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Οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης: Πρόοδος που έχει
σημειωθεί όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ·
εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την ισότητα και τις
ελλείψεις εκπαιδευτικών

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2022

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε την έκθεσή της σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη του Ευρωπαϊκού
Χώρου Εκπαίδευσης. Η έκθεση προβαίνει σε απολογισμό των εν εξελίξει πρωτοβουλιών της ΕΕ και των
τάσεων όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και προσδιορίζει τις μελλοντικές εργασίες όσον αφορά το ορόσημο του
2025.

Οι 40 εν εξελίξει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνουν στρατηγικές δράσεις πολιτικής — από τη
μικτή μάθηση έως τη μάθηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα
πανεπιστήμια — καθώς και έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ — όπως οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών,
ο Συνασπισμός για την Εκπαίδευση για το Κλίμα και τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας. Δίνεται
επίσης συνέχεια στο έργο των ομάδων εμπειρογνωμόνων — όπως αυτές που αφορούν την
παραπληροφόρηση ή τις ποιοτικές επενδύσεις — και προβλέπονται μέτρα για να καταστούν το
πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πιο συμπεριληπτικά. Χάρη στην κοινή
δέσμευση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τις δράσεις που
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη.

Αυτή η κοινή εθνική και ενωσιακή προσέγγιση υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική για την αντιμετώπιση
των νέων προκλήσεων που αντιμετώπισαν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ τα
τελευταία δύο χρόνια: της πανδημίας COVID-19 και της υποδοχής εκπαιδευόμενων προσφύγων και
εκπαιδευτικών μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το ενισχυμένο στρατηγικό
πλαίσιο, στο οποίο συμμετέχουν τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, κατέστησε δυνατή
τη συγκέντρωση γνώσεων και πόρων, την οργανωμένη ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την
εφαρμογή συγκεκριμένων λύσεων.

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που συνοδεύει την παρούσα έκθεση
καταγράφει παραδείγματα της προόδου προς την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ΕΕ: τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με την ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.
Ταυτόχρονα, εμφανίζονται προειδοποιητικά σημάδια που απαιτούν πιο μακροπρόθεσμες συστημικές
προσπάθειες για τη βελτίωση της ισότητας στην εκπαίδευση και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε
εκπαιδευτικούς. Νέοι δείκτες σε επίπεδο ΕΕ και στους δύο τομείς θα στηρίξουν τη χάραξη
τεκμηριωμένων πολιτικών και την αμοιβαία μάθηση.

Χάρη στο πρόγραμμα Erasmus+, τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τα κονδύλια της
πολιτικής συνοχής της ΕΕ, εκτιμάται ότι οι συνολικές δαπάνες της ΕΕ για την εκπαίδευση και τις
δεξιότητες, την περίοδο 2021-2027, θα τριπλασιαστούν σε σύγκριση με την περίοδο 2014-20. Ως εκ
τούτου, η εστίαση στην υλοποίηση, στις ποιοτικές επενδύσεις, στην απορρόφηση και στην αυστηρή
παρακολούθηση της προόδου από τα κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας για τα επόμενα έτη,
προκειμένου να εδραιωθούν οι συστημικές μεταρρυθμίσεις και να επιτευχθεί θετικός αντίκτυπος για
τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτικούς, την οικονομία και τις κοινωνίες μας.

Επόμενα βήματα
Η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στην παρούσα έκθεση προόδου με μια διαδικασία ενδιάμεσης
επανεξέτασης το 2023, αντλώντας διδάγματα και δημιουργώντας δυναμική για την περίοδο έως το
2025, όταν θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης έκθεση σχετικά με την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου
Εκπαίδευσης.

Ιστορικό
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την επίτευξη του συλλογικού τους οράματος για έναν
Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως το 2025, ο οποίος θα καταστήσει διαθέσιμη σε όλους την υψηλής

https://education.ec.europa.eu/


ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση. Σύμφωνα με το πολιτικό όραμα που ενέκριναν οι ηγέτες της ΕΕ το
2017, η λεπτομερής προσέγγιση καθορίστηκε σε ανακοίνωση της Επιτροπής το 2020, ακολουθούμενη
από δύο ψηφίσματα του Συμβουλίου το 2021, σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας και τη
διακυβέρνηση, αντίστοιχα.

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2022 αποτελεί μέρος της έκθεσης
προόδου. Περιλαμβάνει σύγκριση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ
και 27 εμπεριστατωμένες εκθέσεις ανά χώρα που καλύπτουν βασικές προκλήσεις και μεταρρυθμίσεις
πολιτικής για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της ΕΕ.
Ένας πλήρως ανανεωμένος ιστότοπος παρουσιάζει επίσης μια νέα εργαλειοθήκη παρακολούθησης με
όλα τα υποκείμενα δεδομένα.

Για περισσότερες πληροφορίες
Δέσμη εκθέσεων προόδου

Ενημερωτικό δελτίο για την πρόοδο προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2022

Διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης

Σύνοδος κορυφής για την εκπαίδευση 2022

Erasmus+

IP/22/6707

Members of the college said:

Η παρούσα έκθεση δείχνει για τι είμαστε ικανοί ως Ένωση όταν συνεργαζόμαστε. Δείχνει πόσα έχουμε επιτύχει μόνο σε δύο
χρόνια, με συγκεκριμένες βελτιώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Δείχνει επίσης πόσο ανθεκτικά
αποδείχθηκαν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ ενόψει των προκλήσεων που προέκυψαν από την πανδημία
COVID-19 και τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία: οι δύσκολες εποχές δεν μας αποδυνάμωσαν, μας έκαναν πιο
δυνατούς.

Η εκπαίδευση είναι η βασική κινητήρια δύναμη για την καθοδήγηση των κοινωνικών εξελίξεων και την οικοδόμηση μιας γενιάς
ταλαντούχων Ευρωπαίων και σημειώνουμε ικανοποιητική πρόοδο προς την οικοδόμηση ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου
Εκπαίδευσης έως το 2025. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν ποιοτικές
επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις πολιτικής για να άρουν τα εμπόδια στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και θα βελτιώσουν τα
μαθησιακά αποτελέσματα για όλους.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Sonya GOSPODINOVA (+32 2 296 69 53)
Flore BOUTIER (+32 2 296 60 43)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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