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Σχέδιο δράσης eLearning

Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πρωτοβουλία "eLearning: να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο"1 εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Μαίου 2000. Η εν λόγω πρωτοβουλία -σε συνέχεια των
συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβώνα- παρουσίασε τις αρχές, τους
στόχους και τις γραµµές δράσης της eLearning, που ορίζονται ως "η χρήση των νέων
τεχνολογιών πολυµέσων και του Internet, για τη βελτίωση της ποιότητας της µάθησης µε
διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους και υπηρεσίες, καθώς και των ανταλλαγών και της εξ
αποστάσεως συνεργασίας". Η πρωτοβουλία eLearning είχε ευνοϊκή αντιµετώπιση από τους
υπουργούς Παιδείας και από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Feira τον Ιούνιο 2000.
Η πρωτοβουλία eLearning εγγράφεται στο πλαίσιο του γενικού σχεδίου δράσης eEurope2, που
"στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να εκµεταλλευτεί το ισχυρά της σηµεία και
να υπερπηδήσει τα εµπόδια στην ολοκλήρωση και γενικευµένη χρήση των ψηφιακών
τεχνολογιών", καθώς και στο πλαίσιο της έκθεσης για τους µελλοντικούς συγκεκριµένους
3
στόχους των εκπαιδευτικών συστηµάτων , διατηρώντας τις τεχνολογίες της πληροφορίας και
της επικοινωνίας ως έναν από τους στόχους της. Η αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών
συστηµάτων βασίζεται εξ ολοκλήρου στην αποτελεσµατικότητα των παιδαγωγικών
προσεγγίσεων. Για να χαρακτηριστεί από αποτελεσµατικότητα, η εισαγωγή των τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνίας θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη αναδιοργάνωση των
δοµών µάθησης. Η πρωτοβουλία eLearning ενδείκνυται επίσης για τις υποψήφιες χώρες,
δεδοµένου του ενδιαφέροντος που εκδήλωσαν για το σχέδιο δράσης eEurope.
Το παρόν σχέδιο δράσης, που καλύπτει την περίοδο 2001-2004, έχει ως αντικείµενο την
παρουσίαση των µεθόδων και των µέσων εφαρµογής της πρωτοβουλίας eLearning. Στοχεύει
να κινητοποιήσει τους συντελεστές της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και τους
ενδιαφερόµενους κοινωνικούς, βιοµηχανικούς και οικονοµικούς συντελεστές, ώστε να
καταστεί η δια βίου εκπαίδευση4 κινητήρια δύναµη µιας αλληλέγγυας και αρµονικής
κοινωνίας σε µια ανταγωνιστική οικονοµία. Θα συµβάλει στην προώθηση των στόχων της
απασχολησιµότητας και της προσαρµοστικότητας της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
5
απασχόληση , καθώς και στην µείωση του ελλείµµατος των δεξιοτήτων που συνδέονται µε τις
νέες τεχνολογίες και στην εξασφάλιση καλύτερης κοινωνικής ένταξης.
Κατ’ αρχήν, το προτεινόµενο σχέδιο δράσης τοποθετεί την eLearning στο πλαίσιο της
eEurope και προσδιορίζει τα ισχυρά σηµεία της συµβολής της και τα προγράµµατα και τα
µέσα που θα αξιοποιηθούν για την δροµολόγηση της κινητοποίησης των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ευρωπαϊκών χωρών που συµµετέχουν στα εν λόγω
προγράµµατα. ∆εν πρόκειται για νέους δηµοσιονοµικούς πόρους, αλλά µάλλον για
συντονισµένη και συνεκτική απορρόφηση των αυτών που ήδη υπάρχουν. Μα αυτήν την
προοπτική, η Επιτροπή προέβη σε απογραφή των µέσων που µπορούν να κινητοποιηθούν σε
κοινοτικό επίπεδο και προτείνει µέθοδο δράσης που καταρτίστηκε για να συνοδεύσει και να
ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο περιφερειών και κρατών µελών.
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Στη συνέχεια, το παρόν σχέδιο δράσης ορίζει σειρά ενεργειών συλλογικού χαρακτήρα για
καθεµία από τις γραµµές δράσης του (υποδοµές, κατάρτιση, υπηρεσίες και περιεχόµενα,
συνεργασία). Τέλος, επισυνάπτεται στο παράρτηµα πρακτικός κατάλογος των σχετικών
υπηρεσιών και µέσων και ολοκληρώνει το παρόν σύνολο6.
1.

eLEARNING : ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1

eLearning στο πλαίσιο της eEurope

Η πρωτοβουλία eLearning -που συµπληρώνει το γενικό σχέδιο δράσης eEuropeσυγκεντρώνει συγκεκριµένες ενέργειες σε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικού προσανατολισµού,
ώστε να ανταποκριθεί στο αίτηµα που διατυπώθηκε κατά το Συµβούλιο στη Λισσαβώνα για
την προσαρµογή των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε αυτό το
πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει φιλόδοξους και ενθαρρυντικούς στόχους για τα κράτη
µέλη, καθώς και για τους ενδιαφερόµενους συντελεστές. Επίσης, φροντίζει να υποστηρίξει
και να συντονίσει τις προσπάθειές τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
στοχεύει αρχικά να επιταχύνει την ανάπτυξη µιας ποιοτικής
υποδοµής µε προσιτό κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτήν την προοπτική υιοθετεί
και συµπληρώνει τους στόχους της eEurope:

Η πρωτοβουλία

–

eLearning

να έχουν εξοπλιστεί όλα τα σχολεία µε πρόσβαση στο Internet και στους
πολυµεσικούς πόρους έως το τέλος του 2001, καθώς και όλες οι αίθουσες
διδασκαλίας (αρχεία πρόσβασης στο Internet) έως το τέλος του 2002·

–

να συνδεθούν σταδιακά τα σχολεία µε τα δίκτυα έρευνας έως το τέλος του 2002·

–

να επιτευχθεί η αναλογία 5 έως 15 µαθητών ανά πολυµεσικό υπολογιστή το 2004·

–

–

να εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών υποστήριξης και των
εκπαιδευτικών πόρων για το Internet, καθώς και των πλατφόρµων µάθησης ανοικτής
γραµµής που προορίζονται για τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές και τους γονείς,
έως το τέλος του 2002·
να υποστηριχθεί η εξέλιξη των σχολικών προγραµµάτων ώστε να λαµβάνονται
υπόψη οι νέες µέθοδοι µάθησης και η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και
της επικοινωνίας έως το τέλος του 2002.

Η πρωτοβουλία eLearning στοχεύει επίσης στην εντατικοποίηση της προσπάθειας
κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα - ιδίως µε την προώθηση µιας "ψηφιακής κουλτούρας" για
όλους και τη γενίκευση της κατάλληλης κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς και τους
εκπαιδευτές, που περιλαµβάνει όχι µόνον την κατάρτιση στην τεχνολογία, αλλά ιδίως την
κατάρτιση για την παιδαγωγική χρήση της τεχνολογίας και για τη διαχείριση της αλλαγής.
Τα σχολεία, τα πανεπιστήµια και τα κέντρα κατάρτισης καλούνται να εξελιχθούν σε τοπικά
πολυδύναµα κέντρα απόκτησης γνώσεων µε πρόσβαση για όλους. Η πολιτική που
ακολουθείται στον εν λόγω τοµέα λαµβάνει υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική για την
απασχόληση και τις εθνικές στρατηγικές για τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.
Ορίστηκαν επίσης συγκεκριµένοι στόχοι στο πλαίσιο της eEurope:
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–
–

–

να εξασφαλιστεί για όλους τους µαθητές που τελειώνουν το σχολείο η δυνατότητα
απόκτησης ψηφιακής µόρφωσης έως το τέλος του 2003·
να παρασχεθεί κατάλληλη κατάρτιση σε όλους τους εκπαιδευτικούς, να
προσαρµοστούν τα προγράµµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών και να
προβλεφθούν µέτρα ενθάρρυνσης για τους εκπαιδευτικούς ώστε να
χρησιµοποιήσουν στην πράξη τις ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση, έως το
τέλος του 2002·
να προσφερθεί η δυνατότητα σε κάθε εργαζόµενο να αποκτήσει ψηφιακή κουλτούρα
µέσω της δια βίου µάθησης έως το τέλος του 2003·

Η πρωτοβουλία eLearning επικεντρώνεται στη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών για
την ανάπτυξη προηγµένων και ορθών περιεχοµένων, υπηρεσιών και περιβαλλόντων
µάθησης σε παιδαγωγικό επίπεδο, τόσο για την αγορά όσο και για το δηµόσιο τοµέα. Η
διαθεσιµότητα προτύπων είναι ιδιαίτερα σηµαντική, όσο και η εδραίωση ευνοϊκών
προϋποθέσεων για την αλλαγή και την προσαρµογή της οργάνωσης των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η πρωτοβουλία eLearning στοχεύει, τέλος, στην ενίσχυση της συνεργασίας και του
διαλόγου, καθώς και στη βελτίωση της σύνδεσης των σχετικών ενεργειών και των
πρωτοβουλιών σε όλα τα επίπεδα - τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό - και µεταξύ
όλων των συντελεστών του τοµέα: πανεπιστήµια· σχολεία· κέντρα κατάρτισης· επιτελείς και
διοικητικοί υπάλληλοι αρµόδιοι για την επιλογή του εξοπλισµού, των λογισµικών, των
περιεχοµένων ή των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών εταίρων. Η θέσπιση
εταιρικών σχέσεων µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα θα επιδιωχθεί ώστε να
ευνοήσει τις ανταλλαγές εµπειριών, τη µεταφορά τεχνολογίας και την καλύτερη αξιολόγηση
των αναγκών των επιχειρήσεων σε τυπικά προσόντα σε σχέση µε τα µέτρα που προβλέπονται
από την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση.
1.2

Η eLearning ως ευρωπαϊκή πλατφόρµα συνεργασίας

Η συµβολή της eLearning στην επίτευξη και την ανάπτυξη των στόχων εκπαιδευτικού
χαρακτήρα της eEurope συνίσταται στην κατάρτιση πλαισίου και προγράµµατος συνεργασίας
µεταξύ των σχετικών κοινοτικών υπηρεσιών και των κρατών µελών. Ο καθορισµός κοινών
προτεραιοτήτων και συστάσεων, η κινητοποίηση συντελεστών από τον τοµέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και η αξιοποίηση των κοινοτικών εργαλείων αποτελούν τα
µέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
Μετά την έγκριση της πρωτοβουλίας eLearning το Μάιο του 2000, σηµειώθηκε σηµαντική
πρόοδος σε ό,τι αφορά:
–

–

την εντατικοποίηση των προσπαθειών των κρατών µελών στον εν λόγω τοµέα, και
την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την υποδοµή και τις στρατηγικές
κατάρτισης, τα περιεχόµενα και τις υπηρεσίες· ορισµένοι στόχοι έχουν ήδη
επιτευχθεί σε ορισµένα κράτη µέλη·
τη συνέχιση της πολιτικής συζήτησης για τις προκλήσεις της eLearning στα κράτη
µέλη, τη δροµολόγηση της συζήτησης για την πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Περιφερειών· και τη συµβολή στην εν λόγω
συζήτηση των δικτύων ευρωπαϊκής συνεργασίας στους τοµείς της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης·
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–
–

–

την κινητοποίηση των επιχειρήσεων για να συµµετάσχουν στον προβληµατισµό7
και στη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

τη συγκρότηση τριών οµάδων εργασίας eLearning· µία οµάδα µε τα κράτη µέλη,
µία δεύτερη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µία τρίτη µε τους
επαγγελµατίες του κλάδου·
την έγκριση από το Συµβούλιο Υπουργών Παιδείας, που συνεδρίασε στις 12
Φεβρουαρίου 2001 στις Βρυξέλλες ενόψει της παρουσίασής της στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο στη Στοκχόλµη της έκθεσης µε τίτλο "Οι συγκεκριµένοι µελλοντικοί
στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης" -που επικεντρώνονται

µεταξύ άλλων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας- η οποία αποτελεί το
γενικό πολιτικό πλαίσιο για το παρόν σχέδιο δράσης.
Η πρώτη απογραφή των ενεργειών που έχουν ολοκληρωθεί σήµερα και εγγράφονται στους
στόχους του σχεδίου δράσης eLearning µαρτυρεί µεγάλη ανοµοιογένεια τόσο σε εθνικό
επίπεδο όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Συγχρόνως, προκύπτουν κοινές συλλογιστικές.
Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο το γεγονός ότι δεν πρέπει να διαχωρίζονται οι
τεχνολογικές καινοτοµίες από το κοινωνικό, οικονοµικό ή πολιτισµικό τους πλαίσιο. Ο
διαχωρισµός των διάφορων εκπαιδευτικών τοµέων και επιπέδων επανεξετάζεται καθώς
λαµβάνεται υπόψη "αυτός που µαθαίνει" καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Ήρθε η στιγµή για τη δροµολόγηση ενός σχεδίου δράσης eLearning που θα αποτελέσει
εργαλείο για την παροχή βοήθειας στους συντελεστές του τοµέα και στους επιτελείς, µε την
παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων, τον εξορθολογισµό των πιθανών προσεγγίσεων, µε τη
θεµελίωση σε παραδείγµατα εµπειριών εντός και εκτός της Ευρώπης.
Η ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και των διαφόρων
εµπλεκόµενων συντελεστών είναι, ως εκ τούτου απαραίτητη, ώστε να καταλήξουµε στον
ορισµό κοινών προτεραιοτήτων και συστάσεων σχετικά µε την eLearning στο πλαίσιο των
κοινοτικών προγραµµάτων, όπως τα προγράµµατα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη. Πρέπει να οδηγήσει σε συνέργιες µεταξύ των εφαρµοζόµενων ενεργειών σε
διάφορα επίπεδα, και σε αυξηµένη αποτελεσµατικότητα.
Η εντατικοποίηση του διαλόγου και η εφαρµογή των κοινών συστάσεων εξαρτώνται επίσης
από τη στενή συνεργασία µεταξύ των υπουργείων Παιδείας και των υπουργείων
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου
συντονισµού όπως ορίστηκε από τα συµπεράσµατα στη Λισσαβώνα. Μέσω των
προγραµµάτων ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Leonardo da Vinci, οι ενέργειες του προγράµµατος IST
(Information Society Technology)8 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και των σχεδίων
που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της οµάδας έργου εκπαιδευτικών πολυµέσων,
εκατοµµύρια σπουδαστών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, επιχειρήσεων και οργανισµών,
συµµετείχαν σε σχέδια που αφορούσαν τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας στης εκπαίδευση.
Μία αλλαγή µε τόσο µεγάλη σηµασία προϋποθέτει τη συµµετοχή και την στήριξη όλων των
σχετικών συντελεστών. Το σχέδιο δράσης eLearning είναι, µε αυτήν την έννοια, εργαλείο
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ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, και πρέπει να αποτελέσει το αντικείµενο ειδικής
επικοινωνιακής προσπάθειας. Η ενθάρρυνση συζήτησης για τις προκλήσεις του eLearning σε
όλα τα επίπεδα, η παροχή στήριξης για εκδηλώσεις και δραστηριότητες διάδοσης της ορθής
χρήσης των νέων τεχνολογιών για µαθησιακούς σκοπούς και η δηµιουργία ενός ιστοχώρου
eLearning υψηλής ποιότητας θα συµβάλουν στην παραπάνω επιδίωξη9.
2.

eLEARNING: ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διαθέτει σηµαντικό αριθµό πόρων, προγραµµάτων και µέσων, που
µπορούν να συµβάλουν στους στόχους του eLearning. Η απογραφή των ενεργειών που
βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης δεν αφήνει καµία αµφιβολία σε ότι αφορά τη
συµπληρωµατικότητά τους και τις δυνατότητες σύγκλισής τους για αυξηµένη
αποτελεσµατικότητα. Οι εν λόγω ενέργειες ανταποκρίνονται πλήρως στις γραµµές δράσης
του eLearning.
Τα κύρια κοινοτικά µέσα για την εφαρµογή του eLearning είναι τα εξής:
–

Τα προγράµµατα
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Leonardo de Vinci και Νεολαία συγκαταλέγονται στις σηµαντικότερες
κοινοτικές επιτυχίες και κινητοποίησαν -από την δροµολόγηση των πρώτων
ενεργειών συνεργασίας το 1976- εκατοµµύρια συµµετέχοντες σε όλα τα επίπεδα. Το
συνολικό ποσό για την δεύτερη γενιά των εν λόγω προγραµµάτων, που καλύπτει την
περίοδο 2000-2006, ανέρχεται σε 3520 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 10% µπορεί να
απορροφηθεί από την eLearning·
Τα προγράµµατα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την νεολαία.

Από την έναρξή τους τα εν λόγω προγράµµατα ήταν ανοιχτά στην ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που αφορούν τις νέες τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένης της
χρήσης τους για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών. Μία
ευρύτατη κλίµακα καινοτόµων σχεδίων και ευρωπαϊκών δικτύων το αποδεικνύει. Το
eLearning εις το εξής αποτελεί προτεραιότητα στις προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων και, επιπλέον, θα δροµολογηθούν ενέργειες από κοινού µέσω διάφορων
προγραµµάτων·
–
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(1998-2002) είναι το δεύτερο
βασικό µέσο. Επικεντρώνεται στην eLearning στο πλαίσιο του προγράµµατος IST
(Information Society Technologies), και της κοινωνικοοικονοµικής έρευνας:
Το πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη

–

Η γραµµή IST " εργαλεία και περιεχόµενα πολυµέσων ", που αποτελεί
συνέχεια των κύριων προγραµµάτων έρευνας για τη χρήση των νέων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση, προέβλεψε τις γραµµές δράσης που
προτείνονται από την eLearning και την eEurope και αναπτύσσει πρότυπες
έρευνες και δοκιµές για τις τεχνολογίες αιχµής·

–

Το µέρος ΕΤΑ " στοχοθετηµένη κοινωνικοοικονοµική έρευνα" υποστήριξε
και εξακολουθεί να υποστηρίζει έρευνες, πειραµατισµούς και προηγµένες
αναλύσεις για τα νέα περιβάλλοντα µάθησης και για τον κοινωνικό,
οικονοµικό και πολιτισµικό τους αντίκτυπο

Το σχέδιο δράσης µπορεί επίσης να επωφεληθεί από την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως
προβλέπεται στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών (γραµµή B3-1000).
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Η πρόταση για το πρόγραµµα πλαίσιο 2002-2006 για την έρευνα και την ανάπτυξη
διατήρησε στο πλαίσιο των προτεινόµενων προτεραιοτήτων για κοινοτική δράση τις
"τις τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας" (µε συγκεκριµένες αναφορές στην
κοινωνία της γνώσης και στις τεχνολογίες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης) και
"τους πολίτες και τη διακυβέρνηση στην ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης" (µε
συγκεκριµένες αναφορές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση). Τα προγράµµατα για
την τεχνολογική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα: TEN-Telecom, για την
ανάπτυξη διευρωπαϊκών υπηρεσιών βάσει προηγµένων δικτύων τηλεπικοινωνιών·
eContent, για την υποστήριξη της ανάπτυξης της αγοράς ψηφιακών περιεχοµένων
και, πιο συγκεκριµένα, για την ανάπτυξη των ενηµερωτικών πόρων του δηµόσιου
τοµέα και των γλωσσικών τεχνολογιών· Go Digital, για την υποστήριξη των µικρών
και των µεσαίων επιχειρήσεων στις στρατηγικές τους σε σχέση µε την " e-business "
βάσει των κοινοτικών προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που υπάρχουν· και ένα
σχέδιο δράσης στον τοµέα της τυποποίησης, που αφορά θέµατα σε σχέση µε την
eLearning και την προσβασιµότητα για όλους.
που είναι τα κύρια χρηµατοδοτικά µέσα για την
περιφερειακή ανάπτυξη, την επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό και την κοινωνική
συνοχή:
Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία,

–

–

–

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)10 (120 δισ. ευρώ
για την περίοδο 2000-2006) συµβάλλει - σε περίπτωση αποδεδειγµένης
ανεπάρκειας της αγοράς- στην εδραίωση υποδοµών και στην υλοποίηση
τοµεακών εγχειρηµάτων, όπως τα ψηφιακά δίκτυα για τα πανεπιστήµια.
Επιπλέον, ο εξοπλισµός σε υπολογιστές και λογισµικά για διδακτικούς
σκοπούς είναι επιλέξιµος στο πλαίσιο των προγραµµάτων περιφερειακής
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, περίπου 400 εκατ. ευρώ διοχετεύονται σε
καινοτόµους ενέργειες, εκ των οποίων το ένα από τα τρία θέµατα είναι "Η
κοινωνία της πληροφορίας στην υπηρεσία της περιφερειακής ανάπτυξης"11 ·
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταµείο (ΕΚΤ)12 διαθέτει σηµαντικά µέσα (60 δισ.
ευρώ για την περίοδο 2000-2006) για την προσαρµογή των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τη γενίκευση της χρήσης των
καλύτερων µοντέλων που αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα µέτρα της δια βίου εκπαίδευσης / κατάρτισης συγκαταλέγονται σε πολλές
προτεραιότητες σχεδίων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, που καλύπτει το
σύνολο των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το
ΕΚΤ χρηµατοδοτεί ενέργειες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε τεχνολογίες
της πληροφορίας, που προορίζονται ιδίως για τα άτοµα που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα εργασίας ή κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά επίσης για όλους
εκείνους που πρέπει να καταρτιστούν κατά προτεραιότητα, όπως οι
εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές. Εγκρίθηκαν συγκεκριµένα µέσα για την
προώθηση της δια βίου κατάρτισης και για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων
των ΜΜΕ.

10

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/activity/erdf/erdf_fr.htm
eEurope-regio. http://www.inforegio.org
12
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm. Είναι ωστόσο αδύνατος ο υπολογισµός του
11

Πρβλ.

ακριβούς ποσοστού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων που διοχετεύεται σε στόχους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας

eLearning, καθώς η διάθεση των ποσών αποφασίζεται σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο και βάσει ενός
ευρύτερου ορισµού των στόχων που ορίστηκαν το 1999.
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Οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση. Στο πλαίσιο
στρατηγικής για την απασχόληση (διαδικασία του Λουξεµβούργου)

της ευρωπαϊκής
και σε συνέχεια
των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβώνα, οι
13
κατευθυντήριες γραµµές για το 2001 ενισχύουν το ρόλο -µε οριζόντιο χαρακτήρατης δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε µια οικονοµία βασιζόµενη στη γνώση.
Τα κράτη µέλη καλούνται να ορίσουν, στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης για
την απασχόληση γενικές και συνεκτικές στρατηγικές µε τους δηµόσιους και /ή
ιδιωτικούς συντελεστές. Επίσης ενισχύεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων.

–

Στο πλαίσιο της απασχολησιµότητας, οι κατευθυντήριες γραµµές για το 2001 ορίζουν
ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και σύντοµες προθεσµίες για την ανάπτυξη των
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των τυπικών προσόντων, και ιδίως για την eLearning,
για το σύνολο των πολιτών. Στο πλαίσιο της προσαρµοστικότητας, οι
κατευθυντήριες γραµµές καλούν τους κοινωνικούς εταίρους να συνάψουν
συµφωνίες ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα απόκτησης ψηφιακής κουλτούρας σε
κάθε εργαζόµενο έως το 2003, καθώς και πιο ευέλικτες µορφές εργασίας που
διευκολύνουν τη συµµετοχή στη µάθηση.
δίνει σηµαντική προτεραιότητα
στην ανάπτυξη του ανθρώπινου και του πνευµατικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας της "Innovation 2000", µε χρηµατοδότηση ύψους περίπου 15 δισ.
ευρώ για µια τριετία για σχέδια στον τοµέα της καινοτοµίας. Ως εκ τούτου, η ΕΤΕπ
µπορεί να χρηµατοδοτήσει υποδοµές και εξοπλισµούς για την χρήση των νέων
τεχνολογιών της πληροφορίας σε σχολεία και πανεπιστήµια, καθώς και για την
κατάρτιση των εκπαιδευτικών, για τη δηµιουργία εκπαιδευτικών πολυµεσικών
περιεχοµένων, για εικονικές βιβλιοθήκες ή πανεπιστήµια, καθώς και για τη
δικτύωση των ερευνητικών κέντρων.
14

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

–

Η εν λόγω χρηµατοδότηση µπορεί να γίνει βάσει παραδοσιακών δανείων µε
διαφορετικούς όρους ανάλογα µε το µέγεθος των σχεδίων, ατοµικών ή συνολικών
δανείων (γραµµές πιστώσεων µε διαχείριση από εµπορικές τράπεζες). Επιπλέον, στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της οµάδας ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων,
(ΕΤΕ)15 υποστηρίζει την ανάπτυξη του κεφαλαίου κινδύνου για καινοτοµικές
συστάσεις επιχειρήσεων (“start-ups”) και -στον εκπαιδευτικό τοµέα- µε συµµετοχές
στους πόρους του κεφαλαίου κινδύνου. Το ΕΤΕ µπορεί επίσης να χρηµατοδοτεί
επιστηµονικά πάρκα και εκκολαπτήρια επιχειρήσεων.
Ένας αναλυτικός οδηγός των εν λόγω κοινοτικών προγραµµάτων και µέσων επισυνάπτεται
στην παρούσα ανακοίνωση. ∆ιευκολύνει την εξοικείωση µε τα διάφορα προγράµµατα καθώς
και µε τους όρους λειτουργίας και συµµετοχής.
3.

eLEARNING: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η πρωτοβουλία περιλαµβάνει τέσσερις κύριες γραµµές δράσης που αφορούν τις υποδοµές,
την κατάρτιση, τις ποιοτικές υπηρεσίες και τα πολυµεσικά περιεχόµενα, καθώς και το
διάλογο και τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

13

14
15

Απόφαση του Συµβουλίου για τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών
το 2001, (2001/63/EC) (http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/ees_fr.htm)

http://www.eib.org.
http://www.eif.org.
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Το εν λόγω σχέδιο δράσης ορίζει κοινές γραµµές δράσης και συγκεκριµένες ενέργειες για
καθεµία από τις εν λόγω γραµµές δράσης. Ο συντονισµός, η παρακολούθηση, η προσαρµογή
στις εκπαιδευτικές κοινότητες και η αξιοποίηση θα συντελεστούν σε στενή συνεργασία µε τα
κράτη µέλη.
3.1.

Συλλογικές ενέργειες σε σχέση µε τις υποδοµές και τον εξοπλισµό

Ενώ τα κράτη µέλη - ενίοτε µε τη συνδροµή των κοινοτικών µέσων - εντατικοποιούν τις
προσπάθειές τους για την εδραίωση υποδοµών και εξοπλισµών σε νέες τεχνολογίες για τις
δοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκύπτει έντονα η ανάγκη της από κοινού αξιολόγησης
και παρακολούθησης των ενεργειών και εµπειριών στον τοµέα της χρήσης των ΤΠΕ
(τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας) για παιδαγωγικούς σκοπούς.
Το παρόν σχέδιο δράσης προτίθεται να ανταποκριθεί στην εν λόγω ανάγκη µε τρεις
συγκεκριµένες ενέργειες:
3.1.1.

Ανάπτυξη ενός εργαλείου συνδροµής στη λήψη αποφάσεων

Σύµφωνα µε τις αρχές του ‘benchmarking’ που προτάθηκαν από τη σύνοδο κορυφής στη
Λισσαβώνα, η εν λόγω πρωτοβουλία αποβλέπει να αναπτύξει ποιοτικούς και ποσοτικούς
δείκτες και να δροµολογήσει µια στρατηγική και ποιοτική βάση ενηµέρωσης. Το εν λόγω
έργο θα ενταχθεί στο πλαίσιο της συνέχειας της "έκθεσης για τους συγκεκριµένους στόχους
των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση".
Θα βασιστεί ιδίως στο έργο των υπηρεσιών Eurostat και Eurydice, και θα λάβει υπόψη τις
εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ. Πρόκειται να υπάρξει σύνδεση µε τις
έρευνες του Ευρωβαρόµετρου, τις έρευνες Information Society Statistics της Eurostat και τις
έρευνες της Γ∆ Κοινωνίας της Πληροφορίας στο πλαίσιο της παρακολούθησης του γενικού
σχεδίου δράσης eEurope 2002, καθώς και µε τα ερευνητικά σχέδια που δροµολογήθηκαν για
τον σκοπό αυτόν από τα προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και IST. Θα βασιστεί επίσης στο έργο
που έχει επιτελεστεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση16 και θα
προωθήσει το έργο της Επιτροπής για την απασχόληση µε στόχο τον καθορισµό δεικτών και
τη σύγκριση των επιδόσεων για τις κατευθυντήριες γραµµές ad hoc.
Η εν λόγω ενέργεια θα συµβάλει επίσης στη θεµελίωση των συστάσεων σε ό,τι αφορά τις
υποδοµές, καθώς και στον καθορισµό των λόγων για τον ισοσκελισµό των δαπανών για τον
εξοπλισµό, το περιεχόµενο, την κατάρτιση και τους ανθρώπινους πόρους. Καθώς δεν είναι
δυνατόν να εξεταστεί το σύνολο των απαιτούµενων δαπανών, υψώνονται πολλά εµπόδια
στην ανάπτυξη της χρήσης των ΤΠΕ. Ενώ το εν λόγω θέµα υπάγεται κατά κύριο λόγο στην
αρµοδιότητα των κρατών µελών, πρόκειται σίγουρα για έναν τοµέα για τον οποίο η συµβολή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη µε την αµοιβαία
κλιµάκωση και τον εµπλουτισµό των ενεργειών.

16

Η οµάδα εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου ESDIS (Κοινωνική και απασχολησιακή διάσταση της κοινωνίας
των πληροφοριών) µε έργο την παρακολούθηση και την εφαρµογή των ενεργειών eEurope 2002 ‘Η εργασία
στην κοινωνία της γνώσης’ και ‘Η συµµετοχή για όλους στην κοινωνία της γνώσης’ ενέκρινε στις
19.01.2001 έκθεση για το ‘benchmarking’ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της έκθεσης ‘Στρατηγικές για
την απασχόληση στην κοινωνία της πληροφορίας’.
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Ενέργειες 2001 – 2002
Έκθεση για την ανάπτυξη δεικτών eLearning και
εντοπισµός πηγών και µεθόδων για την παρακολούθηση της
προόδου στη χρήση των ΤΠΕ στην επίσηµη και στην
εξωσχολική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της "Έκθεσης για τους

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού
Γ∆ Έρευνας
συγκεκριµένους στόχους των εκπαιδευτικών συστηµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης". Η εν λόγω έκθεση θα περιλαµβάνει
Γ∆ Κοινωνίας της
ανάλυση ποσοτικών στόχων που έχουν ήδη ορισθεί, µε
Πληροφορίας
σκοπό τη συστηµατικοποίηση και τη βελτίωσή τους, και θα
προτείνει συστάσεις σε ότι αφορά τη θέσπιση ενός εργαλείου Γ∆ Απασχόλησης
παρακολούθησης και πρόβλεψης σε ευρωπαϊκή κλίµακα.
Eurostat, Eurydice,
CEDEFOP

∆ηµοσίευση της έκθεσης
eLearning "

3.1.2

" Βασικά

αριθµητικά στοιχεία Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού

Ένας ευρωπαϊκός χώρος έρευνας για τα νέα περιβάλλοντα µάθησης

Η εν λόγω ενέργεια στοχεύει να ενισχύσει τόσο την παιδαγωγική και την
κοινωνικοοικονοµική όσο και την τεχνολογική έρευνα στο πεδίο του eLearning και της
χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην επαγγελµατική κατάρτιση. Επίσης στοχεύει στην
ανάπτυξη ενός "εικονικού κέντρου αριστείας" που, βασιζόµενο στις υπάρχουσες δοµές στα
κράτη µέλη, θα καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των υπαρχόντων
σχεδίων, και την κεφαλαιοποίηση των κτηθεισών γνώσεων για τα νέα µοντέλα και τα νέα
περιβάλλοντα µάθησης. Το εν λόγω εργαστήριο θα έχει την ιδιότητα άτυπου φορέα µε την
υποστήριξη της Επιτροπής και θα λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή πλατφόρµα συναντήσεων και
ανταλλαγών που θα γεφυρώνει την εκπαίδευση µε την έρευνα.
Θα εξεταστούν συγκεκριµένα τρία θέµατα:
–

–

17

Η εξέλιξη των συστηµάτων. Έρευνα, πειραµατισµός και προβλέψεις για τα νέα

περιβάλλοντα µάθησης, από παιδαγωγική και από τεχνολογική άποψη. Θα δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στις αναδυόµενες τεχνολογίες (GRID, δορυφόροι, ψηφιακό
ραδιόφωνο και τηλεόραση, κλπ) για την ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι παιδαγωγικές πτυχές, οι πτυχές της οργάνωσης
"µαθητευόµενες κοινότητες,
µαθητευόµενες περιφέρειες, µαθητευόµενοι
οργανισµοί) και οι πτυχές της διαχείρισης της αλλαγής είναι ουσιώδεις σε αυτό το
πλαίσιο.

Τα εικονικά µοντέλα. Η έννοια του εικονικού εκπαιδευτικού χώρου· οι νέες
προοπτικές για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια· η εικονική κινητικότητα ως
συµπλήρωµα και στήριγµα της φυσικής κινητικότητας· η πρόσβαση σε
εκπαιδευτικούς χώρους χωρίς χρονικούς ή χωρικούς περιορισµούς17· τα εικονικά
δίκτυα συνεργασίας και συνέργιας.
Ένα από τα έξι βασικά µηνύµατα του Μνηµονίου για τη δια βίου µάθηση.
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–

µεµονωµένων διαφορών στη µάθηση, και η εκπαίδευση για
συγκεκριµένες ανάγκες. Εκµετάλλευση του δυναµικού των νέων τεχνολογιών για

Η εξέταση των

την αντιµετώπιση καταστάσεων που αφορούν ειδικές ανάγκες, αποκλεισµό,
δυσκολία πρόσβασης στη µάθηση ή δυσλειτουργίες της κλασικής εκπαίδευσης. Θα
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών.

Ενέργειες 2001 – 2002
∆ροµολόγηση ειδικής ενέργειας " eLearning futures" στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
πλαίσιο του προγράµµατος IST, που αποβλέπει να συµβάλει Γ∆ Κοινωνίας της
στην ανάπτυξη µελλοντικών περιβαλλόντων µάθησης, Πληροφορίας
λαµβανοµένων υπόψη των διαδικασιών µάθησης
∆ροµολόγηση ειδικής ενέργειας " eLearning for European Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
youth into the digital age" στο πλαίσιο του προγράµµατος
Γ∆ Κοινωνίας της
IST, που αποβλέπει να συγκεντρώσει τους βασικούς Πληροφορίας
συντελεστές διάφορων ευρωπαϊκών τοµέων που αφορούν
πρότυπες εµπειρίες µεγάλης κλίµακας, για τη βελτίωση του
eLearning στα σχολεία, τα πανεπιστήµια και τα υπόλοιπα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
∆ιοργάνωση διάσκεψης " eLearning Summit " σε
συνεργασία µε τη βιοµηχανία (τεχνολογίες της πληροφορίας
και της επικοινωνίας· οπτικοακουστικός τοµέας· τοµέας των
εκδόσεων) µε θέµα τις εταιρικές σχέσεις µεταξύ δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Μελέτη σκοπιµότητας ενός ευρωπαϊκού εργαστηρίου
"τεχνολογίας και εκπαίδευσης" βάσει των δοµών αυτού του
είδους τα κράτη µέλη· κοινό έργο για σενάρια εξέλιξης των
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της
ολοκλήρωσης του eLearning.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού· Γ∆
Επιχειρήσεων· Γ∆
Απασχόλησης· Γ∆
Κοινωνίας της
Πληροφορίας, CEDEFOP
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού
Γ∆ Έρευνας
Γ∆ Κοινωνίας της
Πληροφορίας

Μελέτη για τα ληφθέντα µέτρα στα διάφορα κράτη µέλη
καθώς και σε άλλες χώρες, για την εύνοια και την
ενθάρρυνση της χρήσης των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς
σκοπούς.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Στο πλαίσιο της eAccessibility, έργο καταγραφής και
ανάλυσης των αποτελεσµάτων των διάφορων προγραµµάτων
στους τοµείς της εκπαίδευσης για συγκεκριµένες ανάγκες·
ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών σε ό,τι αφορά την
εκµάθηση των ΤΠΕ από τα µειονεκτούντα άτοµα (eInclusion).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Γ∆ Απασχόλησης
Γ∆ Κοινωνίας της
Πληροφορίας
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού

Αξιοποίηση της
τοµέα.

ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας

Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού
Eurydice

στον εν λόγω Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού
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3.1.3

Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης της υποδοµής

Το σχέδιο δράσης eLearning ανταποκρίνεται στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας
των υποδοµών στα κράτη µέλη. Από το 2001 θα εφαρµόζεται για την υποστήριξη των
προσπαθειών που έχουν ξεκινήσει τα κράτη µέλη και θα αφορά κατά προτεραιότητα τις
µειονεκτούσες περιφέρειες µέσω χρηµατοδοτήσεων του ΕΤΠΑ. Τα χρηµατοδοτικά µέσα που
διαθέτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα κινητοποιηθούν για την ανάπτυξη των
απαιτούµενων υποδοµών18. Η δροµολόγηση ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας θα
καταστήσει δυνατή τη βελτίωση των συνδέσµων µεταξύ της έρευνας και της εκπαίδευσης και
θα συµβάλει στην ανάπτυξη των υποδοµών.

Η πρόσβαση στις υποδοµές θα διευκολυνθεί από την ανάπτυξη πολυδύναµων χώρων
µάθησης µε πρόσβαση για όλους, και µε την ανάπτυξη εικονικών υποδοµών. Η ανάπτυξη
πολύγλωσσων πυλών στο Internet θα ενθαρρυνθεί ώστε να επιτραπεί η διαρθρωµένη και
άνετη πρόσβαση στους υπάρχοντες πόρους.
Ενέργειες 2001 – 2002
Θέσπιση χρηµατοδοτικών µέσων για την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκή Τράπεζα
υποδοµών.

Επενδύσεων

Συστάσεις σχετικά µε την ανάπτυξη και τη δικτύωση Κράτη µέλη

πολυδύναµων χώρων µάθησης µε πρόσβαση για όλους

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
βάσει της καταγραφής των εµπειριών στα κράτη µέλη που
Γ∆ Απασχόλησης
πραγµατοποίησε η οµάδα υψηλού επιπέδου ESDIS.
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού
Χρήση αναδυόµενων τεχνολογιών (GRID, δορυφόροι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
ψηφιακό ραδιόφωνο και τηλεόραση, κλπ) για την ανάπτυξη Γ∆ Κοινωνίας της
καινοτόµων εφαρµογών για την εκπαίδευση και την Πληροφορίας
κατάρτιση.
Υποστήριξη πολύγλωσσων πυλών στο Internet ώστε να Ευρωπαϊκή Επιτροπή
καταστεί δυνατή η διαρθρωµένη και άνετη πρόσβαση Κράτη µέλη
στους υπάρχοντες πόρους.
∆ροµολόγηση του σχεδίου της
για τις ευκαιρίες µάθησης.

ευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού
Γ∆ Απασχόλησης

18

Η χρήση των εν λόγω µέσων θα πρέπει βεβαίως να συµµορφώνεται µε την κοινοτική πολιτική
τηλεπικοινωνιών. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν διαστρεβλώνεται ο ανταγωνισµός και ότι τα
χρηµατοδοτικά µέσα χρησιµοποιούνται, στο µέτρο του δυνατού, µε ουδέτερο τρόπο από τεχνολογική άποψη.
Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο των υποδοµών και των αγορών εξοπλισµού η σταδιακή
µετάβαση προς ένα νέο πρωτόκολλο Internet IPv 6.
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3.2

Συλλογικές ενέργειες σχετικά µε την κατάρτιση

Προβλέπονται δύο συλλογικές ενέργειες: η µία αφορά τον καθορισµό των νέων βασικών
δεξιοτήτων σε σχέση µε τη χρήση του eLearning και τη βελτίωση της πρόσβασης στην
κατάρτιση ώστε να καλυφθεί το έλλειµµα των δεξιοτήτων, και η δεύτερη αφορά την
κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών.
3.2.1

Νέες δεξιότητες και eLearning

Οι νέες δεξιότητες - τεχνικές, πνευµατικές, κοινωνικές - αποδεικνύονται ουσιώδεις για τη
ζωή και την εργασία στην κοινωνία της γνώσης και για τη δραστήρια συµµετοχή σε αυτήν.
Αυτό το νέο παιχνίδι των δεξιοτήτων υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια µιας "ψηφιακής
κουλτούρας", αλλά επηρεάζει καθοριστικά την κατακύρωσή της. Οι δεξιότητες αυτού του
είδους εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των "νέων βασικών δεξιοτήτων" (ξένες γλώσσες,
επιχειρηµατικό πνεύµα, κλπ) προς απόκτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Η χρήση των
νέων τεχνολογιών µε ορθή κρίση και υπευθυνότητα αποτελεί µέρος των εν λόγω νέων
βασικών δεξιοτήτων.
Επιπλέον, απαιτούνται συγκεκριµένες δεξιότητες από επαγγελµατική σκοπιά. Ως εκ τούτου,
πρέπει να τεθούν οι βάσεις για την κάλυψη του ελλείµµατος που παρατηρείται µεταξύ της
προσφοράς και της ζήτησης εξειδικευµένου προσωπικού. Το έλλειµµα δεξιοτήτων που
παρατηρείται στην Ευρώπη στον τοµέα των νέων τεχνολογιών είναι ήδη σηµαντικό και
µπορεί να εµποδίσει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Στον τοµέα των τεχνολογιών
της πληροφορίας, το εν λόγω έλλειµµα σύµφωνα µε εκτιµήσεις ανέρχεται σε 800.000 θέσεις
εργασίας στο τέλος του 1999, και θα µπορούσε να φτάσει 1.700.000 θέσεις εργασίας19. Σε
πολλούς άλλους τοµείς δραστηριοτήτων, η εξοικείωση µε τις τεχνολογίες της πληροφορίας
και της επικοινωνίας επιβάλλεται, σε διαφορετικά πλαίσια. Οι εν λόγω νέες δεξιότητες πρέπει
να οριστούν καλύτερα ώστε να προσαρµοστούν κατάλληλα τα συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Η εν λόγω συλλογική ενέργεια στοχεύει στην εντατικοποίηση της προσπάθειας κατάρτισης
σε αυτά τα δύο επίπεδα. Εγγράφεται στην αναλυτική συζήτηση που διεξάγεται στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, στη συζήτηση όσον αφορά το Μνηµόνιο για
20
την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση
και της νέας οµάδας έργου "∆εξιότητες και
κινητικότητα" που προτάθηκε από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της "New European
Labour Markets, open to All with Access from All21". Για να διευκολυνθεί η κινητικότητα και
να ενθαρρυνθεί η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
βελτιώσουν τη διαδικασία αναγνώρισης των τυπικών προσόντων, των κεκτηµένων γνώσεων
και των δεξιοτήτων.
3.2.2

Συλλογικές ενέργειες για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών

Το έλλειµµα σε σχέση µε την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών αποτελεί
κύριο εµπόδιο στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Οι προσπάθειες για την

19

Πηγή: IDC 1999
Το Μνηµόνιο για την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση δίνει έµφαση σε έξι µηνύµατα. ∆ύο από αυτά
αξίζουν να υπογραµµιστούν: η απόκτηση νέων δεξιοτήτων από όλους και η ανάπτυξη της καινοτοµίας στις
µεθόδους που εφαρµόζονται στην µάθηση και τη διδασκαλία, οι οποίες χαρακτηρίζονται ιδίως από τη χρήση
δυναµικών παιδαγωγικών µεθόδων που επικεντρώνονται στον χρήστη ή από µια µεγαλύτερη διαπερατότητα
των ορίων µεταξύ τοµέων και των ορίων µεταξύ επιπέδων.
21
COM(2000) 116 τελικό.
20
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κατάρτιση των εκπαιδευτικών ή των εκπαιδευτών στα νέα εργαλεία δεν µεταφράζονται πάντα
σε ουσιαστική πρόοδο σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Θα πρέπει να υπάρξει
συναίνεση για µαζικές επενδύσεις στον εν λόγω τοµέα.
∆εν αρκεί απλώς η κατάρτιση στα εργαλεία και η τεχνογνωσία. Είναι επίσης σηµαντικό να
τεθούν σε προοπτική οι νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο καινοτόµων εκπαιδευτικών πρακτικών,
καθώς και να ενσωµατωθούν στους επιστηµονικούς κλάδους ώστε να ευνοηθεί η
διεπιστηµονική προσέγγιση. Είναι επίσης σηµαντικό να κωδικοποιηθεί η µη τεχνική µάθηση
που πρέπει να συνοδεύει την ορθή χρήση της τεχνολογίας: εργασία σε οµάδες,
προγραµµατισµός δραστηριοτήτων, εργασία σε δίκτυο, συνδυασµός ακολουθιών αυτόνοµης
µάθησης και συµβατικών κύκλων µαθηµάτων, εργασία εξ αποστάσεως και µε παρουσία.
Οι προτεινόµενες ενέργειες αποβλέπουν στα εξής:
–

–

στον εντοπισµό των καλύτερων πρακτικών για την εισαγωγή του θέµατος
"Τεχνολογίες για τη µάθηση" στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των
εκπαιδευτών και συνεργασία στο εν λόγω θέµα µεταξύ των σχετικών αρµοδίων στα
διάφορα επίπεδα·
στην κατάρτιση µελετών και καινοτόµων προσεγγίσεων για τη βελτίωση των
συστηµάτων κατάρτισης και για τη γενίκευση των καλύτερων πρακτικών, π.χ.,
µέσω κέντρων διαβίβασης.

Ενέργειες 2001 – 2002
Συνέχεια του έργου όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες για Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
την εξοικείωση µε τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της Γ∆ Εκπαίδευσης και
επικοινωνίας, στο πλαίσιο της Έκθεσης για τους µελλοντικούς Πολιτισµού
συγκεκριµένους στόχους των εκπαιδευτικών συστηµάτων της Γ∆ Απασχόλησης
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γ∆ Κοινωνίας της
Πληροφορίας
CEDEFOP
Εξεύρεση λύσεων που να αφορούν τις επιχειρήσεις και την
εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να βελτιωθεί ο ορισµός των
απαιτούµενων δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην
κατάρτιση22.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού
Γ∆ Κοινωνίας της
Πληροφορίας
Γ∆ Απασχόλησης
Γ∆ Επιχειρήσεων

Έκθεση και συστάσεις για ένα ευρωπαϊκό δίπλωµα Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
τεχνολογιών της πληροφορίας, µε αποκεντρωµένες Γ∆ Εκπαίδευσης και
διαδικασίες χορήγησης.
Πολιτισµού
Γ∆ Κοινωνίας της
Πληροφορίας
Γ∆ Απασχόλησης

22

Για παράδειγµα, το σχέδιο Career Space, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συγκεντρώνει
τους φορείς BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks, Philips

Semiconductors, Siemens AG, Telefonica SA, Thales, EICTA (the European ICT Industry Association),
CEN/ISSS και EUREL (Convention of national societies of electrical engineers of Europe)
http://www.career-space.com.
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Απογραφή των σχεδίων που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
επίπεδο και ανάλυση των µοντέλων που έχουν αναπτυχθεί,
Εκπαίδευσης και
για την αρχική και συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών· Γ∆
Πολιτισµού
συστάσεις για την εδραίωση των ευρωπαϊκών δικτύων.
CEDEFOP
Eurydice

Τυπολογία των υλικών ή των υπηρεσιών ανοικτής γραµµής· Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
οδηγός των διαθέσιµων πόρων και εµπειρογνωµόνων του Γ∆ Εκπαίδευσης και
τοµέα.
Πολιτισµού
CEDEFOP

τυπικά προσόντα
των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών του αύριο,
Σεµινάριο και δραστηριότητες µε θέµα τα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Γ∆ Εκπαίδευσης και
λαµβανοµένης υπόψη της εξέλιξης των προγραµµάτων προς Πολιτισµού
µια ευρύτερη διεπιστηµονική προσέγγιση και προς την
Γ∆ Έρευνας
ενσωµάτωση νέων περιεχοµένων και µεθόδων.
Eurydice

3.3
3.3.1

Συλλογικές ενέργειες όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα περιεχόµενα: ευνοϊκές
συνθήκες και θεµατικοί άξονες για την καινοτοµία και την ανάπτυξη
Ένα ευνοϊκό περιβάλλον

Για να εδραιωθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη ποιοτικών περιεχοµένων και
υπηρεσιών, προβλέπονται πολλές ενέργειες:
–

Η κατάρτιση συστάσεων για καλύτερη προστασία του καταναλωτή, που έχει να
επιλέξει µεταξύ προϊόντων µε µεγάλες διαφορές στην ποιότητα. Θα διενεργηθεί
απογραφή των συστηµάτων πιστοποίησης της ποιότητας σε συνεργασία µε τα
κράτη µέλη. Τα θέµατα της αναγνώρισης των τυπικών προσόντων και της
πιστοποίησης των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί σύµφωνα µε νέες µεθόδους θα
αποτελέσουν επίσης το αντικείµενο ιδιαίτερης προσοχής.

–

Η µελέτη θεµάτων ηθικής και του εγγράφου προβληµατισµού "Επιστήµη και
κοινωνία"23που αφορούν τη χρήση του eLearning και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα
αποτελέσει το αντικείµενο ιδιαίτερης προσοχής. Πρόκειται να δροµολογηθεί
ενέργεια σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή οµάδα ηθικής των επιστηµών και των
νέων τεχνολογιών.

–

Η συνεργασία για την προώθηση λύσεων προσαρµοσµένων στις ανάγκες των χώρων
µάθησης, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας των εκπαιδευτικών και
πολιτιστικών χώρων, σε συνδυασµό µε τις ενέργειες που αναπτύσσονται στο
πλαίσιο του σχεδίου δράσης Internet24.

23

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής του Νοεµβρίου

2000 "Επιστήµη, κοινωνία και πολίτες "
SEC (2000) 1973
24
Απόφαση αριθ. 276/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999,
για ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Internet
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–

–

Η ανάπτυξη και η προώθηση προτύπων προσαρµοσµένων στην εκπαίδευση και
στην κατάρτιση και ο ορισµός των "µεταδεδοµένων", λαµβανοµένων υπόψη των
αναγκών που συνδέονται µε τη διατήρηση της ποιότητας των διαδικασιών, καθώς σε
µεθόδους εκµάθησης που βασίζονται στη συνεργασία, σε συνδυασµό µε διάφορες
πρωτοβουλίες του τοµέα σε διεθνές επίπεδο (CEN/ISSS - Comité Européen de
Normalisation/ Information Society Standardisation System).
Τα θέµατα που αφορούν την πνευµατική ιδιοκτησία και τις συνθήκες αµοιβής της
εργασίας των συγγραφέων θα µελετηθούν ώστε να αναπτυχθούν ευνοϊκές
οικονοµικές συνθήκες για την ανάπτυξη και την διανοµή του περιεχοµένου, ιδίως
εφόσον εµπλέκονται εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές στον ορισµό των µελλοντικών
περιεχοµένων και υπηρεσιών.

Ενέργειες 2001 – 2002
Παρακολούθηση των θεµάτων πιστοποίησης της ποιότητας· Κράτη µέλη
συστάσεις για τους χρήστες εκπαιδευτικών υπηρεσιών Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
ανοικτής γραµµής.
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού
Εφαρµογή και ενέργεια της προώθησης του προγράµµατος Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
eLearning Standards: προς µια Ευρώπη βασιζόµενη στη Γ∆ Επιχειρήσεων
γνώση.
Γ∆ Κοινωνίας της
Πληροφορίας
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού
CEDEFOP
Οµάδα εργασίας για τα θέµατα ηθικής· ανάπτυξη αρχών Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
συµπεριφοράς σε ό,τι αφορά τα περιεχόµενα και τις Γ∆ Εκπαίδευσης και
υπηρεσίες.
Πολιτισµού
Γ∆ Κοινωνίας της
Πληροφορίας
Σχέδιο δράσης Internet

ενίσχυση της
ασφάλειας των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών χώρων
Προώθηση προσαρµοσµένων λύσεων για την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού
Γ∆ Κοινωνίας της
Πληροφορίας

µέσω της καταπολέµησης του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα, ΕΕ L 33,
06.02.1999, σελ.1 http://europa.eu.int/ISPO/iap/decision/fr.html και σύσταση του Συµβουλίου, της 24ης
Σεπτεµβρίου 1998, για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας
οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης µέσω της προώθησης εθνικών πλαισίων µε
σκοπό την επίτευξη συγκρίσιµου και αποτελεσµατικού επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και της
ανθρώπινης
αξιοπρέπειας,
ΕΕ
L
270,
07.10.1998,
σελ.48

http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/new_srv/recom-intro_fr.html
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Παρακολούθηση των θεµάτων της πνευµατικής ιδιοκτησίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού

∆ροµολόγηση µελέτης σκοπιµότητας ώστε να εξεταστούν οι Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
δυνατότητες ανάπτυξης συστήµατος συµπαραγωγής,
Εκπαίδευσης και
ανταλλαγής και διανοµής ανοικτής γραµµής εκπαιδευτικών Γ∆
Πολιτισµού
πολυµεσικών περιεχοµένων µεταξύ των ευρωπαϊκών
πανεπιστηµίων.

3.3.2. Θεµατικοί άξονες για την καινοτοµία και την ανάπτυξη

Για να υπάρξει ανταπόκριση στο έλλειµµα που παρατηρήθηκε σε ευρωπαϊκά ποιοτικά
περιεχόµενα και υπηρεσίες στον τοµέα του eLearning, καθώς και στην έλλειψη εµπειριών σε
ό,τι αφορά την χρήση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, τρία θέµατα
στρατηγικής σηµασίας για την Ευρώπη πρόκειται να αναλυθούν στο πλαίσιο του σχεδίου
δράσης eLearning :
1.

Σύγχρονες γλώσσες·

2.

Επιστήµη, τεχνολογία και κοινωνία·

3.

Τέχνες, πολιτισµός και ιδιότητα του πολίτη.

Τα επιλεγµένα θέµατα είναι ουσιώδη για την ανάπτυξη της νέας κοινωνίας και της
οικονοµίας της γνώσης και για την εξασφάλιση ότι η εν λόγω µετάβαση σέβεται, διαφυλάττει
και ενθαρρύνει την πολιτισµική και γλωσσική πολυµορφία της Ευρώπης. Τα εν λόγω
θέµατα είναι στρατηγικής σηµασίας από την άποψη του ανοίγµατος του σχολείου και του
πανεπιστηµίου σε εξωτερικούς εταίρους του εκπαιδευτικού συστήµατος. Πρόκειται, τελικά,
για πολύ βασικούς τοµείς τόσο µε τη λογική της αγοράς όσο και µε την προοπτική "εκτός
αγοράς".
Πρόκειται για την εκµετάλλευση των µέσων που ήδη υπάρχουν, την αξιοποίηση των πιο
κατοχυρωµένων εφαρµογών, την ανάπτυξη συγκεκριµένων συστάσεων και ενεργειών, τόσο
σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς και την
συγκέντρωση και την ενθάρρυνση - σε ευρωπαϊκό επίπεδο - του συνόλου των συντελεστών
που µπορούν να αναπτύξουν περιεχόµενα και υπηρεσίες. Αυτό που απαιτείται είναι η
ανάπτυξη και η επίδειξη - µε πραγµατικά διδακτικά και µεγάλης κλίµακας σχέδια επίδειξης του τρόπου µε τον οποίο το eLearning µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της µάθησης στα
σχολεία, στα πανεπιστήµια και στη βιοµηχανία.
Επιπλέον, τα εν λόγω θέµατα αποτελούν εκπαιδευτικές προτεραιότητες για τα σχέδια
τεχνολογικής επίδειξης ευρωπαϊκής κλίµακας, που στοχεύουν όχι µόνο στην προετοιµασία
της υποδοµής (αναδυόµενες τεχνολογίες, κινητά συστήµατα πληροφορικής), αλλά και στην
ανάπτυξη των κατάλληλων υπηρεσιών και περιεχοµένων για τους εκπαιδευτικούς, τους
εκπαιδευτές, τους σπουδαστές, τους εργαζοµένους και - γενικότερα - για τον ευρωπαίο
πολίτη στην κοινωνία της γνώσης. Έτσι, για παράδειγµα, θα µπορούν να γίνουν
πειραµατισµοί και να ενθαρρυνθούν πρωτοβουλίες για τους εικονικούς εκπαιδευτικούς
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χώρους και την εικονική κινητικότητα, και στους χώρους εργασίας. Αυτού του είδους τα
σχέδια επίδειξης θα καταστήσουν δυνατή την καλύτερη αντιστοιχία µεταξύ ανεπτυγµένων
προϊόντων και υπηρεσιών και διδακτικών και παιδαγωγικών µεθόδων, για την εκπροσώπηση
των γνώσεων και την συνεργασιακή µάθηση στους προαναφερθέντες τοµείς.
3.3.2.1 Εκµάθηση σύγχρονων γλωσσών

Η γλωσσική πολυµορφία αποτελεί βασική αξία του ευρωπαϊκού µοντέλου. Η εκµάθηση
γλωσσών ενισχύεται όλο και περισσότερο στα εκπαιδευτικά προγράµµατα των κρατών
µελών. Η σηµασία της είναι ζωτική για την εδραίωση µιας ευρωπαϊκής ταυτότητας καθώς και
για την ανάπτυξη της νέας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Οι σύγχρονες γλώσσες αποτελούν
τοµέα όπου η προστιθέµενη αξία των νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση είναι ήδη λογική.
Η συνεργασία ανοικτής γραµµής προσφέρει νέες ευκαιρίες για την επικοινωνία µεταξύ αυτών
που µαθαίνουν και αυτών που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τη γλωσσική µάθηση. Οι
σύγχρονες γλώσσες αποτελούν όλο και περισσότερο τα βασικά στοιχεία της αγοράς των
εκπαιδευτικών πολυµέσων που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα.
Μία ενέργεια αυτού του είδους θα πρέπει να εµβαθύνει τις εµπειρίες και τα αποτελέσµατα
των σχεδίων που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης στο πλαίσιο των προγραµµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επίσης θα µπορέσει να επωφεληθεί από το έργο που
επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών. Η στιγµή είναι κατάλληλη για να
καθοριστούν οι πτυχές για τη διατύπωση προτάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να
παρασχεθούν προσανατολισµοί στους πολλούς και διάφορους συντελεστές στον τοµέα των
σύγχρονων γλωσσών.
3.3.2.2. Επιστήµη, τεχνολογία και κοινωνία

Η επιστηµονική και τεχνική εκπαίδευση αποτελεί µια από τις κύριες προκλήσεις για την
Ευρώπη. Το Συµβούλιο στη Λισσαβώνα ορίζει την ανάπτυξη µιας τεχνολογικής κουλτούρας
ως µια από τις νέες βασικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν µέσω της δια βίου
µάθησης. Στην πράξη, η ανάπτυξη βασικών τοµέων για το µέλλον, όπως η βιοτεχνολογία ή η
υγεία, δεν θα µπορέσει να επιτύχει τους προβλεπόµενους στόχους εάν συνεχίσει να
παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων για τα εν λόγω επαγγέλµατα. Επιπλέον, σε
µια κοινωνία της γνώσης, κάθε πολίτης θα πρέπει να µπορεί να εκµεταλλεύεται τις
κοινωνικές προκλήσεις της επιστηµονικής και της τεχνικής προόδου, καθώς και να
αποφανθεί για τις δυνατές επιλογές.
Τα πολυµεσικά εργαλεία επιτρέπουν τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της
ελκυστικότητας της επιστηµονικής και τεχνικής εκπαίδευσης, ιδίως µε τη συµπλήρωση του
συγκεκριµένου πειραµατισµού µε την ανάπτυξη µοντέλων, την προσοµοίωση, ή την
ανάπτυξη πρωτότυπων πόρων. Αναπτύσσονται νέες προσεγγίσεις βάσει των προσεγγίσεων
του eLearning. Θα µπορέσουν να συµβάλουν στο µεγαλύτερο άνοιγµα των εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων προς τους επιστηµονικούς και τεχνικούς πόλους (επιστηµονικά µουσεία,
ερευνητικά κέντρα, τεχνικά κέντρα), µε ευαισθητοποίηση των νέων για την επιστήµη και την
τεχνολογία, καθώς και για την επιστηµονική και τεχνική κουλτούρα.
Θα πρέπει να δροµολογηθεί ειδική ενέργεια σε σχέση µε τις γυναίκες, των οποίων η
συµµετοχή στους εν λόγω επαγγελµατικούς κλάδους είναι αισθητά µικρότερη σε σχέση µε
αυτή των ανδρών. Με αυτήν την αφορµή τίθεται γενικότερα το θέµα των διαφορών
συµπεριφοράς στην προσέγγιση των εν λόγω τοµέων. Μία ενέργεια αυτού του είδους
εγγράφεται επίσης στην προέκταση των προσανατολισµών που παρουσιάστηκαν µε το
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έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής του Νοεµβρίου 2000 "Επιστήµη, κοινωνία
και πολίτες".
3.3.2.3 Τέχνες, πολιτισµός και ιδιότητα του πολίτη

Αναπτύσσονται νέες προσεγγίσεις ώστε να συνοδεύσουν ένα καλύτερο άνοιγµα του σχολείου
και του πανεπιστηµίου προς τα καλλιτεχνικά και τα πολιτισµικά ιδρύµατα, για την
ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Πέρα από
τον ουσιαστικό ρόλο τους για την άνθηση και τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής πολιτισµικής
πολυµορφίας, οι τέχνες και ο πολιτισµός - και οι πολιτισµικές βιοµηχανίες που αποτελούν το
στήριγµά τους - αποτελούν σηµαντικές πηγές απασχόλησης για τη νέα οικονοµία. Το
δυναµικό τους για την παραγωγή θέσεων απασχόλησης από τώρα έως το 2005 υπολογίζεται
σε περισσότερο από ένα εκατοµµύριο θέσεις εργασίας25.
Οι νέες τεχνολογίες έκαναν ήδη την είσοδό τους στον πολιτιστικό τοµέα (µέσα ενηµέρωσης,
κινηµατογράφος, ηλεκτρονικές εκδόσεις, ψηφιακή µουσική)· εξελίχτηκαν σε βασικά
εργαλεία για την πολιτιστική βιοµηχανία. Η χρήση τους για δηµιουργικούς σκοπούς έχει
µεγάλη εκπαιδευτική αξία και µπορούν επίσης να χρησιµεύσουν στην εκπαίδευση για την
αγωγή του πολίτη. Με αυτήν την έννοια, η ένταξη των πολιτιστικών ιδρυµάτων στα νέα
περιβάλλοντα µάθησης πρέπει να ενθαρρυνθεί και, παράλληλα, πρέπει να δροµολογηθούν
ειδικές εκπαιδευτικές ενέργειες για τους πολίτες όσον αφορά την εικόνα και τα νέα µέσα
ενηµέρωσης.
Οι εν λόγω ενέργειες αποτελούν συνέχεια των ενεργειών που έχουν ήδη δροµολογηθεί για το
εν λόγω θέµα στο πλαίσιο της συνεργασίας για την εκπαίδευση, των προγραµµάτων για τον
πολιτισµό και τον οπτικοακουστικό τοµέα, καθώς και των προγραµµάτων για την
τεχνολογική έρευνα και για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Θα καταστήσουν δυνατή την ενίσχυση
της συνεργασίας µε τους δηµιουργούς εκπαιδευτικών λογισµικών, ιδίως για την βελτίωση
των κυκλωµάτων διανοµής, την παραγωγή καινοτόµων διδακτικών υλικών και
ανακυκλώσιµων υλικών σε διάφορα πλαίσια παραγωγής, καθώς και για τη χρήση λογισµικών
"open source".
Στο σύνολο των εν λόγω τοµέων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει καταλυτικό και εµψυχωτικό
ρόλο. Με την προοπτική του eLearning, πρόκειται να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές εµπειριών
και τον προβληµατισµό που θα µπορέσουν να ωφελήσουν το σύνολο των ενεργειών πού
έχουν αναληφθεί, που κυµαίνονται από την έρευνα και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών έως και
την γενίκευση της εφαρµογής των καλύτερων πρακτικών.

25

SEC(1998)837 Μελέτη “Πολιτισµός, πολιτιστική βιοµηχανία και απασχόληση”.
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Ενέργειες 2001 – 2002
Ενθάρρυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και
συγκέντρωση των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί από τα
κράτη µέλη σε διάφορα θέµατα, όπως η εκµάθηση γλωσσών,
η επιστηµονική και τεχνική εκπαίδευση, η καλλιτεχνική και
πολιτιστική εκπαίδευση· διοργάνωση εκδηλώσεων που
αφορούν τα µέσα ενηµέρωσης, όπως η εβδοµάδα eSchola.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

∆ροµολόγηση ειδικής ενέργειας που αποβλέπει στην
αξιολόγηση των ιδιαιτεροτήτων συµπεριφοράς των
γυναικών, ιδίως των εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά την
εκπαιδευτική χρήση των νέων τεχνολογιών. ∆ροµολόγηση
δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των
νέων σε επαγγέλµατα που συνδέονται µε την επιστήµη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

επιµόρφωσης στην εικόνα και στα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

∆ροµολόγηση ενέργειας
νέα µέσα ενηµέρωσης.

Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού
Γ∆ Έρευνας
Γ∆ Κοινωνίας της
Πληροφορίας
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού
Γ∆ Έρευνας
Γ∆ Απασχόλησης
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού

Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της διανοµής ποιοτικού Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
εκπαιδευτικού περιεχοµένου µέσω των προγραµµάτων Γ∆ Εκπαίδευσης και
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Leonardo da Vinci, IST και eContent
Πολιτισµού
Γ∆ Κοινωνίας της
Πληροφορίας
Υποστήριξη για την έγκριση και την ανάπτυξη µεθόδων Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
παραγωγής
καινοτόµων
διδακτικών
υλικών Γ∆ Κοινωνίας της
(συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης ανοικτών λογισµικών). Πληροφορίας

3.4

Συλλογικές ενέργειες για την ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου

3.4.1

Ο ιστοχώρος

eLearning: µια εικονική πλατφόρµα συνεργασίας

Η δηµιουργία ενός ιστοχώρου eLearning πριν από το τέλος του 2001, σε συνεργασία µε
τους συντελεστές του τοµέα, θα επιτρέψει την ανάπτυξη ενός πόλου αναφοράς σε ό,τι αφορά
την eLearning στην Ευρώπη. Έχοντας ως πυρήνα το σχέδιο δράσης eLearning, ο εν λόγω
ιστοχώρος θα αποτελέσει επίσης ένα ρεπερτόριο καινοτόµων πρακτικών, έναν οδηγό
εκπαιδευτικών πόρων, µια πλατφόρµα εργασίας από κοινού και έναν προνοµιούχο χώρο
συναντήσεων και συζητήσεων για όλους τους ενδιαφερόµενους συντελεστές.
3.4.2

Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση

Το παρόν σχέδιο δράσης θα καταστήσει δυνατή την εντατικοποίηση και την διάρθρωση των
ανταλλαγών εµπειριών σε βασικούς τοµείς των στρατηγικών χρήσης των τεχνολογιών της
πληροφορίας και της επικοινωνίας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, για παράδειγµα
όσον αφορά: τη χρηµατοδότηση των υποδοµών, των εξοπλισµών και της πρόσβασης στα
δίκτυα· τις στρατηγικές κατάρτισης· την υποστήριξη της ανάπτυξης ποιοτικών περιεχοµένων
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και υπηρεσιών· τις µεθόδους αξιολόγησης· την παρακολούθηση των εξελίξεων και τις
διερευνητικές µελέτες.
Η συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων συντελεστών θα ενθαρρυνθεί δυναµικά, ιδίως των
εταίρων των υποψήφιων χωρών προς ένταξη στην ΕΕ. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να
εδραιωθεί µόνιµος διάλογος µε την βιοµηχανία για να προβλεφθούν οι απαιτούµενες
καταρτίσεις και να αξιοποιηθούν τα µοντέλα κατάρτισης που έχουν αναπτυχθεί από τις
επιχειρήσεις.
Η εν λόγω γραµµή δράσης θα συνεχιστεί ιδίως µε την διοργάνωση σηµαντικών
εκδηλώσεων για την eLearning που θα συγκεντρώνουν καταξιωµένους εµπειρογνώµονες
και επιτελείς της εκπαίδευσης, του πολιτισµού και της βιοµηχανίας, σε συνεργασία µε την
Προεδρία της Ένωσης.
Με αυτήν την προοπτική, θα αξιοποιηθούν οι σηµαντικές διασυνδέσεις που υπάρχουν ήδη σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αξίζει να σηµειωθεί η Ευρωπαϊκή
συνδικαλιστική επιτροπή εκπαίδευσης και το CEDEFOP. Επίσης πρέπει να επισηµανθούν
δίκτυα όπως το EUN – European Schoolnet26, τα θεµατικά δίκτυα που αναπτύσσονται στο
πλαίσιο του ΣΩΚΡΑΤΗ, η Ευρωπαϊκή Ένωση Γονέων Μαθητών, οι ευρωπαϊκές ενώσεις
εκπαιδευτικών, οι ενώσεις σπουδαστών και οι ευρωπαϊκές ενώσεις που παρεµβαίνουν στα
διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και που έχουν εµπειρία στον τοµέα της παιδαγωγικής
χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Ενέργειες 2001 – 2002
∆ηµιουργία ιστοχώρου eLearning

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού

∆ηµιουργία θεµατικού δικτύου για την eLearning στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
τριτοβάθµια εκπαίδευση· συνέδρια για "το σχολείο του αύριο" Γ∆ Εκπαίδευσης και
και για "το πανεπιστήµιο του αύριο"
Πολιτισµού
Γ∆ Κοινωνίας της
Πληροφορίας
Ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης PROMETEUS, ενός φόρουµ Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
συζήτησης για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος για την Γ∆ Κοινωνίας της
ανάπτυξη υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, βάσει των Πληροφορίας
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, και
θεµάτων που αφορούν την πολυµεσική πρόσβαση στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρώπη, που αφορά 500
συνυπογράφοντες οργανισµούς και 1800 άτοµα27.

26

http://www.eun.org/ Πλατφόρµα διαλόγου σε συνεργασία µε έξι υπουργεία παιδείας, που έχει αναπτύξει µια
πολύγλωσση πύλη για την πρόσβαση στους πόρους των σχετικών υπουργείων, καθώς και δίκτυα καινοτοµίας
και συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων.
27
PROMETEUS – PROmoting Multimedia access to Education and Training in EUropean Society – πρόκειται
για µια πρωτοβουλία που θεσπίστηκε µε την υποστήριξη της Γ∆ Κοινωνίας της Πληροφορίας για τη συζήτηση
θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος σε σχέση µε την ανάπτυξη των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, βάσει
των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, καθώς και θεµάτων που αφορούν την πολυµεσική
πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση στην Ευρώπη.
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∆ιοργάνωση συνεδρίου eLearning σε συνεργασία µε κάθε Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού
Εκδήλωση eLearning στο πλαίσιο της διάσκεψης IST 2001, Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
στο πλαίσιο του eLearning minitrack που διοργανώθηκε µε Γ∆ Κοινωνίας της
επιτυχία στη Νίκαια στο πλαίσιο της διάσκεψης IST 2000
Πληροφορίας

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας επηρεάζουν σε βάθος τους
τρόπους µε τους οποίους ενηµερωνόµαστε, επικοινωνούµε και εκπαιδευόµαστε. Οι
προκλήσεις που δηµιουργούν για την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι πολλαπλές.
Αφορούν, στην πράξη, πολύ ποικίλους τοµείς της κοινωνίας. Προκλήσεις για την βιοµηχανία,
που είναι χρήστης και παραγωγός των εν λόγω τεχνολογιών. Προκλήσεις για την
απασχόληση, καθώς δηµιουργούν νέα επαγγέλµατα και νέα απαιτούµενα τυπικά προσόντα.
Προκλήσεις για τον πολιτισµό, καθώς αναπτύσσονται γύρω από το Internet νέες υπηρεσίες
που επηρεάζουν τις πολιτισµικές συνήθειες και που αντιµετωπίζονται είτε ως απειλή, είτε ως
ευκαιρία για την πολιτισµική και γλωσσική πολυµορφία της Ευρώπης.
Προκλήσεις για την εκπαίδευση, ιδίως ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι τεχνολογικές
καινοτοµίες προς όφελος της εκπαίδευσης και να αποδείξουν την αποτελεσµατικότητά τους
από παιδαγωγική και εκπαιδευτική άποψη σε πολύ ποικίλα πλαίσια µάθησης, µε σεβασµό για
την γλωσσική, την πολιτισµική και την κοινωνική πολυµορφία.
Οικονοµικές προκλήσεις στην εκπαίδευση, για την προσαρµογή των οικονοµικών µέσων στις
επιδιώξεις που ορίζονται από την κοινωνία. Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και
της επικοινωνίας πρέπει να µεθοδευτεί συναρτήσει των εκπαιδευτικών στόχων και των
κινητοποιούµενων οικονοµικών µέσων. Πρέπει να προσαρµοστεί συναρτήσει των
εκπαιδευτικών πλαισίων και των ενδιαφερόµενων οµάδων και, στη συνέχεια, να βρεθεί µια
ισορροπία µεταξύ υποδοµών, κατάρτισης, περιεχοµένων και ανθρώπινων πόρων.
Η επιδίωξη να βρίσκεται η εκπαίδευση στο επίκεντρο των προβλεπόµενων καινοτοµιών
πρέπει να είναι πάντα η κατευθυντήρια δύναµη των εν λόγω καινοτοµιών. Το παρόν σχέδιο
δράσης στοχεύει να σεβαστεί την εν λόγω κατευθυντήρια αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της
εφαρµογής του.
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