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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Μαΐου 2009
σχετικά µε ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία
στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
(«ΕΚ 2020»)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ
την έγκριση, από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης του Μαρτίου 2002, του προγράµµατος
εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» το οποίο - στο πλαίσιο της Στρατηγικής της
Λισσαβώνας - θέσπισε, για πρώτη φορά, στερεό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον
τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, βάσει κοινών στόχων και µε κύριο σκοπό τη στήριξη
της βελτίωσης των εθνικών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης χάρη στην ανάπτυξη
αλληλοσυµπληρούµενων ενωσιακών µέσων, της αµοιβαίας αξιοποίησης των διδαγµάτων και της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών µέσω της ανοικτής µεθόδου συντονισµού,

και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ

ότι η συνεργασία βάσει του προαναφερόµενου προγράµµατος εργασίας, µαζί µε τη διαδικασία της
Κοπεγχάγης και κοινές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια, οδήγησε σε
ουσιαστική πρόοδο - κυρίως για την υποστήριξη των εθνικών µεταρρυθµίσεων της δια βίου
µάθησης, του εκσυγχρονισµού της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της εκπόνησης κοινών
ευρωπαϊκών µέσων για την προαγωγή της ποιότητας, της διαφάνειας και της κινητικότητας - αλλά
ότι εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές προκλήσεις για την υλοποίηση της φιλοδοξίας της
Ευρώπης να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης παγκοσµίως,
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ΤΟΝΙΖΕΙ ότι

1.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο για την αντιµετώπιση των
πολλαπλών σηµερινών και µελλοντικών κοινωνικοοικονοµικών, δηµογραφικών,
περιβαλλοντικών και τεχνολογικών προκλήσεων που αντιµετωπίζουν η Ευρώπη και οι
πολίτες της.

2.

Η αποτελεσµατική επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό µέσω των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης είναι ουσιαστική συνιστώσα της στρατηγικής της Ευρώπης για την επίτευξη των
υψηλών επιπέδων βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης βάσει της γνώσης τα
οποία αποτελούν τον πυρήνα της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, προάγοντας παράλληλα την
προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συµµετοχή στα κοινά.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι

1.

Ένα ενηµερωµένο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης - βασιζόµενο στην πρόοδο που σηµειώθηκε στο πλαίσιο του
προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» - θα µπορούσε, προβάλλοντας
την ευρωπαϊκή ποικιλοµορφία και τις µοναδικές ευκαιρίες που αυτή προσφέρει και τηρώντας
πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για τα εκπαιδευτικά τους συστήµατα, να
ενισχύσει περαιτέρω την αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας αυτής και να προσφέρει
διαρκή οφέλη και στήριξη στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών µελών
έως το 2020.

2.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν συµβάλει σηµαντικά στην υλοποίηση των
µακροπρόθεσµων στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας για την οικονοµική ανάπτυξη και
την απασχόληση. Εποµένως, ενόψει των µελλοντικών εξελίξεων της διαδικασίας αυτής, θα
πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να εξασφαλισθεί ότι η εκπαίδευση και
η κατάρτιση θα εξακολουθήσουν να βασίζονται απόλυτα στην ευρύτερη στρατηγική. Είναι
επίσης ουσιώδους σηµασίας να παραµείνει το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας αρκετά
ευέλικτο ώστε να µπορούν να αντιµετωπισθούν τόσο οι τρέχουσες όσο και οι µελλοντικές
προκλήσεις, περιλαµβανοµένων εκείνων που θα δηµιουργήσει οποιαδήποτε νέα στρατηγική
µετά το 2010.
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο «Ένα
επικαιροποιηµένο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση»1.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι :
1.

Έως το 2020, ο κύριος στόχος της ευρωπαϊκής συνεργασίας θα πρέπει να είναι η στήριξη της
περαιτέρω ανάπτυξης των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών µελών τα
οποία επιδιώκουν να εξασφαλίσουν :
α)

την πλήρη προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική ανάπτυξη όλων των
πολιτών,

β)

τη βιώσιµη οικονοµική ευµάρεια και απασχολησιµότητα, προωθώντας
παράλληλα τις δηµοκρατικές αρχές, την κοινωνική συνοχή, την ενεργό
συµµετοχή στα κοινά και το διαπολιτισµικό διάλογο.

2.

Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο παγκόσµιας προοπτικής. Τα κράτη
µέλη αναγνωρίζουν τη σηµασία του ανοίγµατος προς τον κόσµο γενικά ως αναγκαία
προϋπόθεση της παγκόσµιας ανάπτυξης και ευµάρειας που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή
Ένωση - µέσω της παροχής ευκαιριών για εξαιρετική και ελκυστική εκπαίδευση, κατάρτιση
και έρευνα - να εκπληρώσει το στόχο της και να καταστεί µια παγκοσµίως ηγετική οικονοµία
της γνώσης.

3.

Η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την έως το
2020 περίοδο θα πρέπει να καθορισθεί στο πλαίσιο ενός στρατηγικού πλαισίου που θα
καλύπτει τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο σύνολό τους, µε βάση µια
προοπτική ολοκληρωµένης διά βίου µάθησης. Πράγµατι, η διά βίου µάθηση θα πρέπει να
θεωρείται ως θεµελιώδης αρχή στην οποία θα βασίζεται ολόκληρο το πλαίσιο, το οποίο έχει
σχεδιασθεί ώστε να καλύπτει κάθε είδους µάθηση - τυπική, µη τυπική και άτυπη - σε όλα τα
επίπεδα : από την προσχολική και την πρωτοβάθµια εκπαίδευση έως την τριτοβάθµια
εκπαίδευση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση των
ενηλίκων.

1

Έγγρ. 17535/08 + ADD 1 + ADD 2.
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Το πλαίσιο θα πρέπει να αφορά ιδίως τους τέσσερις ακόλουθους στρατηγικούς στόχους (που
περιγράφονται λεπτοµερέστερα κατωτέρω) :
1.
2.
3.
4.

4.

υλοποίηση της διά βίου µάθησης και της κινητικότητας,
βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης,
προαγωγή της ισοτιµίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συµµετοχής στα
κοινά,
ενίσχυση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας καθώς και του επιχειρηµατικού
πνεύµατος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η περιοδική παρακολούθηση της προόδου προς την εκπλήρωση ενός στόχου συµβάλλει
ουσιαστικά στη διαµόρφωση πολιτικής βάσει αποδεικτικών στοιχείων. Εποµένως, οι στρατηγικοί
στόχοι που διαγράφονται ανωτέρω θα πρέπει να συνοδεύονται κατά την περίοδο 2010 - 2020 από
δείκτες και επίπεδα αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων («Ευρωπαϊκά κριτήρια
αξιολόγησης»), όπως εκτίθεται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος εγγράφου. Βασιζόµενοι στα
υφιστάµενα κριτήρια αξιολόγησης, αυτοί οι δείκτες και επίπεδα αναφοράς θα επιτρέψουν τη
µέτρηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της επιτευχθείσας προόδου και την επίδειξη των επιτευγµάτων.

■

Στρατηγικός στόχος 1 : Υλοποίηση της διά βίου µάθησης και της
κινητικότητας
Λόγω των προκλήσεων που θέτουν οι δηµογραφικές αλλαγές και η τακτική ανάγκη ενηµέρωσης
και ανάπτυξης των δεξιοτήτων ανάλογα µε τις µεταβαλλόµενες οικονοµικές και κοινωνικές
περιστάσεις, απαιτούνται διά βίου προσέγγιση της µάθησης καθώς και συστήµατα εκπαίδευσης
και κατάρτισης ικανότερα να ανταποκρίνονται στις αλλαγές και πλέον ανοικτά στον ευρύτερο
κόσµο. Μολονότι είναι δυνατόν να αναπτυχθούν νέες πρωτοβουλίες στον τοµέα της διά βίου
µάθησης ώστε να αντιµετωπισθούν µελλοντικές προκλήσεις, πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω
πρόοδος όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί ήδη, ιδίως όσον αφορά την
υλοποίηση συνεκτικών και γενικών στρατηγικών διά βίου µάθησης. Συγκεκριµένα, πρέπει να
αναληφθούν ενέργειες για να εξασφαλιστούν τόσο η εκπόνηση εθνικών πλαισίων προσόντων τα
οποία να βασίζονται σε χρήσιµα αποτελέσµατα µάθησης όσο και η σύνδεσή τους µε το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων, η δηµιουργία πλέον ευέλικτων οδών µάθησης
- στις οποίες περιλαµβάνονται η καλύτερη µετάβαση µεταξύ των διαφόρων τοµέων εκπαίδευσης
και κατάρτισης, το µεγαλύτερο άνοιγµα προς τη µη τυπική και την άτυπη µάθηση, και
µεγαλύτερη διαφάνεια και αναγνώριση της µαθησιακών αποτελεσµάτων. Πρέπει επίσης να
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να προαχθεί η εκπαίδευση των ενηλίκων, να βελτιωθεί
η ποιότητα των συστηµάτων καθοδήγησης και να καταστεί ελκυστικότερη η µάθηση - µεταξύ
άλλων µε την ανάπτυξη νέων µορφών µάθησης και µε τη χρήση νέων διδακτικών και
µαθησιακών τεχνολογιών.
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Ως ουσιώδες στοιχείο της διά βίου µάθησης και ως σηµαντικό µέσο για την ενίσχυση της
απασχολησιµότητας και της προσαρµοστικότητας των ατόµων, η µαθησιακή κινητικότητα
και η κινητικότητα των διδασκόντων και των εκπαιδευτών τους θα πρέπει να διευρυνθούν
σταδιακά ώστε οι περίοδοι µάθησης στο εξωτερικό - τόσο στην Ευρώπη όσο και στον
ευρύτερο κόσµο - να καταστούν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Με τον τρόπο αυτόν, θα
πρέπει να εφαρµόζονται οι αρχές του Ευρωπαϊκό Χάρτη Ποιότητας για την Κινητικότητα.
Προς τούτο, θα απαιτηθούν νέες προσπάθειες από όλους τους ενδιαφεροµένους, π.χ. για την
εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης.

■

Στρατηγικός στόχος 2 : Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
Τα αποτελεσµατικά και ισότιµα συστήµατα ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν
ζωτική σηµασία για την επιτυχία της Ευρώπης και την ενίσχυση της απασχολησιµότητας. Η
κυριότερη πρόκληση έγκειται στην εξασφάλιση της απόκτησης βασικών ικανοτήτων από
όλους, µε παράλληλη ανάπτυξη της αριστείας και της ελκυστικότητας σε όλα τα επίπεδα
εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα παράσχουν στην Ευρώπη τη δυνατότητα να διατηρήσει
ισχυρό παγκόσµιο ρόλο. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός κατά βιώσιµο τρόπο, πρέπει να
δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην αύξηση του επιπέδου βασικών δεξιοτήτων, όπως ο
γραµµατισµός και ο αριθµητισµός, µε τη βελτίωση της ελκυστικότητας των µαθηµατικών,
των άλλων θετικών επιστηµών και της τεχνολογίας, καθώς και στη βελτίωση των γλωσσικών
ικανοτήτων. Ταυτόχρονα, πρέπει να εξασφαλιστεί διδασκαλία υψηλής ποιότητας, να
παρασχεθεί κατάλληλη αρχική εκπαίδευση των διδασκόντων, συνεχής επαγγελµατική
ανάπτυξη στους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτές, και να καταστεί η διδασκαλία ελκυστική
επιλογή σταδιοδροµίας. Είναι επίσης σηµαντικό να βελτιωθούν η διοίκηση και η ηγεσία των
ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και να διαµορφωθούν αποτελεσµατικά συστήµατα
εξασφάλισης της ποιότητας. Η υψηλή ποιότητα θα επιτευχθεί µόνο µε την αποτελεσµατική
και βιώσιµη χρήση των πόρων - τόσο δηµόσιων όσο και ιδιωτικών, ανάλογα µε την
περίπτωση - και µέσω της προαγωγής της βάσει αποδεικτικών στοιχείων πολιτικής και
πρακτικής στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
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■

Στρατηγικός στόχος 3 : Προαγωγή της ισοτιµίας, της κοινωνικής συνοχής
και της ενεργού συµµετοχής στα κοινά
Η πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να παρέχει σε όλους τους πολίτες,
ανεξαρτήτως προσωπικών, κοινωνικών ή οικονοµικών περιστάσεων, τη δυνατότητα να αποκτούν,
να ενηµερώνουν και να αναπτύσσουν, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, τόσο δεξιότητες
σχετιζόµενες µε συγκεκριµένη απασχόληση όσο και τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για
την απασχολησιµότητά τους και να υποστηρίζει την περαιτέρω µάθηση, την ενεργό συµµετοχή
στα κοινά και το διαπολιτισµικό διάλογο. Τα εκπαιδευτικά µειονεκτήµατα θα πρέπει να
αντιµετωπιστούν µε την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και στοχοθετηµένης στήριξης
στα µικρά παιδιά, καθώς και µε την προώθηση εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισµούς. Στόχος των
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να είναι να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι
εκπαιδευόµενοι, περιλαµβανοµένων όσων προέρχονται από µειονεκτικό περιβάλλον, όσων έχουν
ειδικές ανάγκες και των µεταναστών, θα ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους, µεταξύ άλλων ανάλογα µε την περίπτωση - µέσω σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και της παροχής πιο
εξατοµικευµένης εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα πρέπει να προάγει τις διαπολιτισµικές
ικανότητες, τις δηµοκρατικές αξίες, και το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και του
περιβάλλοντος καθώς και να καταπολεµά όλες τις µορφές διακρίσεων, παρέχοντας σε όλους τους
νέους τη δυνατότητα θετικής αλληλεπίδρασης µε τους οµηλίκους τους µε διαφορετικές
πολιτιστικές καταβολές.

■

Στρατηγικός στόχος 4 : Ενίσχυση της καινοτοµίας και της
δηµιουργικότητας καθώς και του επιχειρηµατικού πνεύµατος, σε όλα τα
επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης
Η δηµιουργικότητα, πέρα από το ότι προσφέρει προσωπική ολοκλήρωση, αποτελεί σηµαντική
πηγή καινοτοµίας η οποία, µε τη σειρά της, αναγνωρίζεται ως µία από τις βασικές κινητήριες
δυνάµεις της αειφόρου οικονοµικής ανάπτυξης. Η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία έχουν
ζωτική σηµασία γα την ανάπτυξη επιχειρήσεων και για τη δυνατότητα της Ευρώπης να
ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο. Ένα πρώτο µέληµα είναι να προαχθεί η απόκτηση, από όλους
τους πολίτες, εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων, όπως η ψηφιακή ικανότητα, οι µεταγνωστικές
ικανότητες, το πνεύµα πρωτοβουλίας και το επιχειρηµατικό πνεύµα, και η πολιτιστική συνείδηση.
Ένα δεύτερο µέληµα είναι να εξασφαλισθεί ένα πλήρως λειτουργικό τρίγωνο εκπαίδευσης έρευνας - καινοτοµίας. Η σύµπραξη µε τον επιχειρηµατικό κόσµο και µε διάφορα επίπεδα και
τοµείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας µπορεί να συµβάλει στην εξασφάλιση καλύτερης
εστίασης στις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας καθώς και
στην υποστήριξη της καινοτοµίας και του επιχειρηµατικού πνεύµατος σε όλες τις µορφές της
µάθησης. Θα πρέπει να προαχθούν ευρύτερες µαθησιακές κοινότητες, που θα περιλαµβάνουν
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και άλλους ενδιαφεροµένους, ώστε να δηµιουργηθεί
ένα κλίµα που να ευνοεί τη δηµιουργικότητα και να συγκεραστούν καλύτερα οι επαγγελµατικές
και οι κοινωνικές ανάγκες, καθώς και η ατοµική ευηµερία.
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ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ότι

1.

Στην προσπάθεια για την επίτευξη των προαναφερόµενων στρατηγικών στόχων και τη
συνακόλουθη εξασφάλιση αποτελεσµατικής συµβολής στις εθνικές µεταρρυθµίσεις, θα
πρέπει, κατά την περίοδο έως το 2020, να τηρηθούν οι εξής αρχές :

α)

Η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα πρέπει να
εφαρµόζεται µε βάση µια προοπτική διά βίου µάθησης µε την αποτελεσµατική χρήση
της ανοικτής µεθόδου συντονισµού (ΑΜΣ) και την ανάπτυξη συνεργιών µεταξύ των
διάφορων τοµέων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ΑΜΣ, τηρουµένων πλήρως της
αρµοδιότητας των κρατών µελών για τα εκπαιδευτικά τους συστήµατα καθώς και της
εθελοντικής φύσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, θα πρέπει να βασίζεται στα εξής
-

τους προαναφερόµενους τέσσερις στρατηγικούς στόχους για την ευρωπαϊκή
συνεργασία,

-

κοινά εργαλεία αναφοράς και κοινές προσεγγίσεις,

-

µάθηση µεταξύ οµολόγων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,
συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης των αποτελεσµάτων,

-

περιοδική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων,

-

στοιχεία και δεδοµένα από όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισµούς2,
ευρωπαϊκά δίκτυα και διεθνείς οργανώσεις3,

-

πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν κοινοτικά προγράµµατα,
ιδίως στον τοµέα της διά βίου µάθησης.

β)

Η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα πρέπει να
είναι κατάλληλη και συγκεκριµένη. Θα πρέπει να παράγει σαφή και απτά
αποτελέσµατα που θα πρέπει να υποβάλλονται, να επανεξετάζονται και να διαδίδονται
τακτικά και µε διαρθρωµένο τρόπο, ώστε να δηµιουργηθεί µια βάση διαρκούς
αξιολόγησης και ανάπτυξης.

2
3

Ιδίως, το CEDEFOP και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.
Σε κάθε περίπτωση άµεσης ή έµµεσης αναφοράς του ΟΟΣΑ στο παρόν κείµενο, εννοείται ότι
πρέπει να εξασφαλίζεται το δικαίωµα συµµετοχής όλων των κρατών µελών στις εργασίες
αυτού του οργανισµού.
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γ)

Η διαδικασία της Κοπεγχάγης στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης είναι µια σηµαντική πτυχή της ευρωπαϊκής συνεργασίας που καλύπτεται
από την ανοικτή µέθοδο συντονισµού. Οι στόχοι και οι προτεραιότητες που
επιδιώκονται µε τη µέθοδο αυτήν θα πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
που καθορίζονται στο παρόν πλαίσιο.

δ)

Για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών µελών για τον εκσυγχρονισµό της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και να διαµορφωθεί ένας Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, θα πρέπει να επιδιωχθεί στενή συνέργια µε τη διαδικασία της Μπολόνια,
ιδίως όσον αφορά µέσα για τη διασφάλιση της ποιότητας, την αναγνώριση, την
κινητικότητα και τη διαφάνεια.

ε)

Ανάλογα µε την περίπτωση, θα πρέπει να επιδιωχθεί διατοµεακή συνεργασία µεταξύ
ενωσιακών πρωτοβουλιών στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των
πρωτοβουλιών που αφορούν άλλους συναφείς τοµείς πολιτικής - ιδίως δε τις πολιτικές
για την απασχόληση και τις επιχειρήσεις, την κοινωνική πολιτική και τις πολιτικές για
τη νεολαία και τον πολιτισµό. Ειδικά όσον αφορά το τρίγωνο γνώσης, θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνέργιες µεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας,
καθώς και στη συµπληρωµατικότητα προς τους στόχους του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας.

στ)

Απαιτείται εύρυθµη συνεργασία µε νέους και διαφανείς τρόπου δικτύωσης, όχι µόνο
µεταξύ των αρµόδιων οργάνων της ΕΕ, αλλά και µε όλους τους ενδιαφεροµένους, οι
οποίοι µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στη χάραξη, την εφαρµογή και την
αξιολόγηση πολιτικής.

ζ)

Ο διάλογος πολιτικής µε τρίτες χώρες και η συνεργασία µε διεθνείς οργανώσεις θα
πρέπει να ενισχυθούν ώστε να χρησιµεύουν ως πηγή νέων ιδεών και να παρέχουν µέσο
σύγκρισης.

η)

Ανάλογα µε την περίπτωση, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται χρηµατοδοτικοί πόροι
των ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την ενίσχυση των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης σύµφωνα µε τους γενικούς στρατηγικούς στόχους και τις
προτεραιότητες των κρατών µελών.
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2.

Η επιτυχία της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης εξαρτάται από την πολιτική δέσµευση των κρατών µελών και από την εφαρµογή
αποτελεσµατικών µεθόδων εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να επιτευχθούν µεγαλύτερη
ευελιξία και αποτελεσµατικότητα, οι µέθοδοι εργασίας που θα εφαρµόζονται στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής συνεργασίας θα πρέπει να βασίζονται στα ακόλουθα :
α)

Κύκλοι εργασίας : η έως το 2020 περίοδος θα διαιρεθεί σε κύκλους, από τους οποίους ο
πρώτος θα καλύπτει την τριετία 2009-2011.

β)

Τοµείς προτεραιότητας: για κάθε κύκλο, το Συµβούλιο θα καθορίζει προτάσει της
Επιτροπής ορισµένους τοµείς προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή συνεργασία βάσει
των στρατηγικών στόχων. Οι ευρωπαϊκοί τοµείς προτεραιότητας θα σχεδιάζονται κατά
τρόπο που να επιτρέπει είτε την ευρεία συνεργασία µεταξύ όλων των κρατών µελών
είτε τη στενότερη συνεργασία µεταξύ πλέον περιορισµένου αριθµού κρατών µελών,
σύµφωνα µε τις εθνικές προτεραιότητες. Οι τοµείς προτεραιότητας του πρώτου κύκλου
εντός του πλαισίου αυτού καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ.

γ)

Αµοιβαία αξιοποίηση διδαγµάτων: Η ευρωπαϊκή συνεργασία στους προαναφερόµενους
τοµείς προτεραιότητας µπορεί να υλοποιείται µέσω, µεταξύ άλλων, µάθησης µεταξύ
οµολόγων, διασκέψεων και σεµιναρίων, φόρουµ υψηλού επιπέδου ή οµάδων
εµπειρογνωµόνων, ειδικών οµάδων, µελετών και αναλύσεων και διαδικτυακής
συνεργασίας και, ανάλογα µε την περίπτωση, της σύµπραξης των σχετικών
ενδιαφεροµένων. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να εκπονούνται βάσει σαφών
εντολών, χρονοδιαγραµµάτων και προγραµµατισµένων αποτελεσµάτων που θα
προτείνει η Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη (βλ. επίσης στοιχείο στ)
κατωτέρω).

δ)

∆ιάδοση αποτελεσµάτων : για να βελτιωθούν η προβολή και ο αντίκτυπός τους στο
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα αποτελέσµατα της συνεργασίας θα διαδίδονται
ευρέως σε όλους τους σχετικούς ενδιαφεροµένους και, ανάλογα µε την περίπτωση, θα
συζητούνται σε επίπεδο Γενικών ∆ιευθυντών ή Υπουργών.
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ε)

Εκθέσεις προόδου: Στο τέλος κάθε κύκλου - και, στην περίπτωση του πρώτου κύκλου
του νέου πλαισίου, το νωρίτερο στις αρχές του 2012 - θα πρέπει να εκπονείται κοινή
έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής. Στην έκθεση αυτήν θα αξιολογείται η
συνολική πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του παρόντος πλαισίου κατά
τον πλέον πρόσφατο κύκλο ή/και σε ένα συγκεκριµένο θεµατικό τοµέα ο οποίος θα
καθορίζεται από την Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη (βλ. επίσης
στοιχείο στ) κατωτέρω). Οι κοινές εκθέσεις θα πρέπει να βασίζονται σε εθνικές
εκθέσεις που εκπονούν τα κράτη µέλη, καθώς και σε υφιστάµενες πληροφορίες και
στατιστικά δεδοµένα. Οι κοινές εκθέσεις µπορούν να εκπονούνται ώστε να
περιλαµβάνουν εµπεριστατωµένες αναλύσεις των διαφόρων καταστάσεων στα
επιµέρους κράτη µέλη, µε την πλήρη συµφωνία τους. Οι κοινές εκθέσεις θα πρέπει
επίσης να χρησιµεύουν ως βάση για τον καθορισµό νέων τοµέων προτεραιότητας για
τον επόµενο κύκλο

στ)

Παρακολούθηση της διαδικασίας: Για να προαχθούν τόσο η επίτευξη αποτελεσµάτων
µέσων της ανοικτής µεθόδου συντονισµού όσο και η οικείωση της µεθόδου σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα συνεργάζονται για την
καθοδήγηση, την προώθηση και την αξιολόγηση της διαδικασίας και των
αποτελεσµάτων της.

3.

Το Συµβούλιο µπορεί να επανεξετάζει το στρατηγικό πλαίσιο - συµπεριλαµβανοµένων των
κριτηρίων αξιολόγησης και των µεθόδων εργασίας - και να επιφέρει τις τυχόν απαιτούµενες
προσαρµογές ανάλογα µε τις τυχόν σηµαντικές εξελίξεις στην Ευρώπη, ιδίως δε τις
αποφάσεις που λαµβάνονται σχετικά µε την ενωσιακή Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση µετά το 2010.
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ΚΑΛΕΙ, ΣΥΝΕΠΩΣ, ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

1.

Να συνεργαστούν, µε την υποστήριξη της Επιτροπής και εφαρµόζοντας την ανοικτή µέθοδο
συντονισµού όπως περιγράφεται στα παρόντα συµπεράσµατα, για την ενίσχυση της
ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης κατά την έως το
2020 περίοδο βάσει των τεσσάρων στρατηγικών στόχων, των αρχών και των µεθόδων
εργασίας που προαναφέρονται, και των τοµέων προτεραιότητας που συµφωνούνται για κάθε
κύκλο (οι τοµείς προτεραιότητας του πρώτου κύκλου 2009-2011 περιγράφονται στο
Παράρτηµα ΙΙ).

2.

Να εξετάσουν το ενδεχόµενο, βάσει των εθνικών προτεραιοτήτων, να λάβουν µέτρα σε
εθνικό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στο στρατηγικό πλαίσιο και
για τη συµβολή στην επίτευξη των ευρωπαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης που καθορίζονται
στο Παράρτηµα Ι. Να εξετάσουν επίσης εάν, κατά τη χάραξη εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης
και κατάρτισης, είναι δυνατόν να αντληθεί έµπνευση από την αµοιβαία αξιοποίηση
διδαγµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

1.

Να συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη και να τα στηρίζει - κατά την περίοδο έως το 2020 - στην
συνεργασία εντός του παρόντος πλαισίου βάσει των τεσσάρων στρατηγικών στόχων, των
αρχών και των µεθόδων εργασίας που περιγράφονται ανωτέρω, και των κριτηρίων
αξιολόγησης και των συµφωνηθέντων τοµέων προτεραιότητας που περιγράφονται στα
Παραρτήµατα Ι και ΙΙ, αντιστοίχως.

2.

Να εξετάζει, ιδίως µέσω των κοινών εκθέσεων προόδου, το κατά όσον έχουν εκπληρωθεί οι
στόχοι του παρόντος πλαισίου. Επιπλέον, να αξιολογήσει, κατά τη διάρκεια του 2010, την
πρόοδο που θα έχει σηµειωθεί προς την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν
εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010».

3.

Να εκπονήσει προτάσεις για δυνητικά κριτήρια αξιολόγησης στους τοµείς της κινητικότητας,
της απασχολησιµότητας και της εκµάθησης γλωσσών, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι.
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4.

Να εργαστεί µε τα κράτη µέλη προκειµένου να εξετάσει πώς να βελτιωθούν οι υφιστάµενοι
δείκτες, µεταξύ των οποίων οι δείκτες των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα την
εκπαίδευση και κατάρτιση, και να υποβάλει, µέχρι τα τέλη του 2010, έκθεση στο Συµβούλιο
σχετικά µε τη δυνατότητα προσαρµογής του συνεκτικού πλαισίου δεικτών και σηµείων
αναφοράς που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το Μάιο του 20074, ώστε να εξασφαλίζεται η
συνεκτικότητά του µε τους στρατηγικούς στόχους του παρόντος πλαισίου. Εν προκειµένω, θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τοµείς της δηµιουργικότητας, της καινοτοµίας και
του επιχειρηµατικού πνεύµατος.

______________________

4

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2007 σχετικά µε συνεκτικό πλαίσιο
δεικτών και σηµείων αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου που έχει επιτευχθεί ως
προς τους στόχους της Λισσαβώνας στην εκπαίδευση και κατάρτιση [ΕΕ C 311, 21.12.2007,
σ. 13-15].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Επίπεδα αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων
(«Ευρωπαϊκά κριτήρια αξιολόγησης»)
Ως µέσο για την παρακολούθηση της προόδου και τον εντοπισµό των προκλήσεων, καθώς και για
τη διευκόλυνση της τεκµηριωµένης χάραξης πολιτικής, µια σειρά επιπέδων αναφοράς µέσων
ευρωπαϊκών επιδόσεων («Ευρωπαϊκά κριτήρια αξιολόγησης») θα πρέπει να υποστηρίζει τους
στρατηγικούς στόχους που περιγράφονται στα ανωτέρω συµπεράσµατα κατά την περίοδο 20102020.
Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στα υφιστάµενα5 που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος
εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». Θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε
συγκρίσιµα δεδοµένα και να λαµβάνουν υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν στα
επιµέρους κράτη µέλη. ∆εν θα πρέπει να θεωρούνται ως συγκεκριµένοι στόχοι τους οποίους πρέπει
να επιτύχουν οι επιµέρους χώρες µέχρι το 2020. Αντίθετα, τα κράτη µέλη καλούνται να εξετάσουν,
βάσει των εθνικών προτεραιοτήτων και λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβαλλόµενες οικονοµικές
περιστάσεις, πώς και σε ποιο βαθµό µπορούν να συµβάλουν στη συλλογική επίτευξη των
ευρωπαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης µέσω εθνικών ενεργειών.
Βάσει των ανωτέρω, τα κράτη µέλη συµφωνούν τα ακόλουθα πέντε κριτήρια αξιολόγησης:
Συµµετοχή ενηλίκων στη διά βίου µάθηση
Προκειµένου να αυξηθεί η συµµετοχή των ενηλίκων, ιδίως δε των ανειδίκευτων, στη διά βίου
µάθηση:
§

Μέχρι το 2020, το 15% τουλάχιστον των ενηλίκων κατά µέσον όρο θα πρέπει να συµµετέχει
σε διά βίου µάθηση6.

5

6

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 5ης και 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε Επίπεδα Αναφοράς
Μέσων Ευρωπαϊκών Επιδόσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (Benchmarks) (έγγρ.
8981/03).
δηλ. το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας µεταξύ 25 και 64 ετών που συµµετέχει σε
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά τις 4 εβδοµάδες που προηγούνται της
έρευνας (Eurostat/Έρευνα για το εργατικό δυναµικό). Χρήσιµες ενδεχοµένως είναι και οι
πληροφορίες σχετικά µε τη συµµετοχή των ενηλίκων στη διά βίου µάθηση που προέρχονται
από την Έρευνα για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων.
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Άτοµα µε χαµηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες

Για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευόµενοι επιτυγχάνουν κατάλληλο επίπεδο βασικών
δεξιοτήτων, ιδίως όσον αφορά την ανάγνωση, τα µαθηµατικά και τις θετικές επιστήµες:

§ Μέχρι το 2020, το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 15 ετών µε χαµηλές επιδόσεις στην
ανάγνωση, τα µαθηµατικά και τις θετικές επιστήµες7 θα πρέπει να είναι χαµηλότερο από 15%.

Επίτευξη επιπέδου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

Λόγω της αυξανόµενης ζήτησης για τριτοβάθµιο µορφωτικό επίπεδο, και µε παράλληλη
αναγνώριση της ίσης σηµασίας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
§ Έως το 2020 το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 30-34 ετών µε τριτοβάθµιο µορφωτικό επίπεδο8
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%.

Άτοµα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση

Ως συµβολή για την εξασφάλιση ότι όσο το δυνατόν µεγαλύτερος αριθµός εκπαιδευοµένων
ολοκληρώνει την εκπαίδευση και την κατάρτισή του:

§ Μέχρι το 2020, το ποσοστό των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και
κατάρτιση9 θα πρέπει να είναι χαµηλότερο του 10%.

7

8

9

Πηγή: ΟΟΣΑ/PISA. (Το δικαίωµα συµµετοχής όλων των κρατών µελών στις εργασίες αυτές
θα πρέπει να είναι διασφαλισµένο.)
Οι σχετικοί δείκτες θα παρακολουθούνται χωριστά.
δηλ. το ποσοστό των ατόµων ηλικίας µεταξύ 30 και 34 ετών που έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς τριτοβάθµια εκπαίδευση (επίπεδα 5 και 6 της ISCED). (EUROSTAT, UOE).
δηλ. το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας µεταξύ 18 και 24 που έχει ολοκληρώσει µόνον τον
πρώτο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το πολύ και δεν παρακολουθεί πλέον
προγράµµατα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. (Eurostat/Έρευνα για το εργατικό δυναµικό). Θα
πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων, µεταξύ
άλλων µέσω εξέτασης του κατά πόσον είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικές
πηγές δεδοµένων.
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Προσχολική εκπαίδευση

Για να αυξηθεί η συµµετοχή στην προσχολική εκπαίδευση η οποία αποτελεί το θεµέλιο της
µετέπειτα εκπαιδευτικής επιτυχίας, ιδίως στην περίπτωση των ατόµων από µειονεκτικό
περιβάλλον:

§ Μέχρι το 2020, το 95% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας µεταξύ 4 ετών και της ηλικίας
έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συµµετέχει σε
προσχολική εκπαίδευση.

* * *

Επιπλέον, το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εργαστεί περαιτέρω στους εξής τοµείς:

Κινητικότητα

Λόγω της ευρέως αναγνωρισµένης προστιθέµενης αξίας της µαθησιακής κινητικότητας, και
προκειµένου να βελτιωθεί η κινητικότητα αυτή, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει στο
Συµβούλιο, πριν από τα τέλη του 2010, πρόταση σχετικού κριτηρίου αξιολόγησης που θα
εστιάζεται αρχικά στη φυσική κινητικότητα µεταξύ χωρών στον τοµέα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, θα λαµβάνει υπόψη ποσοτικές καθώς και ποιοτικές πτυχές και θα
αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και τους συµφωνηθέντες στόχους στο
πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια, όπως αναδείχθηκε πλέον πρόσφατα στη διάσκεψη της
Leuven και Louvain-la-Neuve10. Ταυτοχρόνως η Επιτροπή καλείται να µελετήσει τη
δυνατότητα επέκτασης του κριτηρίου αυτού αξιολόγησης, ώστε να περιλαµβάνει την
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και την κινητικότητα των διδασκόντων.

10

Ανακοινωθέν της ∆ιάσκεψης των Ευρωπαίων Υπουργών αρµόδιων για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση, Leuven και Louvain-la-Neuve, Βέλγιο, 28-29 Απριλίου 2009.
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Απασχολησιµότητα

Λόγω της σηµασίας της βελτίωσης της απασχολησιµότητας µέσω της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι σηµερινές και οι µελλοντικές προκλήσεις της
αγοράς εργασίας, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει στο Συµβούλιο πρόταση για ενδεχόµενο
σχετικό κριτήριο αξιολόγησης πριν από τα τέλη του 2010.

Εκµάθηση γλωσσών

Λόγω της σηµασίας της εκµάθησης δύο ξένων γλωσσών σε νεαρή ηλικία, όπως τονίζεται στα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης, του Μαρτίου του 2002, η
Επιτροπή καλείται να υποβάλει στο Συµβούλιο - µέχρι τα τέλη του 2012 - πρόταση για
ενδεχόµενο σχετικό κριτήριο αξιολόγησης το οποίο να βασίζεται στις διεξαγόµενες εργασίες
για τις γλωσσικές δεξιότητες11.

__________________

11

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό ∆είκτη Γλωσσικών Γνώσεων (ΕΕ
C 172 της 25.7.2006, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ: 2009 - 2011

Για να επιτευχθούν οι τέσσερις στρατηγικοί στόχοι του κοινού πλαισίου «ΕΚ 2020», ο καθορισµός
τοµέων προτεραιότητας για ένα συγκεκριµένο κύκλο εργασίας αναµένεται ότι θα βελτιώσει την
αποτελεσµατικότητα της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, και ότι θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τις επιµέρους ανάγκες των κρατών µελών, ιδίως
όταν ανακύπτουν νέες περιστάσεις και προκλήσεις.
Οι τοµείς προτεραιότητας οι οποίοι αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ)
του τµήµατος «Συµφωνεί επίσης ότι:», και οι οποίοι εκτίθενται λεπτοµερέστερα κατωτέρω
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη:
(i) να συνεχιστεί η συνεργασία στους τοµείς όπου εξακολουθούν να υπάρχουν βασικές
προκλήσεις,
(ii) να αναπτυχθεί η συνεργασία στους τοµείς που θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικοί κατά τη
διάρκεια του συγκεκριµένου κύκλου εργασίας.
Τα κράτη µέλη θα επιλέγουν, ανάλογα µε τις εθνικές τους προτεραιότητες, τους τοµείς εργασίας
και συνεργασίας στους οποίους επιθυµούν να συµµετάσχουν στο πλαίσιο κοινών περαιτέρω
εργασιών. Εάν τα κράτη µέλη το κρίνουν αναγκαίο, οι εργασίες για συγκεκριµένους τοµείς
προτεραιότητας µπορεί να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια των επόµενων κύκλων εργασίας.

Στρατηγικός στόχος 1 : Υλοποίηση της διά βίου µάθησης και της κινητικότητας:
∆ιεξαγωγή εργασιών σχετικά µε τα εξής:
• Στρατηγικές διά βίου µάθησης : Ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρµογής των εθνικών
στρατηγικών διά βίου µάθησης, µε ιδιαίτερη προσοχή στην πιστοποίηση της µη τυπικής και της
άτυπης µάθησης και στην καθοδήγηση.
• Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων : Σύµφωνα µε τη σύσταση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, του Απριλίου του 200812, σύνδεση όλων των
εθνικών συστηµάτων επαγγελµατικών προσόντων µε το ΕΠΕΠ έως το 2010 και στήριξη µιας
προσέγγισης που θα βασίζεται σε µαθησιακά αποτελέσµατα για τα πρότυπα και τα
επαγγελµατικά προσόντα, τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, τη µεταφορά
πιστώσεων, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και τη διασφάλιση της ποιότητας.
Ανάπτυξη συνεργασίας σχετικά µε τα εξής:
• Επέκταση της µαθησιακής κινητικότητας : Συνεργασία για τη βαθµιαία εξάλειψη των
φραγµών και την επέκταση των ευκαιριών µαθησιακής κινητικότητας στην Ευρώπη και
παγκοσµίως, τόσο στο επίπεδο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όσο και στα άλλα επίπεδα,
συµπεριλαµβανοµένων νέων στόχων και µέσων χρηµατοδότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικά
πλαίσια, και λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων αναγκών των µειονεκτούντων ατόµων.

12

ΕΕ C 111, 6.5.2008.
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Στρατηγικός στόχος 2 : Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης :
∆ιεξαγωγή εργασιών σχετικά µε τα εξής:
• Εκµάθηση γλωσσών: Να δοθεί µέριµνα ώστε να µπορούν οι πολίτες να επικοινωνούν σε δύο
γλώσσες πέραν της µητρικής τους, να προωθηθεί η διδασκαλία γλωσσών, ανάλογα µε την
περίπτωση, στο πλαίσιο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τους ενήλικες
εκπαιδευόµενους, και να δοθεί στους µετανάστες η ευκαιρία να διδαχθούν τη γλώσσα της χώρας
υποδοχής.
• Επαγγελµατική εξέλιξη των διδασκόντων και εκπαιδευτών : Εστίαση στην ποιότητα της
αρχικής εκπαίδευσης και υποστήριξη της αρχικής σταδιοδροµίας των νέων διδασκόντων, και
στη βελτίωση της ποιότητας των ευκαιριών συνεχούς επαγγελµατικής εξέλιξης που
προσφέρονται στους διδάσκοντες, τους εκπαιδευτές και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό (π.χ.
όσους συµµετέχουν σε δραστηριότητες στελέχωσης ή καθοδήγησης.).
• ∆ιοίκηση και χρηµατοδότηση : Προώθηση του θεµατολογίου εκσυγχρονισµού της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών προγραµµάτων) και του
πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και
ανάπτυξη της ποιότητας παροχής, συµπεριλαµβανοµένης της επάνδρωσης, στον τοµέα
εκπαίδευσης ενηλίκων. Προαγωγή της τεκµηριωµένης πολιτικής και πρακτικής, µε ιδιαίτερη
έµφαση στην απόδειξη της βιωσιµότητας των δηµόσιων και, ανάλογα µε την περίπτωση,
ιδιωτικών επενδύσεων.
Ανάπτυξη συνεργασίας σχετικά µε τα εξής:
• Βασικές δεξιότητες στην ανάγνωση, τα µαθηµατικά και τις θετικές επιστήµες : ∆ιερεύνηση
και διάδοση των υφιστάµενων βέλτιστων πρακτικών και ερευνητικών πορισµάτων σχετικά µε
τις επιδόσεις ανάγνωσης µεταξύ µαθητών και συναγωγή συµπερασµάτων για τη βελτίωση της
στάθµης γραµµατισµού σε ολόκληρη την ΕΕ. Εντατικοποίηση της υφιστάµενης συνεργασίας
ώστε να βελτιωθεί η ενασχόληση µε τα µαθηµατικά και τις θετικές επιστήµες σε υψηλότερα
επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να ενισχυθεί η διδασκαλία των θετικών επιστηµών.
Απαιτούνται συγκεκριµένες ενέργειες για τη βελτίωση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων,
συµπεριλαµβανοµένων των δεξιοτήτων των ενηλίκων.
• «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» : Μέριµνα ώστε η εκτίµηση των µελλοντικών
απαιτήσεων σε δεξιότητες και η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας να λαµβάνονται
καταλλήλως υπόψη κατά τις διαδικασίες προγραµµατισµού στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης.
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Στρατηγικός στόχος 3 : Προαγωγή της ισοτιµίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού
συµµετοχής στα κοινά :
∆ιεξαγωγή εργασιών σχετικά µε τα εξής:
• Άτοµα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση: Ενίσχυση των
προληπτικών προσεγγίσεων, στενότερη συνεργασία µεταξύ γενικής και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και άρση των φραγµών που εµποδίζουν τα άτοµα που εγκαταλείπουν πρόωρα το
σχολείο να επιστρέψουν στο χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Ανάπτυξη συνεργασίας σχετικά µε τα εξής:
• Προσχολική εκπαίδευση : Προαγωγή γενικευµένης ισότιµης πρόσβασης και βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης και της στήριξης των διδασκόντων.
• Μετανάστες : Ανάπτυξη της αµοιβαίας αξιοποίησης των διδαγµάτων όσον αφορά τις βέλτιστες
πρακτικές για την εκπαίδευση ατόµων από οικογένειες µεταναστών.
• Εκπαιδευόµενοι µε ειδικές ανάγκες : Προαγωγή της χωρίς αποκλεισµούς και εξατοµικευµένης
εκπαίδευσης µέσω έγκαιρης στήριξης , έγκαιρου εντοπισµού των ειδικών αναγκών και καλώς
συντονισµένων υπηρεσιών. Ένταξη σχετικών υπηρεσιών στην κανονική εκπαίδευση και
αναζήτηση τρόπων που θα διευκολύνουν την περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στρατηγικός στόχος 4 : Ενίσχυση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας καθώς και του
επιχειρηµατικού πνεύµατος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης :
∆ιεξαγωγή εργασιών σχετικά µε τα εξής:
• Εγκάρσιες βασικές ικανότητες : Σύµφωνα µε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, του ∆εκεµβρίου του 200613, πληρέστερος συνυπολογισµός των εγκάρσιων
βασικών ικανοτήτων στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, την αξιολόγηση και τα επαγγελµατικά
προσόντα.
Ανάπτυξη συνεργασίας σχετικά µε τα εξής:
• Θεσµοί που ενθαρρύνουν την καινοτοµία : Προώθηση της δηµιουργικότητας και της
καινοτοµίας µε τη διαµόρφωση ειδικών µεθόδων διδασκαλίας και εκµάθησης (που
περιλαµβάνουν τη χρήση νέων εργαλείων ΤΠΕ και τη σχετική κατάρτιση των διδασκόντων).
• Σύµπραξη : Ανάπτυξη συµπράξεων µεταξύ, αφενός, φορέων που παρέχουν υπηρεσίες
εκπαίδευσης και κατάρτισης και, αφετέρου, επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυµάτων,
πολιτιστικών φορέων και του οικονοµικού κλάδου της δηµιουργίας, και προαγωγή εύρυθµου
τριγώνου γνώσης.

______________________

13

ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 10.
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