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Σχέδιο συµπερασµάτων του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών µελών που συνέρχονται στα πλαίσια του
Συµβουλίου όσον αφορά κοινές ευρωπαϊκές αρχές για τον προσδιορισµό και
την επικύρωση των ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπείες το προαναφερόµενο σχέδιο συµπερασµάτων όπως προέκυψε
από τη συζήτηση στην Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων στις 14 Μαΐου 2004. Κατά το τέλος της
συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, εκτός από την επιφύλαξη κοινοβουλευτικής εξέτασης
της ΔΑ, υπήρχε οµόφωνη συµφωνία όσον αφορά το προαναφερόµενο κείµενο.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της συµφωνίας αυτής, το Συµβούλιο και οι αντιπρόσωποι των
κυβερνήσεων των κρατών µελών που συνέρχονται στα πλαίσια του Συµβουλίου, µπορούν να
εγκρίνουν τα συµπεράσµατα.

________________________
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Σχέδιο συµπερασµάτων
του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών που
συνέρχονται στα πλαίσια του Συµβουλίου όσον αφορά κοινές ευρωπαϊκές αρχές
για τον προσδιορισµό και την επικύρωση των ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΝΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
Γνωρίζοντας ότι
Στα πλαίσια της αρχής της δια βίου µάθησης, ο προσδιορισµός και η επικύρωση των ανεπίσηµων
και άτυπων µορφών µάθησης έχει ως στόχο να προβάλλεται και να αποτιµάται το πλήρες φάσµα
προσόντων και ικανοτήτων ενός ατόµου, ασχέτως του τόπου ή του τρόπου µε τον οποίον
αποκτήθηκαν. Ο προσδιορισµός και η επικύρωση των ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης
πραγµατοποιείται εντός και εκτός των πλαισίων της επίσηµης εκπαίδευσης και κατάρτισης, στον
τόπο εργασίας και εντός της κοινωνίας των πολιτών.
Ο προσδιορισµός και η επικύρωση συνιστούν βασικά µέσα για να καταστεί δυνατή η µεταφορά και
η έγκριση όλων των µαθησιακών αποτελεσµάτων στα κατ’ιδίαν περιβάλλοντα. Με τον
προσδιορισµό καταγράφονται και προβάλλονται τα µαθησιακά αποτελέσµατα του ατόµου. Δεν
οδηγούν σε επίσηµο πιστοποιητικό ή δίπλωµα, αλλά µπορούν να παράσχουν τη βάση για την
επίσηµη αναγνώριση. Η επικύρωση βασίζεται στην αξιολόγηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων
του ατόµου και µπορεί να οδηγήσει σε πιστοποιητικό ή δίπλωµα 1.
Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η απασχολησιµότητα αναγνωρίσθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Λισσαβώνας, το Μάρτιο του 2000, ως αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών και
κοινωνικών πολιτικών για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου να καταστεί η Ευρώπη η πλέον
δυναµική κοινωνία της γνώσης ανά την υφήλιο µέχρι το 2010.
Η συνέχεια που δόθηκε στην έκθεση σχετικά µε τους συγκεκριµένους µελλοντικούς στόχους των
ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μάρτιος 2001), το λεπτοµερές πρόγραµµα
εργασιών που ενέκρινε το Συµβούλιο (14 Ιουνίου 2002), ζητούσαν να εξευρεθούν τρόποι για την
επίσηµη επικύρωση άτυπων µαθησιακών εµπειριών.

1

Ο όρος επικύρωση χρησιµοποιείται µε πολύ συγκεκριµένη έννοια στο ως άνω κείµενο, αλλά
η χρήση του είναι διαφορετική στα διάφορα κράτη µέλη. Για ορισµένα κράτη µέλη, ο όρος
χρησιµοποιείται γενικά κατά τρόπο ώστε να καλύπτει αφενός τον προσδιορισµό και αφετέρου
την αξιολόγηση και την αναγνώριση ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης.
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Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής µε τίτλο «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία» (21 Νοεµβρίου
2001), η οποία καθιέρωσε νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέµατα νεολαίας, τόνισε τη
σηµασία της άτυπης µάθησης και εκπαίδευσης.
Το ψήφισµα του Συµβουλίου για τη δια βίου µάθηση (27 Ιουνίου 2002) καλεί τα κράτη µέλη να
ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τα αποτελεσµατικά µέτρα προς επικύρωση των µαθησιακών
αποτελεσµάτων.
Το ‘Πλαίσιο ενεργειών για τη δια βίου ανάπτυξη ικανοτήτων και προσόντων’ (14 Μαρτίου 2002)
των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων τονίζει ότι η αναγνώριση και η επικύρωση των ικανοτήτων
και των προσόντων αποτελεί αφενός κοινό στόχο και αφετέρου κύρια προτεραιότητα για την
ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η δήλωση της Κοπεγχάγης (30 Νοεµβρίου 2002) και το ψήφισµα του Συµβουλίου (19 Δεκεµβρίου
2002) σχετικά µε την προαγωγή της ενισχυµένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αναγνωρίζουν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα
στην κατάρτιση ενός συνόλου κοινών αρχών όσον αφορά την επικύρωση των άτυπων και
ανεπίσηµων µορφών µάθησης µε στόχο τη διασφάλιση µεγαλύτερης συγκρισιµότητας µεταξύ
προσεγγίσεων σε διαφορετικές χώρες και σε διαφορετικά επίπεδα.
Η κοινή ενδιάµεση έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής (26 Φεβρουαρίου 2004) προς το
εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µε τίτλο «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» δηλώνει ότι µε την
εκπόνηση κοινών ευρωπαϊκών αναφορών και αρχών µπορεί να στηριχθούν επωφελώς οι εθνικές
πολιτικές. Μολονότι αυτού του είδους οι κοινές αρχές δεν γεννούν υποχρεώσεις για τα κράτη µέλη,
συντελούν στην οικοδόµηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κύριων συντελεστών και στην
προώθηση των µεταρρυθµίσεων. Η κοινή ενδιάµεση έκθεση απαιτεί ρητά να διαµορφωθούν κοινές
ευρωπαϊκές αρχές για την επικύρωση των ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης.
Αναγνωρίζουν ότι
Δίνοντας συνέχεια στη δήλωση της Κοπεγχάγης, στο ψήφισµα του Συµβουλίου και στο πρόγραµµα
εργασιών για τους µελλοντικούς στόχους, τα κράτη µέλη, η Επιτροπή, οι χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και οι
προσχωρούσες χώρες, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι στο ευρωπαϊκό επίπεδο, σηµείωσαν πρόοδο
στη διαµόρφωση κοινών ευρωπαϊκών αρχών για τον προσδιορισµό και την επικύρωση των
ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης.
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Ο προσδιορισµός και η επικύρωση των ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης εξυπηρετεί τις
ανάγκες ενός εκάστου σπουδάζοντος. Συντελούν στην κοινωνική ένταξη, την απασχολησιµότητα
και την ανάπτυξη και χρήση ανθρώπινων πόρων στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών, σε
κοινωνικά και σε οικονοµικά πλαίσια. Ανταποκρίνονται επίσης στις ειδικές ανάγκες ατόµων και
οµάδων που επιζητούν την ένταξη ή την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, στην
αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
Υπάρχουν και διαµορφώνονται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ποικίλες
προσεγγίσεις και πρακτικές προσδιορισµού και επικύρωσης.
Στο εγχείρηµα αυτό συµµετέχουν επίσης ποικίλοι φορείς. Οι εν λόγω φορείς είναι, µεταξύ άλλων,
πάροχοι και αρµόδιες αρχές στον τοµέα της επίσηµης εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικοί
εταίροι στο χώρο εργασίας και µη κυβερνητικές οργανώσεις στην κοινωνία των πολιτών. Ενώ ο
προσδιορισµός αποτελεί θέµα όλων των ενδιαφεροµένων, καθώς και του ατόµου, σε ορισµένα
κράτη µέλη, η επικύρωση είναι θέµα αποκλειστικά και µόνον των αρµοδίων αρχών σύµφωνα µε
την εθνική νοµοθεσία.
Τονίζουν ότι
Απαιτούνται κοινές ευρωπαϊκές αρχές για την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση της ανάπτυξης
υψηλής ποιότητας, αξιόπιστων προσεγγίσεων και συστηµάτων για τον προσδιορισµό και την
επικύρωση των ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης.
Οι κοινές ευρωπαϊκές αρχές είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της συγκρισιµότητας και της
ευρείας αποδοχής διαφόρων προσεγγίσεων και συστηµάτων στα κράτη µέλη. Καθιστούν επίσης
δυνατή τη µεταφορά και την έγκριση όλων των µαθησιακών αποτελεσµάτων στα κατ’ιδίαν
περιβάλλοντα. Λαµβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τις ανάγκες και τα δικαιώµατα των ατόµων.
Οι ακόλουθες κοινές ευρωπαϊκές αρχές απευθύνονται στα κράτη µέλη, την Επιτροπή και τους
φορείς που ενέχονται στον προσδιορισµό και την επικύρωση των ανεπίσηµων και άτυπων µορφών
µάθησης. Πρέπει να εφαρµόζονται σε εθελοντική βάση. Σέβονται στο ακέραιο τα δικαιώµατα, τις
ευθύνες και τις αρµοδιότητες των κρατών µελών και των φορέων. Διαπνέουν την ανάπτυξη
συστηµάτων και προσεγγίσεων όσον αφορά τον προσδιορισµό και την επικύρωση και δεν
υποδεικνύουν συγκεκριµένες µεθόδους ή συστήµατα.
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Οι κοινές ευρωπαϊκές αρχές αντικατοπτρίζουν την πανευρωπαϊκή συνεργασία για την υλοποίηση
της δήλωσης της Κοπεγχάγης, του ψηφίσµατος του Συµβουλίου της 19ης Δεκεµβρίου 2002, των
προγραµµάτων εργασιών για την επίτευξη των µελλοντικών στόχων και, ιδίως, της κοινής
ενδιάµεσης έκθεσης «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», του Φεβρουαρίου 2004. Οι αρχές
παρατίθενται κατωτέρω υπό τους ακόλουθους κύριους τίτλους:
•

Ατοµικά δικαιώµατα
Ο προσδιορισµός και η επικύρωση των ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης θα πρέπει
να είναι, κατ’ αρχήν, ζήτηµα ατοµικής βούλησης. Θα πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση και
ίση και δίκαιη µεταχείριση για όλους. Πρέπει να υπάρχει σεβασµός για την ιδιωτική ζωή και
για τα δικαιώµατα ενός εκάστου.

•

Υποχρεώσεις των φορέων
Οι φορείς θα πρέπει να δηµιουργήσουν, στα πλαίσια των δικαιωµάτων, των ευθυνών και των
αρµοδιοτήτων τους, συστήµατα και προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό και την επικύρωση
των ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης. Τα εν λόγω συστήµατα και προσεγγίσεις θα
πρέπει να περιλαµβάνουν τους κατάλληλους µηχανισµούς διασφάλισης της ποιότητας. Οι
φορείς θα πρέπει να παρέχουν καθοδήγηση, συµβουλές και ενηµέρωση σχετικά µε τα εν
λόγω συστήµατα και προσεγγίσεις σε ιδιώτες.

•

Βεβαιότητα και υπευθυνότητα
Οι διαδικασίες, οι µέθοδοι και τα κριτήρια του προσδιορισµού και της επικύρωσης των
ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης πρέπει να είναι δίκαιες, διαφανείς και να
υποστηρίζονται από µηχανισµούς διασφάλισης της ποιότητας.

•

Αξιοπιστία και νοµιµότητα
Τα συστήµατα και οι προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό και την επικύρωση των ανεπίσηµων
και άτυπων µορφών µάθησης θα πρέπει να σέβονται τα νόµιµα συµφέροντα [να
εξασφαλίζουν την ισόρροπη συµµετοχή των οικείων φορέων.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι αµερόληπτη και θα πρέπει να θεσπισθούν
µηχανισµοί για την αποφυγή οιασδήποτε σύγκρουσης συµφερόντων. Θα πρέπει επίσης να
εξασφαλίζεται η επαγγελµατική ικανότητα των διεξαγόντων την αξιολόγηση.
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ΚΑΛΟΥΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΠΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ
Να διαδώσουν και να προωθήσουν τη χρήση κοινών ευρωπαϊκών αρχών.
Να παρακινήσουν τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου,
να χρησιµοποιούν και να προσαρµόζουν τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές για τις ειδικές ανάγκες του
τόπου εργασίας.
Να παρακινήσουν τις µη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται µε την παροχή δυνατοτήτων
δια βίου µάθησης να χρησιµοποιήσουν και να προσαρµόσουν αναλόγως τις κοινές ευρωπαϊκές
αρχές.
Να υποστηρίξουν την ανταλλαγή εµπειριών και τον αµοιβαίο προσπορισµό γνώσεων καθώς και
την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού καταλόγου όσον αφορά τον προσδιορισµό και την επικύρωση των
ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης.
Να ενισχύσουν τη συνεργασία µε διεθνείς οργανώσεις προκειµένου να επιτευχθούν συνέργιες στον
τοµέα αυτό.
Να αναπτύξουν και να προωθήσουν συγκροτηµένους και συγκρίσιµους τρόπους παρουσίασης των
αποτελεσµάτων του προσδιορισµού και της επικύρωσης ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και να εξεταστεί ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να συντελέσουν σε αυτό τα
υφιστάµενα µέσα στο πλαίσιο Europass για τη διαφάνεια των προσόντων και ικανοτήτων.
Να εξετάσουν πώς θα µπορούσαν οι κοινές ευρωπαϊκές αρχές να συνεπικουρήσουν τις
διεξαγόµενες εργασίες για τη µεταφορά και τη σώρευση ακαδηµαϊκών µονάδων, τη διασφάλιση της
ποιότητας και την καθοδήγηση και, γενικότερα, να συµβάλουν στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού
πλαισίου προσόντων που ζητεί η κοινή ενδιάµεση έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου
(Φεβρουάριος 2004).
Να υποστηρίξουν την ανάπτυξη µηχανισµών διασφάλισης της ποιότητας και, ειδικότερα, να
εξετάσουν τον τρόπο προώθησης της επαγγελµατικής κατάρτισης των ατόµων που θα
διενεργήσουν την αξιολόγηση, επί παραδείγµατι µέσω δικτύων στήριξης που προορίζονται για την
ανάπτυξη και διάδοση ορθών πρακτικών.
________________________
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