10.6.2005

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/7

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Μαΐου 2005
σχετικά µε νέους δείκτες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση
(2005/C 141/04)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

6.

την κοινή ενδιάµεση έκθεση του Φεβρουαρίου 2004 (6), η
οποία τόνισε ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα και η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ υπαρχόντων δεικτών, ιδίως στον
τοµέα της διά βίου µάθησης, και η οποία ζήτησε από τη
Μόνιµη Οµάδα για τους δείκτες και τα επίπεδα αναφοράς και
από όλες τις υφιστάµενες οµάδες εργασίας να προτείνουν, έως
τα µέσα του 2004, έναν περιορισµένο κατάλογο νέων δεικτών
προς κατάρτιση,

7.

την προκαταρκτική ανταπόκριση της Επιτροπής στο αίτηµα
αυτό, στην οποία περιγράφονται σε γενικές γραµµές βραχυπρόθεσµες, µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες στρατηγικές σε
εννέα τοµείς δεικτών (7),

Έχοντας υπόψη:
1.

τον νέο στρατηγικό στόχο τον οποίο έθεσε για την Ευρωπαϊκή
Ένωση το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας της 23ης
και 24ης Μαρτίου 2000 και τον οποίο επιβεβαίωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης της 23ης και 24ης Μαρτίου
2001, «να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή»,

2.

τα συµπεράσµατα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2005,
στα οποία τονίζεται ότι «το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί το
ουσιωδέστερο στοιχείο του ενεργητικού της Ευρώπης (1)»,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ότι

3.

τη διαβεβαίωση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας,
ότι τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
πρέπει να προσαρµοστούν τόσο στις απαιτήσεις της κοινωνίας
της γνώσης όσο και στην ανάγκη για καλύτερο επίπεδο και
ποιότητα απασχόλησης. Εξ ου η εντολή του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Λισαβόνας προς το Συµβούλιο Παιδείας «να
επιδοθεί σε γενικότερο προβληµατισµό σχετικά µε τους
συγκεκριµένους µελλοντικούς στόχους των εκπαιδευτικών
συστηµάτων, επικεντρωµένο σε κοινά µελήµατα και προτεραιότητες αλλά σεβόµενο παράλληλα την εθνική ποικιλοµορφία, µε στόχο να συµβάλει στις διαδικασίες του Λουξεµβούργου και του Κάρντιφ» (2),

8.

4.

5.

τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002 (3), τα οποία
προσυπέγραψαν το πρόγραµµα εργασιών (4) καθώς και ενδεικτικό κατάλογο δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου
όσον αφορά την υλοποίηση των δεκατριών συγκεκριµένων
στόχων βάσει της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού», µε στόχο
να καταστούν τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης «ένα ποιοτικό σηµείο αναφοράς παγκοσµίως έως το
2010» και τα οποία ζήτησαν την κατάρτιση δείκτη γλωσσικών
γνώσεων,
την επιβεβαίωση του κεντρικού ρόλου των δεικτών και των
πέντε επιπέδων αναφοράς για τη χάραξη κατευθύνσεων και για
τη µέτρηση της προόδου, στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, ως προς την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας (5),

Έγγρ. 7619/05, παράγραφος 34.
Έγγρ. SN 100/1/00 REV 1, παράγραφος 27.
SN 100/1/02 REV 1.
«Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους
συγκεκριµένους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης»
το οποίο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Παιδείας στις 14 Φεβρουαρίου
2002.
(5) Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε Επίπεδα Αναφοράς Μέσων
Ευρωπαϊκών Επιδόσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (Benchmarks), εγκριθέντα στις 5 Μαΐου 2003.
(1)
(2)
(3)
(4)

η περιοδική παρακολούθηση των επιδόσεων και της προόδου
µε τη χρήση δεικτών και επιπέδων αναφοράς αποτελεί βασικό
µέρος της διαδικασίας της Λισαβόνας, δεδοµένου ότι επιτρέπει
τον εντοπισµό ισχυρών σηµείων και αδυναµιών, µε στόχο τη
στρατηγική καθοδήγηση και κατεύθυνση των βραχυπρόθεσµων
όπως και των µακροπρόθεσµων µέτρων της στρατηγικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2010,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι

9.

είναι επιθυµητή η εκπόνηση συνεκτικού πλαισίου δεικτών και
επιπέδων αναφοράς για την παρακολούθηση των επιδόσεων και
της προόδου στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

10. η εκπόνηση των απαραίτητων δεδοµένων για νέους δείκτες
µπορεί να αποτελέσει µακροπρόθεσµο σχέδιο, ενδεχοµένως
διάρκειας 5-10 ετών,
11. η ενίσχυση της συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης θα µπορούσε να συµβάλει στον καθορισµό
συνεκτικού πλαισίου δεικτών βάσει κατάλληλων πηγών
δεδοµένων, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης πέραν
των στόχων της Λισαβόνας για το 2010,
12. η δηµιουργία της «ερευνητικής µονάδας για τη διά βίου
µάθηση» στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (ISPRA) µπορεί να
αυξήσει σηµαντικά τις ικανότητες έρευνας της Επιτροπής όσον
αφορά την εκπόνηση νέων δεικτών,
(6) «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» — Επείγουσα ανάγκη µεταρρυθµίσεων για να επιτύχει η στρατηγική της Λισαβόνας, που εγκρίθηκε από
κοινού από το Συµβούλιο και την Επιτροπή στις 26 Φεβρουαρίου
2004.
(7) Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής µε τίτλο «Νέοι ∆είκτες για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση» [SEC(2004), 1524].
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ΤΟΝΙΖΕΙ ότι
13. πρέπει να γίνει πλήρης χρήση των υφισταµένων δεδοµένων και
δεικτών και να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη
βελτίωση της δυνατότητας σύγκρισης, του κύρους και της
ενηµερότητάς τους,
14. η ανάπτυξη νέων δεικτών δεν θα θίξει σε τίποτα την αρµοδιότητα των κρατών µελών στην οργάνωση των εκπαιδευτικών
τους συστηµάτων και δεν θα πρέπει να επιφέρει περιττές
διοικητικές ή οικονοµικές επιβαρύνσεις για τους οργανισµούς
και τα ιδρύµατα που αφορά, ούτε να οδηγεί αναπόφευκτα σε
αυξηµένο αριθµό δεικτών για την παρακολούθηση της
προόδου,
15. πρέπει να συνεχιστεί η ενίσχυση της συνεργασίας µε άλλους
διεθνείς οργανισµούς που δρουν στον εν λόγω τοµέα (π.χ.
ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΟΣΑ, ∆ιεθνής Ένωση για την Αξιολόγηση των
Μαθητικών Επιδόσεων), προκειµένου ιδίως να βελτιωθεί η
διεθνής συνοχή των δεδοµένων.
ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή:
16. όσον αφορά τοµείς δεικτών στους οποίους υπάρχουν ήδη
συλλογές δεδοµένων ή σχεδιάζονται µελέτες της ΕΕ, να
αναπτύξει περαιτέρω και να υποβάλει στο Συµβούλιο στρατηγικές στους ακόλουθους τοµείς δεικτών: αποτελεσµατικότητα
των επενδύσεων, ΤΠΕ, κινητικότητα, εκπαίδευση ενηλίκων,
εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση και κοινωνική ενσωµάτωση και ενεργός άσκηση της
ιδιότητας του πολίτη,
17. όσον αφορά τοµείς δεικτών στους οποίους δεν υπάρχουν
συγκρίσιµα δεδοµένα, να υποβάλει στο Συµβούλιο λεπτοµερείς
προτάσεις µελετών για την κατάρτιση νέων δεικτών στους
ακόλουθους τοµείς:
— µεθοδολογία της απόκτησης γνώσεων,
— γλωσσικές γνώσεις,
και σε όποιον άλλο τοµέα ενδέχεται να αποδειχθούν χρήσιµες
οι νέες µελέτες,
18. όσον αφορά τοµείς δεικτών στους οποίους άλλοι διεθνείς
οργανισµοί (π.χ. ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΟΣΑ, ∆ιεθνής Ένωση για την
Αξιολόγηση των Μαθητικών Επιδόσεων), να συνεργασθεί µε
διεθνείς οργανισµούς προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες της
ΕΕ για πληροφορίες σε τοµείς δεικτών όπως οι ΤΠΕ, οι
δεξιότητες των ενηλίκων και η επαγγελµατική εξέλιξη των
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δασκάλων, σε περίπτωση που άλλοι διεθνείς οργανισµοί
συζητούν ήδη το ενδεχόµενο διεξαγωγής σχετικών µελετών,
19. κατά την εκπόνηση αυτών των στρατηγικών και νέων εργαλείων
για τη συλλογή δεδοµένων, µεταξύ άλλων και σε συνεργασία
µε διεθνείς οργανισµούς:
— όταν χρειάζεται, να αναλύουν την πολιτική σηµασία τους
λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη σχέση µεταξύ της
ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και των ολοκληρωµένων πολιτικών εκπαίδευσης και εργασίας,
— να παρουσιάζουν λεπτοµερείς τεχνικές προδιαγραφές των
προτεινόµενων νέων µελετών,
— να περιλαµβάνουν χρονοδιάγραµµα για τις εργασίες κατάρτισης των δεικτών,
— να περιλαµβάνουν εκτίµηση των πιθανών δαπανών και της
απαραίτητης υποδοµής για τις εν λόγω εργασίες κατάρτισης δεικτών και την επακόλουθη συλλογή δεδοµένων στα
συµµετέχοντα κράτη µέλη, καθώς και για την Επιτροπή,
— να προβλέπουν συγκεκριµένες κατάλληλες διαρθρώσεις
διαχείρισης, ώστε τα κράτη µέλη να έχουν τη δυνατότητα
να συµµετέχουν στις εργασίες µεθοδολογίας και κατάρτισης δεικτών, να είναι δε σε θέση να λαµβάνουν τις
απαραίτητες αποφάσεις, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη
συναφών και υψηλής ποιότητας δεδοµένων, εντός του
χρονοδιαγράµµατος.
20. Με στόχο την υποβολή έκθεσης στο Συµβούλιο, το αργότερο
έως το τέλος του 2006:
— να καταγράψει τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν σε
άλλους τοµείς µελέτης, συµπεριλαµβανοµένου του αντίκτυπου των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση, των επιπτώσεων της κινητικότητας στην αγορά εργασίας και της
κοινωνικής προέλευσης των σπουδαστών της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης,
— να αξιολογήσει την πρόοδο που θα έχει σηµειωθεί όσον
αφορά την εκπόνηση συνεκτικού πλαισίου δεικτών και
επιπέδων αναφοράς για την περαιτέρω επιδίωξη των στόχων
της Λισαβόνας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, περιλαµβανοµένης επανεξέτασης της καταλληλότητας των υφισταµένων δεικτών που χρησιµοποιούνται για
την παρακολούθηση της προόδου.

