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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ ενισχύουν τη συνεργασία 
τους για τη βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης 
και φροντίδας στην Ευρώπη    
 
Bρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)  ενισχύουν τη συνεργασία τους 
για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και την πρόσβαση σ’ αυτήν 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα από τα πρώτα παραδείγματα της ενισχυμένης 
συνεργασίας τους είναι η συνάντηση  υψηλού επιπέδου που πραγματοποιείται 
σήμερα στο Όσλο (Νορβηγία), στο πλαίσιο της οποίας πολιτικοί,  υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής και ερευνητές θα διερευνήσουν τρόπους που θα συμβάλουν 
ώστε οι πολιτικές για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να γίνουν πιο 
αποτελεσματικές.         

Η αρμόδια Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και 
νεολαίας κα Ανδρούλλα Βασιλείου δήλωσε: «Χαιρετίζω θερμά την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να ενισχύσει τη συνεργασία της με τον ΟΟΣΑ προκειμένου τα κράτη 
μέλη να λάβουν την κατάλληλη στήριξη για να βελτιώσουν την προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα και να την καταστήσουν πιο ισότιμη. Η επένδυση στους 
πιο νέους πολίτες μας είναι η καλύτερη επένδυση που  μπορούμε να κάνουμε για τα 
παιδιά μας και για το μέλλον της Ευρώπης.»  

Η Επιτροπή, στη σημερινή συνάντηση που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του 
νορβηγικού υπουργείου παιδείας και έρευνας και του ΟΟΣΑ, εκπροσωπείται από 
τον Γενικό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, κ. Jan Truszczyński.  
Η υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών αρχίζει στην ηλικία των 5 ή 6 ετών στις 
περισσότερες χώρες της ΕΕ, ενώ στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο και στη Βόρεια 
Ιρλανδία (Η.Β) αρχίζει ακόμη νωρίτερα.  Το επίπεδο των  υπηρεσιών που 
παρέχονται στα παιδιά πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
ποικίλλει αισθητά στην Ευρώπη όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη διακυβέρνηση 
και τη στελέχωση.  
Λόγω της πολυπλοκότητας των διαφόρων συστημάτων και κανόνων που διέπουν 
προς το παρόν την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ σκοπεύουν να εξετάσουν από κοινού τρόπους που θα 
επιτρέψουν τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέματα πολιτικής που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και χώρες 
εκτός Ευρώπης όπως είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.  
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Μέσω του νέου προγράμματος  «Εrasmus για όλους» που πρότεινε η Επιτροπή για 
την περίοδο 2014-2020, θα προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες για την παροχή 
στήριξης στην καινοτομία και τη βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες στην ΕΕ. Το πρόγραμμα θα στηρίζει επίσης σχέδια και εταιρικές 
συμπράξεις στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. 

Τα επόμενα βήματα 
Σε μια μεταγενέστερη φάση στη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή θα συγκροτήσει 
μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα πολιτικής που θα εξετάσει τρόπους 
για τη βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και 
της πρόσβασης σ’ αυτήν. Η νέα ομάδα, η συγκρότηση της οποίας γίνεται ύστερα 
από αίτημα των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ, θα εργαστεί αρχικά για περίοδο δύο 
ετών και θα υποβάλει έκθεση το πρώτο εξάμηνο του 2014.  Στη  νέα αυτή ομάδα 
θα συμμετέχει ο ΟΟΣΑ στο πλαίσιο της βελτιωμένης συνεργασίας του με την 
Επιτροπή για το θέμα αυτό.  
 

Γενικό πλαίσιο 
Το Μάιο του 2011 οι Υπουργοί Παιδείας της ΕΕ ενέκριναν τις προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα στις οποίες η 
Επιτροπή ζητούσε από τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν με σκοπό:   

• την καθολική πρόσβαση σε προσχολική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, 
που θα βασίζεται σε σταθερή χρηματοδότηση και χρηστή διακυβέρνηση·   

• την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση και τη φροντίδα, με 
συνεκτίμηση των αναγκών των παιδιών με ολιστικό τρόπο· 

• την κατάρτιση διδακτικών προγραμμάτων με βάση την ηλικία που θα 
συνδυάζουν δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης (soft skills)  και 
γνωστικές δεξιότητες (hard skills)· 

• τη βελτίωση του επαγγελματισμού του προσωπικού με την απόκτηση  
κατάλληλων προσόντων και την πρόβλεψη κατάλληλων αμοιβών και 
συνθηκών εργασίας· 

• συστήματα και πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας για την 
παρακολούθηση της προόδου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: "«Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: Παροχή σε όλα τα 
παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο» [COM 
(2011) 66, Φεβρουάριος 2011]. 

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης OΟΣΑ-Noρβηγίας «Starting Strong: Implementing 
Policies for High Quality Early Childhood Education and Care», Όσλο, 23-24 
Ιανουαρίου 2012 

∆ικτυακός τόπος της Επιτρόπου κ. Βασιλείου: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm 

 

 

http://www.oecd.org/document/5/0,3746,en_2649_39263231_49055685_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/5/0,3746,en_2649_39263231_49055685_1_1_1_1,00.html
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
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