούτε και την αµέριστη υποστήριξη των πολιτών της Ένωσης.
Ακόµα και αν έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος, ιδίως χάρη στον
αντίκτυπο των κοινοτικών δράσεων και προγραµµάτων στους τοµείς
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, οι δηµοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν τακτικά την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η ανθρωποκεντρική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (46).

Το θέµα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο των εργασιών της συνέλευσης
για το µέλλον της Ευρώπης, από τις κύριες φιλοδοξίες της οποίας
ήταν να ταχθούν οι ευρωπαϊκοί λαοί αποφασιστικότερα υπέρ της
ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το σχολείο έχει να παίξει ζωτικό
ρόλο επιτρέποντας σε όλους να ενηµερωθούν και να κατανοήσουν
την έννοια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα θα πρέπει να µεριµνήσουν ώστε
ότι οι µαθητές τους διαθέτουν κατά το πέρας των σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τις αναγκαίες γνώσεις και ικανότητες που
θα τους προετοιµάσουν στον ρόλο τους ως µελλοντικών πολιτών
της Ευρώπης, πράγµα που συν τοις άλλοις απαιτεί την εντατικότερη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και την
ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στα διδακτικά προγράµµατα της πρωτοβάθµιας και της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
(46) «Η κοινή γνώµη στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ευρωβαρόµετρο 59 (Ιούνιος
2003). Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ Τύπος και Επικοινωνία.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

αν η εν λόγω δράση είναι σαφώς πιο φιλόδοξη και πιο αποτελεσµατική.

3.1. Μεγαλύτερη προβολή του ευρωπαϊκού προγράµµατος
εργασιών

Οι εργασίες που έχουν διεξαχθεί µέχρι στιγµής επέτρεψαν να εντοπιστούν οι κύριοι τοµείς που πάσχουν από έλλειψη κατάλληλων και
συγκρίσιµων στοιχείων για την παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση µε τους στόχους που έχουν καθοριστεί. Θα πρέπει λοιπόν,
αφενός, να βελτιωθεί η ποιότητα και η δυνατότητα σύγκρισης
µεταξύ υπαρχόντων δεικτών, ιδίως στον τοµέα της δια βίου µάθησης, και να επανεξετάζονται τακτικά. Θα πρέπει να καθοριστούν
προτεραιότητες για την δηµιουργία ολιγάριθµων νέων δεικτών, υπό
το πρίσµα των εργασιών που διεξάγονται από άλλους φορείς οι
οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό. Η µόνιµη οµάδα για
τους δείκτες και όλες οι οµάδες εργασίας που έχουν συγκροτηθεί
καλούνται να προτείνουν έως τα µέσα του 2004 έναν περιορισµένο
κατάλογο νέων δεικτών, καθώς και τις λεπτοµέρειες κατάρτισής
τους. Με αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα υποβάλει κατάλογο νέων
δεικτών στο Συµβούλιο προς εξέταση. Θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής οι ακόλουθοι τοµείς: βασικές ικανότητες και ειδικότερα η µεθοδολογία της απόκτησης γνώσεων· η αποδοτικότητα
των επενδύσεων· οι ΤΠΕ· η κινητικότητα· και η εκπαίδευση των
ενηλίκων και η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» θα επιτύχει σε
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο µόνο εάν καταλάβει τη θέση που του
αρµόζει εντός της όλης στρατηγικής της Λισσαβώνας. Η εµπειρία
των δύο πρώτων ετών εφαρµογής του δείχνει ότι χρειάζεται προβολή και αναβάθµιση του ευρωπαϊκού προγράµµατος εργασιών σε
όλα τα επίπεδα. Για να καταστούν η εκπαίδευση και η κατάρτιση
κινητήρια δύναµη της στρατηγικής της Λισσαβώνας, θα πρέπει να
ληφθεί δεόντως υπόψη το πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2010» δεόντως υπ' όψη κατά τη διαµόρφωση των εθνικών πολιτικών.
Οι χώρες θα πρέπει στο µέλλον να επιστρατεύσουν περισσότερες
δυνάµεις για να καλύψουν το σηµερινό έλλειµµα συµµετοχής όλων
των ενδιαφερόµενων συντελεστών και της κοινωνίας των πολιτών
γενικότερα, έτσι ώστε να αυξηθεί η προβολή σε εθνικό επίπεδο και
ο αντίκτυπος του ευρωπαϊκού προγράµµατος εργασιών. Απαιτείται
να αναληφθούν συνεχείς εκστρατείες ενηµέρωσης και όσο το δυνατόν καλύτερης αξιοποίησης της ενηµέρωσης αυτής σε εθνικό καθώς
και κοινοτικό επίπεδο.
3.2. Αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της διαδικασίας
Είναι ζωτικής σηµασίας να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση της
ανοικτής µεθόδου συντονισµού, προσαρµοσµένης στους τοµείς
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ούτως ώστε να µεγιστοποιηθεί
η αποτελεσµατικότητά της. Το πρόγραµµα εργασιών «Εκπαίδευση
και Κατάρτιση 2010» είναι πρόγραµµα πολυσύνθετο, για το οποίο
έχει κινητοποιηθεί αξιοσηµείωτος βαθµός ανθρώπινων πόρων και
χρηµατοδοτικών µέσων που επέτρεψε να τεθούν οι βάσεις της
συνεργασίας. Για τα χρόνια που έρχονται, θα γίνουν ενέργειες µε
σκοπό τον σαφέστερο καθορισµό της εντολής των οµάδων εργασίας, τον εξορθολογισµό των µεθόδων και την ενίσχυση των συνεργειών. Ενδέχεται επίσης να εκπονηθούν και να χρησιµοποιηθούν
κατάλληλες µορφές αξιολόγησης από οµοτίµους, ούτως ώστε
µικρές οµάδες χωρών να µπορούν να συνεργάζονται σε θέµατα
κοινού ενδιαφέροντος.
Ο αντίκτυπος και η προβολή της δράσης στο σύνολό της εξαρτώνται επίσης από την συνοχή των διαφόρων πρωτοβουλιών στον
τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Έως το 2006, η ενσωµάτωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα σύνολο των δράσεων των
σχετικών µε την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (προτεραιότητες και συνέχεια που δόθηκε στη δήλωση της Κοπεγχάγης),
µε τη δια βίου µάθηση (συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισµα του
Συµβουλίου) και µε την κινητικότητα (εφαρµογή της σύστασης και
του σχεδίου δράσης για την κινητικότητα) θα πρέπει να έχει γίνει
πραγµατικότητα.
Για τις 31 χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα «Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2010» θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί στενότερος
συντονισµός µε τη διαδικασία της Μπολόνια. Σε γενικές γραµµές,
θα υπάρχουν στο µέλλον όλο και λιγότερες δικαιολογίες για
παράλληλη δράση, αποκοµµένη από το σύνολο, είτε στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είτε στην επαγγελµατική κατάρτιση, εκτός και

3.3. Ενίσχυση της συνεργασίας και παρακολούθηση της
προόδου
Για να διατηρηθεί η ήδη κεκτηµένη ταχύτητα, το Συµβούλιο και η
Επιτροπή θεωρούν ότι προέχει να θεσµοθετηθεί η τακτική παρακολούθηση της επιτελούµενης πορείας προς τους κοινούς στόχους
των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από την άποψη µιας
µεγαλύτερης δραστικότητας και αποτελεσµατικότητας της ανοικτής
µεθόδου συντονισµού στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, κάτι τέτοιο αποτελεί µεγάλο βήµα προς τα εµπρός. Ταυτόχρονα, ο µηχανισµός παρακολούθησης θα πρέπει να µην συνεπάγεται υπέρµετρο γραφειοκρατικό φόρτο.
Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα υποβάλλουν ανά διετία κοινή
έκθεση προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε θέµα την υλοποίηση του προγράµµατος εργασιών («Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2010») σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ήτοι το 2006, το 2008 και το 2010). Στα πλαίσια
αυτά, τα κράτη µέλη θα παρέχουν στην Επιτροπή τις απαιτούµενες
πληροφορίες σχετικά µε δράσεις τις οποίες ανέλαβαν και την πρόοδο που σηµειώθηκε σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη των κοινών
στόχων. Όποτε αυτό είναι δυνατόν, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να συνδέονται µε τη διαδικασία υποβολής έκθεσης σχετικά µε
τις ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.
Οι πληροφορίες αυτές που θα παρέχονται από τα κράτη µέλη θα
πρέπει να αποτυπώνουν τις προτεραιότητες που διέπουν τις µεταρρυθµίσεις και τις δράσεις σε εθνικό επίπεδο, ανάλογα µε την κατάσταση που χαρακτηρίζει κάθε χώρα. Η διαδικασία αυτή θα αντικαταστήσει τις ειδικές εκθέσεις οι οποίες απαιτούνται επί του παρόντος ως µέρος της υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης για την κινητικότητα και της συνέχειας που δίδεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου για τη δια βίου µάθηση. Στα πλαίσια της ολοκληρωµένης
αυτής προσέγγισης, οι πληροφορίες θα καλύπτουν επίσης την υλοποίηση της ∆ήλωσης της Κοπεγχάγης και θα µπορούσαν να καλύπτουν και πτυχές σχετικές µε τη διαδικασία της Μπολόνια.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Μερίδα του πληθυσµού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο τον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και που δεν βρίσκεται σε σπουδές ή σε κατάρτιση (2002)

Πηγή δεδοµένων: Eurostat, Έρευνα σχετικά µε το εργατικό δυναµικό
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Πηγή στοιχείων: Eurostat, Έρευνα σχετικά µε το εργατικό δυναµικό
Σηµείωση: τα στοιχεία για το ΗΒ είναι προσωρινά. Μάλτα: µη διαθέσιµα στοιχεία.

Ο τρέχων µέσος όρος των µαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 18,8 %. Στις
χώρες προσχώρησης περίπου 8,4 % µόνο των νέων ηλικίας 18-24 ετών εγκαταλείπουν το σχολείο ενώ έχουν ολοκληρώσει µόνο
τον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι χώρες αυτές έχουν συνεπώς καλύτερα αποτελέσµατα να επιδείξουν σε
σχέση µε τα κράτη µέλη της Ένωσης, όσον αφορά το ποσοστό των µαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Σε
ορισµένες χώρες, το ποσοστό των µαθητών αυτών µειώθηκε σταθερά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αυτό συνέβη
κυρίως στην Ελλάδα, τη Γαλλία και το Λουξεµβούργο. Στη ∆ανία και την Πορτογαλία, ωστόσο, η πτωτική τάση που παρατηρήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90 αντιστράφηκε από τα µέσα της δεκαετίας αυτής, µε αποτέλεσµα το ποσοστό των
µαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο να προσεγγίζει το επίπεδο των αρχών της δεκαετίας του 1990.
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ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Συνολικός αριθµός πτυχιούχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ISCED 5A, 5B και 6) θετικών επιστηµών και
τεχνολογικών σπουδών (2001)

Πηγή των στοιχείων: Eurostat, UOE

Σπουδαστές εγγεγραµµένοι σε σχολές θετικών επιστηµών και τεχνολογικών σπουδών ως ποσοστό του συνολικού
αριθµού σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (ISCED 5A, 5B και 6) (2001)
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Πηγή στοιχείων: Eurostat, UOE
Συµπληρωµατικές σηµειώσεις: DK, FR, IT, L, FI, UK και CY: τα στοιχεία αφορούν το 2000. Ελλάδα: Μη διαθέσιµα στοιχεία. Τα
στοιχεία για το ΗΒ είναι προσωρινά

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία (1), η ΕΕ των 15 θα πρέπει να αυξήσει τον αριθµό πτυχιούχων στις θετικές επιστήµες και τις
τεχνολογικές σπουδές πάνω από 90 000 ανά έτος έως το 2010. Ύστερα από την επόµενη διεύρυνση της Ένωσης, το 2004, το
ευρωπαϊκό κριτήριο αναφοράς είναι λογικά υψηλότερο. Η ΕΕ των 25 κρατών µελών θα πρέπει να αυξήσει το συνολικό αριθµό
των πτυχιούχων στους εν λόγω τοµείς κατά περίπου 100 000 ανά έτος.
(1) Τα στοιχεία για τους πτυχιούχους, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων µε βάση το φύλο, δεν επιτρέπουν τη στιγµή αυτή την πραγµατοποίηση
συγκρίσεων, λόγω του διπλού υπολογισµού των πτυχιούχων σε ορισµένες χώρες.
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Ύστερα από τη µελέτη των ποσοστών εγγραφής των σπουδαστών στις σχολές θετικών επιστηµών και τεχνολογικών σπουδών
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, είναι σαφές, όπως υπογράµµισε το Συµβούλιο στα συµπεράσµατά του σχετικά µε τα ευρωπαϊκά
κριτήρια αναφοράς, ότι οι ανισότητες µεταξύ των δύο φύλων αποτελούν θέµα εξαιρετικά επίκαιρο. Πράγµατι η Ιρλανδία είναι η
µόνη χώρα στην οποία άνω του 20 % των γυναικών πραγµατοποιούν σπουδές στους τοµείς αυτούς. Αντίθετα, στις Κάτω Χώρες
και το Βέλγιο η παρουσία των γυναικών είναι µικρότερη του 10 %. Παρόµοια κατάσταση επικρατεί σε ορισµένες από τις χώρες
προσχώρησης (Κύπρος, Ουγγαρία, Λετονία και Μάλτα). Η βελτίωση της ισορροπίας µεταξύ των ανδρών και των γυναικών που
σπουδάζουν σε σχολές θετικών επιστηµών και τεχνολογικών σπουδών θα συµβάλει στην εκπλήρωση του στόχου αύξησης του
συνολικού αριθµού πτυχιούχων στους τοµείς αυτούς.
Κατά την ανάλυση του ποσοστού των εγγεγραµµένων αρρένων σπουδαστών, καθίσταται σαφές ότι αυτοί οι τοµείς σπουδών είναι
οι πλέον δηµοφιλείς µεταξύ των ανδρών στην Ιρλανδία και τη Φινλανδία (άνω του 50 % των ανδρών που σπουδάζουν
εγγράφονται στους τοµείς αυτούς). Οι διαφορές αυτές όσον αφορά τα ποσοστά εγγραφής οδηγούν σε διακυµάνσεις από τη
µια χώρα στην άλλη, ως προς το ποσοστό των πτυχιούχων θετικών επιστηµών και τεχνολογικών σπουδών σε σχέση µε το
συνολικό ποσοστό των πτυχιούχων.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Ποσοστό των ατόµων ηλικίας 22 ετών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τον ανώτερο κύκλο της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ISCED 3), 2002 (1)

Πηγή των στοιχείων: Eurostat, Έρευνα σχετικά µε το εργατικό δυναµικό
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Πηγή στοιχείων: Eurostat, έρευνα εργατικού δυναµικού
— Σηµείωση: (1) ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τη ∆ανία όσον αφορά την ολοκλήρωση σπουδών των ατόµων 22 ετών.
Παρ' όλα αυτά, ο διαρθρωτικός συντελεστής εθνικής επιτυχίας δείχνει ότι στη ∆ανία το 79,6 % των ατόµων 2024 ετών έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (2002).
(2) τα στοιχεία για το ΗΒ είναι προσωρινά.

(1) Ο δείκτης που εµφαίνεται στο παρόν επελέγη µε το κριτήριο αναφοράς που υιοθέτησε το Συµβούλιο και το οποίο αναφέρεται στα άτοµα 22
ετών. Ο δείκτης αυτός θεωρείται πάντως περιορισµένης ισχύος από την EUROSTAT, λόγω του µικρού σχετικά δείγµατος στον οποίο
βασίζεται ως µέρος της έρευνας εργατικού δυναµικού. Κατά τον χειρισµό αυτού του κριτηρίου αναφοράς, ο δείκτης θα πρέπει να χρησιµοποιείται από κοινού µε τον διαρθρωτικό δείκτη για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο οποίος βασίζεται στο ποσοστό επί τοις εκατόν του
πληθυσµού ηλικίας 20 έως 24 ετών που έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
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Ο µέσος όρος τη στιγµή αυτή στην Ένωση ανέρχεται στο 75,4 %. Ας παρατηρηθεί ότι παρότι ορισµένες χώρες σηµείωσαν
περιορισµένη µόνο αύξηση στα σχετικά στοιχεία τα πρόσφατα έτη, άλλες παρουσιάζουν σηµαντική πρόοδο, όπως για παράδειγµα, η Πορτογαλία. Κατά µέσον όρο, στην Ένωση και στις χώρες προσχώρησης, περίπου το 79 % των ατόµων ηλικίας 22
ετών έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον την ανώτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σε ορισµένες χώρες της
ΕΕ την παρούσα στιγµή τα ποσοστά περάτωσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ξεπερνούν το 80 %, όπως στο Βέλγιο, τη
Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Αντιστρόφως, η Πορτογαλία έχει το µικρότερο
ποσοστό (45 %), επίπεδο που θα πρέπει ωστόσο να επανεξεταστεί στο πλαίσιο της ταχείας ανάπτυξης της χώρας κατά τα
τελευταία έτη. Ο µέσος όρος ολοκλήρωσης του ανώτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις προσχωρούσες χώρες
είναι 90,1 %. Σε όλα τα νέα κράτη µέλη, το ποσοστό ολοκλήρωσης του ανώτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
βρίσκεται περίπου στο µέσο όρο της ΕΕ ή τον υπερβαίνει. Οι περιπτώσεις της Σλοβακίας (94,6 %), της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας
(93,4 %) και της Πολωνίας (91,0 %) είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Ποσοστό µαθητών µε επάρκεια ανάγνωσης/κατανόησης επιπέδου 1 και χαµηλότερου (µε βάση την κλίµακα
ανάγνωσης/κατανόησης PISA), 2000

Πηγή στοιχείων: ΟΟΣΑ, Βάση δεδοµένων PISA 2000 (1)
Επεξηγηµατική σηµείωση:
Έως το 2010, το ποσοστό των µαθητών ηλικίας 15 ετών µε χαµηλές επιδόσεις ανάγνωσης/κατανόησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει µειωθεί τουλάχιστον κατά 20 %, σε σχέση µε το
2000. Το 2000, το ποσοστό των µαθητών ηλικίας 15 ετών στο επίπεδο 1 και παρακάτω στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (15) ανήλθε στο 17,2 %. Συνεπώς, το κριτήριο αναφοράς καθορίστηκε στο 13,7.
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Πηγή στοιχείων: ΟΟΣΑ, Βάση δεδοµένων Pisa 2000
(1) Μέρος µόνον των αποτελεσµάτων των Κάτω Χωρών έχει δηµοσιευθεί στην έκθεση PISA του ΟΟΣΑ, διότι οι Κάτω Χώρες δεν συγκέντρωναν το
απαιτούµενο ποσοστό απάντησης του 80 %.
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Με βάση τον πίνακα, το 17,2 % των µαθητών ηλικίας 15 ετών κατά µέσον όρο έχει χαµηλές επιδόσεις στα κράτη µέλη.
Σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό κριτήριο αναφοράς που υιοθέτησε το Συµβούλιο, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να µειωθεί κατά 20 %
στο 13,7 % έως το 2010. Η επίτευξη του επιπέδου αυτού εντός της χρονικής προθεσµίας του 2010 θα αποτελέσει µέγιστη
πρόκληση για τα κράτη µέλη. Η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία και το ΗΒ έχουν όλες άτοµα 15
ετών µε χαµηλή επίδοση σε ποσοστό µικρότερο του 15 %, σύµφωνα µε τον ορισµό της κλίµακας ανάγνωσης/κατανόησης PISA.
Άλλες όµως χώρες της Ένωσης έχουν υψηλότερα ποσοστά µαθητών στην κατηγορία αυτήν. Στη Γερµανία, την Ελλάδα, το
Λουξεµβούργο και την Πορτογαλία, ποσοστό άνω του 20 % έχει χαµηλές επιδόσεις σύµφωνα µε αυτήν την έρευνα. Το ποσοστό
αυτό υπερβαίνει το 40 % στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 25-64 ετών που συµµετείχε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση τέσσερις εβδοµάδες
πριν από την έρευνα (2002)

Πηγή στοιχείων: Eurostat, Έρευνα εργατικού δυναµικού
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Πηγή στοιχείων: Eurostat, Έρευνα για το εργατικό δυναµικό
Σηµείωση: Στοιχεία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στη ΓΑ συλλέγονται εφ' όσον αυτά τα στοιχεία υπάρχουν κατά την
ηµεροµηνία της επισκόπησης, αντί εντός 4 εβδοµάδων από την έναρξη της επισκόπησης όπως ισχύει για τις άλλες χώρες. Πρόσθετη
σηµείωση: Μάλτα: µη διαθέσιµα στοιχεία.
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Το µέσο ποσοστό της ΕΕ-15 ανέρχεται στο 8,5 %, δηλαδή για οποιαδήποτε περίοδο διάρκειας ενός µηνός, 8-9 στα εκατό άτοµα
συµµετέχουν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης (1). Η µέση τάση στο σύνολο της ΕΕ-15 υπήρξε σταθερή για τα
τελευταία 4 έτη. Πρόκειται ωστόσο να µειωθεί µε τη διεύρυνση καθώς ο εκτιµώµενος µέσος όρος για τις χώρες προσχώρησης το
2002 ανέρχεται στο 5,0. Σηµειώνονται µεγάλες διακυµάνσεις µεταξύ των διαφόρων χωρών. Οι τέσσερις χώρες µε τις καλύτερες
επιδόσεις είναι το Ηνωµένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Φινλανδία και η ∆ανία. Σε µικρή απόσταση ακολουθούν οι Κάτω Χώρες. Το
µέσο επίπεδο των χωρών µε τις καλύτερες επιδόσεις είναι άνω του 20 %, ενώ πολύ χαµηλότερα επίπεδα έχουν να επιδείξουν µια
σειρά από κράτη µέλη και χώρες προσχώρησης.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
1. ∆ηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, 2000
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Πηγή στοιχείων: Eurostat, UOE

Με βάση τα στοιχεία, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ως ποσοστό του ΑΕγχΠ
διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των επιµέρους χωρών. Στη ∆ανία και τη Σουηδία ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 7 % του ΑΕγχΠ.
Σε µια σειρά άλλων χωρών (Βέλγιο, Γαλλία, Αυστρία, Πορτογαλία και Φινλανδία) οι δαπάνες για την εκπαίδευση αντιπροσωπεύουν µεταξύ 5-6 % του ΑΕγχΠ. Στη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και το
Ηνωµένο Βασίλειο το ποσοστό αυτό είναι χαµηλότερο του 5 %. Η παιδεία απορροφά ένα σηµαντικό µέρος του προϋπολογισµού
και στις χώρες προσχώρησης. Στην Εσθονία και τη Λιθουανία οι κρατικές δαπάνες του προϋπολογισµού για την εκπαίδευση
αποτελούν άνω του 6 % του ΑΕγχΠ, ενώ στην Κύπρο, τη Λετονία και την Πολωνία, το αντίστοιχο ποσοστό κυµαίνεται µεταξύ 5
και 6 % του ΑΕγχΠ.

Μεταξύ 1995 και 2000, οι δηµόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕγχΠ παρουσίασαν ελαφρά πτωτική τάση, ενώ σηµείωσαν
άνοδο σε τέσσερις µόνο χώρες. Μόνον η Ελλάδα παρουσίασε σηµαντική αύξηση, ενώ η Ιρλανδία, η Φινλανδία και το Ηνωµένο
Βασίλειο παρουσίασαν σηµαντικές µειώσεις (2). Τα στοιχεία αυτά βεβαίως θα πρέπει να ερµηνευτούν στο πλαίσιο των δηµογραφικών εξελίξεων, καθώς ο κύριος όγκος των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία στοχεύει τα άτοµα νεαρής ηλικίας και το
µερίδιο του πληθυσµού ηλικίας κάτω των 25 στην ΕΕ µειώθηκε πάνω από 1,5 εκατοστιαία µονάδα µεταξύ των ετών 1995 και
2000. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των νεαρών ατόµων στην εκπαίδευση και τα προσόντα που αποκτούν
συνέχισαν να αυξάνουν.
(1) Η Επιτροπή καταρτίζει ήδη έρευνα για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Η τελική πρόταση για την έρευνα θα γίνει περί τα τέλη του 2004, θα
βασίζεται δε σε συστάσεις της ειδικής οµάδας που ασχολείται µε τη διαµόρφωση της σχετικής µεθοδολογίας, Η έρευνα αυτή αναµένεται να
δώσει σφαιρικότερη εικόνα της συµµετοχής στη δια βίου µάθηση.
(2) Η παρατήρηση αυτή πρέπει να εξακριβωθεί στην περίπτωση της Ιρλανδίας και της Φινλανδίας, λόγω της ταχείας αύξησης του ΑΕγχΠ. Στην
Ιρλανδία, για παράδειγµα, οι συνολικές δαπάνες για την παιδεία διπλασιάστηκαν µεταξύ του 1993 και του 2000, ενώ το ΑΕγχΠ αυξήθηκε
κατά 140 % (και τα δύο σε ονοµαστικούς όρους). Κατά συνέπεια σηµειώθηκε µείωση του αντίστοιχου ποσοστού παρά την ταχεία αύξηση των
απόλυτων δαπανών.
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2. Σύνολο δαπανών για εκπαιδευτικά ιδρύµατα ανά µαθητή/σπουδαστή κατά επίπεδο εκπαίδευσης ως ποσοστό του
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (2000)
Ο δείκτης δείχνει ότι οι προσχωρούσες χώρες έχουν, από άποψη συνολικών δαπανών ανά µαθητή/σπουδαστή ως ποσοστού του
κατά κεφαλή ΑΕγχΠ, τις ίδιες σχεδόν επιδόσεις µε τα σηµερινά κράτη µέλη. Στο Βέλγιο, τη ∆ανία, τη Γερµανία, τις Κάτω Χώρες
και τη Σουηδία, οι συνολικές δαπάνες ανά µαθητή/σπουδαστή ως ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ αναλογούν στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση σε ποσοστό άνω του 40 %. Το ίδιο παρατηρείται στην Κύπρο, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Μάλτα,
και τη Σλοβακία. Η Γαλλία και η Πορτογαλία (µε 30 %) έχουν τις υψηλότερες συνολικές δαπάνες ανά µαθητή/σπουδαστή ως
ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το αυτό παρατηρείται και στην Κύπρο. Οι συνολικές
δαπάνες ανά µαθητή/σπουδαστή ως ποσοστό του ΑΕγχΠ στην βασική εκπαίδευση ανέρχονται σε περισσότερο από 20 % στη
∆ανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Λετονία και την Πολωνία.
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