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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ
Στο παρόν έγγραφο επικαιροποιούνται οι προτεραιότητες της γενικής πρόσκλησης 2008-2010
του κοινοτικού προγράµµατος για τη διά βίου µάθηση. Καθορίζονται, δηλαδή, τα θέµατα
προτεραιότητας που αποτελούν αντικείµενο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο
των διαφόρων δράσεων του προγράµµατος. Αν και η πρόσκληση 2008-2010 παραµένει, στο
µεγαλύτερο µέρος της, αµετάβλητη, εισάγονται ορισµένες προσαρµογές, έτσι ώστε να
λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις προτεραιότητες πολιτικής.
Οι προτεραιότητες που ορίζονται στο παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζουν θέµατα καίριας
σηµασίας για την ανάπτυξη πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την εκπαίδευση και
την κατάρτιση. Οι προτάσεις, για να επιλεγούν, θα πρέπει κανονικά να ανταποκρίνονται σε
αυτές τις προτεραιότητες.
Η ανάγνωση της γενικής πρόσκλησης πρέπει να γίνει σε συνδυασµό µε τα ακόλουθα
έγγραφα:
– την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση του
προγράµµατος διά βίου µάθησης 2007- 20131.
– τον οδηγό του προγράµµατος διά βίου µάθησης, όπου περιγράφονται, µεταξύ άλλων, οι
δράσεις και οι σχετικές οικονοµικές και διοικητικές ρυθµίσεις2.

1

Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Νοεµβρίου 2006,
για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα της διά βίου µάθησης και απόφαση αριθ. 1357/2008/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, σχετικά µε την τροποποίηση της
απόφασης αριθ. 1720/2006/ΕΚ.
2
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
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2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γενική προτεραιότητα του προγράµµατος διά βίου µάθησης είναι να ενισχυθεί η συµβολή της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην επίτευξη του στόχου της Λισαβόνας να καταστεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση η πλέον ανταγωνιστική οικονοµία της γνώσης, µε βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης, και µεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή.
Ειδικότερα, το πρόγραµµα διά βίου µάθησης στηρίζει την εφαρµογή της ευρωπαϊκής
πολιτικής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, όπως ορίζεται στο πρόγραµµα εργασίας
«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»3 και στο νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή
συνεργασία έως το 2020. Με την ανοικτή µέθοδο συντονισµού, στόχος των κρατών µελών
είναι να υλοποιήσουν τη διά βίου µάθηση και την κινητικότητα, βελτιώνοντας την ποιότητα
και την αποδοτικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, προωθώντας την ισότητα, την
κοινωνική συνοχή και την ενεργό συµµετοχή στα κοινά, καθώς και τονώνοντας τη
δηµιουργικότητα και την καινοτοµία σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην
Ευρώπη4.
Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα σηµαντικές για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων
είναι και οι ακόλουθες πρόσφατες πρωτοβουλίες:
•

η ανακοίνωση «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας», µε σκοπό την πρόβλεψη
και την ικανοποίηση των µελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες5·

•

η συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισµό
των πανεπιστηµίων: το φόρουµ της ΕΕ για το διάλογο πανεπιστηµίωνεπιχειρήσεων»6·

•

οι δραστηριότητες για την τόνωση της κινητικότητας των πολιτών και οι προσπάθειες
για την εξασφάλιση διαφάνειας στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην
Ευρώπη και τη βελτίωση της αναγνώρισης των περιόδων µάθησης στο εξωτερικό7.

Στον δικτυακό τόπο της Γ∆ EAC δηµοσιεύεται πλήρης σειρά εγγράφων αναφοράς για την εν
λόγω πολιτική8.
Το συγκεκριµένο πλαίσιο πολιτικής για τη σχολική εκπαίδευση, την τριτοβάθµια εκπαίδευση,
την επαγγελµατική κατάρτιση και τη µάθηση ενηλίκων παρέχεται στα κεφάλαια σχετικά µε
τα τοµεακά προγράµµατα.

3

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
(«ΕΣΕΚ 2020»), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/107622.pdf
5
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1122_en.htm
6
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1124_en.htm
7
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1292_en.htm
8
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc36_en.htm
4
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3. ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράµµατος διά βίου µάθησης διατυπώνονται στο άρθρο
1 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος και παρατίθενται στη συνέχεια για
ενηµέρωση. Ισχύουν, ανάλογα µε την περίπτωση, για όλα τα µέρη του προγράµµατος και
συµπληρώνονται από ειδικούς και επιχειρησιακούς στόχους για κάθε επιµέρους πρόγραµµα,
οι οποίοι παρατίθενται στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων.
Ο γενικός στόχος του προγράµµατος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της
απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι: να συµβάλει, µε τη διά βίου µάθηση,
στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προηγµένης κοινωνίας της γνώσης, µε βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και µεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του
περιβάλλοντος για τις µελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών,
της συνεργασίας και της κινητικότητας µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να καταστούν παγκόσµιο σηµείο αναφοράς ως προς την
ποιότητα.
Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της
απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι οι εξής:
α) η συµβολή στην ανάπτυξη ποιοτικής διά βίου µάθησης και η προώθηση υψηλών
επιδόσεων, καινοτοµίας και µιας ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήµατα και τις πρακτικές
στο χώρο της διά βίου µάθησης·
β) η υποστήριξη της πραγµάτωσης του ευρωπαϊκού χώρου για τη διά βίου µάθηση·
γ) η συνδροµή στη βελτίωση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της προσπελασιµότητας
των ευκαιριών για διά βίου µάθηση στα κράτη µέλη·
δ) η ενίσχυση της συµβολής της διά βίου µάθησης στην κοινωνική συνοχή, στην ενεργό
συµµετοχή στα κοινά, στον διαπολιτισµικό διάλογο, στην ισότητα των φύλων και στην
προσωπική ολοκλήρωση του ατόµου·
ε) η συνδροµή στην προώθηση της δηµιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της
απασχολησιµότητας και της επιχειρηµατικότητας·
στ) η αυξηµένη συµµετοχή στη διά βίου µάθηση των ατόµων όλων των ηλικιών,
συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των µειονεκτουσών οµάδων,
ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου·
ζ) η προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής ποικιλοµορφίας·
η) υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόµου περιεχοµένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών µεθόδων
και πρακτικής για τη διά βίου µάθηση µε βάση τις ΤΠΕ (τεχνολογίες της πληροφορίας και
της επικοινωνίας)·
θ) η ενίσχυση του ρόλου της διά βίου µάθησης στη συνειδητοποίηση της ιδιότητας του
ευρωπαίου πολίτη, µε βάση την κατανόηση και το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και της δηµοκρατίας και την ενθάρρυνση της ανοχής και του σεβασµού προς τους άλλους
λαούς και πολιτισµούς·
ι) η προώθηση της συνεργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλους τους τοµείς της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη·
ια) η ενθάρρυνση της βέλτιστης χρήσης των αποτελεσµάτων, των καινοτόµων προϊόντων και
των διαδικασιών και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στους τοµείς που καλύπτει το
5

πρόγραµµα διά βίου µάθησης, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης.

6

4. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος διά
βίου µάθησης, τα πολυµερή σχέδια και δίκτυα στο πλαίσιο των προγραµµάτων Comenius,
Erasmus, Leonardo da Vinci και Grundtvig, καθώς και οι βασικές δραστηριότητες του
εγκάρσιου προγράµµατος είναι επίσης ανοικτά σε εταίρους από τρίτες χώρες οι οποίοι δεν
συµµετέχουν στο πρόγραµµα διά βίου µάθησης βάσει του άρθρου 7 της εν λόγω απόφασης.
Στον οδηγό του προγράµµατος διά βίου µάθησης παρέχονται λεπτοµερή στοιχεία για τις
σχετικές δράσεις και για τους τρόπους συµµετοχής.
Συνοδευτικά µέτρα υποστηρίζονται σε όλα τα τοµεακά προγράµµατα και στη βασική
δραστηριότητα 2 (Γλώσσες).
Σε όλα τα προγράµµατα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συστηµατική διάδοση και αξιοποίηση
των αποτελεσµάτων σε επίπεδο σχεδίου, προγράµµατος και πολιτικής. Όλες οι προτάσεις
σχεδίων πρέπει να περιλαµβάνουν σαφές σχέδιο για τη διάδοση και την αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων.
Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις συγχρηµατοδότησης νέων προγραµµάτων εργασίας για
δίκτυα που χρηµατοδοτήθηκαν τα προηγούµενα έτη µε βάση τις αποδεδειγµένες επιδόσεις
των δικτύων και την προστιθέµενη αξία των νέων προτάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. COMENIUS – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Εισαγωγή: Πλαίσιο πολιτικής
Τον Νοέµβριο του 2008 το Συµβούλιο Υπουργών Παιδείας συµφώνησε να ενισχύσει την
ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά τις πολιτικές για τη σχολική εκπαίδευση9. Ο σκοπός
είναι να παρέχεται σε όλους τους νέους ποιοτική εκπαίδευση η οποία να τους δίνει τα εφόδια
που χρειάζονται ώστε να βρουν τη θέση τους στις παγκοσµιοποιηµένες κοινωνίες και στον
ταχέως µεταβαλλόµενο κόσµο εργασίας, και να τους βοηθά να αναπτύξουν πλήρως τις
δυνατότητές τους, όπως στους τοµείς της καινοτοµίας, της δηµιουργικότητας και της ενεργού
συµµετοχής στα κοινά.
Αυτή η συνεργασία εδράζεται στο έργο που επιτελείται από κοινού στο πλαίσιο του
προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»10, και ιδίως στο έργο σχετικά µε
τις βασικές ικανότητες11, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών12 και την ισότητα13. Λαµβάνει
υπόψη την προτροπή που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, τον Μάρτιο του 2008, προς τα
κράτη µέλη «ώστε να µειωθεί ο αριθµός των νέων που εξακολουθούν να µην έχουν
ικανοποιητική ικανότητα ανάγνωσης και των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο,
να βελτιωθούν τα επίπεδα απόκτησης δεξιοτήτων των µαθητών που προέρχονται από
οικογένειες µεταναστών και ή από µειονεκτούσες οµάδες», και να τονωθούν η
δηµιουργικότητα και η καινοτοµία στην εκπαίδευση14.
Η εντονότερη συνεργασία στην πολιτική για τα σχολεία είναι επίσης σηµαντική, καθώς η
πρόοδος προς τη θέσπιση ευρωπαϊκών κριτηρίων αναφοράς (benchmarks)15 όσον αφορά τη
σχολική εκπαίδευση υπήρξε ανεπαρκής: δεν βελτιώθηκε η ικανότητα ανάγνωσης, ενώ οι
ρυθµοί βελτίωσης ως προς την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την ολοκλήρωση του
δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παραµένουν υπερβολικά βραδείς. Αν και
9

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την προετοιµασία των νέων για τον 21ο αιώνα: ένα πρόγραµµα
ευρωπαϊκής συνεργασίας στο σχολικό τοµέα. 2905η σύνοδος του Συµβουλίου Παιδεία, Νεολαία και
Πολιτισµός, 21 Νοεµβρίου 2008, Βρυξέλλες,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/104238.pdf
10 http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
11 Σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006,
σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση, ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc830_en.htm
12 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνελθόντων
στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 15ης Νοεµβρίου 2007, για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών (2007/C 300/07), Νοέµβριος του 2007, http://ec.europa.eu/education/schooleducation/doc832_en.htm
13 Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – COM(2006) 481 τελικό,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0481:FIN:EN:PDF
14 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 13/14 Μαρτίου 2008 – Συµπεράσµατα της Προεδρίας,
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/99410.pdf
15
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Μαΐου 2003 σχετικά µε τα επίπεδα αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών
επιδόσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (benchmarks). και ετήσια έκθεση προόδου 2008, η οποία
διατίθεται στην ενότητα «Νέα» στον δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/doc34_en.htm

8

ο αριθµός των µαθητών στα µαθηµατικά, τις επιστήµες και την τεχνολογία πέτυχε το στόχο,
τα κορίτσια εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται και, αν δεν συνυπολογιστούν οι σπουδές
πληροφορικής, οι συνολικοί αριθµοί φθίνουν.
Αυτές οι εξελίξεις και οι προκλήσεις σε επίπεδο πολιτικής, αν εξεταστούν από κοινού,
καθιστούν αναγκαία την εντονότερη ευρωπαϊκή συνεργασία, µε σκοπό:
A.
Να δοθούν σε όλους τους µαθητές οι βασικές ικανότητες για τη διά βίου
µάθηση, όπως προβλέπονται στη σύσταση του 2006:
1. Επικοινωνία στη µητρική γλώσσα·
2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες·
3. Μαθηµατική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήµη και την
τεχνολογία·
4. Ψηφιακή ικανότητα·
5. Μεταγνωστικές ικανότητες (learning to learn)·
6. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται µε την ιδιότητα του
πολίτη·
7. Πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα·
8. Πολιτισµική συνείδηση και έκφραση.
Αυτό σηµαίνει ότι όχι µόνο θα εξασφαλίζεται πως όλοι οι µαθητές θα αποκτούν την
πλήρη δέσµη των βασικών ικανοτήτων, τόσο των θεµατικών όσο και των εγκάρσιων,
αλλά και ότι θα χρησιµοποιούνται τεχνικές αξιολόγησης που θα στηρίζουν την
εξατοµικευµένη µάθηση.
B.
Να παρέχεται µάθηση υψηλής ποιότητας για κάθε µαθητή. Αυτό προϋποθέτει
τη γενίκευση της προσχολικής εκπαίδευσης· τη βελτίωση της ισότητας στα σχολικά
συστήµατα· τη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· και την
αποτελεσµατικότερη υποστήριξη της ένταξης των µαθητών µε ειδικές ανάγκες στην
κανονική εκπαίδευση.
Γ.
Να εξακολουθήσει να βελτιώνεται η ποιότητα των εκπαιδευτικών και του
λοιπού σχολικού προσωπικού. Αυτό απαιτεί περισσότερη και καλύτερης ποιότητας
εκπαίδευση των εκπαιδευτών καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους·
αποδοτικότερη πρόσληψη εκπαιδευτικών· και παροχή βοήθειας προς τα διευθυντικά
στελέχη των σχολείων ώστε να εστιάζουν τις προσπάθειές τους στη βελτίωση της
µάθησης.
Το 2008 η Επιτροπή οργάνωσε διαβούλευση16 σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους θα
µπορούσαν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικότερα οι προκλήσεις που συνεπάγονται η
µετανάστευση και η κινητικότητα εντός της ΕΕ. Τα αποτελέσµατα αυτής της διαβούλευσης
θα συµβάλουν στον καθορισµό πιο στοχευµένων πολιτικών, ώστε να εξασφαλίζονται δίκαια
αποτελέσµατα για όλους τους εκπαιδευοµένους. Η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει έκθεση σχετικά
µε την εν λόγω διαβούλευση το φθινόπωρο του 2009.
Εισαγωγή: Ειδικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος Comenius
16

Πράσινη Βίβλος «Μετανάστευση και κινητικότητα: προκλήσεις και ευκαιρίες για τα εκπαιδευτικά
συστήµατα της ΕΕ»· η διαβούλευση περατώθηκε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008:
http://ec.europa.eu/education/news/news490_en.htm
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Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος Comenius, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1
της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι οι εξής:
α)
να αναπτυχθούν στους νέους και στο εκπαιδευτικό προσωπικό η γνώση και η
κατανόηση της ποικιλοµορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισµών και γλωσσών και της
αξίας της·
β)
να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν τις βασικές βιοτικές δεξιότητες και
ικανότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, για τη
µελλοντική τους απασχόληση και για να γίνουν ενεργοί πολίτες.
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος Comenius, όπως ορίζονται στο άρθρο 17
παράγραφος 2 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι οι εξής:
α)
η βελτίωση της ποιότητας και η ποσοτική αύξηση της κινητικότητας που αφορά
µαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό στα διάφορα κράτη µέλη·
β)
η βελτίωση της ποιότητας και η ποσοτική αύξηση των εταιρικών σχέσεων µεταξύ
σχολείων από διαφορετικά κράτη µέλη, κατά τρόπον ώστε τουλάχιστον 3
εκατοµµύρια µαθητές να συµµετάσχουν σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά
τη διάρκεια του προγράµµατος·
γ)
η ενθάρρυνση της εκµάθησης σύγχρονων ξένων γλωσσών·
δ)
η υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόµου περιεχοµένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών
µεθόδων και πρακτικής για τη διά βίου µάθηση µε βάση τις ΤΠΕ·
ε)
η ενίσχυση της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης των
δασκάλων·
στ)
η υποστήριξη βελτιώσεων στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και στη διαχείριση των
σχολείων.

Προτεραιότητες για τις δράσεις του προγράµµατος Comenius
Οι ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες αντικατοπτρίζουν τις παραπάνω εξελίξεις πολιτικής και
επισηµαίνουν τους πρόσφορους τοµείς για στενότερη συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής.
1.1.

Κινητικότητα και εταιρικές σχέσεις

∆εν υπάρχουν συγκεκριµένες θεµατικές προτεραιότητες για τις δράσεις αυτές.
1.2. Πολυµερή σχέδια
Τα πολυµερή σχέδια του προγράµµατος Comenius καλύπτουν την ανάπτυξη υλικού,
µεθοδολογιών και άλλων υποστηρικτικών µέσων µε σκοπό τη δηµιουργία ή τη µεταφορά
καινοτοµίας. Αποβλέπουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης και στη συνέχιση της
επαγγελµατικής ανέλιξης του σχολικού προσωπικού. Θα δίνεται προτεραιότητα στα
ακόλουθα θέµατα:
1.2.1.

Προτεραιότητα 1: Η ανάπτυξη προσεγγίσεων για τη διδασκαλία και τη
µάθηση που να υποστηρίζουν την απόκτηση «εγκάρσιων» βασικών
ικανοτήτων από όλους τους µαθητές

Ολοένα και περισσότερο η αρχική εκπαίδευση καλείται να εφοδιάσει τους εκπαιδευοµένους
µε «εγκάρσιες» βασικές ικανότητες (βλ. βασικές ικανότητες 4 έως 8), οι οποίες δεν εµπίπτουν
σε κανένα µεµονωµένο «θέµα» και, ως εκ τούτου, απαιτούν συντονισµένη προσέγγιση από
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ευρύ φάσµα µελών του σχολικού προσωπικού. Υπάρχει ιδίως η ανάγκη βελτίωσης της
παροχής κινήτρων στους µαθητές όσον αφορά τη µάθηση και τις µεταγνωστικές δεξιότητες.
Τα σχέδια πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, τη δοκιµή και την εφαρµογή
µαθηµάτων, παιδαγωγικού υλικού και µεθόδων, καθώς και καινοτόµων στρατηγικών (π.χ.
οµαδικής διδασκαλίας), που να έχουν σχεδιαστεί ώστε:
•
•
•
•

να αυξάνονται τα κίνητρα των σπουδαστών και να γίνεται ελκυστικότερη η µάθηση,
ιδίως για τους µετανάστες και τους κοινωνικοοικονοµικά µειονεκτούντες·
να ενισχύεται η απόκτηση µαθησιακών δεξιοτήτων από τους µαθητές·
να ισχυροποιούνται οι δεσµοί µεταξύ της σχολικής εκπαίδευσης και του κόσµου της
εργασίας και/ή της κοινωνίας των πολιτών·
να εδραιώνεται η διαπολιτισµική εκπαίδευση και να αυξάνεται η συµβολή της στην
κοινωνική ενσωµάτωση.
1.2.2.
Προτεραιότητα 2: Βελτίωση της ικανότητας ανάγνωσης και άλλων βασικών
δεξιοτήτων

Το επίπεδο των δεξιοτήτων ανάγνωσης των µαθητών σε ολόκληρη την ΕΕ δεν παρουσιάζει
βελτίωση, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Η φύση αυτής της
δεξιότητας µεταβάλλεται λόγω του αντικτύπου που έχουν τα νέα µέσα. Πρέπει ιδίως να
γεφυρωθούν οι διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών όσον αφορά την απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων και, σε πολλές περιπτώσεις, να ενισχυθούν οι βασικές δεξιότητες των
µεταναστών (όπως η άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής) και των
κοινωνικοοικονοµικά µειονεκτούντων ατόµων.
Τα σχέδια πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, τη δοκιµή και την εφαρµογή κύκλων
µαθηµάτων, υλικού, νέων παιδαγωγικών µεθόδων και στρατηγικών, σχεδιασµένων για τη
βελτίωση της διδασκαλίας και της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων.
1.2.3.

Προτεραιότητα 3: Εκµάθηση γλωσσών και γλωσσική πολυµορφία

Τα σχέδια πρέπει να επικεντρώνονται ιδίως στην ανάπτυξη, τη δοκιµή και την εφαρµογή
προγραµµάτων σπουδών, κύκλων µαθηµάτων ή υλικού, µεθοδολογιών και παιδαγωγικών
στρατηγικών σε τοµείς όπως:
•
•
•
•

η εκµάθηση γλωσσών σε µικρή ηλικία·
η ανάπτυξη και διάδοση εργαλείων διδασκαλίας και εκµάθησης των λιγότερο
οµιλούµενων και διδασκόµενων ξένων γλωσσών·
η ολοκληρωµένη εκµάθηση περιεχοµένου και γλώσσας· και
η εξέταση των γλωσσικών δεξιοτήτων.
1.2.4.

Προτεραιότητα 4: ∆ηµιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος µάθησης για την
απόκτηση βασικών ικανοτήτων

Πρέπει να βελτιωθούν και να επικαιροποιηθούν οι δεξιότητες και οι γνώσεις των
εκπαιδευτικών, ώστε να αξιοποιούν τις νέες ευκαιρίες που δηµιουργούνται από τις
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, µε σκοπό τη στήριξη της µάθησης και της
διδασκαλίας, καθώς και της ανάπτυξης ικανοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
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Τα σχέδια πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, τη δοκιµή και την εφαρµογή υλικού,
κύκλων µαθηµάτων και νέων παιδαγωγικών µεθόδων, σχεδιασµένων να βοηθούν τους
εκπαιδευτικούς στην αποδοτική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας, µε σκοπό την υποστήριξη της µάθησης και την καλύτερη χρήση ψηφιακού
περιεχοµένου καλής ποιότητας στη σχολική διδασκαλία.
1.2.5.

Προτεραιότητα 5: Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Η µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου παραµένει µία από τις κυριότερες
προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα. Οι διδάσκοντες και το λοιπό σχολικό
προσωπικό πρέπει να έχουν τα κατάλληλα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να χαράζουν
εξατοµικευµένες στρατηγικές και στρατηγικές µε βάση το σχολείο, ώστε να εξασφαλίζουν ότι
όλοι οι µαθητές θα ολοκληρώνουν επιτυχώς τη σχολική τους εκπαίδευση.
Τα σχέδια πρέπει να εστιάζονται στη δηµιουργία παιδαγωγικών προσεγγίσεων, στη δοκιµή
και στην εφαρµογή στρατηγικών και υλικού που θα παράσχουν στους διδάσκοντες τα
κατάλληλα εφόδια ώστε να συµβάλουν καταλυτικά στην πρόληψη της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου.
1.2.6.

Προτεραιότητα 6: Ανάπτυξη και διευθυντικά στελέχη των σχολείων

Το Συµβούλιο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα σχολεία πρέπει να αναπτύσσονται ως
«κοινότητες µάθησης», οι οποίες θα βασίζονται, µεταξύ άλλων, σ’ ένα κοινό όραµα και
εταιρικές σχέσεις (συµπράξεις). Οι δεξιότητες των διευθυντικών στελεχών των σχολείων
στην κινητροδότηση των µαθητών και του προσωπικού όσον αφορά τη µάθηση είναι πλέον
καίριας σηµασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, µε τον όρο «διευθυντικά στελέχη των σχολείων»
νοείται κάθε µέλος του προσωπικού µε διευθυντικές αρµοδιότητες.
Τα σχέδια πρέπει να εστιάζονται στην ανάπτυξη, τη δοκιµή και την εφαρµογή στρατηγικών
και πρακτικής κατάρτισης όσον αφορά την άσκηση διευθυντικών καθηκόντων,
συµπεριλαµβανοµένων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη του σχολείου ως
κοινότητας µάθησης.
1.3.

∆ίκτυα

Θα δίνεται προτεραιότητα στα ακόλουθα θέµατα:
1.3.1.
Προτεραιότητα 1: ∆ηµιουργία υψηλής ποιότητας νηπιακής εκπαίδευσης
και φροντίδας
Τα δίκτυα πρέπει να παρέχουν βήµα/πλατφόρµα για από κοινού εξέταση και ευρωπαϊκή
συνεργασία όσον αφορά τον καθορισµό και την προώθηση της ποιότητας στις υπηρεσίες
νηπιακής εκπαίδευσης και φροντίδας, και ιδίως:
•
•

τον καθορισµό, την ανταλλαγή και την περαιτέρω ανάπτυξη της πείρας και των ορθών
πρακτικών στη νηπιακή εκπαίδευση και φροντίδα·
την επιδίωξη ισορροπίας µεταξύ της κοινωνικής και της εκπαιδευτικής πτυχής των εν
λόγω υπηρεσιών·
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•
•
•

την υποστήριξη της εκµάθησης γλωσσών σε µικρή ηλικία, ιδίως για τα παιδιά που
προέρχονται από οικογένειες µεταναστών·
την προώθηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων που να ενισχύουν τη δηµιουργικότητα
στα παιδιά από µικρή ηλικία·
τον εντοπισµό θεµάτων για πολυµερή σχέδια και άλλα µέσα συνεργασίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
1.3.2.

Προτεραιότητα 2: Η άσκηση διευθυντικών καθηκόντων στα σχολεία

Όπως σε πολλούς οργανισµούς όπου τα διευθυντικά καθήκοντα είναι κατανεµηµένα, οι
διευθυντικές δεξιότητες θεωρούνται απαραίτητες για κάθε µέλος του προσωπικού που
κατέχει υπεύθυνη θέση. Τα δίκτυα πρέπει να παρέχουν βήµα/πλατφόρµα για από κοινού
εξέταση και ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά:
•

τον καθορισµό και την προώθηση της καινοτοµίας και των ορθών πρακτικών στην
αποτελεσµατική άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων στα σχολεία.
1.3.3.

Προτεραιότητα 3: Στήριξη της επιχειρηµατικότητας και σύνδεση µε τον
κόσµο της εργασίας

Τα δίκτυα πρέπει να παρέχουν βήµα/πλατφόρµα για από κοινού εξέταση και ευρωπαϊκή
συνεργασία όσον αφορά τον καθορισµό και την προώθηση της καινοτοµίας και των ορθών
πρακτικών στην επιχειρηµατικότητα και τη διασύνδεση µεταξύ του σχολείου και του κόσµου
της εργασίας. Τα δίκτυα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ακόλουθων θεµάτων:
•
•
•
•

την εξεύρεση τρόπων για την καλλιέργεια της αίσθησης πρωτοβουλίας και
επιχειρηµατικού πνεύµατος µεταξύ διδασκόµενων και εκπαιδευτικών.
την επιτυχή µετάβαση από την αρχική εκπαίδευση προς την περαιτέρω εκπαίδευση
και κατάρτιση, διαδικασία που θα πρέπει να περιλαµβάνει καθοδήγηση και παροχή
συµβουλών·
τη χρήση και διάδοση των αποτελεσµάτων των σχεδίων Comenius, άλλων
ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων στον τοµέα «Σχολείο και κόσµος της εργασίας»·
την ανταλλαγή εµπειριών και τη δικτύωση των ενδιαφερόµενων µερών
(εµπειρογνωµόνων, ιδρυµάτων κ.λπ.) µε στόχο τη µεγιστοποίηση της συµβολής των
σχολείων στη µείωση της ανεργίας των νέων.

1.3.4.

Προτεραιότητα 4: ∆ηµιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος µάθησης για την
απόκτηση βασικών ικανοτήτων

Τα δίκτυα πρέπει να παρέχουν βήµα/πλατφόρµα για από κοινού εξέταση και ευρωπαϊκή
συνεργασία όσον αφορά τον καθορισµό και την προώθηση της καινοτοµίας και των ορθών
πρακτικών στη δηµιουργία/εφαρµογή ενός ψηφιακού περιβάλλοντος µάθησης. Τα δίκτυα
πρέπει να εστιάζονται στα εξής σηµεία:
•

στον καθορισµό νέων µεθόδων και νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας και µάθησης µε
τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ)·
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•
•
•

στην προώθηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου που σχετίζεται µε βασικές
ικανότητες και στην ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να χρησιµοποιούν δηµιουργικά
την ψηφιακή τεχνολογία και τους ψηφιακούς πόρους·
στη συλλογή, την επικύρωση και τη διάδοση του ψηφιακού περιεχοµένου και στην
ενσωµάτωσή του στο έργο των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και/ή των εθνικών και
περιφερειακών εκπαιδευτικών συστηµάτων·
στην παροχή υπηρεσιών και συµβουλών σε σχέση µε δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας, αδειοδότηση, διασφάλιση της ποιότητας, συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού
τοµέα και πολυγλωσσία.

1.3.5.

Προτεραιότητα 5: Αύξηση της ελκυστικότητας της εκπαίδευσης στο χώρο
των επιστηµών και της τεχνολογίας

Τα δίκτυα πρέπει να παρέχουν βήµα/πλατφόρµα για από κοινού εξέταση και ευρωπαϊκή
συνεργασία όσον αφορά τον καθορισµό και την προώθηση της καινοτοµίας και των ορθών
πρακτικών στην αύξηση της ελκυστικότητας της εκπαίδευσης στο χώρο των επιστηµών και
της τεχνολογίας. Τα δίκτυα πρέπει να εστιάζονται στα εξής:
•
•
•

στην αύξηση της ελκυστικότητας των επιστηµών και της τεχνολογίας για τους
µαθητές·
στην κατάρτιση και την παροχή πληροφοριών σχετικά µε µελλοντικές σπουδές ή
επαγγελµατική σταδιοδροµία στο χώρο των επιστηµών και της τεχνολογίας
στη µείωση της άνισης εκπροσώπησης των φύλων στην εκπαίδευση και την
επαγγελµατική σταδιοδροµία στον κλάδο των επιστηµών.

1.3.6.

Προτεραιότητα 6: Ανάπτυξη ειδικής αγωγής µε σκοπό την ενσωµάτωση
όλων των νέων, ιδίως των νέων µε αναπηρία

Τα δίκτυα πρέπει να παρέχουν βήµα/πλατφόρµα για από κοινού εξέταση και ευρωπαϊκή
συνεργασία όσον αφορά τον καθορισµό και την προώθηση της καινοτοµίας και των ορθών
πρακτικών στην ανάπτυξη ειδικής αγωγής µε σκοπό την ενσωµάτωση όλων στην κοινωνία.
Τα δίκτυα πρέπει να εστιάζονται στην ενίσχυση της υποστήριξης προς τους µαθητές µε
ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της κανονικής εκπαίδευσης.
1.3.7.

Προτεραιότητα 7: Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου

Τα δίκτυα πρέπει να παρέχουν βήµα/πλατφόρµα για από κοινού εξέταση και ευρωπαϊκή
συνεργασία όσον αφορά τον καθορισµό και την προώθηση της καινοτοµίας και των ορθών
πρακτικών στην µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Τα δίκτυα πρέπει να
εστιάζονται στα εξής:
•
•
•

στη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, π.χ. σε σχολικό, τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
στην ανάπτυξη διαφοροποιηµένων προσεγγίσεων µε σκοπό την καταπολέµηση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, π.χ. µε βάση την ηλικία, το φύλο, το ιδιαίτερο
υπόβαθρο κ.λπ·
στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και του σχολικού προσωπικού ώστε να
εντοπίζονται έγκαιρα οι παράγοντες που είναι πιθανό να προδιαθέσουν ένα µαθητή να
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•
•
•

εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, και να λαµβάνονται τα διορθωτικά µέτρα για την
εξάλειψη αυτού του φαινοµένου·
στη συνάρθρωση των προσεγγίσεων µε άλλες κοινωνικές πολιτικές και υπηρεσίες µε
σκοπό την καταπολέµηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·
στη βελτίωση του ρόλου της αποτελεσµατικής καθοδήγησης όσον αφορά τη µείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·
στη χρησιµοποίηση της µη τυπικής εκπαίδευσης ως µέσου για τη βελτίωση των
ατοµικών επιδόσεων στο σχολείο.
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2. ERASMUS

–

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Εισαγωγή: Πλαίσιο πολιτικής
Η κοινοτική πολιτική για την τριτοβάθµια εκπαίδευση αποσκοπεί στη στήριξη της
µεταρρύθµισης των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των κρατών µελών, αυξάνοντας
τη συνεκτικότητά τους και τη δυνατότητα ανταπόκρισής τους στις ανάγκες της κοινωνίας της
γνώσης. Οι µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης,
καθώς και για την κατάρτιση και επανακατάρτιση του ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού
κρίνονται απαραίτητες. Πρέπει να παρασχεθεί στα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης η
δυνατότητα να διαδραµατίσουν το ρόλο τους στην Ευρώπη της γνώσης και να συµβάλουν
δυναµικά στη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Στο πλαίσιο των προβληµατισµών της για τον εκσυγχρονισµό των πανεπιστηµίων, η
Επιτροπή καθόρισε τους τρεις βασικούς τοµείς µεταρρυθµίσεων στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση:
•

•
•

µεταρρύθµιση του προγράµµατος σπουδών: σύστηµα τριών κύκλων σπουδών
[προπτυχιακό (Bachelors) - µεταπτυχιακό (Masters) - διδακτορικό επίπεδο], µάθηση
βασισµένη σε δεξιότητες, ευέλικτοι τρόποι µάθησης, αναγνώριση επαγγελµατικών
προσόντων και δεξιοτήτων, κινητικότητα, σύµφωνα µε τη διαδικασία της Μπολόνια·
µεταρρύθµιση της διακυβέρνησης: αυτονοµία και λογοδοσία των ιδρυµάτων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στρατηγικές συµπράξεις, διασφάλιση της ποιότητας·
µεταρρύθµιση της χρηµατοδότησης: διαφοροποίηση των εσόδων των ιδρυµάτων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δίδακτρα, επιχορηγήσεις και δάνεια, ισότητα και
πρόσβαση, στοχοθετηµένη κοινοτική χρηµατοδότηση.

Τον Μάιο του 2006 η Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση µε τίτλο «Επίτευξη της ατζέντας
εκσυγχρονισµού για τα πανεπιστήµια: εκπαίδευση, έρευνα και καινοτοµία»17, στην οποία
καθορίστηκαν εννέα µέτρα που θεωρήθηκαν αναγκαία για την υλοποίηση της ατζέντας
εκσυγχρονισµού για τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τα οποία καλύπτουν τους
τρεις προαναφερθέντες τοµείς µεταρρύθµισης: 1) άρση των εµποδίων γύρω από τα ιδρύµατα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη· 2) εξασφάλιση πραγµατικής αυτονοµίας και
λογοδοσίας των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· 3) παροχή κινήτρων για δοµηµένες
συµπράξεις µε την επιχειρηµατική κοινότητα· 4) εξασφάλιση του σωστού συνδυασµού
δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την αγορά εργασίας· 5) µείωση του χρηµατοδοτικού
ελλείµµατος και αποτελεσµατικότερη κατανοµή της χρηµατοδότησης στην εκπαίδευση και
την έρευνα· 6) ενίσχυση της διεπιστηµονικότητας και της ενδοεπιστηµονικότητας· 7)
ενίσχυση της γνώσης µέσω της αλληλεπίδρασης µε την κοινωνία· 8) ανταµοιβή της αριστείας
στο υψηλότερο επίπεδο· 9) αύξηση της προβολής και της ελκυστικότητας του ευρωπαϊκού
χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στους πολίτες. Αυτά τα
µηνύµατα επιβεβαιώθηκαν από τα συµπεράσµατα και τις συστάσεις του Συµβουλίου, ενώ οι
πρωτοβουλίες για την τριτοβάθµια εκπαίδευση επικαιροποιήθηκαν στην έκθεση της
Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου
17

COM(2006)208
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2007, για τον εκσυγχρονισµό των πανεπιστηµίων χάριν της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης
σε µια παγκόσµια οικονοµία γνώσης18.
Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καλούνται να διαδραµατίσουν πλήρως το ρόλο τους
στο τρίγωνο της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα και καινοτοµία), και να συµµετάσχουν σε
σχέδια που επικεντρώνονται στην ενισχυµένη συνεργασία µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, µια προτεραιότητα η οποία υπογραµµίζεται από τη θέσπιση
ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας19, ενώ είναι ιδιαιτέρως συναφής µε την
τριτοβάθµια εκπαίδευση γενικότερα. Στόχος του φόρουµ της ΕΕ για το διάλογο
πανεπιστηµίων-επιχειρήσεων, που αποτελεί πρωτοβουλία της Επιτροπής και εξαγγέλθηκε
στη σχετική ανακοίνωσή της20, είναι επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία στον συγκεκριµένο
τοµέα.
Η εφαρµογή της σύστασης του 2006 για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό τη
διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση21 θα εξακολουθήσει να αποτελεί
σηµαντικό σηµείο εστίασης, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Επαγγελµατικών Προσόντων και την ενίσχυση των δεσµών του µε το Πλαίσιο
Επαγγελµατικών Προσόντων για τον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η
στρατηγική της Λισαβόνας και η διαδικασία της Μπολόνια θα εξακολουθήσουν να
αποτελούν το πλαίσιο της ατζέντας πολιτικής για την τριτοβάθµια εκπαίδευση,
λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των συµπερασµάτων των υπουργικών συναντήσεων της ΕΕ
και της Μπολόνια.
∆εδοµένης της πολιτικής έµφασης που δίνεται στην ενίσχυση της κινητικότητας, η Πράσινη
Βίβλος για την προώθηση της µαθησιακής κινητικότητας των νέων, η οποία δηµοσιεύτηκε
τον Ιούλιο του 2009, άνοιξε τη συζήτηση για τους τρόπους µε τους οποίους θα ενισχυθούν οι
ευκαιρίες κινητικότητας για τους νέους22.
Εισαγωγή: Ειδικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος Erasmus
Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος Erasmus, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1
της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι οι εξής:
α) η υποστήριξη της επίτευξης του ευρωπαϊκού χώρου της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης·
β) η ενίσχυση της συµβολής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της προηγµένης
επαγγελµατικής εκπαίδευσης στη διαδικασία της καινοτοµίας.
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος Erasmus, όπως ορίζονται στο άρθρο 21
παράγραφος 2 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι οι εξής:
α)
η βελτίωση της ποιότητας και η ποσοτική ανάπτυξη της κινητικότητας των
σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να συµβάλει το
18

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com/680_en.pdf
http://eit.europa.eu
20
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/business/com158_en.pdf
21
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, για περαιτέρω
ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ΕΕ L 64 της
4.3.2006
22
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών, που συνήλθαν
στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2008 σχετικά µε την κινητικότητα των νέων
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0006:0009:EN:PDF
19
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πρόγραµµα στην επίτευξη, ως το 2012, συµµετοχής τουλάχιστον 3.000.000 ατόµων στην
κινητικότητα των σπουδαστών, στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus και των
προηγούµενων προγραµµάτων·
β)
η βελτίωση της ποιότητας και η ποσοτική ανάπτυξη της πολυµερούς συνεργασίας
µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη·
γ)
η αύξηση του βαθµού διαφάνειας και συµβατότητας µεταξύ των επαγγελµατικών
προσόντων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της προηγµένης επαγγελµατικής εκπαίδευσης
που αποκτώνται στην Ευρώπη·
δ)
η βελτίωση της ποιότητας και η ποσοτική ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων·
ε)
η διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόµων πρακτικών στην εκπαίδευση και κατάρτιση
τριτοβάθµιου επιπέδου και η µεταφορά τους, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς από
συµµετέχουσα χώρα σε άλλες·
στ)
η υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόµου περιεχοµένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών
µεθόδων και πρακτικής για τη διά βίου µάθηση µε βάση τις ΤΠΕ.
Προτεραιότητες για τις δράσεις Erasmus
2.1.

Κινητικότητα

Κινητικότητα σπουδαστών, συµπεριλαµβανοµένων των περιόδων άσκησης των
σπουδαστών σε επιχειρήσεις, και κινητικότητα διδακτικού και λοιπού προσωπικού
Η κινητικότητα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού διαδραµατίζει βασικό ρόλο στη
θέσπιση του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα ιδρύµατα που συµµετέχουν
στο πρόγραµµα Erasmus καλούνται να συµβάλλουν στην αύξηση της κινητικότητας των
σπουδαστών για λόγους σπουδών και πρακτικής άσκησης, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο
στόχος των 3 εκατοµµυρίων φοιτητών Erasmus έως το 2012. Καλούνται επίσης να
συµβάλλουν στην αύξηση της κινητικότητας του διδακτικού και λοιπού προσωπικού.
Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καλούνται να εξασφαλίσουν υψηλή ποιότητα όσον
αφορά την οργάνωση της κινητικότητας των σπουδαστών και του προσωπικού, όπως
προβλέπεται αναλυτικά στον πανεπιστηµιακό χάρτη Erasmus και στον Ευρωπαϊκό χάρτη
ποιότητας για την κινητικότητα23.
Στο πλαίσιο της κινητικότητας των σπουδαστών δεν έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο
θέµατα προτεραιότητας όσον αφορά τους ακαδηµαϊκούς κλάδους, αν και οι εθνικές αρχές
µπορούν να καθορίζουν σχετικές προτεραιότητες ειδικά για κάθε χώρα. Ο συνολικός στόχος
συνίσταται στην επίτευξη ισόρροπης γεωγραφικής και θεµατικής κάλυψης σε ολόκληρη την
ΕΕ.

23

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τη
διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: Ευρωπαϊκός χάρτης
ποιότητας για την κινητικότητα (2006/961/EΚ): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0005:0009:EN:PDF .

18

Εντατικά προγράµµατα Erasmus
Θα δίνεται προτεραιότητα σε προγράµµατα τα οποία:
•
•
•

αποτελούν τµήµατα ολοκληρωµένων προγραµµάτων σπουδών που οδηγούν στην
απόκτηση αναγνωρισµένου διπλού ή κοινού τίτλου σπουδών (µε εξαίρεση τα
µεταπτυχιακά µαθήµατα του Erasmus Mundus που δεν είναι επιλέξιµα)·
υιοθετούν µια προσέγγιση µε υψηλό βαθµό πολυεπιστηµονικότητας·
εστιάζονται σε θεµατικούς τοµείς που υποεκπροσωπούνται, προς το παρόν, στο πλαίσιο
της κινητικότητας των σπουδαστών Erasmus24.

Σηµείωση: Η δυνατότητα καθορισµού προτεραιοτήτων σε εθνικό επίπεδο δεν εξετάζεται στο
πλαίσιο αυτής της δράσης.
Εντατικά γλωσσικά προγράµµατα Erasmus
∆εν υπάρχουν ειδικές προτεραιότητες στο πλαίσιο αυτής της δράσης.
2.2.

Πολυµερή σχέδια

Προτεραιότητα θα δίνεται στα σχέδια που επικεντρώνονται σε θεµατικούς τοµείς και πεδία
που δεν καλύπτονται επαρκώς από σχέδια τα οποία έχουν ήδη χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο
της δράσης αυτής. Μπορείτε να συµβουλευτείτε την περίληψη του σχεδίου στον ακόλουθο
δικτυακό τόπο:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_compendia_en.html
2.2.1.

Σχέδια ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών

Τα σχέδια ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών υποστηρίζουν το σχεδιασµό:
•
•
•

ολοκληρωµένων προγραµµάτων που καλύπτουν έναν πλήρη κύκλο σπουδών [σε
προπτυχιακό (bachelor), µεταπτυχιακό (master) ή διδακτορικό επίπεδο] και οδηγούν στην
απόκτηση ενός αναγνωρισµένου διπλού ή κοινού τίτλου σπουδών·
προγραµµάτων σπουδών και θεµατικών ενοτήτων συνεχούς εκπαίδευσης·
διδακτικών ενοτήτων σε τοµείς µε υψηλό βαθµό διεπιστηµονικότητας.

Μπορούν να προτείνονται σε οποιονδήποτε ακαδηµαϊκό κλάδο.
Προτεραιότητα θα δίνεται σε έργα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη τουλάχιστον ενός από τα
ακόλουθα:
•

ενοτήτων και προγραµµάτων που σαφώς καθορίζουν και προωθούν τα µαθησιακά
αποτελέσµατα και τις µαθησιακές ικανότητες (θεµατικές και γενικές) σύµφωνα µε τα
εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια επαγγελµατικών προσόντων, µε στόχο την αντιµετώπιση
µελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες·

24

Οι ακόλουθοι τοµείς υπερεκπροσωπούνται: εµπορικές σπουδές, κοινωνικές επιστήµες, τέχνες, ανθρωπιστικές
επιστήµες, γλώσσες και νοµικά.
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•

προγραµµάτων ή ενοτήτων στα οποία χρησιµοποιούνται εργαλεία και υπηρεσίες ΤΠΕ για
να καταστούν εφικτές η τηλεδιδασκαλία και η εικονική κινητικότητα σπουδαστών και
εκπαιδευτικού προσωπικού.
2.2.2.

Σχέδια εστιασµένα στη συνεργασία µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και επιχειρήσεων

Το σχέδιο συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων
υποστηρίζει δραστηριότητες που προσεγγίζουν τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε
εταίρους εκτός ακαδηµαϊκού χώρου: επιχειρήσεις (ιδίως ΜΜΕ), επαγγελµατικές οργανώσεις,
εµπορικά επιµελητήρια, κοινωνικούς εταίρους ή τοπικούς/περιφερειακούς φορείς.
Θα δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια:
•

•
•
•

που ενισχύουν τη διασύνδεση µεταξύ σπουδών και µελλοντικών δεξιοτήτων και αναγκών
απασχόλησης, π.χ. µε την αξιολόγηση των µελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και µε
την προαγωγή της συµβολής των επιχειρήσεων στο σχεδιασµό των κύκλων µαθηµάτων,
όπως αναφέρεται στην πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»25·
που δηµιουργούν εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όπως ειδικούς κύκλους µαθηµάτων για την
αναβάθµιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων (συµπεριλαµβανοµένων
των γλωσσικών δεξιοτήτων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας)·
που παρέχουν τη δυνατότητα σπουδών µερικής φοίτησης·
που προωθούν την κινητικότητα, την επιχειρηµατικότητα, τη δηµιουργική σκέψη και τις
καινοτόµες προσεγγίσεις ως µέρος του προγράµµατος σπουδών όσον αφορά τους
φοιτητές και ως δεξιότητα όσον αφορά το διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό.
2.2.3.

Σχέδια που υποστηρίζουν την ατζέντα εκσυγχρονισµού για τα ιδρύµατα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

Τα σχέδια εκσυγχρονισµού υποστηρίζουν δράσεις που καθιστούν τα ιδρύµατα αυτά πιο
ελκυστικά και πιο ευαίσθητα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των πολιτών και της
κοινωνίας γενικότερα.
Θα δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια τα οποία βοηθούν τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης να αναπτύξουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
•

•

στρατηγικές διά βίου µάθησης (µέσω της σύνδεσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την
παροχή και πιστοποίηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), οι οποίες θα
εστιάζονται στη διευκόλυνση των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ώστε να
καταστούν «κέντρα συνεχούς εκπαίδευσης» ή «κέντρα ανοιχτής µάθησης» στην
περιφέρειά τους·
ρυθµίσεις καλύτερης πρόσβασης για άτοµα προερχόµενα από µειονεκτούντα
κοινωνικοοικονοµικά περιβάλλοντα, µε µη τυπική ή άτυπη µάθηση ή µε εναλλακτικά

25

Ανακοίνωση της Επιτροπής, COM(2008)868, 16 ∆εκεµβρίου 2008 http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-policy/doc/com868_en.pdf
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•

επαγγελµατικά προσόντα, όπως αυτά που αποκτήθηκαν µέσω προηγούµενης εµπειρικής
µάθησης·
διαφάνεια της αποστολής και των επιδόσεων των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
βελτίωση της ποιότητας, καλύτερη διακυβέρνηση ή διαφοροποιηµένη χρηµατοδότηση.
2.2.4.

Σχέδια εικονικής πανεπιστηµιούπολης

Τα σχέδια εικονικής πανεπιστηµιούπολης υποστηρίζουν δραστηριότητες που εντάσσονται
αποδεδειγµένα σε µια συνολική στρατηγική για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των ΤΠΕ
στα συµµετέχοντα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Προτεραιότητα θα δίνεται σε έργα µε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:
•

•

•

την ανάπτυξη και τη διάδοση στρατηγικών/προσεγγίσεων/δικτύων αρµόδιων για τη
χάραξη πολιτικής, καθηγητών, επιµορφωτών και υπευθύνων για την κατάρτιση των
εκπαιδευτικών, που µπορούν να αναπαραχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε σκοπό τη
δηµιουργία βιώσιµων εικονικών πανεπιστηµιουπόλεων που θα υποστηρίζουν τη διά
βίου µάθηση·
την παροχή ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, µε τη διασφάλιση της κάλυψης
οργανωτικών, τεχνικών και σχετικών µε την ποιότητα θεµάτων, ώστε να
επιτυγχάνεται η ανταλλαγή περιεχοµένου και η προσπελασιµότητά του σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο·
την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής στρατηγικών εµπειριών µεταξύ
αρµοδίων για τη λήψη αποφάσεων στον τοµέα της ανάπτυξης εικονικών
πανεπιστηµιουπόλεων, µε έµφαση στον αντίκτυπο, την προστιθέµενη αξία και τα
οφέλη της χρήσης ΤΠΕ.
2.3. ∆ίκτυα

Τα δίκτυα Erasmus µπορούν να είναι δύο κατηγοριών:
•

τα ακαδηµαϊκά δίκτυα, που είναι σχεδιασµένα για την προώθηση της καινοτοµίας σε
συγκεκριµένους επιστηµονικούς κλάδους, σε σειρά επιστηµονικών κλάδων ή σε
πολυεπιστηµονικά πεδία· και

•

τα διαρθρωτικά δίκτυα, που είναι σχεδιασµένα για τη βελτίωση και τον
εκσυγχρονισµό µιας συγκεκριµένης πτυχής της πρόσβασης στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, της κινητικότητας, της οργάνωσης, της διαχείρισης και της εξέλιξης του
τριγώνου της γνώσης.

Ο βασικός ελάχιστος αριθµός δραστηριοτήτων που πρέπει να διεξάγονται από κάθε
κατηγορία δικτύων περιγράφεται αναλυτικά στον οδηγό του προγράµµατος διά βίου
µάθησης. Όλα τα δίκτυα πρέπει να συγκεντρώνουν το κατάλληλο φάσµα ενδιαφερόµενων
φορέων για το εκάστοτε θέµα.
Προτεραιότητα θα δίνεται σε προτάσεις δικτύων που εστιάζονται σε θεµατικά πεδία και
θέµατα που δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς από ήδη χρηµατοδοτούµενα δίκτυα στο πλαίσιο της
συγκεκριµένης δράσης (βλ. ενότητα 2.3.1).
Προτεραιότητα θα δίνεται στις εξής κατηγορίες δικτύων:
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2.3.1.

Ακαδηµαϊκά δίκτυα

Σχέδια που επικεντρώνονται σε έναν από τους ακόλουθους τοµείς:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

νοµικά,
οικονοµικά,
λογοτεχνία,
διασύνδεση µεταξύ πολιτισµού και εκπαίδευσης,
φιλοσοφία,
µαθηµατικά,
σπουδές στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,
διαπολιτισµικότητα και πολυγλωσσία,
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών,
βιώσιµη ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων σε σχέση µε την ενέργεια και την
κλιµατική µεταβολή,
φυσική αγωγή και αθλητισµός,
επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία,
διεπιστηµονικά θέµατα.
2.3.2.

∆ιαρθρωτικά δίκτυα

•

Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και στην κινητικότητα
Στα βασικά θέµατα συγκαταλέγονται η τόνωση της κινητικότητας και η διεύρυνση
της πρόσβασης σε µη συµβατικούς διδασκόµενους όπως τα άτοµα που προέρχονται
από µειονεκτούντα κοινωνικοοικονοµικά περιβάλλοντα, οι επαγγελµατίες, οι
διδασκόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας και άτοµα µε µη τυπικά επαγγελµατικά προσόντα,
σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση για τη µάθηση και
την αναγνώριση της προηγούµενης µη τυπικής και άτυπης µάθησης.

•

Οργάνωση και διαχείριση των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
Στα βασικά θέµατα συγκαταλέγονται η ενίσχυση της αυτονοµίας και της λογοδοσίας
των πανεπιστηµίων, η βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης του προσωπικού και η
εφαρµογή εσωτερικών και εξωτερικών µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα
µε τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές για τη διασφάλιση της ποιότητας στο
χώρο της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που εγκρίθηκαν στο Bergen το 2005.

•

Το «τρίγωνο της γνώσης»: εκπαίδευση, έρευνα και καινοτοµία
Στα βασικά θέµατα συγκαταλέγονται η ενδυνάµωση των δεσµών µεταξύ της
διδασκαλίας και της έρευνας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και η εφαρµογή της στη
βιοµηχανία και στις επιχειρήσεις, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία περιοχών µάθησης
επικεντρωµένων στα πανεπιστήµια ως κινητήριας δύναµης της περιφερειακής
ανάπτυξης.
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3. LEONARDO DA VINCI – ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Εισαγωγή: Πλαίσιο πολιτικής
Το πλαίσιο πολιτικής για το πρόγραµµα Leonardo da Vinci εξακολουθεί να είναι η
διαδικασία της Κοπεγχάγης, όπως επικαιροποιήθηκε από το ανακοινωθέν του Bordeaux
(2008). Ο βασικός στόχος της διαδικασίας είναι η αύξηση της ελκυστικότητας, της ποιότητας
και των επιδόσεων των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), η
βελτίωση των συστηµάτων διαφάνειας, πληροφόρησης και καθοδήγησης, η αναγνώριση
ικανοτήτων και επαγγελµατικών προσόντων και η ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής διάστασης.
Κατά την περίοδο µέχρι το 2010, οι ειδικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της περαιτέρω
ανάπτυξης, δοκιµής και εφαρµογής των κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων για την
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση θα έχουν αντίκτυπο στις δραστηριότητες του
προγράµµατος. Στις πρωτοβουλίες αυτές συγκαταλέγονται η ανάπτυξη και δοκιµή του
ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς πιστωτικών µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση (ECVET), η εφαρµογή του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων
(ΕΠΕΠ) και η προώθηση, ανάπτυξη και χρήση του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη
διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΠΑ∆Π). Οι
δραστηριότητες αυτές είναι νευραλγικής σηµασίας για την ενίσχυση της αµοιβαίας µάθησης,
της συνεργασίας, της εµπιστοσύνης, της τόνωσης της κινητικότητας και της ανταλλαγής
εµπειριών και τεχνογνωσίας. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη δηµιουργία ευκαιριών
κινητικότητας για νέους σε ΕΕΚ, ιδίως σε αρχική επαγγελµατική κατάρτιση όπως οι
µαθητευόµενοι, µε βάση τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την κινητικότητα των νέων
(Νοέµβριος του 2008) και την Πράσινη Βίβλο για την κινητικότητα, που δηµοσιεύτηκε τον
Ιούνιο του 200926.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διευκόλυνση της συµµετοχής των τοµέων27, των
οργανώσεων κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων, ιδίως των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σε όλες τις δράσεις του προγράµµατος Leonardo da Vinci.
Εισαγωγή: Ειδικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος Leonardo da Vinci
Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος Leonardo da Vinci, όπως ορίζονται στο άρθρο 25
παράγραφος 1 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι οι εξής:
α) η υποστήριξη των συµµετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης και επιµόρφωσης για
την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελµατικών προσόντων που
διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιµότητα και τη συµµετοχή στην
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας·
β) η υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτοµιών στα συστήµατα, στα ιδρύµατα και
στις πρακτικές της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

26

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνελθόντων
στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2008 σχετικά µε την κινητικότητα των νέων
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0006:0009:EN:PDF
27
Τοµείς σύµφωνα µε τους κωδικούς και τις περιγραφές της στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών
δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE) (NACE, nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne)
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γ) η ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της
κινητικότητας για τους εργοδότες και τους ιδιώτες, καθώς και η διευκόλυνση της
κινητικότητας των µαθητευοµένων.
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος Leonardo da Vinci, όπως ορίζονται στο άρθρο
25 παράγραφος 2 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι οι εξής:
α)
η βελτίωση της ποιότητας και η ποσοτική αύξηση της κινητικότητας σε όλη την
Ευρώπη για τα άτοµα που παρακολουθούν αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση
και επιµόρφωση, ώστε να αυξηθούν οι περίοδοι άσκησης σε επιχειρήσεις σε 80.000
τουλάχιστον ετησίως ως το τέλος του προγράµµατος διά βίου µάθησης·
β)
η βελτίωση της ποιότητας και η ποσοτική αύξηση της συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων
ή οργανισµών που παρέχουν δυνατότητες µάθησης και επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων
και άλλων σχετικών φορέων σε όλη την Ευρώπη·
γ)
η διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόµων πρακτικών στον τοµέα της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης άλλης από την τριτοβάθµια, και η µεταφορά τους,
συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς από µια συµµετέχουσα χώρα σε άλλες·
δ)
η βελτίωση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων και
ικανοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των αποκτηθέντων µε µη τυπική και άτυπη µάθηση·
ε)
η ενθάρρυνση της εκµάθησης σύγχρονων ξένων γλωσσών·
στ)
η υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόµου περιεχοµένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών
µεθόδων και πρακτικής για τη διά βίου µάθηση µε βάση τις ΤΠΕ.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι, στο πλαίσιο των δράσεων κινητικότητας και των σχεδίων
«µεταφοράς καινοτοµίας» του Leonardo da Vinci, οι εθνικές αρχές δύνανται να αποφασίσουν
ορισµένες πρόσθετες προτεραιότητες, όπως θεµατικά πεδία, χώρες-προορισµοί κ.λπ. Οι
προτεραιότητες αυτές πρέπει να συµβαδίζουν µε τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες που
καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και να έχουν λάβει τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής. Θα
γνωστοποιούνται είτε µέσω ειδικών εθνικών προσκλήσεων είτε µέσω των δικτυακών τόπων
των εθνικών φορέων.
Προτεραιότητες για τις δράσεις Leonardo da Vinci
3.1.

Κινητικότητα και εταιρικές σχέσεις

∆ίδεται µεγάλη σηµασία στη διαχείριση της ποιότητας της κινητικότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της προετοιµασίας από παιδαγωγική, γλωσσική και πολιτισµική
άποψη, καθώς και της ποιότητας των ρυθµίσεων παραµονής στο εξωτερικό µε βάση τις αρχές
που παρατίθενται στον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την κινητικότητα, καθώς και στην
αξιολόγηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων, της καθοδήγησης και της βιωσιµότητας, έτσι
ώστε να βελτιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της εµπειρίας κινητικότητας. Οι προπαρασκευαστικές
δράσεις στον τοµέα της κινητικότητας για τους µαθητευοµένους οδήγησαν στο συµπέρασµα
να δοθεί στη συγκεκριµένη οµάδα-στόχο συγκεκριµένη προβολή στο πρόγραµµα Leonardo
da Vinci. Επισηµαίνεται ο σηµαντικός ρόλος των αρµόδιων ενδιάµεσων οργανισµών28 σε
αυτά τα σχέδια όσον αφορά την εξασφάλιση της ποιότητας και της συµµετοχής των ΜΜΕ.
28

Ως «αρµόδιοι ενδιάµεσοι οργανισµοί» νοούνται όλοι οι δηµόσιοι ή ηµιδηµόσιοι οργανισµοί και οµάδες
συµφερόντων που έχουν ως αποστολή να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις ή τον τοµέα κατάρτισης στις
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναλαµβάνουν· παραδείγµατα τέτοιων φορέων είναι τα
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Κινητικότητα ατόµων για σκοπούς επαγγελµατικής κατάρτισης και κινητικότητα
επαγγελµατιών στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Η συγκεκριµένη δράση καλύπτει την κινητικότητα για λόγους µάθησης/κατάρτισης στις
ακόλουθες οµάδες-στόχους:
1)

τους ασκούµενους στο πλαίσιο αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης:
A.
B.

µαθητευόµενους και ασκούµενους σε αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση
βασισµένη σε εναλλακτικές µορφές µάθησης ή σε κατάρτιση σχετική µε την
εργασία σε επιχειρήσεις·
ασκούµενους σε αρχική επαγγελµατική κατάρτιση βασισµένη στο σχολείο·

2)
τα άτοµα στην αγορά εργασίας που συµµετέχουν σε συνεχή επαγγελµατική
κατάρτιση·
3)
την κινητικότητα επαγγελµατιών στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Εταιρικές σχέσεις Leonardo da Vinci
∆εν υπάρχουν θέµατα προτεραιότητας.
3.2.

Πολυµερή σχέδια

Η δράση αυτή του Leonardo da Vinci καλύπτει τα εξής δύο είδη σχεδίων:
•
•

πολυµερή σχέδια για τη µεταφορά καινοτοµίας (αποκεντρωµένη διαχείριση)·
πολυµερή σχέδια για την ανάπτυξη καινοτοµίας (κεντρική διαχείριση).

Η αύξηση του επιπέδου ικανοτήτων των οµάδων που διατρέχουν κίνδυνο29 και η εξασφάλιση
ίσων ευκαιριών θεωρούνται οριζόντιες προτεραιότητες σε όλα τα πολυµερή σχέδια Leonardo
και στις ακόλουθες θεµατικές προτεραιότητες.
Η χρήση ΤΠΕ και µεθόδων ηλεκτρονικής µάθησης, η εκµάθηση γλωσσών για
επαγγελµατικούς σκοπούς και η ολοκληρωµένη εκµάθηση περιεχοµένου και γλώσσας
ενθαρρύνονται για όλα τα πολυµερή σχέδια Leonardo.
Τα πολυµερή σχέδια Leonardo πρέπει να καλύπτουν µία από τις ακόλουθες θεµατικές
προτεραιότητες:

επαγγελµατικά επιµελητήρια, τα εµπορικά επιµελητήρια, οι επιχειρηµατικές αντιπροσωπείες/οµοσπονδίες, τα
συνδικάτα και τα γραφεία εργασίας.
29

Οι οµάδες που διατρέχουν κίνδυνο είναι οµάδες που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην αγορά
εργασίας, όπως, π.χ., τα άτοµα που αποχωρούν πρόωρα από το σχολείο, οι εργαζόµενοι µε χαµηλό επίπεδο
δεξιοτήτων, τα άτοµα µε αναπηρία, οι µετανάστες και τα άτοµα που προέρχονται από οικογένειες µεταναστών,
καθώς και οι εθνοτικές µειονότητες.
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3.2.1.

Προτεραιότητα 1: ∆ιαφάνεια
επαγγελµατικών προσόντων

και

αναγνώριση

ικανοτήτων

και

Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας, τα σχέδια προορίζονται για τη στήριξη της ανάπτυξης
των εθνικών και τοµεακών συστηµάτων και πλαισίων επαγγελµατικών προσόντων, στα οποία
ενσωµατώνονται κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία για την προαγωγή της διαφάνειας και της
αναγνώρισης, όπως το χαρτοφυλάκιο Europass, το σύστηµα ECVET30 και το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων (ΕΠΕΠ). Tα σχέδια πρέπει να υποστηρίζουν τη δοκιµή
και εφαρµογή στοιχείων αυτών των πλαισίων, όπως:
•
•
•

•

•
•

η περιγραφή των επαγγελµατικών προσόντων µε όρους µαθησιακών αποτελεσµάτων·
η χαρτογράφηση των επαγγελµατικών προσόντων ΕΕΚ µε βάση τα οκτώ επίπεδα
αναφοράς του ΕΠΕΠ µέσω των εθνικών πλαισίων και συστηµάτων επαγγελµατικών
προσόντων·
η κατάρτιση επιχειρησιακών και µεταβιβάσιµων µεθόδων και κατευθυντήριων
γραµµών για το σχεδιασµό επαγγελµατικών προσόντων σε µονάδες µαθησιακών
αποτελεσµάτων µε χορήγηση βαθµών, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του
ECVET·
η εξέταση των – τοµεακών ή διατοµεακών – επαγγελµατικών προσόντων βάσει
αποτελεσµάτων, µε σχετικές διαδικασίες για την αξιολόγηση, τη µεταφορά και τη
συσσώρευση των µαθησιακών αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται σε τυπικό, άτυπο
και µη τυπικό πλαίσιο·
ο σχεδιασµός προγραµµάτων ΕΕΚ µε ευέλικτους µηχανισµούς για την επικύρωση,
µεταφορά και αναγνώριση των µαθησιακών αποτελεσµάτων, µε την εφαρµογή των
αρχών ECVET·
ο συνδυασµός και η περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών εργαλείων και πλαισίων ή
η εφαρµογή τους σε συγκεκριµένους τοµείς.
3.2.2.

Προτεραιότητα 2: Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των
συστηµάτων και πρακτικών ΕΕΚ

Τα σχέδια που εντάσσονται στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας πρέπει:
•
•
•

να αναπτύσσουν βιώσιµα και µεταφερόµενα, επιχειρησιακά και συγκεκριµένα µέσα
µε βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας31·
να καταρτίζουν σαφείς οδηγούς σχετικά µε το ΕΠΑ∆Π οι οποίοι προορίζονται για
τους χρήστες του εν λόγω πλαισίου και, ιδίως, για τους παρόχους κατάρτισης·
να αναπτύσσουν και να ελέγχουν τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην
αρχική και στη συνεχή επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση µε βάση το ΕΠΑ∆Π

30

Το ECVET αποτελεί τεχνικό πλαίσιο για τη µεταφορά, την αναγνώριση και, κατά περίπτωση, τη συσσώρευση
των µαθησιακών αποτελεσµάτων ενός προσώπου µε σκοπό την απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων. Τα
εργαλεία και η µεθοδολογία του ECVET περιλαµβάνουν την περιγραφή των επαγγελµατικών προσόντων µε τη
µορφή ενοτήτων µαθησιακών αποτελεσµάτων που συνοδεύονται από σχετικούς βαθµούς, διαδικασία µεταφοράς
και συσσώρευσης και συµπληρωµατικά έγγραφα, όπως συµφωνίες µάθησης, πρακτικά καταγραφής
αποτελεσµάτων και οδηγούς χρήσης του ECVET – http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning policy/doc50_en.htm.
31

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι ένα σύστηµα αναφοράς που έχει ως
στόχο να βοηθά τα κράτη µέλη και τις συµµετέχουσες χώρες να αναπτύσσουν, βελτιώνουν, παρακολουθούν και
αξιολογούν τα δικά τους συστήµατα και πρακτικές µε βάση κοινές αρχές και κριτήρια:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1134_en.htm.

26

•

•

και σε σχέση µε τη διαδικασία πιστοποίησης και το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς
πιστωτικών µονάδων για την ΕΕΚ·
να ενισχύουν την ανάπτυξη διαύλων ΕΕΚ υψηλής ποιότητας για την οµαλή µετάβαση
στην εργασία και/ή να ενισχύουν την προαγωγή στην περαιτέρω και στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση και να προωθούν την καθοδήγηση και την παροχή συµβουλών σε όλα τα
επίπεδα·
να ενισχύουν τη διακυβέρνηση και την ελκυστικότητα των συστηµάτων ΕΕΚ µέσω
της εντονότερης συνεργασίας µε τους κοινωνικούς εταίρους και όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη.
3.2.3.

Προτεραιότητα 3: Ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων µε βάση τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας – Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας

Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προτεραιότητας, τα σχέδια πρέπει να υποστηρίζουν τη
σύναψη στενών δεσµών µε τον επαγγελµατικό βίο, έτσι ώστε η ΕΕΚ να ανταποκρίνεται
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα σχέδια πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση
του προσδιορισµού και της πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες και ικανότητες και την
ενσωµάτωσή τους στην παρεχόµενη ΕΕΚ. Αυτό σηµαίνει επίσης την προώθηση της ένταξης
της µάθησης στην εργασία. Η εν λόγω προτεραιότητα πρέπει να υποστηρίζει την υλοποίηση
της στρατηγικής «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»32. Οι προτάσεις πρέπει να
περιλαµβάνουν τα εξής:
•

•
•

32

προώθηση της συµµετοχής διαφόρων ενδιαφερόµενων φορέων, έτσι ώστε τα
συστήµατα ΕΕΚ και επαγγελµατικών προσόντων να ανταποκρίνονται καλύτερα στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας, λαµβανοµένων υπόψη συστηµικών αλλαγών, όπως της
στροφής προς τα µαθησιακά αποτελέσµατα και των συστηµάτων µε βάση τις
δεξιότητες·
ανάπτυξη και δοκιµή κοινών µεθόδων και συστηµάτων για την πρόβλεψη των
αναγκών σε δεξιότητες (και σε τοµεακό επίπεδο) και τη συµµετοχή των εταιρειών /
τοµεακών οργανώσεων / κοινωνικών εταίρων στην ΕΕΚ·
προώθηση της ένταξης της µάθησης στην επαγγελµατική ζωή µέσω της καλλιέργειας
πρόσφορων µαθησιακών περιβαλλόντων στο χώρο εργασίας, της κατάρτισης στην
εργασία και διαύλων µαθητείας ως βάσης ανάπτυξης επαγγελµατικών δεξιοτήτων
σχετικών µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

http://ec.europa.eu/education/lifeling-learning-policy/doc/com868_en.pdf
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3.2.4.

Προτεραιότητα 4: Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εκπαιδευτικών,
επιµορφωτών και εκπαιδευτών στον τοµέα της ΕΕΚ

Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προτεραιότητας, τα σχέδια πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την
ανάγκη ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των επαγγελµατιών στους τοµείς της
ΕΕΚ και της καθοδήγησης, συµπεριλαµβανοµένων της συνεχούς επαγγελµατικής εξέλιξης
και της εκµάθησης γλωσσών από µέρους τους. Τα σχέδια που εντάσσονται στο πλαίσιο αυτής
της προτεραιότητας πρέπει:
•
•
•
•

να αναπτύσσουν το ρόλο των επαγγελµατιών του τοµέα ΕΕΚ στην αντιµετώπιση
συστηµικών αλλαγών, όπως η στροφή προς τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τα
συστήµατα µε βάση τις δεξιότητες·
να ενισχύουν τη διασύνδεση µεταξύ των επαγγελµατιών του τοµέα ΕΕΚ και του
επαγγελµατικού βίου (επιχειρήσεις, επαγγελµατικοί κλάδοι κ.λπ.)·
να αναπτύσσουν τις παιδαγωγικές δεξιότητες των επαγγελµατιών του τοµέα ΕΕΚ και
τη συµµετοχή τους στην ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών.
να αναπτύσσουν την απόκτηση ικανοτήτων οι οποίες θα επιτρέψουν στους
επαγγελµατίες ΕΕΚ να διδάσκουν εγκάρσιες δεξιότητες όπως αυτές που
προβλέπονται στη σύσταση του 2006 για τις βασικές ικανότητες της διά βίου
µάθησης.

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα θα βοηθήσει τα κράτη µέλη στην εκπλήρωση των κριτηρίων
για τη συµµετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έως το 2010.
3.3.

∆ίκτυα

Τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της δράσης πρέπει να υποστηρίζουν τη συνεργασία µεταξύ
φορέων ΕΕΚ, επιχειρήσεων, κλάδων της οικονοµίας, κοινωνικών εταίρων και οργανισµών
κατάρτισης σε τοµεακή βάση.
3.3.1.

∆ίκτυα ECVET

Για να υποστηριχθεί η δοκιµή του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς πιστωτικών µονάδων
για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)33, οι προτάσεις πρέπει να
δηµιουργούν δίκτυα στα οποία θα συµµετέχουν ενδιαφερόµενοι φορείς (φορείς απονοµής
τίτλων, κέντρα κατάρτισης). Θα δίνεται προτεραιότητα στους τοµείς που ήδη καλύπτονται
από πιλοτικά σχέδια ECVET και στους ακόλουθους 8 τοµείς:
• κατασκευή και συντήρηση αυτοκινήτων·
• διεθνές εµπόριο·
33

Το ECVET αποτελεί τεχνικό πλαίσιο για τη µεταφορά, την αναγνώριση και, κατά περίπτωση, τη συσσώρευση
των µαθησιακών αποτελεσµάτων ενός προσώπου µε σκοπό την απόκτηση επαγγελµατικού προσόντος. Τα
εργαλεία και η µεθοδολογία του ECVET περιλαµβάνουν την περιγραφή των επαγγελµατικών προσόντων υπό
µορφήν ενοτήτων µαθησιακών αποτελεσµάτων που συνοδεύονται από σχετικούς βαθµούς, διαδικασία
µεταφοράς και συσσώρευσης και συµπληρωµατικά έγγραφα, όπως συµφωνίες µάθησης, πρακτικά καταγραφής
αποτελεσµάτων και οδηγούς χρήσης του ECVET – http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/doc50_en.htm
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• µεταποίηση, ιδίως στη χηµική βιοµηχανία·
• χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες·
• µεταφορά και αποθήκευση (υλικοτεχνική υποστήριξη)·
• κατασκευές·
• διαµονή·
• τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία.

3.3.2.
•
•

34

∆ίκτυα ενδιαφερόµενων φορέων

Προσδιορισµός, ταξινόµηση και διάδοση ορθών πρακτικών κατάρτισης σε
µεµονωµένους τοµείς, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν το σύστηµα ΕΕΚ σε αυτούς
τους τοµείς
Ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των παρόχων επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και του επιχειρηµατικού κόσµου, σύµφωνα µε την
πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»34

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/com868_en.pdf
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4. GRUNDTVIG – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Εισαγωγή: Πλαίσιο πολιτικής
Ο γενικός στόχος πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της οικονοµικής
ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ένταξης (στρατηγική της Λισαβόνας)
παρέχει το πλαίσιο του προγράµµατος Grundtvig, σκοπός του οποίου είναι να ανταποκριθεί
στη διπλή εκπαιδευτική πρόκληση η οποία συνίσταται, αφενός, στα µεγάλα ποσοστά
ενηλίκων οι οποίοι εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο ή, στην περίπτωση αρκετών
µεταναστών, δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα σχολικής εκπαίδευσης και, αφετέρου, στη
γήρανση του πληθυσµού. Η εκπαίδευση ενηλίκων συµβάλλει στην αντιµετώπιση των
προκλήσεων αυτών, παρέχοντας στις δύο αυτές κατηγορίες ανθρώπων τη δυνατότητα να
βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους.
Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ζωτικής σηµασίας συνιστώσα της διά βίου µάθησης. Όµως,
η συµµετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση δεν είναι µόνο
περιορισµένη αλλά και ανισοµερής. Τα άτοµα µε τις χαµηλότερες εκπαιδευτικές επιδόσεις
είναι αυτά µε τις λιγότερες πιθανότητες συµµετοχής στη µαθησιακή διαδικασία. Σε σύγκριση
µε το κριτήριο του 12,5% του ενήλικου ενεργού πληθυσµού µέχρι το 2010, το οποίο
συµφωνήθηκε από τα κράτη µέλη για τη συµµετοχή στη διά βίου µάθηση, το µέσο ποσοστό
το 2007 ήταν 9,7%, µε µεγάλες διακυµάνσεις µεταξύ των χωρών, που κυµαίνονταν από 1,3%
έως 32%.
Για να διευθετήσει το ζήτηµα αυτό, καθώς και άλλες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η
Ευρώπη, όπως οι δηµογραφικές αλλαγές, η ραγδαία ανάπτυξη σε άλλες περιοχές του κόσµου
και η φτώχεια σε συνδυασµό µε την κοινωνική ένταξη, η Επιτροπή εξέδωσε το 2006
ανακοίνωση µε τίτλο «Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για µάθηση»35. Στην
ανακοίνωση αυτή επισηµαίνεται η σπουδαιότητα της µάθησης των ενηλίκων για την
υποστήριξη της απασχολησιµότητάς τους, της κινητικότητάς τους στην αγορά εργασίας, της
απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, ταυτόχρονα µε την προαγωγή µιας αγοράς εργασίας και
µιας κοινωνίας χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς.
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης εκδόθηκε σχέδιο δράσης36 τον Σεπτέµβριο του 2007, όπου
παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο τα κράτη µέλη και άλλα εµπλεκόµενα µέρη που
τυγχάνουν στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα µπορούσαν να αναπτύξουν αποτελεσµατικά
και αποδοτικά συστήµατα εκπαίδευσης ενηλίκων. Τον Μάιο του 2008 το Συµβούλιο εξέδωσε
δέσµη συµπερασµάτων για την εκπαίδευση των ενηλίκων37, που ενισχύει και αναπτύσσει
περαιτέρω τη στρατηγική της Επιτροπής για την ανάληψη δράσης στον συγκεκριµένο τοµέα.
Η αυξηµένη και δικαιότερη συµµετοχή ενηλίκων στη µάθηση είναι καίριας σηµασίας. Πρέπει
να καλλιεργηθεί περαιτέρω η νοοτροπία ποιότητας µε ιδιαίτερη έµφαση στους
εκπαιδευοµένους, στην επαγγελµατική ανέλιξη των εργαζοµένων, στους παρόχους και στην
παροχή µάθησης. Η εφαρµογή συστηµάτων αναγνώρισης και επικύρωσης της µη τυπικής και
άτυπης µάθησης είναι ουσιώδους σηµασίας για την παροχή κινήτρων στους ενηλίκους.
35

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0614en01.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/adult/com558_en.pdf
37
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 για την εκπαίδευση των ενηλίκων (2008/C 140/09, ΕΕ
C 140 της 6.6.2008, σ. 10).
36
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Τέλος, η ποιότητα και η συγκρισιµότητα των δεδοµένων σχετικά µε τις µαθησιακές ανάγκες
των ενηλίκων χρήζει βελτίωσης, ούτως ώστε να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τη µελλοντική
χάραξη πολιτικών.
Εισαγωγή: Ειδικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος Grundtvig
Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος Grundtvig, όπως ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1
της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι οι εξής:
α)
να ανταποκριθεί στην εκπαιδευτική πρόκληση που συνιστά η γήρανση του
πληθυσµού στην Ευρώπη·
β)
να προσφέρει στους ενηλίκους τρόπους βελτίωσης των γνώσεων και των ικανοτήτων
τους.
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος Grundtvig, όπως ορίζονται στο άρθρο 29
παράγραφος 2 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι οι εξής:
α)
η βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας και της δυνατότητας πρόσβασης σε
αυτήν, σε ολόκληρη την Ευρώπη, ατόµων που ασχολούνται µε την εκπαίδευση ενηλίκων, και
η ποσοτική αύξησή της, ώστε να υποστηριχθεί η κινητικότητα τουλάχιστον 7.000 ατόµων
αυτής της κατηγορίας ανά έτος έως το 2013·
β)
η βελτίωση της ποιότητας και η ποσοτική αύξηση της συνεργασίας µεταξύ
οργανισµών που ασχολούνται µε την εκπαίδευση ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη·
γ)
η συνδροµή σε άτοµα από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και από περιθωριακά
κοινωνικά περιβάλλοντα, ιδίως ηλικιωµένους και αυτούς που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση
χωρίς βασικά επαγγελµατικά προσόντα, ώστε να τους δοθούν εναλλακτικές ευκαιρίες
πρόσβασης σε εκπαίδευση ενηλίκων·
δ)
η διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόµων πρακτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης
ενηλίκων και η µεταφορά τους, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς από µια συµµετέχουσα
χώρα σε άλλες·
ε)
η υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόµου περιεχοµένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών
µεθόδων και πρακτικής για τη διά βίου µάθηση µε βάση τις ΤΠΕ·
στ)
η βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των οργανισµών
εκπαίδευσης ενηλίκων.
Προτεραιότητες για τις δράσεις Grundtvig
4.1.

Κινητικότητα και εταιρικές σχέσεις

Κινητικότητα: υποτροφίες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για το προσωπικό· επισκέψεις
και ανταλλαγές· περίοδοι άσκησης σε θέση βοηθού· εργαστήρια· σχέδια εθελοντισµού
για άτοµα άνω των 50 ετών
∆εν υπάρχουν θέµατα προτεραιότητας για τη συγκεκριµένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συνιστάται θερµά στους αιτούντες να συµβουλεύονται τον δικτυακό τόπο του εθνικού φορέα
στη χώρα τους, ώστε να βεβαιώνονται κατά πόσον υπάρχουν εθνικές προτεραιότητες ή άλλοι
εθνικοί κανόνες σχετικά µε αυτές τις δράσεις.
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Εταιρικές σχέσεις
∆εν υπάρχουν θέµατα προτεραιότητας για τη συγκεκριµένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συνιστάται θερµά στους αιτούντες να συµβουλεύονται τον δικτυακό τόπο του εθνικού φορέα
στη χώρα τους, ώστε να βεβαιώνονται κατά πόσον υπάρχουν εθνικές προτεραιότητες ή άλλοι
εθνικοί κανόνες σχετικά µε αυτές τις δράσεις.
4.2.

Πολυµερή σχέδια

Θα υποστηρίζονται σχέδια τα οποία αναπτύσσουν καινοτοµία και/ή διαδίδουν την καινοτοµία
και τις ορθές πρακτικές µε ενδεχόµενα σηµαντικό αντίκτυπο.
Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δίνεται σε σχέδια που προβλέπουν στα αποτελέσµατά τους την
οργάνωση µαθηµάτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για το προσωπικό του τοµέα της
εκπαίδευσης ενηλίκων, είτε ως πρωταρχικό στόχο του σχεδίου είτε ως µέσο για τη διάδοση
των άλλων καινοτόµων αποτελεσµάτων του σχεδίου.
4.2.1.

Προτεραιότητα 1: Βασικές ικανότητες38

Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας, τα σχέδια πρέπει να παρέχουν απτά αποτελέσµατα
(µέθοδοι, µέσα, υλικά) που είναι δυνατό να διανεµηθούν και τα οποία θα επικεντρώνονται
στα εξής:
•
•

•

στη διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης σε βασικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα
γραφής και ανάγνωσης, η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, η µαθηµατική ικανότητα, οι
βασικές ικανότητες στην επιστήµη και την τεχνολογία και η ψηφιακή ικανότητα·
στην παροχή βοήθειας στους εκπαιδευοµένους για να αναπτύσσουν εγκάρσιες
ικανότητες, όπως κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται µε την
ιδιότητα του πολίτη, πολιτισµικές και διαπολιτισµικές ικανότητες και επιχειρηµατικό
πνεύµα, µε στόχο την προσαρµογή τους στις µεταβαλλόµενες κοινωνικές συνθήκες
και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·
στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των ενηλίκων και στην προαγωγή της προσωπικής
τους ολοκλήρωσης µέσω της ανάπτυξης της πολιτισµικής τους συνείδησης και της
ικανότητάς τους για δηµιουργική έκφραση.
4.2.2.

Προτεραιότητα 2: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας, τα σχέδια πρέπει να παρέχουν απτά αποτελέσµατα
(µέθοδοι, µέσα, υλικά) που είναι δυνατό να διανεµηθούν και τα οποία θα επικεντρώνονται
στα εξής:
•

στον προσδιορισµό των µαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτικών, των επιµορφωτών
και του λοιπού διδακτικού προσωπικού·

38

Σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006,
σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση, ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10. Οι οκτώ βασικές
ικανότητες είναι οι εξής: επικοινωνία στη µητρική γλώσσα· επικοινωνία σε ξένες γλώσσες· µαθηµατική
ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήµη και την τεχνολογία· ψηφιακή ικανότητα· µεταγνωστικές
ικανότητες (Learning to learn)· κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται µε την ιδιότητα του
πολίτη· πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα· πολιτισµική συνείδηση και έκφραση.
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•

•
•
•

στη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτών, των επιµορφωτών και του λοιπού
προσωπικού στον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, π.χ. µέσω της παροχής αρχικής ή
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης και της ανάπτυξης κατάλληλων επαγγελµατικών
προσόντων·
στην ενδυνάµωση της συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο µεταξύ των
οργανισµών εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλων φορέων µάθησης και των
επιχειρήσεων, π.χ., στο πλαίσιο της έννοιας «µαθησιακή περιφέρεια»·
στην καλύτερη ανταπόκριση των δεξιοτήτων των ενηλίκων στις δεξιότητες που είναι
αναγκαίες στην αγορά εργασίας, όπως αναφέρεται στη στρατηγική «Νέες δεξιότητες
για νέες θέσεις εργασίας»·
στη βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών και των ιδρυµάτων,
συµπεριλαµβανοµένης της διερεύνησης τρόπων µε τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινό
Πλαίσιο Αναφοράς για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην επαγγελµατική
κατάρτιση39 και τα πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραµµές για τη διασφάλιση της
ποιότητας στο χώρο της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης40 µπορούν να
εφαρµοστούν στην εκπαίδευση ενηλίκων.
4.2.3.

Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της ελκυστικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων
και της πρόσβασης σε αυτή

Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας, τα σχέδια πρέπει να παρέχουν απτά αποτελέσµατα
(µέθοδοι, µέσα, υλικά) που είναι δυνατό να διανεµηθούν και τα οποία θα επικεντρώνονται
στα εξής:
•
•
•

στην παροχή κινήτρων για µάθηση στους µεµονωµένους εκπαιδευοµένους µέσω,
µεταξύ άλλων, υπηρεσιών συµβουλευτικής και προσανατολισµού, στρατηγικών
προσέγγισης, εκστρατειών ευαισθητοποίησης και συµπράξεων µε επιχειρήσεις·
στη χρήση ΤΠΕ, ηλεκτρονικής µάθησης και των µέσων για τη διεύρυνση των
δυνατοτήτων πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων·
στη βελτίωση της διαφάνειας και στη χρήση των επαγγελµατικών προσόντων που
αποκτώνται από την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και στη διευκόλυνση της
πρόσβασης στην επαγγελµατική, γενική και τριτοβάθµια εκπαίδευση.
4.2.4.

Προτεραιότητα 4: Βελτίωση της επικύρωσης της µη τυπικής και της
άτυπης µάθησης

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής, τα σχέδια πρέπει να επικεντρώνονται στην παραγωγή,
δοκιµή και εφαρµογή µεθόδων, µέσων και υλικών µε στόχο:
•
•
•

39
40

τη βελτίωση της επικύρωσης των αποτελεσµάτων της µη τυπικής και της άτυπης
µάθησης, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών αναγκών των ενήλικων
εκπαιδευοµένων·
τη βελτίωση της επικύρωσης της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης των
επαγγελµατιών του τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων·
την αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο τα υφιστάµενα πλαίσια και αρχές, όπως οι
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές για την επικύρωση της µη τυπικής και άτυπης

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0179:FIN:EN:PDF
http://www.eqar.eu/fileadmin/documents/e4/050221_ENQA_report.pdf
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•

µάθησης, είναι δυνατόν να εφαρµόζονται στη µάθηση ενηλίκων για την αντιµετώπιση
των συγκεκριµένων αναγκών των ενηλίκων·
τον προσδιορισµό και τη διάδοση των µηχανισµών αξιολόγησης των ικανοτήτων και
την αναγνώριση της τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µάθησης των µεταναστών.
4.2.5.

Προτεραιότητα
5:
Προώθηση
της
µάθησης
ενηλίκων
περιθωριοποιηµένους και µειονεκτούντες πολίτες και µετανάστες

για

Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας, τα σχέδια πρέπει να παρέχουν απτά αποτελέσµατα
(µέθοδοι, µέσα, υλικά) που είναι δυνατό να διανεµηθούν και τα οποία θα επικεντρώνονται
στα εξής:
•
•
•
•

στο σχεδιασµό εναλλακτικών προσεγγίσεων µάθησης για την ενσωµάτωση ή
επανενσωµάτωση περιθωριοποιηµένων και µειονεκτούντων πολιτών στην κοινωνία
και στην αγορά εργασίας·
στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση, τη µάθηση
περιθωριοποιηµένων πολιτών και τη γλωσσική, κοινωνική και πολιτισµική ένταξή
τους·
στην ενίσχυση των ευκαιριών µάθησης µε βάση τη συµµετοχή στις δραστηριότητες
της τοπικής κοινωνίας·
στη χρήση του αθλητισµού για την παροχή µαθησιακών ευκαιριών σε
περιθωριοποιηµένους και µειονεκτούντες πολίτες.
4.2.6.

Προτεραιότητα 6: ∆ιδασκαλία και µάθηση σε µεγαλύτερες ηλικίες·
διαγενεακή µάθηση και µάθηση στην οικογένεια

Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας, τα σχέδια πρέπει να παρέχουν απτά αποτελέσµατα
(µέθοδοι, µέσα, υλικά) που είναι δυνατό να διανεµηθούν και τα οποία θα επικεντρώνονται
στα εξής:
•
•
•
•

στη µεταφορά γνώσεων, µεθόδων και ορθών πρακτικών για την εκπαίδευση των
ηλικιωµένων πολιτών·
στον εφοδιασµό των ηλικιωµένων πολιτών µε τις δεξιότητες που χρειάζονται για την
προσαρµογή τους στις αλλαγές και τη διατήρηση της ενεργού τους συµµετοχής στην
κοινωνία·
στη συµβολή των µεγαλύτερων σε ηλικία ατόµων στη µάθηση άλλων ατόµων·
στην ανάπτυξη καινοτόµων προσεγγίσεων της διαγενεακής µάθησης και της µάθησης
στην οικογένεια.
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4.3.
4.3.1.

∆ίκτυα
Προτεραιότητα 1: Εκµάθηση γλωσσών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
ενηλίκων

Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας, τα σχέδια πρέπει να εστιάζονται:
•
•
•
•
•

στην ανταλλαγή γνώσεων και στη διάδοση ορθών πρακτικών για ευκαιρίες
εκµάθησης γλωσσών από ενηλίκους
στον εντοπισµό των υφιστάµενων, αναδυόµενων και µελλοντικών αναγκών για
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκµάθησης γλωσσών από ενηλίκους
(περιλαµβανοµένης της τυπικής, µη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης)·
στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αποκατάσταση των ελλείψεων στην εκµάθηση
γλωσσών από ενηλίκους, στις περιπτώσεις στις οποίες οι υφιστάµενες παροχές είναι
ανεπαρκείς·
στην ανάπτυξη στρατηγικών, συστηµάτων και υλικών για την ενδυνάµωση της
διαπολιτισµικής ικανότητας του προσωπικού του τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων·
στη διάδοση συστηµάτων και υλικού για την κατάρτιση ατόµων που διδάσκουν
γλώσσες σε ενηλίκους.
4.3.2.

Προτεραιότητα 2: Ακαδηµαϊκή δικτύωση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής, τα δίκτυα καλούνται να προωθούν τη στενότερη
συνεργασία και δικτύωση µεταξύ διδασκαλίας και έρευνας για τους παρόχους και τους
επαγγελµατίες στον τοµέα της µάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα δίκτυα πρέπει να
εστιάζονται στα εξής:
•
•
•
•
•
•
•

στη διερεύνηση και ανάλυση των αναγκών για την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική και
ερευνητική ατζέντα της διά βίου µάθησης γενικά και της µάθησης ενηλίκων
ειδικότερα·
στη διερεύνηση, ανάλυση και συζήτηση των σηµερινών και των µελλοντικών τάσεων
όσον αφορά την έρευνα για τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση σε πανεπιστηµιακό επίπεδο·
στον προσδιορισµό αποτελεσµατικών µοντέλων χρηµατοδότησης της ακαδηµαϊκής
δικτύωσης·
στον προσδιορισµό και στην προώθηση της στενότερης συνεργασίας και δικτύωσης
µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στον τοµέα της ανδραγωγίας /
εκπαίδευσης ενηλίκων·
στην ανάπτυξη, δοκιµή και προώθηση εργαλείων διασφάλισης και βελτίωσης της
ποιότητας στη µάθηση ενηλίκων·
στην ανάλυση των συνεπειών των εθνικών µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της µάθησης
ενηλίκων·
στην ανάπτυξη δοµών συνεργασίας µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
των ενώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άλλων φορέων που
εµπλέκονται σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση µε τη µάθηση
ενηλίκων.
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4.3.3.

Προτεραιότητα 3: ∆ικτύωση ενδιαφερόµενων µερών στην εκπαίδευση
ενηλίκων

Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας, τα σχέδια πρέπει να εστιάζονται:
•
•
•
•

στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων, των
ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των αρµοδίων για τη
λήψη αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
στην ανταλλαγή γνώσεων και στη διάδοση ορθών πρακτικών σχετικά µε ευκαιρίες
µάθησης ενηλίκων στην Ευρώπη·
στον εντοπισµό των υφιστάµενων, αναδυόµενων και µελλοντικών αναγκών για
ευρωπαϊκή συνεργασία στους τοµείς της µάθησης και της καθοδήγησης ενηλίκων·
στη διερεύνηση µεθόδων και πρακτικών αύξησης της συµµετοχής των ενηλίκων στη
µάθηση.
4.3.4.

Προτεραιότητα 4: Επικύρωση και πιστοποίηση

Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας, τα σχέδια πρέπει να εστιάζονται:
•
•
•
•

στη βελτίωση της επικύρωσης των αποτελεσµάτων της µη τυπικής και της άτυπης
µάθησης, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών αναγκών των ενήλικων
εκπαιδευοµένων·
στη βελτίωση της επικύρωσης της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης των
επαγγελµατιών του τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων·
στην αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο τα ισχύοντα πλαίσια και αρχές µπορούν να
εφαρµοστούν στη µάθηση ενηλίκων, ώστε να καλύψουν τις συγκεκριµένες ανάγκες
των ενηλίκων·
στον προσδιορισµό και τη διάδοση των µηχανισµών αξιολόγησης των ικανοτήτων και
στην αναγνώριση της τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µάθησης των µεταναστών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ειδικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του εγκάρσιου προγράµµατος
Οι ειδικοί στόχοι του εγκάρσιου προγράµµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1
της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι οι εξής:
α) η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε τοµείς που καλύπτουν δύο ή περισσότερα
τοµεακά επιµέρους προγράµµατα·
β) η προώθηση της ποιότητας και της διαφάνειας των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης των κρατών µελών.
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του εγκάρσιου προγράµµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 32
παράγραφος 2 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι οι εξής:
α) η υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών και της συνεργασίας για τη διά βίου µάθηση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισαβόνας και του προγράµµατος
εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», καθώς και των διαδικασιών της Μπολόνια και
της Κοπεγχάγης και των διαδόχων τους·
β) η διασφάλιση επαρκούς παροχής συγκρίσιµων δεδοµένων, στατιστικών και αναλύσεων για
την υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής για τη διά βίου µάθηση, καθώς και η
παρακολούθηση της προόδου ως προς τους σκοπούς και τους στόχους της διά βίου µάθησης,
και ο εντοπισµός τοµέων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής·
γ) η προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και η υποστήριξη της γλωσσικής ποικιλοµορφίας
στα κράτη µέλη·
δ) η υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόµου περιεχοµένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών
µεθόδων και πρακτικής για τη διά βίου µάθηση µε βάση τις ΤΠΕ·
ε) η διασφάλιση ότι τα αποτελέσµατα του προγράµµατος διά βίου µάθησης θα
αναγνωρίζονται, θα επιδεικνύονται και θα εφαρµόζονται κατάλληλα σε ευρεία κλίµακα.

1.

ΒΑΣΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
1.1

Επισκέψεις µελέτης για ειδικούς της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και για αρµόδιους για τη λήψη αποφάσεων - (Κινητικότητα)

Η συγκεκριµένη δράση εστιάζεται στην προώθηση πνεύµατος αλληλοδιδασκαλίας µεταξύ
οµολόγων, δηλαδή στην παρατήρηση, στις ανταλλαγές και στην αµοιβαία µάθηση σε θέµατα
κοινού ενδιαφέροντος σε επίπεδο ΕΕ. Η δράση αυτή ενθαρρύνει την εξέταση σχετικών
θεµάτων και αναπτύσσει ποιοτικές προσεγγίσεις, µε την παράλληλη προώθηση της
διαφάνειας στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έµφαση θα δίνεται στην
αύξηση της συµµετοχής των αρµόδιων για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων.
Το πρόγραµµα των µελετών επίσκεψης θα συµβαδίζει µε τις προτεραιότητες της πολιτικής
για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, συµπεριλαµβανοµένων των προτεραιοτήτων που
καθορίζονται από τα κράτη µέλη. Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα στη στενότερη σύνδεση
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των θεµάτων που εξετάζονται από τις επισκέψεις µελέτης µε την υλοποίηση της στρατηγικής
της Λισαβόνας και τις προτεραιότητες του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και
κατάρτιση 2010», συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών της Κοπεγχάγης και της
Μπολόνια.
Οι νέες προτεραιότητες των επισκέψεων µελέτης συνδέονται, µε τη σειρά τους, µε το
επικαιροποιηµένο στρατηγικό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στους τοµείς της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Συνυπολογίζονται οι τέσσερις στρατηγικές προκλήσεις που
πρέπει να αποτελούν τη βάση συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής στην ΕΕ έως το 2020.
Οι εν λόγω προκλήσεις είναι οι εξής:
•
•
•
•

υλοποίηση της διά βίου µάθησης και της κινητικότητας των εκπαιδευοµένων·
βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας και των
αποτελεσµάτων της·
προώθηση της ισότητας και της ενεργού συµµετοχής στα κοινά·
τόνωση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της
επιχειρηµατικότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Με βάση τα παραπάνω, τα κυριότερα θέµατα το 2010 για τις επισκέψεις µελέτης θα είναι τα
εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

βασικές ικανότητες για όλους, όπως δηµιουργικότητα, καινοτοµία και
επιχειρηµατικότητα·
καλύτερη πρόσβαση, ισότητα, ποιότητα και αποδοτικότητα όσον αφορά την
εκπαίδευση και την κατάρτιση·
διατήρηση της ελκυστικότητας της διδασκαλίας και της κατάρτισης και βελτίωση της
άσκησης διευθυντικών καθηκόντων·
εκπαίδευση και κατάρτιση στην υπηρεσία της απασχολησιµότητας·
εφαρµογή κοινών ευρωπαϊκών µέσων και εργαλείων, αρχών και πλαισίων για τη διά
βίου µάθηση, συµπεριλαµβανοµένης της διά βίου καθοδήγησης·
τάσεις και προκλήσεις στις στρατηγικές διά βίου µάθησης·
δηµιουργία κοινοτήτων µάθησης, µε τη συµµετοχή όλων των φορέων της
εκπαίδευσης και κατάρτισης·
προώθηση της διασυνοριακής κινητικότητας στη διά βίου µάθηση.

Ο κατάλογος των θεµάτων για την περίοδο 2010-2011 ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτή τη
διάρθρωση.
1.2

Μελέτες και συγκριτική έρευνα

Στόχοι της εν λόγω δράσης είναι η συγκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην
ΕΕ µε σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς παροχής συγκρίσιµων δεδοµένων, στατιστικών και
ανάλυσης που θα χρησιµεύουν ως βάση της ανάπτυξης πολιτικής για τη διά βίου µάθηση,
καθώς και η παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξη των σκοπών και των στόχων
της διά βίου µάθησης και ο προσδιορισµός των τοµέων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
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Τα θέµατα προτεραιότητας στο πλαίσιο της συγκριτικής έρευνας µε στόχο την ενδυνάµωση
της βάσης τεκµηρίωσης σχετικά µε πολιτικές και πρακτικές στην εκπαίδευση και στην
κατάρτιση είναι τα εξής:
1. Προαγωγή της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της ισότητας στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση·
2. Παροχή µάθησης ενηλίκων: προσδιορισµός, αξιολόγηση και προώθηση της
ποιότητας στην οργάνωση, διαχείριση και χρηµατοδότηση της µάθησης ενηλίκων.
3. Απόκτηση βασικών ικανοτήτων στην προσχολική και στην υποχρεωτική
εκπαίδευση·
4. Ελκυστικότητα και ποιότητα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
διακυβέρνηση των συστηµάτων ΕΕΚ και βελτίωση της κατανόησης των δεσµών
µεταξύ της ΕΕΚ, της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και του επαγγελµατικού βίου·
5. Απόκτηση δηµιουργικών ικανοτήτων στη µαθησιακή διαδικασία και επίδρασή τους
στην
καινοτοµία
σε
τεχνικό,
κοινωνικό
και
θεσµικό
επίπεδο·
6. ∆ηµιουργία νέων τρόπων µέτρησης των ικανοτήτων, πρόβλεψη των µελλοντικών
αναγκών σε δεξιότητες στο χώρο της οικονοµίας και της κοινωνίας· δυνατότητα των
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης να ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες·
και ποιότητα της µετάβασης από την εκπαίδευση και κατάρτιση και στην αγορά
εργασίας.
Προτεραιότητα θα δίνεται στα σχέδια που εστιάζονται στις σπουδές και στην έρευνα σε
θέµατα που δεν καλύπτονται επαρκώς από πρόσφατες ή συνεχιζόµενες και προσεχείς µελέτες
οι οποίες χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης. Οι αιτούντες, προτού
υποβάλουν πρόταση, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το προτεινόµενο θέµα δεν έχει ήδη
καλυφθεί ούτε πρόκειται να καλυφθεί από άλλη µελέτη που χρηµατοδοτείται από κοινοτικά
εκπαιδευτικά προγράµµατα.
Οι µελέτες που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης το 2007 και το 2008
βρίσκονται στην εξής διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/general_information/key_activity_1_en.html#links
Μελέτες και εκθέσεις που αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση και οι οποίες
χρηµατοδοτούνται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού βρίσκονται στην
εξής διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/education/more-information/moreinformation139_en.htm
Προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών στους τοµείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης και
της νεολαίας βρίσκονται στην εξής διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/tenders_en.html
Οι µελέτες που εκπονούνται από το δίκτυο Eurydice βρίσκονται στην εξής διεύθυνση:
http://www.eurydice.org
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2. ΒΑΣΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 - ΓΛΩΣΣΕΣ
Εισαγωγή: Πλαίσιο πολιτικής
Η γλωσσική ποικιλοµορφία είναι γεγονός στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει
τη δέσµευση να διαφυλάσσει και να προάγει τη βασική αυτή συνιστώσα του πολιτισµού µας.
Στο επικαιροποιηµένο ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση
2010 η ικανότητα επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες θεωρείται βασική ικανότητα. Η ύπαρξη
ενός εργατικού δυναµικού µε πρακτικές γλωσσικές και διαπολιτισµικές δεξιότητες βοηθά τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στον ανταγωνισµό στην
παγκόσµια αγορά, ενισχύει την απασχολησιµότητα των ευρωπαίων εργαζοµένων και
συµβάλλει καθοριστικά στην οικονοµική ανάπτυξη και στη βελτίωση των θέσεων εργασίας.
Η πολυγλωσσία συµβάλλει επίσης στην προσωπική εξέλιξη και στην ενεργοποίηση του
ευρωπαίου πολίτη, εδραιώνει την κοινωνική συνοχή και προάγει τον διαπολιτισµικό διάλογο,
δηµιουργώντας ευκαιρίες για την ανακάλυψη άλλων αξιών, πεποιθήσεων και συµπεριφορών.
Η προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής ποικιλοµορφίας αποτελεί στόχο
του προγράµµατος γενικότερα, και ιδίως των επιµέρους προγραµµάτων Comenius, Erasmus,
Grundtvig και Leonardo. Η βασική δραστηριότητα «Γλώσσες» συµπληρώνει τα τοµεακά
αυτά προγράµµατα µέσω της κάλυψης των αναγκών διδασκαλίας και εκµάθησης γλωσσών σε
δύο ή περισσότερους σχετικούς τοµείς. Όλες οι γλώσσες είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του
προγράµµατος αυτού.
2.1 Πολυµερή σχέδια
Τα εγκάρσια αυτά σχέδια πρέπει να συµπληρώνουν τουλάχιστον δύο από τα τέσσερα
προαναφερόµενα προγράµµατα και να εστιάζονται στην ευαισθητοποίηση του κοινού
σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της εκµάθησης γλωσσών, στην πολυγλωσσική διάσταση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προώθηση της πρόσβασης σε πόρους εκµάθησης γλωσσών και
στην ανάπτυξη και διάδοση υλικού εκµάθησης γλωσσών, περιλαµβανοµένων επιγραµµικών
(on-line) κύκλων µαθηµάτων και µέσων για την εξέταση της γλωσσικής ικανότητας.
Ανάλογα µε την περίπτωση, συνιστάται ένθερµα η χρήση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου
του Συµβουλίου της Ευρώπης για τις γλώσσες.
Προτεραιότητα θα δίνεται σε προτάσεις οι οποίες καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα θέµατα:
•
•
•
•

ενίσχυση της απόκτησης ικανοτήτων στις λιγότερο οµιλούµενες ευρωπαϊκές γλώσσες
και/ή ευαισθητοποίηση ως προς αυτές, συµπεριλαµβανοµένης της γλώσσας ροµανί·
ενίσχυση της απόκτησης ικανοτήτων σε ξένες γλώσσες για τη βελτίωση του
διαπολιτισµικού διαλόγου στην Ευρώπη·
ενίσχυση των γλωσσικών ικανοτήτων που είναι συναφείς µε το χώρο εργασίας, έτσι
ώστε να βελτιωθεί η ένταξη των ατόµων στις επιχειρήσεις και να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·
ανάπτυξη και προώθηση µεθοδολογιών για την ενθάρρυνση των σπουδαστών ξένων
γλωσσών και τη βελτίωση της ικανότητάς τους για εκµάθηση γλωσσών, ιδίως µέσω
των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας.
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2.2 ∆ίκτυα
Τα εγκάρσια αυτά δίκτυα συµβάλλουν στην εφαρµογή γλωσσικών πολιτικών στην Ευρώπη.
Προωθούν την εκµάθηση γλωσσών και τη γλωσσική ποικιλοµορφία, στηρίζουν την
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε καινοτόµες τεχνικές και ορθές πρακτικές, ιδίως µεταξύ
των αρµοδίων λήψης αποφάσεων και των βασικών επαγγελµατιών του τοµέα της
εκπαίδευσης, και προσαρµόζουν και διαδίδουν τα προϊόντα προγενέστερων σχεδίων σε
δυνητικούς τελικούς χρήστες (δηµόσιες αρχές, επαγγελµατίες, επιχειρήσεις, σπουδαστές
γλωσσών κ.λπ.).
Προτεραιότητα θα δίνεται σε προτάσεις που καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
θέµατα:
•
•
•

τις ορθές πρακτικές για τη βελτίωση του διαπολιτισµικού διαλόγου και της
κοινωνικής ένταξης στην Ευρώπη µέσω της εκµάθησης και της διδασκαλίας
γλωσσών·
τις ορθές πρακτικές για τη διδασκαλία γλωσσών σε άτοµα µε περιορισµένες
εκπαιδευτικές και ακαδηµαϊκές δεξιότητες·
τις ορθές πρακτικές για τη διδασκαλία γλωσσών σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
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3. ΒΑΣΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 - ΤΠΕ
Εισαγωγή: Πλαίσιο πολιτικής
Η προώθηση των ΤΠΕ για τη µάθηση αποτελεί στόχο του προγράµµατος γενικώς, και ιδίως
των επιµέρους προγραµµάτων Comenius, Erasmus, Grundtvig και Leonardo. Η βασική
δραστηριότητα «ΤΠΕ» συµπληρώνει τα προγράµµατα αυτά, καλύπτοντας τις ΤΠΕ για τις
µαθησιακές ανάγκες σε δύο ή περισσότερους από τους σχετικούς τοµείς.
Εστιάζεται στη δυναµική των ΤΠΕ ως καταλύτη της κοινωνικής και εκπαιδευτικής
καινοτοµίας και αλλαγής. Αντικείµενό της δεν είναι η τεχνολογία αλλά οι τρόποι βελτίωσης
της µαθησιακής διαδικασίας µέσω των ΤΠΕ (π.χ. προσοµοιώσεις· ανακαλυπτική µάθηση·
επανένταξη ατόµων που εγκατέλειψαν το σχολείο· δυνατότητες µάθησης εκτός του σχολικού
περιβάλλοντος· ευέλικτη διά βίου µάθηση για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος).
Από τη Λισαβόνα και έπειτα, έχει επιτευχθεί σε όλα τα κράτη µέλη σηµαντική πρόοδος στον
τοµέα των ΤΠΕ για την εκπαίδευση. Σχεδόν όλα τα ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
είναι εξοπλισµένα και δικτυωµένα µέσω ΤΠΕ. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες
για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ΤΠΕ όσον αφορά τη στήριξη
καινοτόµων παιδαγωγικών εξελίξεων, γενικευµένης πρόσβασης στη διά βίου µάθηση και
προηγµένης διαχείρισης των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναµένεται
να µεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις των προγενέστερων επενδύσεων στις ΤΠΕ.
Προτεραιότητες για δράση στο πλαίσιο της βασικής δραστηριότητας 3: ΤΠΕ
3.1

Πολυµερή σχέδια

Θα δίνεται προτεραιότητα στα ακόλουθα θέµατα:
3.1.1

Προτεραιότητα 1: Καθορισµός και εφαρµογή καινοτόµων χρήσεων των
ΤΠΕ για τη διά βίου µάθηση, ιδίως για οµάδες απειλούµενες µε αποκλεισµό

Οι ΤΠΕ παρέχουν στα άτοµα τη δυνατότητα βελτίωσης της κοινωνικής δικτύωσής τους,
γεγονός που µπορεί να βελτιώσει τις µαθησιακές προοπτικές τους. Η µάθηση είναι, ως επί το
πλείστον, µια κοινωνική διαδικασία. Η αυτόνοµη µάθηση και η άτυπη µάθηση µέσω
αλληλοδιδασκαλίας οµολόγων αποτελούν σηµαντικά µέσα ανάπτυξης ηλεκτρονικών
δεξιοτήτων και ψηφιακών ικανοτήτων. Ταυτόχρονα, πρόκειται για δεξιότητες αυξανόµενης
σηµασίας στο πλαίσιο της τυπικής µάθησης. Μια νέα γενιά εργαλείων και πλατφορµών
κοινωνικής δικτύωσης βάσει των ΤΠΕ («Web 2.0» και άλλες σχετικές εξελίξεις στις ΤΠΕ)
γνωρίζει ταχεία και εκτεταµένη διάδοση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ιστολόγια, οι ιστοθέσεις
βάσει λογισµικού wiki, τα βιντεοµηνύµατα (podcast), το λογισµικό κοινωνικής δικτύωσης, οι
ιστοσελίδες εικονικής κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και εργαλεία όπως τα κινητά τηλέφωνα.
Πρόκειται για εργαλεία εύχρηστα, οικονοµικώς προσιτά και διαδεδοµένα, ιδίως µεταξύ
ατόµων απειλούµενων µε αποκλεισµό (άτοµα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο,
εθνοτικές µειονότητες, ηλικιωµένοι κ.λπ.), τα οποία παρέχουν, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα
(επανα)σύνδεσης των οµάδων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισµού µε δηµόσιες υπηρεσίες,
διαδικασίες µάθησης και δραστηριότητες συµµετοχής στα κοινά.
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Τα σχέδια πρέπει να καλύπτουν:
•

•

την ανάπτυξη και εφαρµογή πειραµατικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που
σχετίζονται µε τις νέες αυτές τάσεις και εργαλεία, συµπεριλαµβανοµένης της
ανάλυσης της επίδρασής τους στα µαθησιακά αποτελέσµατα, στη συµπεριφορά και τη
στάση των εκπαιδευοµένων, και στην επίτευξη ευρύτερων στόχων της εκπαιδευτικής
πολιτικής, όπως η ποιότητα, η ισότητα, η ενσωµάτωση, η αποτελεσµατικότητα, η
ανεκτικότητα κ.λπ·
συγκριτικές αναλύσεις των υφιστάµενων πρακτικών για τον εντοπισµό ορθών
πρακτικών που µπορούν να µεταφερθούν και παραγόντων επιτυχίας.

3.1.2
Προτεραιότητα 2: Οι ΤΠΕ ως καταλύτης για την καινοτοµία και τη
δηµιουργικότητα στη διά βίου µάθηση
Η προαγωγή καινοτόµων δεξιοτήτων προϋποθέτει ρηξικέλευθες προσεγγίσεις και
στρατηγικές µάθησης και διδασκαλίας όπως τη δηµιουργική επίλυση προβληµάτων, την
ανακάλυψη, τη µάθηση µέσω της πράξης, την εµπειρική µάθηση, την κριτική σκέψη και τη
δηµιουργικότητα. Η ενισχυµένη από τις ΤΠΕ µάθηση µπορεί να στηρίξει αποτελεσµατικά τις
νέες αυτές προσεγγίσεις. Τα σχέδια πρέπει να αναπτύσσουν καινοτόµες εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις για την επέκταση των µαθησιακών δεξιοτήτων και την ενίσχυση των
δυνατοτήτων καινοτοµίας.
Θα δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια που εντοπίζουν και αξιοποιούν µαθησιακές λύσεις µε
βάση τις ΤΠΕ και καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέµατα:
•
•
•
•

ενίσχυση της δηµιουργικότητας, όπου ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να µάθει
µέσω της δηµιουργικής έκφρασης και της κριτικής και πλάγιας σκέψης για την
παραγωγή νέων ιδεών και καινοτόµων λύσεων·
προαγωγή προσεγγίσεων βασισµένων στην έρευνα και προσανατολισµένων στην
επίλυση προβληµάτων, όπου ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να µάθει µέσω της
πράξης µε πειραµατισµούς σε πραγµατικά και/ή εικονικά περιβάλλοντα·
στήριξη της εξ αποστάσεως, αυτόνοµης, ανεξάρτητης µάθησης σε πλαίσια όπου οι
εκπαιδευόµενοι δύνανται να θέσουν τις γνώσεις τους σε άµεση πρακτική εφαρµογή·
στήριξη της µάθησης στο πλαίσιο συνεργασίας, σε οµάδες, έτσι ώστε να
αντιµετωπίζονται σύνθετα προβλήµατα που απαιτούν δηµιουργικές και καινοτόµες
λύσεις.
3.2

∆ίκτυα

Θα δίνεται προτεραιότητα σε δίκτυα τα οποία στοχεύουν στις εξής προτεραιότητες:
3.2.1

Προτεραιότητα 1: Κάλυψη εγκάρσιων θεµάτων για την καινοτοµική
διασύνδεση και σύνδεση κοινοτήτων µάθησης µέσω των ΤΠΕ

Η έννοια των κοινοτήτων µάθησης γνωρίζει διαδίδεται ολοένα και περισσότερο, χάρη στους
ισχυρότερους δεσµούς µεταξύ του σχολείου, του σπιτιού, του χώρου εργασίας και των
τοπικών κοινοτήτων. Βρίσκεται στον πυρήνα των νέων υπηρεσιών και υποδοµών ΤΠΕ που
δηµιουργούνται στην Ευρώπη.
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Προτεραιότητα θα δίνεται σε προτάσεις δικτύων που καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα θέµατα:
•

την ανταλλαγή γνώσεων και την υλοποίηση συµπράξεων στις οποίες συµµετέχουν
όλοι οι σχετικοί παράγοντες της µάθησης βάσει ΤΠΕ και οι οποίες καλύπτουν τόσο τη
ζήτηση όσο και την προσφορά (π.χ. µε τη συµµετοχή εκδοτών και ad-hoc υπευθύνων
ανάπτυξης περιεχοµένου)·
την παροχή συµβουλών και στήριξης σε εγκάρσια θέµατα που αφορούν τη χρήση
υπηρεσιών ψηφιακού περιεχοµένου σε περιβάλλοντα τυπικής, µη τυπικής και άτυπης
µάθησης, όπως νοµικά θέµατα σε σχέση µε τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας,
πρότυπα ποιότητας, ηλεκτρονική αξιολόγηση και ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια·
την ανάπτυξη ευρύτερης εκπαιδευτικής καινοτοµίας, βάσει της ικανότητας των ΤΠΕ
να υποστηρίζουν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και να προσαρµόζονται στις
κοινωνικές και οικονοµικές µεταβολές, στις νέες µαθησιακές δεξιότητες και στη
διαχείριση των µεταβολών.

•

•

3.2.2

Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση των δεσµών µεταξύ ΤΠΕ, δηµιουργικότητας
και δεξιοτήτων καινοτοµίας

Έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη µιας ολοένα και πιο σηµαντικής διασύνδεσης µεταξύ των
εξελίξεων στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση και των νέων
δυνατοτήτων που παρέχουν οι εξελίξεις αυτές για την ενίσχυση της δηµιουργικότητας
και της καινοτοµίας µεταξύ ατόµων, οµάδων και οργανώσεων σε ολόκληρη την
Ευρώπη.
Προτεραιότητα θα δίνεται σε προτάσεις δικτύων που καλύπτουν ένα ή περισσότερα από
τα ακόλουθα θέµατα:
•
•
•
•

ανταλλαγή γνώσεων και εφαρµογή πειραµατικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη
της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας µέσω της χρήσης των ΤΠΕ·
παροχή συµβουλών και στήριξης σε ιδρύµατα και επαγγελµατίες του συγκεκριµένου
τοµέα·
εντοπισµός ορθών πρακτικών και διενέργεια µελετών περιπτώσεων όσον αφορά
προσεγγίσεις διδασκαλίας και µάθησης οι οποίες υποστηρίζουν τη δυνατότητα
καινοτοµίας·
συµµετοχή σε δραστηριότητες δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης, διευκόλυνση
του διαλόγου µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών και στήριξη της διάδοσης
ευρωπαϊκών αποτελεσµάτων.
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4. BΑΣΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 – ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η βασική δραστηριότητα «∆ιάδοση και αξιοποίηση αποτελεσµάτων» αντικατοπτρίζει
την αυξανόµενη συνειδητοποίηση, µεταξύ των αρµοδίων χάραξης πολιτικής και των
επαγγελµατιών, της ανάγκης διασφάλισης των βέλτιστων δυνατών αποτελεσµάτων από
σχέδια κοινοτικής χρηµατοδότησης και από δράσεις που στηρίζουν την ανανεωµένη
ατζέντα της Λισαβόνας και την υλοποίηση του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση
και κατάρτιση 2010». Πρωτεύων στόχος της βασικής αυτής δραστηριότητας είναι η
συµβολή στη δηµιουργία ενός πλαισίου για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων σε τοπικό, τοµεακό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
δράση που χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της βασικής αυτής δραστηριότητας
συµπληρώνει τη δράση για τη διάδοση και αξιοποίηση των ειδικών αποτελεσµάτων στο
πλαίσιο των τοµεακών προγραµµάτων και άλλων βασικών δραστηριοτήτων.
Κατά κανόνα θα προτιµώνται τα σχέδια που προτείνουν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση
µεταξύ δύο ή περισσότερων τοµέων διά βίου µάθησης, που εµπλέκουν τους υπεύθυνους
λήψης αποφάσεων και/ή δείχνουν ότι διαθέτουν δυναµικό για σηµαντικό µετρήσιµο
αντίκτυπο σε τοµεακό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θα δίνεται προτεραιότητα σε πολυµερή σχέδια τα οποία εστιάζονται:
•
•
•

στην ανάπτυξη κατάλληλων υποδοµών (ανάλυση, µηχανισµοί, µέθοδοι και
πρακτικά εργαλεία) για την ευχερέστερη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων·
στην εγκάρσια δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ανά τοµέα, θέµα ή οµάδα χρηστών)·
στην προώθηση δραστηριοτήτων «αξιοποίησης αποτελεσµάτων» στο πλαίσιο των
βασικών υφιστάµενων δικτύων και συναφών φορέων µε στόχο τη µεταφορά και
εφαρµογή των αποτελεσµάτων (πολλαπλασιασµός) και/ή την ενσωµάτωση των
διαστάσεων αυτών στις πολιτικές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET
Ειδικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος Jean Monnet
Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος Jean Monnet, όπως ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφος
1 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι οι εξής:
α) η υποκίνηση δραστηριοτήτων διδασκαλίας, έρευνας και προβληµατισµού στον τοµέα των
σπουδών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·
β) η υποστήριξη ενός κατάλληλου φάσµατος ιδρυµάτων και ενώσεων που εστιάζονται σε
ζητήµατα σχετικά µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την εκπαίδευση και κατάρτιση σε µια
ευρωπαϊκή προοπτική.
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος Jean Monnet, όπως ορίζονται στο άρθρο 35
παράγραφος 2 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος, είναι οι εξής:
α) η ενίσχυση της αριστείας στη διδασκαλία, την έρευνα και τον προβληµατισµό στις
σπουδές για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εντός και
εκτός της Κοινότητας·
β) η ανταλλαγή γνώσεων και η συνειδητοποίηση, από τους ειδικευµένους πανεπιστηµιακούς
και τους ευρωπαίους πολίτες γενικότερα, όσον αφορά θέµατα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·
γ) η υποστήριξη βασικών ευρωπαϊκών ιδρυµάτων που ασχολούνται µε θέµατα ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης·
δ) η υποστήριξη ευρωπαϊκών θεσµών και ενώσεων υψηλής ποιότητας που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
JEAN MONNET
Η δράση α) του προγράµµατος Jean Monnet αποσκοπεί στην παρότρυνση της διδασκαλίας,
της έρευνας και του προβληµατισµού στον τοµέα των σπουδών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε
επίπεδο ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στόχος
είναι η ενίσχυση των γνώσεων και της συνειδητοποίησης µεταξύ ακαδηµαϊκών, φοιτητών και
πολιτών σε παγκόσµιο επίπεδο σχετικά µε θέµατα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
α)
Σχέδια διδασκαλίας (µονάδες διδασκαλίας Jean Monnet, έδρες Jean Monnet και
προσωποπαγείς έδρες Jean Monnet)
Θα δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια:
•
•
•

που δηµιουργούν νέες δραστηριότητες διδασκαλίας (δηλαδή νέους κύκλους
µαθηµάτων και/ή νέα προγράµµατα σπουδών)·
που ανανεώνουν το διδακτικό προσωπικό Jean Monnet·
που υποβάλλονται από ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε τρίτες χώρες, και
ιδίως σε χώρες που δεν καλύπτονται ακόµα από σχέδια Jean Monnet·
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•

•

•

που είναι ανοιχτά σε σπουδαστές άλλων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (π.χ.
στην ίδια πόλη ή περιφέρεια) και σε σπουδαστές που δεν έρχονται άµεσα σε επαφή
µε σπουδές στον τοµέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (π.χ. σπουδαστές στους
τοµείς των επιστηµών, της µηχανολογίας, της ιατρικής, της εκπαίδευσης, των
τεχνών, των γλωσσών κ.λπ.)·
που συµβάλλουν στη διά βίου µάθηση (συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης
ενηλίκων) και είναι ανοιχτά στη συµµετοχή οµάδων της κοινωνίας των πολιτών
(όπως σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε
δηµοσιογράφους, σε µέλη επαγγελµατικών οργανώσεων κ.λπ.)·
που καλύπτουν ανάγκες διδασκαλίας σε προπτυχιακό και πτυχιακό επίπεδο, καθώς
και την επίβλεψη της έρευνας σε διδακτορικό επίπεδο (αυτή η προτεραιότητα
εφαρµόζεται µόνο για τις έδρες Jean Monnet και τις προσωποπαγείς έδρες Jean
Monnet).

β)
Άλλα ακαδηµαϊκά και ερευνητικά σχέδια (κέντρα αριστείας Jean Monnet,
δραστηριότητες πληροφόρησης και έρευνας, και πολυµερείς οµάδες έρευνας)
Θα δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια:
•
•
•
•
•

που περιλαµβάνουν ακαδηµαϊκές δραστηριότητες οι οποίες αξιοποιούν
πολυεπιστηµονικούς πόρους·
που κάνουν άνοιγµα προς την κοινωνία των πολιτών·
που εµπλέκουν ερευνητές οι οποίοι προετοιµάζουν διδακτορική διατριβή ή δεν
έχουν ακόµα συµπληρώσει 5ετή πείρα σε µεταδιδακτορικό επίπεδο·
που προβλέπουν τη δηµιουργία κοινών διεθνικών δραστηριοτήτων και
διαρθρωτικών συνδέσµων µε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα σε άλλες χώρες·
που στοχεύουν στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσµάτων τα οποία δεν µπορούν
να επιτευχθούν µέσω δραστηριοτήτων έρευνας σε εθνικό επίπεδο (αυτή η
προτεραιότητα εφαρµόζεται µόνο στις δραστηριότητες πληροφόρησης και έρευνας,
και στις πολυµερείς οµάδες έρευνας).
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