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Πρόλογος 

Τα καταφέρνουμε καλύτερα μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον 

και συνεργαζόμενοι επιτυγχάνουμε περισσότερα.  Οι ομάδες 

εργασίας που συμβάλλουν στην υλοποίηση του στρατηγικού 

πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020), δεν παρέχουν μόνο 

ένα φόρουμ διαλόγου και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ εμπειρογνωμόνων στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά 

γεννούν ιδέες που τροφοδοτούν απευθείας τις ευρωπαϊκές 

εκπαιδευτικές πολιτικές. Με απλά λόγια, εφαρμόζουν στην πράξη 

την καινοτομία στην εκπαίδευση. Από τις πρώτες συζητήσεις 

σχετικά με το SELFIE, το εργαλείο αυτο-αξιολόγησης που 

συνδράμει τα σχολεία να υιοθετήσουν ψηφιακές τεχνολογίες, 

έως το ευρύ πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού χώρου 

εκπαίδευσης και τη δέσμευσή τους για παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και χωρίς 

αποκλεισμούς για όλους, οι ομάδες εργασίας του πλαισίου «ET 2020» δεν σταματούν στη 

σκέψη και στον διάλογο: διαμορφώνουν πολιτική, επηρεάζουν την αλλαγή και 

συμβάλλουν στην οικοδόμηση εκπαιδευτικών συστημάτων που προάγουν την ισότητα σε 

ολόκληρη την Ευρώπη.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2016-2017, το εύρος της εμπειρογνωμοσύνης στον 

τομέα της εκπαίδευσης, της θεματικής ποικιλομορφίας και των παραδοτέων που 

προέκυψαν ήταν ιδιαίτερα εκτενές. Έξι ομάδες εργασίας, που απαρτίζονταν από 

περισσότερους από 400 εμπειρογνώμονες από 28 κράτη μέλη της ΕΕ, και άλλες 

συμμετέχουσες χώρες, ενδιαφερόμενα μέρη και διεθνείς οργανισμούς συγκεντρώθηκαν 

για να καταδείξουν τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 

εκπαιδευτικά συστήματα, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.   

Ο τρέχων κύκλος εργασιών (Ιούλιος 2018 – Ιούνιος 2020) είναι και ο τελευταίος του 

πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

(ΕΚ 2020). Καθώς ατενίζουμε το μέλλον, συχνά αξίζει τον κόπο να κοιτάξουμε μια στιγμή 

και προς το παρελθόν.  Η φύση των θεμάτων των ομάδων εργασίας έχει εξελιχθεί 

προκειμένου να αποτυπώνει καλύτερα τις σημερινές κοινωνικές προκλήσεις, όπως τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό, την πόλωση στην πολιτική, την άνοδο του εξτρεμισμού και την 

αύξουσα σημασία της διά βίου μάθησης.  

Σας προσκαλούμε να αντλήσετε έμπνευση από τις δραστηριότητες και τις ορθές πρακτικές 

που ανταλλάχθηκαν κατά την περίοδο 2016-2017 και ευελπιστούμε ότι θα διατηρήσετε το 

ενδιαφέρον σας για τις ομάδες εργασίας του πλαισίου ΕΚ 2020 κατά τα προσεχή έτη. 

 

Tibor Navracsics 

 

Ευρωπαίος Επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό 

Ιανουάριος 2019 
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Τα βασικά σημεία που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο έχουν συνταχθεί από την 

Επιτροπή σε συνεργασία με μέλη των ομάδων εργασίας. Τα μηνύματα αυτά δεν 

αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της Επιτροπής ούτε των κρατών μελών, αλλά 

προορίζονται να συνοψίσουν τα κύρια συμπεράσματα των άτυπων εργασιών των ομάδων. 

Το παρόν έγγραφο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα αυτά. 

Απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας διατίθενται 

στη διεύθυνση:  

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-

groups_el 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_el
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_el
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Οι ομάδες εργασίας ΕΚ 2020 (ΟΕ), στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι από 400 

εμπειρογνώμονες από τις διοικήσεις των κρατών μελών και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, 

αποτελούν ένα από τα κύρια εργαλεία της εργαλειοθήκης του στρατηγικού πλαισίου για 

την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020). 

Μέσω της αμοιβαίας μάθησης και του εντοπισμού ορθών πρακτικών, παρέχουν 

συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την 

προετοιμασία νομοθετικών προτάσεων και πρωτοβουλιών πολιτικής και βοηθούν τα κράτη 

μέλη να αντιμετωπίσουν τις βασικές προκλήσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και να εργαστούν με γνώμονα τις κοινές προτεραιότητες που έχουν 

συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ του 2016 και του 2017 

δραστηριοποιήθηκαν έξι ομάδες εργασίας ΕΚ 2020.  

η ομάδα εργασίας για τα σχολεία εξέτασε το ευρύτερο ζήτημα των σχολείων ως 

οργανισμών μάθησης που εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μάθησης. η οε 

παρέδωσε μια νέα δέσμη κατευθυντηρίων αρχών και σύγχρονων παραδειγμάτων 

πολιτικής όπου εξετάζεται η δυνατότητα βιώσιμων συστημικών μεταβολών, ιδίως στα 

εξής πεδία: διασφάλιση της ποιότητας· συνέχεια και μεταβάσεις στην εξέλιξη των 

μαθητών· εκπαιδευτικοί και σχολικοί ηγέτες· και, δίκτυα στη σχολική εκπαίδευση.  

η Ομάδα εργασίας για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

συνέχισε να εργάζεται με βάση τις προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν στο 

«θεματολόγιο για τον εκσυγχρονισμό»
1
 του 2011 και στο «νέο θεματολόγιο για τη-ν 

τριτοβάθμια εκπαίδευση» του 2017.
2
  μεγάλο μέρος των εργασιών επικεντρωνόταν στην 

ισότητα, την ποιότητα και τη συνάφεια της διδασκαλίας και της μάθησης· στην 

περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία· και στη χρηματοδότηση, τη διακυβέρνηση και 

την κουλτούρα ποιότητας. τα δύο αποτελέσματα της ομάδας συνίστανται σε μια 

διαδικτυακή «συλλογή πολιτικών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση» και σε συμπεράσματα 

πολιτικής από τις δραστηριότητες ομότιμης μάθησης που διενήργησε.   

η ομάδα εργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κατέληξε σε 

δώδεκα προτεινόμενα πολιτικά μέτρα τα οποία εξετάζουν τέσσερα ζητήματα: (i) τον 

καθορισμό των ρόλων και των αρμοδιοτήτων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στα 

συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (εεκ)· (ii) την ενίσχυση της 

επαγγελματικής εξέλιξης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών· (iii) την προετοιμασία 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών έναντι βασικών προκλήσεων και· (iv) την ενθάρρυνση 

της συνεργασίας με στόχο τη στήριξη του έργου εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών. 

η οε εκπόνησε επίσης ένα κινούμενο σχέδιο και ένα ενημερωτικό γράφημα για να 

προωθήσει το έργο της.  

η ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση ενηλίκων, βασιζόμενη σε δραστηριότητες 

ομότιμης μάθησης, ανέπτυξε βασικά μηνύματα και συστάσεις πολιτικής με σκοπό την 

ενίσχυση των δεξιοτήτων βασικού και μέσου επιπέδου. η οε κατάρτισε επίσης ένα 

ευρετήριο εθνικών πολιτικών για την εκπαίδευση ενηλίκων στον χώρο εργασίας, όπου 

συγκεντρώνονται συγκρίσιμες πληροφορίες σε επίπεδο χωρών και προσδιορίζονται 

                                                 

1 Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ – COM (2011)567 

 

2 Ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση – COM(2017)247 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aef0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2017:164:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2017:164:FIN
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ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις πολιτικής ανά χώρα. 

η ομάδα εργασίας για τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες αφιέρωσε μεγάλο 

μέρος των εργασιών της στις ψηφιακές παιδαγωγικές μεθόδους, σε μια ολιστική 

προσέγγιση στην ψηφιοποίηση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

στην ψηφιακή εκπαίδευση και στις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών. οι 

δραστηριότητές της τροφοδότησαν επίσης τις εν εξελίξει εργασίες που σχετίζονται με το 

selfie, το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και το συνέδριο «educate to 

create:  from digital consumers to digital creators» («εκπαίδευση με σκοπό τη 

δημιουργία: από τους ψηφιακούς καταναλωτές στους ψηφιακούς δημιουργούς») που 

διοργάνωσε η βουλγαρική προεδρία του συμβουλίου της ευρωπαϊκής ένωσης.  

 

η ομάδα εργασίας για την προώθηση της συμμετοχής στα κοινά και τις κοινές 

αξίες της ελευθερίας, της ανοχής και της εξάλειψης των διακρίσεων μέσω της 

παιδείας επικεντρώθηκε στα τέσσερα θέματα της διακήρυξης του παρισιού του 2015 

(ήτοι κριτική σκέψη και παιδεία στα μέσα, κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που 

σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, εκπαίδευση των μειονεκτούντων μαθητών και 

διαπολιτισμικός διάλογος).  συνέβαλε στην εκπόνηση μιας διαδικτυακής συλλογής 

ορθών πρακτικών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και βασικών στοιχείων για ένα 

πλαίσιο πολιτικής, ενώ η εμπειρογνωμοσύνη της τροφοδότησε απευθείας τη σύσταση 

του συμβουλίου του 2018 για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς 

αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας. 
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Στόχος αυτής της ομάδας εργασίας (ΟΕ) είναι να συνδράμει τις χώρες στη βελτίωση της 

σχολικής εκπαίδευσης προωθώντας την ανάπτυξη πολιτικής μέσω της ομότιμης 
μάθησης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. 

Στα βασικά θέματα που κάλυψε η ΟΕ περιλαμβάνονται: 

- Η διακυβέρνηση της σχολικής εκπαίδευσης και ο τρόπος με τον οποίο τα 

συστήματα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές προκλήσεις της ποιότητας 

και της ισότητας, προκειμένου να επιτύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

για όλους τους νέους· 

- Η προώθηση της έννοιας των σχολείων ως οργανισμών μάθησης στο 

πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης ως ολοκληρωμένου συστήματος 

μάθησης που εδράζεται στην πεποίθηση ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής και 

άλλοι ενδιαφερόμενοι έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ 

τους για την επίτευξη κοινών στόχων και να επιφέρουν θετικές αλλαγές βάσει 

στοιχείων, προβληματισμού, κοινής πρακτικής και μέσα από τη διασφάλιση μιας 

κληρονομιάς για τη μεταρρύθμιση των πολιτικών. 

Τα κυριότερα αποτελέσματα της ΟΕ ήταν:  

- μια νέα δέσμη κατευθυντηρίων αρχών και σύγχρονων παραδειγμάτων πολιτικής 

όπου εξετάζεται η δυνατότητα βιώσιμων συστημικών μεταβολών, ιδίως στα εξής 

πεδία: διασφάλιση της ποιότητας· συνέχεια και μεταβάσεις στην εξέλιξη 

των μαθητών· εκπαιδευτικοί και σχολικοί ηγέτες· και δίκτυα στη σχολική 

εκπαίδευση.  

 

Αναλυτικότερα 

Προώθηση υψηλότερης ποιότητας μέσω της βιώσιμης καινοτομίας και της 

ένταξης 

Το 2017, οι Ευρωπαίοι υπουργοί παιδείας υπογράμμισαν την ανάγκη για σύγχρονες 

προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, τη μάθηση και τη διακυβέρνηση σχολικών εκπαιδευτικών 

συστημάτων, ώστε να βοηθήσουν τα σχολεία να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες 

εκπαιδευτικές απαιτήσεις των μαθητών, της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Στην 

ομάδα εργασίας ΕΚ2020 για τα σχολεία (2016-18) ανατέθηκε η εντολή να αναπτύξει ιδέες 

και να ανταλλάξει πολιτικές και πρακτικές από χώρες της ΕΕ, οι οποίες βοηθούν στην 

αντιμετώπιση προκλήσεων στη σχολική εκπαίδευση προάγοντας υψηλότερη ποιότητα μέσα 

από τη βιώσιμη καινοτομία και την ένταξη. 

Στόχος της ΟΕ είναι να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της 

σχολικής εκπαίδευση να επιτύχει συστημική και αειφόρο αλλαγή. Παρουσιάζει μια 

προοπτική για σχολικά εκπαιδευτικά συστήματα ικανά να συμβάλλουν στον καθορισμό 
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κοινών αξιών στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. Η διαδικασία ομότιμης 

μάθησης που αποτέλεσε τη βάση των εργασιών καθιστά την προοπτική αυτή κατάλληλη 

για όλες τις χώρες και προσαρμόσιμη σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα, αναγνωρίζοντας 

παράλληλα την ποικιλομορφία και την υψηλή πολυπλοκότητά τους.  

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε τέσσερα βασικά πεδία διακυβέρνησης (όπως περιγράφεται 

στις θεματικές εκθέσεις στις σελίδες που ακολουθούν) και προδιαγράφουν κατευθυντήριες 

αρχές για την ανάπτυξη πολιτικών σε ένα πλαίσιο πρόσφατων ερευνών και 

μεταβαλλόμενων περιβαλλόντων για τη σχολική εκπαίδευση. Όλα αυτά διευκρινίζονται 

περαιτέρω με συγκεκριμένα παραδείγματα από χώρες, ώστε να εξεταστεί με κριτικό τρόπο 

ο τρόπος εφαρμογής των διαφορετικών προσεγγίσεων στην πράξη και τα αποτελέσματα 

που παράχθηκαν.  

Οι κύριες ιδέες συνοψίζονται σε μια τελική έκθεση με τίτλο European ideas for better 

learning: the governance of school education systems, (Ευρωπαϊκές ιδέες για 

καλύτερη μάθηση: η διακυβέρνηση των σχολικών εκπαιδευτικών συστημάτων), όπου 

περιγράφεται μια ευρεία προσέγγιση στη διακυβέρνηση την οποία θα πρέπει να επιδιώκουν 

τα σχολικά εκπαιδευτικά συστήματα. Επίσης, αναλύεται περαιτέρω η έννοια των σχολείων 

ως οργανισμών μάθησης στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης ως ολοκληρωμένου 

συστήματος μάθησης. Αυτή η ερμηνεία της διακυβέρνησης, καθώς και οι προκλήσεις και 

ευκαιρίες που αυτή συνεπάγεται, εκφράζονται στα κατωτέρω σημεία που οι φορείς 

χάραξης πολιτικής καλούνται να λάβουν υπόψη. 

 

Βασικά μηνύματα πολιτικής 

 Ένα σαφές όραμα για ποιότητα στην εκπαίδευση με κοινές αξίες που αφορούν το 

σχολείο, τον εκπαιδευτικό και την ανάπτυξη των μαθητών· 

 Μια προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων με επίκεντρο τον μαθητή, ώστε να 

δημιουργούνται ουσιαστικές εμπειρίες μάθησης και περιβάλλοντα που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού ως συνόλου· 

 Συνεργατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες ενέχουν την εμπιστοσύνη και 

τον υποστηριζόμενο διάλογο μεταξύ ποικίλων ενδιαφερομένων από όλα τα επίπεδα του 

συστήματος και καλλιεργούν μια αίσθηση ιδιοκτησίας, υπευθυνότητας και 

λογοδοσίας· 

 Ανάπτυξη σχολείων ως οργανισμών μάθησης που στηρίζουν την αποτελεσματική 

λήψη αποφάσεων και αποτελούν πλαίσια για μια διαδικασία αναζήτησης και συνεχούς 

εξέλιξης σε τοπικό επίπεδο· 

 Πολιτικές που παρέχουν στήριξη σε ιδιαίτερα ικανές και έμπιστες επαγγελματικές 

κοινότητες και παράλληλα αναγνωρίζουν τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές 

σχολείων ως βασικούς φορείς αλλαγής, προάγουν την κοινή ηγεσία, συνεργασία και 

καινοτομία, και επενδύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων η οποία θα κινητοποιεί τη 

συνεχή εξέλιξή τους, ώστε να διασφαλίζεται διδασκαλία και μάθηση υψηλής 

ποιότητας· 

 Δημιουργία και χρήση διαφορετικών τύπων δεδομένων σε διάφορα μέρη του 

συστήματος, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στον καλύτερο εντοπισμό δυνατών 

σημείων και τομέων που χρήζουν βελτίωσης· 
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 Χάραξη έγκαιρων πολιτικών, υπό την έννοια ότι ανταποκρίνονται άμεσα στις 

εξελισσόμενες ανάγκες του συστήματος, με επικεντρωμένες διαδικασίες υλοποίησης 

επαρκούς διάρκειας και με συνέπεια προς άλλες τρέχουσες πολιτικές, για διατηρήσιμη 

και ανανεώσιμη αλλαγή. 

Η τελική έκθεση συγκεντρώνει επίσης τέσσερις θεματικές εκθέσεις στα εξής πεδία:  

1. Διασφάλιση ποιότητας της σχολικής ανάπτυξης: τρόποι βελτίωσης της 

αλληλεπίδρασης εσωτερικών και εξωτερικών μηχανισμών (ήτοι εργαλείων και 

διαδικασιών) των σχολείων  

2. Συνέχεια και μεταβάσεις στην εξέλιξη των μαθητών· τρόποι διασφάλισης τόσο 

επαρκώς ευέλικτων μαθησιακών μονοπατιών όσο και συνθηκών για την παροχή 

κατάλληλης καθοδήγησης και στήριξης 

3. Εκπαιδευτικοί και σχολικοί ηγέτες σε σχολεία ως οργανισμούς μάθησης: 

πολιτικές που προάγουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία, την αυτονομία και τη 

διαμοιραζόμενη ηγεσία των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των επαγγελματικών μαθησιακών 

κοινοτήτων 

4. Δίκτυα για τη μάθηση και την ανάπτυξη σε όλη την έκταση των σχολικών 

εκπαιδευτικών συστημάτων: βαθύτερη κατανόηση του σκοπού και της φύσης των 

δικτύων για καινοτομία και υλοποίηση και συμμετοχή πολυεπίπεδων ομάδων 

ενδιαφερομένων 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Το σύνολο των αποτελεσμάτων, καθώς και ένα σύντομο βίντεο, διατίθενται στη διεύθυνση 

–  

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/resources/governance-of-school-edu.htm 

 

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/resources/governance-of-school-edu.htm
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας (ΟΕ) είναι η συνέχιση και επανεξέταση των 

προτεραιοτήτων που προσδιορίστηκαν στο «Θεματολόγιο για τον εκσυγχρονισμό»3 του 

2011 και στο «Νέο θεματολόγιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση του 2017».4   Τα 

θέματα που εξετάζει η ομάδα εργασίας συνάδουν με την αρχική εντολή που της 

δόθηκε. Η ανακοίνωση για το νέο θεματολόγιο της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

και η σύσταση του Συμβουλίου για την παρακολούθηση των αποφοίτων5 αποτυπώνουν 

τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της ΟΕ και των προκατόχων της από το 2012.  

Στα βασικά θέματα που κάλυψε η ΟΕ περιλαμβάνονται: 

 Ισότητα, ποιότητα και καταλληλότητα της διδασκαλίας και της μάθησης 

 Περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία 

 Χρηματοδότηση, διακυβέρνηση και καλλιέργεια της ποιότητας. 

Τα κυριότερα αποτελέσματα της ΟΕ ήταν:  

 Μια διαδικτυακή «Συλλογή πολιτικών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση» όπου 

επισημαίνεται η πρόοδος στα εθνικά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 Συμπεράσματα πολιτικής των δραστηριοτήτων ομότιμης μάθησης 

Αναλυτικότερα 

Ισότητα, ποιότητα και καταλληλότητα μάθησης και διδασκαλίας 

Στο πλαίσιο των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται στην κοινωνία και στον κόσμο της 

εργασίας, η ΟΕ επικεντρώθηκε στην ισότητα, την ποιότητα και την καταλληλότητα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της μάθησης και διδασκαλίας και των 

συνόλων δεξιοτήτων που χρειάζονται οι φοιτητές. Συνεχίζοντας της παλαιότερες εργασίες 

της, η ΟΕ διερεύνησε ένα εύρος πτυχών της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Η ΟΕ επεσήμανε ότι τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να προσαρμοστούν 

στη νέα πραγματικότητα και να ενθαρρύνουν τις χώρες και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να προετοιμάζουν τους φοιτητές για μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας και για 

ενεργή συμμετοχή στα κοινά σε πιο ποικιλόμορφες, κινητικές, ψηφιακές και παγκόσμιες 

κοινωνίες, στις οποίες υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αποφοίτους με δεξιότητες σχήματος Τ, 

οι οποίοι διαθέτουν εις βάθος γνώσεις στον τομέα τους αλλά και εγκάρσιες δεξιότητες.  

 

Βασικά μηνύματα πολιτικής 

- Τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να διασφαλίζουν ότι το σώμα φοιτητών 

που εισέρχεται, συμμετέχει και ολοκληρώνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτυπώνει την 

ποικιλομορφία και την ανάμειξη των κοινωνικών τάξεων του συνολικού πληθυσμού, 

περιλαμβανομένων των νεοαφιχθέντων μεταναστών. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την 

                                                 

3 Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ – COM (2011)567 

4 Ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση – COM(2017)247 
5  Σύσταση του Συμβουλίου για την παρακολούθηση των αποφοίτων – COM (2017) 249 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0030&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2017:164:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0249
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ανάγκη για συνεργασία σε όλη την έκταση του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και με 

εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς.  

- Οι πολιτικές εγγραφής πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες σε μαθητές από διαφορετικά 

πλαίσια. Οι αρχές μπορούν να συνδράμουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

ενσωμάτωση της ισότιμης πρόσβασης (διαδρομές, εναλλακτικές οδοί πρόσβασης και 

τοπικές συμπράξεις) μέσα από την ανάπτυξη στρατηγικών, την παροχή κινήτρων, την 

παρακολούθηση της προόδου και την εκτίμηση των επιπτώσεων.  

- Η ακαδημαϊκή, κοινωνική και οικονομική στήριξη, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση 

της προόδου των φοιτητών και την εποικοδομητική έγκαιρη παρέμβαση είναι μείζονος 

σημασίας για την ενίσχυση της ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

- Οι επιτυχημένες στρατηγικές εστιάζουν στη μάθηση με επίκεντρο τον μαθητή και στην 

ενίσχυση των φοιτητικών εμπειριών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα από τη 

σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον εξωτερικό κόσμο, ώστε να προκύπτουν 

ενεργοί πολίτες.  

- Η παροχή δυνατότητας στους εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν τις παιδαγωγικές 

δεξιότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και η ενίσχυση της ισότιμης 

αναγνώρισης έρευνας και διδασκαλίας είναι μείζονος σημασίας για τη βελτίωση της 

μάθησης και της διδασκαλίας. Η αναγνώριση και η επιβράβευση της ποιοτικής διδασκαλίας 

απαιτεί μεταρρυθμίσεις στον φόρτο εργασίας και την κατανομή του χρόνου, στα 

συστήματα επιβράβευσης και την τυπική αναγνώριση της σημασίας της διδασκαλίας.  

 

Περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία 

Στο πλαίσιο των συνεχώς αυξανόμενων προσδοκιών τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και 

να αποδείξουν τη συνολική αξία, τη συνεισφορά και τα οφέλη τους για την οικονομία και 

την κοινωνία, η ΟΕ διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο τα ιδρύματα μπορούν να 

διαδραματίσουν τον αναπτυξιακό και καινοτόμο ρόλο τους σε διάφορα επίπεδα και με 

διάφορους τρόπους ανάλογα με το τοπικό ή εθνικό πλαίσιο, το πλαίσιο πολιτικών, τη 

θεσμική ικανότητα και την ηγεσία. Αξιοποιώντας την έξυπνη εξειδίκευση και άλλες 

συναφείς πολιτικές και χρηματοδοτικούς πόρους, οι αρχές μπορούν να ενθαρρύνουν τα 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους ενδιαφερόμενους φορείς να προσδιορίσουν 

κοινές προτεραιότητες και να εργαστούν με άξονα τις προτεραιότητες αυτές, 

ευθυγραμμίζοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία με την παροχή εκπαίδευσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι ευκαιρίες της περιφέρειάς τους.  

 

Βασικά μηνύματα πολιτικής 

- Προκειμένου τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) και οι περιφέρειές τους να 

καταστούν παγκοσμίως ανταγωνιστικά, είναι αναγκαία η στήριξη της τοπικής και 

περιφερειακής καινοτομίας μέσα από τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, δημόσιων αρχών, τοπικών επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών.  

- Οι αρχές μπορούν να ενισχύουν τη μακροχρόνια δέσμευση και την αίσθηση κυριότητας 

των ΙΤΕ όσον αφορά την περιφερειακή δέσμευση, ενθαρρύνοντας τη συνεισφορά των ΙΤΕ 

στον σχεδιασμό και την υλοποίηση περιφερειακών και αστικών στρατηγικών, με τη χρήση 

ποικίλων εργαλείων, όπως συμφωνίες επιδόσεων.  

- Προκειμένου να υπάρχει συστημική προσέγγιση, η ανάπτυξη ενός κυρίαρχου οράματος 

και μιας στρατηγικής για τον ρόλο των ΙΤΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία 

μπορεί να διασφαλίσει τη συνέπεια μεταξύ εθνικών κυβερνητικών τομέων (εκπαίδευση, 

περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία, βιομηχανία, περιφερειακή ανάπτυξη) μέσα από τον 

συντονισμό προτεραιοτήτων, πόρων και στρατηγικών στην περιφερειακή ανάπτυξη και 

καινοτομία.  
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- Η κινητικότητα μεταξύ ΙΤΕ και εργοδοτών (σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, κοινωνία των 

πολιτών) συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο ανταλλαγής γνώσεων και καινοτομίας με τη 

βιομηχανία και άλλους οργανισμούς και μπορεί να εμπλέκει άτομα σε όλα τα επίπεδα. Οι 

σύνδεσμοι βιομηχανιών και τα εμπορικά επιμελητήρια μπορούν να συμβάλλουν στη 

διατύπωση των αναγκών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που κυριαρχούν στις 

περισσότερες περιφερειακές οικονομίες. 

- Η αξιοποίηση της πόλης/της περιφέρειας ως εργαστήριο για την εμπλοκή φοιτητικών 

κοινοτήτων και για τη μάθηση με βάση την εργασία μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της ενεργής συμμετοχή στα κοινά και σε άλλες δεξιότητες του 21ου αιώνα, στην 

ενσωμάτωση φοιτητών στην τοπική κοινότητα, στην αντιμετώπιση πραγματικών 

κοινοτικών προβλημάτων και να βοηθήσει το ίδρυμα να προσδιορίσει και να αναγνωρίσει 

τη δέσμευση της φοιτητικής κοινότητας. 

 

Βιώσιμη επένδυση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και διακυβέρνηση και στην 

κουλτούρα ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Σύμφωνα με το νέο θεματολόγιο της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ΟΕ διερεύνησε 

την πρόοδο όσον αφορά την κουλτούρα ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

αναγνώρισε την ανάγκη να κλείσουν τέσσερα χάσματα: το χάσμα και η αναντιστοιχία 

ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση δεξιοτήτων, το χάσμα των ευκαιριών στην 

πρόσβαση και ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το χάσμα της καινοτομίας και 

ανάπτυξης μεταξύ περιφερειών, και το χάσμα στη χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση 

των ΙΤΕ. Η ΟΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αρχές και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης πρέπει να ενισχύσουν την κουλτούρα ποιότητας πέραν των τυποποιημένων 

μέτρων διασφάλισης της ποιότητας, και να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των 

πολιτικών σε εθνικό και θεσμικό επίπεδο, περιλαμβανομένων των κινήτρων, της 

χρηματοδότησης, της ρύθμισης και άλλων πολιτικών.  

Βασικά μηνύματα πολιτικής 

- Ενώ η βελτίωση της ποιότητας και η κουλτούρα ποιότητας αποτελούν ευθύνη του 

ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κοινότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 

αρχές μπορούν να ενισχύουν την κουλτούρα ποιότητας με τη χρήση μέσων όπως 

συμφωνίες επιδόσεων και χρηματοδότηση βάσει των επιδόσεων. Φειδωλά αλλά 

καλοσχεδιασμένα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στις μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως σημαντικοί 

διευκολυντικοί παράγοντες, σε συνδυασμό με χρηματοδότηση και διακυβέρνηση.  

- Οι αρχές μπορούν να ενθαρρύνουν τα ιδρύματα να ακολουθήσουν στρατηγική 

προσέγγιση στην κουλτούρα ποιότητας μέσα από τη χορηγία ενός εθνικού φόρουμ για 

έναν συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ κυβέρνησης, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

ενδιαφερόμενων μερών.  

- Από την εμπειρία των ιδρυμάτων καταδεικνύεται η ανάγκη για εξισορρόπηση ανάμεσα 

στη λογοδοσία και τη θεσμική αυτονομία, μέσα από τη διατήρηση της υποχρέωσης 

υποβολής εκθέσεων στο ελάχιστο αναγκαίο, τη χρήση μηχανισμών υποβολής εκθέσεων 

που λαμβάνουν υπόψη τις εξελισσόμενες ανάγκες των ιδρυμάτων, και την αποφυγή της 

παρακολούθησης αποκλειστικά σε σχέση με δείκτες που είναι αναδρομικοί από τη φύση 

τους και υπολογίζουν περισσότερο τις παλαιότερες επιδόσεις και λιγότερο τις δυνατότητες 

του ιδρύματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Ο νέος χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Σύσταση του Συμβουλίου για την παρακολούθηση των αποφοίτων 

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/about-higher-education-policy_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0249
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΕΚ): 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

Στόχος της ομάδας εργασίας (ΟΕ) είναι η παροχή κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής 

ώστε να συνδράμει τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη στον 

σχεδιασμό πολιτικών και πρακτικών που παρέχουν σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές 

τη δυνατότητα να αξιοποιούν στο έπακρον τις ικανότητές τους και να συμβάλλουν στη 

βελτίωση των προγραμμάτων μαθητείας και της μάθησης στον χώρο εργασίας. 

Στα βασικά θέματα που κάλυψε η ΟΕ περιλαμβάνονται: 

 Προσδιορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών 

στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 

 Ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών 

 Προετοιμασία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών έναντι βασικών προκλήσεων 

 Ενθάρρυνση της συνεργασίας με στόχο τη στήριξη του έργου εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευτών 

Τα κυριότερα αποτελέσματα της ΟΕ ήταν:  

 Ένα διαδικτυακό έγγραφο το οποίο παρουσιάζει δώδεκα προτεινόμενα πολιτικά 

μέτρα ταξινομημένα σε τέσσερις κατηγορίες επικεντρωμένες στον τρόπο παροχής 

στήριξης σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές αναφορικά με τη μάθηση στον χώρο 

εργασίας (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)  

 Ένα κινούμενο σχέδιο που προάγει το έργο της ΟΕ στην ΕΕΚ 

 Ένα ενημερωτικό γράφημα μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες (σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή) 

 

Αναλυτικότερα 

Μάθηση στον χώρο εργασίας και συνεχής επαγγελματική εξέλιξη 

Το πλαίσιο που σχετίζεται με τη σημασία της μάθησης στον χώρο εργασίας και της 

συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης συμφωνήθηκε το 2015 από τους Ευρωπαίους 

υπουργούς παιδείας στα «Συμπεράσματα της Ρίγας» για την Επαγγελματική Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση ΕΕΚ. Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν επίσης τους «μεσοπρόθεσμους 

στόχους» (ήτοι για την περίοδο 2015-2020), δύο εκ των οποίων έχουν ιδιαίτερη συνάφεια 

με το αντικείμενο της συγκεκριμένης ΟΕ: 

«Με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τίτλων κατάρτισης υψηλής ποιότητας και 

σχετικών με την αγορά εργασίας, που να στηρίζονται στην προσέγγιση με βάση τα 

μαθησιακά αποτελέσματα: 

1. Προώθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας, σε όλες τις μορφές της, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα μαθητείας, με τη συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων, των επιχειρήσεων, των επιμελητηρίων και των παρόχων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και με την προώθηση 

της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας· 
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Για την υποστήριξη της επιτυχημένης υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και για 

την ενίσχυση της συνολικής ποιότητας και αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ: 

2. Καθιέρωση συστηματικών προσεγγίσεων και δυνατοτήτων για την αρχική και τη 

συνεχή επαγγελματική εξέλιξη εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και καθοδηγητών 

ΕΕΚ σε σχολικά και εργασιακά περιβάλλοντα.» 

Γενικός σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές 

μπορούν να συμβάλλουν στον εφοδιασμό των μαθητών με τις απαιτούμενες για την 

απασχόληση δεξιότητες και συμπεριφορές, σύμφωνα με τις εκσυγχρονιστικές προσπάθειες 

που περιλαμβάνονται στο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη».  

Το τελικό έγγραφο της ΟΕ για την περίοδο 2016-2018 βασίζεται στις εργασίες της 

προηγούμενης ομάδας εργασίας για την ΕΕΚ (2014-2016), η οποία προσδιόρισε 20 

κατευθυντήριες αρχές για υψηλών επιδόσεων προγράμματα μαθητείας και για τη μάθηση 

στον χώρο εργασίας. Η ομάδα εξέτασε τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές από την 

προοπτική των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών. 

 

Βασικά μηνύματα πολιτικής 

 

- Καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών 

στα συστήματα ΕΕΚ και ανάγκη για διασαφήνιση των ρόλων εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευτών, και του τρόπου με τον οποίο οι ρόλοι τους θα πρέπει να 

ενσωματωθούν στα κανονιστικά πλαίσια. 

- Ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών και 

ανάδειξη της σημασίας της δημιουργίας κινήτρων με στόχο τη διασφάλιση της 

επένδυσης στην επαγγελματική εξέλιξή τους, λαμβανομένων υπόψη των 

διαφορετικών αναγκών έκαστου ρόλου. 

- Προετοιμασία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών έναντι βασικών προκλήσεων 

και εξέταση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να βοηθηθούν, ούτως ώστε να 

ανταποκρίνονται στους πολλαπλούς ρόλους τους πέραν της διδασκαλίας και της 

κατάρτισης (ήτοι σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών, την αξιολόγηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, την υποστήριξη 

μειονεκτούντων μαθητών και την καθοδήγηση των μαθητευομένων σε περαιτέρω 

ευκαιρίες). 

- Ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο την υποστήριξη του έργου εκπαιδευτικών 

και εκπαιδευτών, στο οποίο θα πρέπει να αποτυπώνεται η ύπαρξη συνεργασίας 

μεταξύ όλων των επιπέδων των συστημάτων ΕΕΚ μέσα από την άντληση 

διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης και πόρων. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

«Teachers and Trainers Matter. How to support them in high-performance 

apprenticeships and work-based learning» («Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές έχουν 

σημασία: τρόποι στήριξής τους σε υψηλών επιδόσεων προγράμματα μαθητείας και στη 

μάθηση στον χώρο εργασίας»). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8131&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8131&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8131&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8131&furtherPubs=yes
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας (ΟΕ) είναι η καθοδήγηση σε επίπεδο 

πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων για την προώθηση καλύτερων και καταλληλότερων 

δεξιοτήτων για όλους. 

Στα βασικά θέματα που κάλυψε η ΟΕ περιλαμβάνονται: 

 Ενήλικες με χαμηλές βασικές δεξιότητες -  Στην κατηγορία αυτή μπορεί να 

περιλαμβάνονται εργαζόμενοι με υψηλές δεξιότητες στο επάγγελμά τους, οι 

οποίοι όμως υπολείπονται σε βασικές γνώσεις αλφαβητισμού, αριθμητισμού και 

ψηφιακών δεξιοτήτων, γεγονός που περιορίζει τις ευκαιρίες τους για συμμετοχή 

σε μάθηση παρεχόμενη στον χώρο εργασίας και αλλού·  

 Ενήλικες με δεξιότητες μέσου επιπέδου - Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

ενήλικες που πρέπει να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μεταβαλλόμενων προφίλ απασχόλησης στον 

σύγχρονο εργασιακό βίο, ενώ μπορεί να περιλαμβάνονται ενήλικες με ψηφιακές 

ή οργανωτικές δεξιότητες χαμηλού επιπέδου, οι οποίες αναχαιτίζουν τις 

ευκαιρίες τους για εξέλιξη στην απασχόληση και για επίτευξη υψηλότερου 

εισοδήματος. 

Τα κυριότερα αποτελέσματα της ΟΕ ήταν:  

 Ευρετήριο εθνικών πολιτικών για την εκπαίδευση ενηλίκων στον χώρο 

εργασίας, όπου συγκεντρώνονται συγκρίσιμες πληροφορίες για την εκπαίδευση 

ενηλίκων στον χώρο εργασίας σε επίπεδο χωρών και εντοπίζονται 

ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις πολιτικής ανά χώρα. Το πλαίσιο πολιτικής 

περιγράφεται από άποψη διαθεσιμότητας των πληροφοριών, πλαισίων πολιτικής, 

θεσμικών πλαισίων και περιγραφών πολιτικών και προγραμμάτων· 

 Εκθέσεις που καλύπτουν τρεις δραστηριότητες ομότιμης μάθησης, οι 

οποίες αποσκοπούσαν στη σύγκριση μεταξύ πολιτικών ορισμένων χωρών 

αναφορικά με την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων (αλφαβητισμός, αριθμητισμός, 

ψηφιακές δεξιότητες) στον χώρο εργασίας· πολιτικών που σχετίζονται με την 

απόκτηση δεξιοτήτων μεσαίου επιπέδου για ενήλικες στον χώρο εργασίας· και 

πολιτικών που διασφαλίζουν ότι η μάθηση στον χώρο εργασίας παρέχει τις 

δεξιότητες που χρειάζονται εργοδότες και εργαζόμενοι· 

 Τελική έκθεση της ομάδας εργασίας, όπου συνδυάζονται ορθές πρακτικές 

πολιτικής από ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο την παρακίνηση των 

ενδιαφερόμενων φορέων να συμβάλλουν στην υποστήριξη της μάθησης στον 

χώρο εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Αναλυτικότερα 

Το μέλλον της εργασίας και οι ορθές δεξιότητες 
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«Με τη ραγδαία μεταβολή των τύπων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, 

οι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να υιοθετήσουν τη διά βίου μάθηση, προκειμένου να 

επιτύχουν ικανοποιητικές και αποδοτικές σταδιοδρομίες.»6   

Στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, η κάθε χώρα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το 

εργατικό δυναμικό της διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες για την αγορά 

εργασίας· προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του, ο κάθε εργοδότης 

πρέπει να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό που απασχολεί διαθέτει τον κατάλληλο 

συνδυασμό δεξιοτήτων. Τέλος, ο κάθε ενήλικος πρέπει να εξακολουθήσει να αναβαθμίζει 

και να επεκτείνει τις δεξιότητές του για να διατηρεί την απασχολησιμότητά του και να 

παίζει τον ρόλο που του αναλογεί στην κοινωνία. 

Η συνεισφορά της εκπαίδευσης ενηλίκων στον χώρο εργασίας μπορεί να είναι 

σημαντική διότι: 

1. παρέχει στους ενήλικες έναν προσβάσιμο και ελκυστικό τρόπο να συντηρήσουν και να 

αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζήσουν, τόσο 

στον χώρο εργασίας όσο και στο σπίτι τους· 

2. αποτελεί ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό εργαλείο στα χέρια των εργοδοτών, έτσι 

ώστε οι εργαζόμενοι να αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους, να είναι ικανοποιημένοι και 

να επιθυμούν έτσι να παραμένουν στην εργασία τους, καθώς και για να αυξάνουν την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής τους· 

3. αποτελεί έναν οικονομικά αποδοτικό και στοχευμένο τρόπο που έχουν τα κράτη μέλη 

για να προωθούν την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό, να 

διατηρούν την ανταγωνιστικότητα και τα ποσοστά απασχόλησής τους και για να 

αυξάνουν το γενικότερο επίπεδο των δεξιοτήτων· 

4. στηρίζει την κοινωνική και οικονομική (επαν)ένταξη ευάλωτων ομάδων, την εξάλειψη 

των αποκλεισμών, την κοινωνική συνοχή και ισότητα·  

5. ικανοποιεί την ανάγκη μεγαλύτερης προσαρμοστικότητας εκ μέρους των ατόμων, των 

εργοδοτών και της κοινωνίας ώστε να προετοιμαστούν για τις μελλοντικές ανάγκες σε 

δεξιότητες και να περιορίσουν τις αναμενόμενες ελλείψεις δεξιοτήτων· 

6. βελτιώνει την απασχολησιμότητα των ενηλίκων κατά τη διάρκεια του βίου τους.  

 

Πώς μπορεί να ενθαρρυνθεί η εκπαίδευση ενηλίκων στον χώρο εργασίας; 

Η εκπαίδευση στον χώρο εργασίας μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική οδό για όλους 

τους ενήλικες ώστε να αποκτήσουν καταλληλότερες υψηλότερου επιπέδου 

δεξιότητες και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις νέες 

προκλήσεις που φέρνουν οι επικρατούσες τάσεις, όπως είναι ο αυτοματισμός, η 

ψηφιοποίηση και η παγκοσμιοποίηση. Καθώς οι ενήλικες δαπανούν μεγάλο μέρος του 

χρόνου τους στον χώρο εργασίας, ο τελευταίος είναι ένα σημαντικό μαθησιακό 

περιβάλλον· αποτελεί το μέρος στο οποίο αποκτούν όχι μόνο δεξιότητες σχετικές με την 

εργασία τους, αλλά και βασικές και εγκάρσιες ικανότητες που ενισχύουν την ικανότητά 

τους να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές στη σταδιοδρομία και τη ζωή τους.  

Δεν υπάρχει μία μοναδική συνταγή για την προώθησή της εκπαίδευσης των ενηλίκων στον 

χώρο εργασίας. Διέπεται από διαφορετικούς τύπους πολιτικής με διαφορετικούς στόχους. 

                                                 

6 Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ «Insight Report: Towards a Reskilling Revolution. A 

Future of Jobs for All» («Έκθεση επισκόπησης: Προς την επανάσταση της 

επανεξειδίκευσης. Μια μελλοντική θέση απασχόλησης για όλους»), 2018. 
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Το πλαίσιο μεταξύ των κρατών μελών είναι διαφορετικό: ο τρόπος καταμερισμού των 

ευθυνών μεταξύ των φορέων παροχής εκπαίδευσης, των εργοδοτών και των 

εργαζομένων, ή ο τρόπος χρηματοδότησης της εκπαίδευσης ενηλίκων διαφέρει. Επιπλέον, 

οι χώρες χαρακτηρίζονται από διαφορετικές ανάγκες: Η παροχή (μη τυπικής) εκπαίδευσης 

πρέπει να αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή στην απόκτηση ενός επίσημου 

τίτλου προσόντων; Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι με ειδικές ανάγκες σε 

δεξιότητες; Ή μήπως πάλι πρέπει να εξασφαλιστεί ευρύτερη πρόσβαση στην παροχή 

εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας;  

Λόγω αυτών των διαφορών, η ενίσχυση των δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης μπορεί να 

ακολουθήσει διαφορετικές οδούς, όπως την οδό των εργοδοτών, την οδό των φορέων 

παροχής κατάρτισης, ή απευθείας των εργαζομένων (μαθητών) ή μέσω σημείων έμμεσης 

πρόσβασης (π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθοδήγησης κ.λπ.). Η κάθε οδός 

συνεπάγεται έναν μοναδικό συνδυασμό μέσων πολιτικής που μπορεί να περιλαμβάνει τη 

θέσπιση υποχρεώσεων (όπως οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία) και 

κινήτρων (όπως οι επιδοτήσεις). Άλλα μέσα πολιτικής μπορεί να έχουν μη δεσμευτικό 

χαρακτήρα, όπως οι εκστρατείες επικοινωνίας και προώθησης, ή να συνίστανται σε πιο 

συγκεκριμένα μέτρα, όπως είναι οι μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας στους παρόχους 

κατάρτισης. Το μείγμα πολιτικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εθνικό πλαίσιο, τον 

τρόπο καταμερισμού των ευθυνών μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και τον 

ρόλο της κυβέρνησης όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. 

 

 

 

Βασικά μηνύματα πολιτικής 

Η εκπαίδευση των ενηλίκων στον χώρο εργασίας, η οποία έρχεται να δώσει 

απάντηση στις απαιτήσεις των ατόμων, των εργοδοτών και της κοινωνίας, πρέπει 

να αποτελέσει προτεραιότητα στη χάραξη πολιτικής. Προς τούτο απαιτούνται τα εξής:  

 σοβαρή μακρόχρονη δέσμευση από όλους τους ενδιαφερομένους·  

 δίκαια συστήματα συγχρηματοδότησης που να είναι βιώσιμα σε μακροπρόθεσμη 

βάση· 

 αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των ενδιαφερομένων· 

 αποτελεσματικά συστήματα για την προσαρμογή της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας ... 

 ... και στις ανάγκες των ενήλικων μαθητών· 

 κατάλληλοι μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας· και, 

 σαφείς μηχανισμοί διακυβέρνησης που να προβλέπουν τακτική παρακολούθηση και 

αξιολόγηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Promoting adult learning in the workplace («Προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων στον 

χώρο εργασίας») - Τελική έκθεση της ομάδας εργασίας για την εκπαίδευση ενηλίκων ΕΚ 

2020 για την περίοδο 2016-2018 

 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=8112&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=8112&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=8112&furtherPubs=yes
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας (ΟΕ) είναι να εξετάσει την ανάπτυξη των 

ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα και στάδια μάθησης 

εστιάζοντας στις δυνατότητες και τις προκλήσεις της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας 

στην εκπαίδευση. 

Στα βασικά θέματα που κάλυψε η ΟΕ περιλαμβάνονται: 

 Οι ψηφιακές παιδαγωγικές μέθοδοι 

 Η ολιστική προσέγγιση προς την ψηφιοποίηση στην εκπαίδευση  

 Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην ψηφιακή εκπαίδευση και οι ψηφιακές 

ικανότητες των εκπαιδευτικών 

Τα κυριότερα αποτελέσματα της ΟΕ ήταν:  

 Βασικά μηνύματα που παράγονται μετά από κάθε δραστηριότητα ομότιμης 

μάθησης για ένα συγκεκριμένο θέμα  

 Πρώτες συζητήσεις σχετικά με την έννοια του SELFIE (το εργαλείο αυτο-

αξιολόγησης για ψηφιακά ικανά σχολεία, που εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2017 και 

πρόκειται να δρομολογηθεί σε όλα τα κράτη μέλη το φθινόπωρο του 2018)  

 Συμβολή στο Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση το οποίο 

δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2018  

 Η ΟΕ συνέβαλε σημαντικά στο πλαίσιο για τις ψηφιακές δεξιότητες των 

εκπαιδευτών (DigCompEdu) προσδιορίζοντας πόσο σημαντικό είναι οι 

εκπαιδευτές να διαθέτουν ψηφιακές ικανότητες 

 Το συνέδριο 'Educate to Create: From Digital Consumers to Digital 

Creators' («Εκπαίδευση με στόχο τη δημιουργία: Από τους ψηφιακούς 

καταναλωτές στους ψηφιακούς δημιουργούς») που διοργάνωσε η Βουλγαρική 

Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το οποίο διοργανώθηκε στη 

Σόφια τον Απρίλιο του 2018) εμπνεύστηκε από τις εργασίες της ΟΕ 

Αναλυτικότερα 

Ενθαρρύνοντας τη χρήση ψηφιακών παιδαγωγικών μεθόδων 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ψηφιοποίησης και της ενσωμάτωσης των ψηφιακών 

εργαλείων στην εκπαίδευση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενθαρρύνονται οι ψηφιακές 

παιδαγωγικές μέθοδοι αντί της απλής χρήσης ψηφιακών εργαλείων στην τάξη. Οι 

επιτυχημένες στρατηγικές υπερβαίνουν το επίπεδο του ψηφιακού εξοπλισμού και 

επικεντρώνονται στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και στα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Αποφασιστικός παράγοντας κατά την επιλογή ψηφιακών τεχνολογιών και 

εργαλείων είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες της μάθησης. Ειδικότερα, οι επιτυχημένες 

στρατηγικές έχουν ως στόχο την ουσιαστική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες 

αντιμετωπίζονται ως μέσα καινοτομίας και ενίσχυσης της ποιοτικής εκπαίδευσης.  
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Βασικά μηνύματα πολιτικής 

- Η χρήση ψηφιακών συσκευών θα πρέπει να υποστηρίζει τη συνεργατική 

μάθηση, την ομότιμη μάθηση και την ανάδραση από ομοτίμους και να 

ενισχύει τις διαπροσωπικές και διαδικτυακές κοινωνικές δεξιότητες.  

- Πρέπει να συντελεστεί πρόοδος όσον αφορά την παρακολούθηση του 

αντικτύπου της ψηφιοποίησης στις εμπειρίες των φοιτητών ή στα μαθησιακά 

αποτελέσματα, επί παραδείγματι μέσω φοιτητικών ερευνών.  

- Η ψηφιακή αξιολόγηση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως οικονομικό και 

αποτελεσματικό εργαλείο διατύπωσης και βαθμολόγησης μιας αξιολόγησης, αλλά 

ως τρόπος μετάβασης από ένα πρόγραμμα σπουδών εστιασμένο στη γνώση σε ένα 

πρόγραμμα σπουδών εστιασμένο στις ικανότητες. Συνιστά καλή ευκαιρία για 

την εξατομίκευση και την ευελιξία της αξιολόγησης και παρέχει ένα ευρύ πεδίο 

εφαρμογής για τη διαμορφωτική αξιολόγηση.  

- Οι αποτελεσματικοί ψηφιακοί πόροι και τα ηλεκτρονικά εγχειρίδια δεν περιορίζονται 

στον μορφότυπο των παραδοσιακών εγχειριδίων, αλλά επιτρέπουν τη διαδραστική 

και εξατομικευμένη μάθηση, καθιστώντας εφικτή την εξατομίκευση και τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και οι δωρεάν 

πόροι επιτρέπουν σε φοιτητές από όλα τα κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα να 

έχουν εύκολη πρόσβαση σε υλικά.  

- Η μαθησιακή ανάλυση παρέχει σημαντικές δυνατότητες για βελτίωση της 

ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης. 

 

Προώθηση της ολιστικής και πολυμερούς προσέγγισης 

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας, η ολιστική και πολυμερής 

προσέγγιση έχει αναγνωριστεί ως βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της 

ψηφιακής εκπαίδευσης. Η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 

μερών είναι μείζονος σημασίας σε θεσμικό επίπεδο, καθώς εμπλέκει σχολικούς ηγέτες, 

εκπαιδευτικούς και φοιτητές στη δημιουργία ενός ψηφιακά ικανού ιδρύματος.  Η στενή 

συνεργασία είναι επίσης εξέχουσας σημασίας σε διαρθρωτικό επίπεδο, όπου η 

συνεργασία μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής, τοπικών και περιφερειακών αρχών, 

ιδιωτικού τομέα και ΜΚΟ αποφέρει οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία. Οι πολυμερείς 

συμπράξεις μπορούν να καταστούν ιδιαίτερα επιτυχημένες, καθώς διάφοροι εταίροι 

μπορούν να παρέχουν τις δικές τους δεξιότητες, εμπειρίες και γνώσεις δημιουργώντας 

ένα οικοσύστημα συμπράξεων.  

Βασικά μηνύματα πολιτικής 

- Σε θεσμικό επίπεδο, η υιοθέτηση μιας ολιστικής και συνολικής θεσμικής 

προσέγγισης στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και στην ανάπτυξη ψηφιακών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων είναι κρίσιμης σημασίας.  Υπάρχει μεγάλη ανάγκη 

στήριξης και δέσμευσης των σχολικών ηγετών, των εκπαιδευτικών, των φοιτητών, 

ώστε το κάθε ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό 

και να καταστεί πραγματικά ψηφιακό με ουσιαστικό τρόπο.  

- Οι βέλτιστες πρακτικές της ενσωμάτωσης ψηφιακών συσκευών στην εκπαίδευση 

συχνά απορρέουν από έναν συνδυασμό προσέγγισης από τη βάση προς την 

κορυφή και από την κορυφή προς τη βάση , όπου ολόκληρη η κοινότητα —

εκπαιδευτικές αρχές, εκπαιδευτικοί, σχολικοί ηγέτες, γονείς, φοιτητές— συμμετέχει 

από τα πρώτα στάδια. 

- Η συνεργασία μεταξύ τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης είναι μείζονος σημασίας, 

ενώ η ενθάρρυνση στενότερων δεσμών ευνοεί αμφότερους τους τύπους 
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εκπαίδευσης. Τα όρια μεταξύ των δύο είναι δυσδιάκριτα. Ένα σαφές παράδειγμα 

είναι τα μαθήματα κωδικοποίησης και υπολογιστικής σκέψης, που συχνά 

πραγματοποιούνται στον μεθοριακό χώρο μεταξύ τυπικών και άτυπων οργανισμών 

και, συνεπώς, καλύπτουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα φοιτητών και μαθητών 

σε σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες.   

- Το κλείσιμο του χάσματος των ψηφιακών δεξιοτήτων και η προώθηση των 

ψηφιακών ικανοτήτων είναι επωφελής για ολόκληρη την κοινωνία. Για τον σκοπό 

αυτό, απαιτείται ένα οικοσύστημα συμπράξεων μεταξύ τυπικών και άτυπων 

ομάδων από τον τομέα της εκπαίδευσης, των κυβερνήσεων, της βιομηχανίας, της 

κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής κοινότητας.  

- Η συνεργασία με τη βιομηχανία ενέχει εξίσου ευκαιρίες και προκλήσεις. 

Πράγματι, η βιομηχανία παρέχει υλικά και περιεχόμενο, αλλά ορισμένες 

επιχειρησιακές πρακτικές, όπως η προώθηση εμπορικών σημάτων, δεν είναι 

εφαρμοστέες στην εκπαίδευση και δεν θα πρέπει να παραβλέπονται. Η συνεργασία 

με τη βιομηχανία είναι επίσης εφικτή, λόγου χάρη, μέσω προγραμμάτων 

καθοδήγησης και τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας.  

- Ωστόσο, η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων εξακολουθεί να αποτελεί 

πρόκληση και απαιτείται περισσότερη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση.  

Η σπουδαιότητα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών 

Στο πλαίσιο των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό σημείο ενδιαφέροντος για την ομάδα εργασίας. Οι 

εκπαιδευτικοί είναι κινητήριος μοχλός της παιδαγωγικής αλλαγής και το φυσικό στοιχείο 

εστίασης κατά την εξέταση της διδασκαλίας με χρήση τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτικοί 

χρήζουν υποστήριξης και κατάρτισης αναφορικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που 

συνεπάγεται η ουσιαστική ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδασκαλία και 

τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται κατάρτιση τόσο στις ψηφιακές παιδαγωγικές 

μεθόδους όσο και σε συγκεκριμένες ψηφιακές ικανότητες.  

Βασικά μηνύματα πολιτικής 

 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποστηρίζονται στην ανάπτυξη ψηφιακών 

ικανοτήτων στο πλαίσιο τόσο της αρχικής κατάρτισης όσο και της συνεχούς 

επαγγελματικής εξέλιξης.  

 Τα ψηφιακά εργαλεία και οι νέες παιδαγωγικές μέθοδοι πρέπει να αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Οι καινοτόμες πρακτικές 

θα πρέπει να διαχέονται και να ενθαρρύνονται, ενώ τα μαθήματα MOOC, η 

διαδικτυακή μάθηση και τα μοντέλα μικτής μάθησης παρέχουν μια καλή ευκαιρία 

για διασφάλιση της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης.  

 Οι αρχές και οι θεσμοί πρέπει να ιεραρχήσουν ευέλικτες προσεγγίσεις στην 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών, οι οποίες επιτρέπουν αποκρίσεις ειδικά 

προσαρμοσμένες για κάθε πλαίσιο και επιστημονικό κλάδο, και όχι μία ενιαία λύση 

για όλες τις περιπτώσεις.  

 Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί, στην πλειοψηφία τους, είναι ανοιχτοί στη 

μάθηση και στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, η εισαγωγή κατάρτισης από τη 

βάση προς την κορυφή μπορεί να συναντήσει αντίσταση. Για τον λόγο αυτό, η 

ομότιμη μάθηση, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η δημιουργία δικτύων 

αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία προώθησης εύκολα προσβάσιμης κατάρτισης 

και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, καθώς και ενδυνάμωσης.  

Για περισσότερες πληροφορίες 

Ψηφιακές ικανότητες για εκπαιδευτικούς https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu  

Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
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Ομάδα εργασίας για την προώθηση της συμμετοχής στα κοινά και των κοινών 

αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της εξάλειψης των διακρίσεων μέσω της 

παιδείας 

 

Στόχος της ομάδας εργασίας (ΟΕ) είναι η προώθηση της αμοιβαίας μάθησης και η 

διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τα τέσσερα θέματα 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Διακήρυξης του Παρισιού: 

  

1. Ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της παιδείας στα μέσα με στόχο την 

ανάπτυξη αντίστασης σε όλες τις μορφές διακρίσεων και ιδεολογικής χειραγώγησης·  

2. Διασφάλιση απόκτησης κοινωνικών ικανοτήτων και ικανοτήτων που 

σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη από όλα τα παιδιά και τους νέους·  

3. Ενίσχυση της εκπαίδευσης των μειονεκτούντων παιδιών και νέων και 

εξάλειψη των διακρίσεων:  

4. Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσα από όλες τις μορφές 

μάθησης.  

 

Στα βασικά θέματα που κάλυψε η ΟΕ περιλαμβάνονται: 

 

 Η ενίσχυση της παιδείας στα μέσα και της κριτικής σκέψης για την αποτροπή 

της βίαιης ιδεολογικής χειραγώγησης· 

 Πολιτικές για την προώθηση κοινωνικών ικανοτήτων και ικανοτήτων που 

σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη· 

 Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς ως το αποτελεσματικότερο μέσο για την 

αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού στη σημερινή ποικιλόμορφη κοινωνία· 

 Η καταπολέμηση και η αποτροπή των διακρίσεων και του διαχωρισμού στην 

εκπαίδευση· 

 Ο διαπολιτισμικός διάλογος ως εργαλείο αντιμετώπισης της μετανάστευσης, 
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των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σε εκπαιδευτικά πλαίσια. 

 

Τα κυριότερα αποτελέσματα της ΟΕ ήταν: 

-Η διαδικτυακή συλλογή ορθών πρακτικών στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση παρέχει στους φορείς χάραξης πολιτικής και σε άλλους ενδιαφερομένους 

από τον χώρο της εκπαίδευσης μια επισκόπηση καινοτόμων, ενθαρρυντικών και 

επιτυχημένων πρακτικών από ολόκληρη την Ευρώπη που εμπίπτουν στα θέματα της 

Διακήρυξης του Παρισιού. 

-Τα στοιχεία για ένα πλαίσιο πολιτικής παρέχουν συγκεκριμένες και λειτουργικές 

συστάσεις για την παροχή στήριξης σε φορείς χάραξης πολιτικής και σε ειδικούς 

επαγγελματίες στην επανεξέταση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, με 

σκοπό στην ενίσχυση της ισότητας και της συμμετοχικότητας μέσα από την κάλυψη 

των αναγκών όλων των μαθητών, την προώθηση της κατανόησης και της κυριότητας 

κοινών ευρωπαϊκών αρχών, και την ενίσχυση της απόκτησης κοινωνικών ικανοτήτων 

και ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη. Διακρίνονται σε έξι πεδία 

πολιτικής και περιλαμβάνεται γλωσσάριο στο παράρτημα. 

-Η σύσταση του Συμβουλίου για την προώθηση των κοινών αξιών, της 

εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της 

διδασκαλίας7 εμπνεύστηκε από τις εργασίες και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

ΟΕ. Η σύσταση υποδεικνύει τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να 

βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν τη σημασία των κοινών αξιών που ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τις ενστερνιστούν. 

Αποσκοπεί στην προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, και 

της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας, και την ευαισθητοποίηση των παιδιών 

σχετικά με την ενότητα και την κοινωνική, πολιτιστική και ιστορική πολυμορφία της 

Ένωσης και των κρατών μελών της. 

 

 

Αναλυτικότερα 

Για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 

Τα τελευταία χρόνια, πολλές ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν άνοδο του εθνικισμού, του 

λαϊκισμού και της ξενοφοβίας. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο και 

περίπλοκο να διασφαλιστεί η υποστήριξη όλων των παιδιών και των νέων ώστε να γίνουν 

υπεύθυνα, ανοιχτόμυαλα και ενεργά μέλη μιας ποικιλόμορφης κοινωνίας. Εδώ και 

περισσότερο από δύο έτη, η ΟΕ εντοπίζει και ανταλλάσσει ορθές πρακτικές για ένα 

περιβάλλον εκπαίδευσης με λιγότερους αποκλεισμούς διερευνώντας ερωτήματα όπως τα 

εξής: Πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τους εκπαιδευτικούς ώστε να διαδραματίσουν 

διευκολυντικό ρόλο για ανοιχτές συζητήσεις και, ενίοτε, αντιπαραθέσεις στην τάξη; Πώς 

μπορούμε να εμπλέξουμε τους γονείς και να συνεργαστούμε με την κοινωνία των πολιτών 

ώστε να διαμορφωθεί μια σφαιρική σχολική προσέγγιση; Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε 

την παιδεία στα μέσα και την κριτική σκέψη ώστε να εξαλειφθεί η παραπληροφόρηση και 

να ενισχυθεί η διαπολιτισμική κατανόηση;  

                                                 

7
 Σύσταση του Συμβουλίου για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της 

ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας – COM  (2018/C 195/01) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)
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Βασικά μηνύματα πολιτικής 

- Προκειμένου οι μαθητές να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, οι στόχοι και το 

περιεχόμενο της μάθησης θα πρέπει να δίνουν την έμφαση στην απόκτηση κοινωνικών και 

διαπολιτισμικών ικανοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη8, 

καθώς και στην ανάπτυξη της κατανόησης και της απόκτησης των κοινών ευρωπαϊκών 

αξιών.  

- Είναι αναγκαία η παροχή στήριξης για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για 

εκπαιδευτικούς όπως: η συνειδητοποίηση της σημασίας των κοινών αξιών και του 

τρόπου μετάδοσής τους· η εφαρμογή παιδαγωγικών προσεγγίσεων χωρίς αποκλεισμούς· η 

αναγνώριση και η αποφυγή στερεοτύπων και διακρίσεων· η ενίσχυση της πολιτιστικής 

ευαισθητοποίησης· η αντιμετώπιση επίμαχων ζητημάτων· η διδασκαλία της γλώσσας 

διδασκαλίας ως ξένης γλώσσας· η χρήση νέων μέσων για τη στήριξη της ένταξης χωρίς 

αποκλεισμούς· η ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με την 

ιδιότητα του πολίτη· η αποτελεσματική ένταξη των νεοαφιχθέντων 

μεταναστών/προσφύγων· και, η υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

- Είναι ουσιαστικής σημασίας να αναπτυχθεί μια κουλτούρα συμμετοχικότητας στα 

σχολεία η οποία αναγνωρίζει την ποικιλομορφία, καλλιεργεί τα ταλέντα όλων των 

μαθητών και ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν στη σχολική κοινότητα με βάση τις 

δημοκρατικές αξίες και την εμπιστοσύνη. 

- Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να γίνουν αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής 

κοινότητας και να συμβάλλουν στην ενθάρρυνση της στενότερης συνεργασίας με την 

κοινωνία των πολιτών, με οργανώσεις νέων, τοπικές αρχές και τον τομέα των 

επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται μια σαφής στρατηγική με κατάλληλο 

μηχανισμό εφαρμογής, που θα αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο και θα δίνει ιδιαίτερη 

σημασία στη συμμετοχή οικογενειών όλων των κοινοτήτων. 

- Στους μηχανισμούς χρηματοδότησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται μηχανισμοί 

αποζημίωσης και παροχής κινήτρων ώστε να ενθαρρύνεται η ισότητα και να 

ανταμείβεται η προστιθέμενη παιδαγωγική αξία. Η αποτελεσματική χρήση της 

χρηματοδότησης είναι εξίσου σημαντική με το επίπεδο της χρηματοδότησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Σύσταση του Συμβουλίου για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς 

αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας 

                                                 

8
 Όπως διατυπώνεται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης, που διατίθεται στην 

ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EL/COM-2018-24-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018H0607(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018H0607(01)
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