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1.  Περίληψη

1.1. Εισαγωγή

Το 2010, οι Ευρωπαίοι θα ζουν στην ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη
οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, η οποία θα είναι ικανή για βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και
µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος που έθεσαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση
οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών µελών της στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Λισσαβώνας τον Μάρτιο του 2000. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
ενέκρινε σχέδιο για την επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου, το οποίο
θέτει επιµέρους στόχους, συγκεντρώνει πόρους και ακολουθεί σαφές
χρονοδιάγραµµα. Στο επίκεντρο του εν λόγω σχεδίου βρίσκεται η µάθηση
µε στόχο την απασχόληση, η οποία επιτυγχάνεται µε την αναβάθµιση της
εκπαίδευσης και κατάρτισης. ∆εδοµένου ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο
συνδέεται στενά µε τις προοπτικές απασχόλησης, θεσπίστηκε ένα
ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πολιτική της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των συστηµάτων, τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στη µάθηση και την αναβάθµιση του επιπέδου
των δεξιοτήτων. 

Η Ευρώπη έχει πολλές πιθανότητες να επιτύχει το στόχο της, µε την
προϋπόθεση όµως να επισπευσθούν οι µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση
και κατάρτιση, που έχουν ήδη αρχίσει να εφαρµόζονται στα κράτη µέλη. 

Αυτό είναι το κυριότερο µήνυµα της παρούσας έκθεσης, η οποία
εξετάζει την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και το πώς αυτή
συνδέεται µε τη γενική εκπαίδευση και τη διά βίου µάθηση. Η έκθεση
φιλοδοξεί να δώσει έναυσµα για συζήτηση γύρω από την εξέλιξη και τη
µεταρρύθµιση της πολιτικής της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην Ευρώπη.

Σηµαντικό χαρακτηριστικό του πλαισίου πολιτικής είναι η ανοικτή
µέθοδος συντονισµού. Πρόκειται για µια διαδικασία κατάθεσης
απολογισµών προόδου, η οποία συµπεριλαµβάνει τη χρήση δεικτών για την
παρακολούθηση των εξελίξεων, την ανταλλαγή πληροφοριών και
εµπειριών καθώς και την αξιολόγηση από οµοτίµους, των δράσεων που
εφαρµόζονται στα κράτη µέλη. Εισάγει ένα στοιχείο ανταγωνισµού µεταξύ
των κρατών µελών όσον αφορά την πολιτική και την πράξη στην
εκπαίδευση και κατάρτιση, παρακινώντας έτσι κάθε κράτος µέλος να
αναλάβει δράση στους τοµείς όπου καθυστερεί σε σχέση µε τα υπόλοιπα. 

Τα ζητήµατα που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής δεν είναι
καινούργια· παρόµοια προβλήµατα επισηµαίνονταν και στο Λευκό Βιβλίο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και
απασχόληση» το 1993. Από τότε έχει µεν σηµειωθεί πρόοδος, αλλά από την
ανάλυση της αγοράς εργασίας της ΕΕ προκύπτει ότι οι µεταρρυθµίσεις
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Μάθηση µε στόχο την απασχόληση

πρέπει να επισπευσθούν αν είναι να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος, αλλά
και επειδή:
•  το 2001, σχεδόν 40% του πληθυσµού ηλικίας 25 έως 64 ετών στην ΕΕ δεν

διέθετε επαγγελµατικά προσόντα ανώτερα από την υποχρεωτική
εκπαίδευση. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 75
εκατοµµύρια άτοµα ― δηλαδή περισσότερα από τον πληθυσµό της
Γαλλίας, της Ιταλίας ή του Ηνωµένου Βασιλείου·

•  το 2001, περίπου 45% των νέων ηλικίας 19 έως 22 ετών στην ΕΕ δεν
συµµετείχαν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση·

•  το 2001, περίπου το 34% των γυναικών ηλικίας 25 έως 54 ετών δεν
διέθεταν επαγγελµατικά προσόντα ανώτερα από την υποχρεωτική
εκπαίδευση. Αυτό επηρεάζει τις προοπτικές τους για απασχόληση,
καθώς 83% των γυναικών ηλικίας µεταξύ 25 και 54 ετών µε τριτοβάθµιο
εκπαιδευτικό επίπεδο εργάζονταν το 2001, σε σύγκριση µε µόνο 49% των
γυναικών που είχαν ολοκληρώσει µόνο τη βασική εκπαίδευση·

•  κατά µέσο όρο στην ΕΕ οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ποσοστό
µικρότερο από 20% των εγγεγραµµένων σε πανεπιστηµιακά τµήµατα
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανάλογο είναι το ποσοστό στους κλάδους
της µηχανικής. Αντίστοιχα, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν ποσοστό
µικρότερο από 25% των εγγεγραµµένων στις σχολές υγείας και
κοινωνικών επιστηµών·

•  κατά µέσο όρο στην ΕΕ εργάζεται ποσοστό µικρότερο του 50% των
ατόµων ηλικίας 55 ετών και άνω·

•  οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν έως το
2010 θα είναι στους προηγµένους τοµείς υπηρεσιών, και στα διοικητικά
και τεχνικά επαγγέλµατα Θα υπάρχει όµως ακόµη σηµαντική ζήτηση για
εργαζόµενους µε χαµηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων στις υπηρεσίες και τη
µεταποίηση. Εάν οι σηµερινές τάσεις συνεχιστούν, οι µελλοντικές
ελλείψεις σε εργατικό δυναµικό θα είναι έντονες, τόσο στο χαµηλότερο
επίπεδο του φάσµατος των δεξιοτήτων όσο και στο ανώτερο.

Μολονότι αναµένεται να βρεθούµε ενώπιον σηµαντικών δυσκολιών, το
πλαίσιο πολιτικής και η ανοικτή µέθοδος συντονισµού για την
παρακολούθηση της εφαρµογής του, δίνουν µια σαφή κατεύθυνση και
αποδεικνύουν ότι αντιµετωπίζουµε µε αποφασιστικότητα την υλοποίηση
των αναγκαίων αλλαγών.

1.2. Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για την
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας προσδιόρισε τοµείς
προτεραιότητας και κριτήρια αναφοράς για την επίτευξη του στρατηγικού
στόχου του. Οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στην Στοκχόλµη τον
Μάρτιο του 2001 και στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2002, καθώς και οι
τροποποιήσεις των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών της

4
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στρατηγικής για την απασχόληση συνέβαλαν, στη συνέχεια, στην
κατάρτιση ενός σαφούς προγράµµατος πολιτικής. Το πρόγραµµα αυτό δεν
επικεντρώνεται µόνο στην εκπαίδευση και κατάρτιση: σηµαντικότερο
χαρακτηριστικό του είναι ότι συνενώνει άλλα προγράµµατα πολιτικής,
συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής
πολιτικής, της υποδοµής και της έρευνας όσον αφορά τις τεχνολογίες
πληροφόρησης και επικοινωνίας, για τη στήριξη ενός στρατηγικού στόχου.
Ωστόσο, η εκπαίδευση και η κατάρτιση βρίσκονται στο επίκεντρο του
προγράµµατος αυτού, και συµφωνήθηκαν διάφορα κριτήρια αναφοράς
σχετικά µε τις επιδόσεις (βλέπε πίνακα 1) για την προσαρµογή των
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της κοινωνίας της
γνώσης, και για την παροχή απασχόλησης υψηλότερου επιπέδου και
καλύτερης ποιότητας.

Συνοπτική παρουσίαση 5
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Πίνακας 1:   Προς το 2010: ορισµένα κριτήρια αναφοράς 

•  αύξηση του µέσου ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ από 61% όσο το δυνατόν εγγύτερα
στο 70% έως το 2010 (67% έως το 2005)· 

•  αύξηση του αριθµού των γυναικών που συµµετέχουν στην απασχόληση από το µέσο όρο
του 51% σε άνω του 60% έως το 2010·

•  αύξηση του µέσου ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ ανδρών και γυναικών ηλικίας 55 έως
64 ετών σε 50%·

•  έως το 2010, µέσο ποσοστό ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο θα πρέπει να
είναι το πολύ 10% σε ολόκληρη την ΕΕ ·

•  έως το 2010, µείωση κατά τουλάχιστον 15% της διαφοράς µεταξύ των φύλων σε ό,τι
αφορά τον αριθµό των αποφοίτων στους τοµείς των µαθηµατικών, των θετικών επιστηµών
και της τεχνολογίας, διασφαλίζοντας παράλληλα αύξηση του συνολικού αριθµού των
αποφοίτων· 

•  έως το 2010 το µέσο επίπεδο συµµετοχής στη διά βίου µάθηση στην ΕΕ θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 12,5% του ενήλικου πληθυσµού σε ηλικία εργασίας (25-64 ετών) 

•  έως το 2010 τουλάχιστον 85% των ατόµων ηλικίας 22 ετών θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει τηµ ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση· 

•  σηµαντική αύξηση της κατά κεφαλήν επένδυσης σε ανθρώπινο δυναµικό· 

•  συµφωνία επί συγκεκριµένων µελλοντικών στόχων για τα συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης· 

•  ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τον προσδιορισµό των νέων βασικών δεξιοτήτων
που πρέπει να παρέχονται µέσω της διά βίου µάθησης· 

•  προσδιορισµός τρόπων προώθησης της κινητικότητας προς όφελος σπουδαστών και
εκπαιδευτικών, καθώς και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού· 

•  βελτίωση της απασχολησιµότητας και µείωση των διαφορών όσον αφορά τις δεξιότητες· 

•  αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των υπηρεσιών. 
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Μάθηση µε στόχο την απασχόληση

Ο τρόπος προσαρµογής των συστηµάτων περιγράφηκε σε ορισµένες
πρωτοβουλίες που ακολούθησαν τη Λισσαβώνα, οι οποίες αποτελούν
πλέον το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για την επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση. Τα κυριότερα ζητήµατα που περιλαµβάνει το πλαίσιο
συνοψίζονται ως εξής: ανάπτυξη της διά βίου µάθησης
(συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης στην κατάρτιση), καθορισµός
συγκεκριµένων µελλοντικών στόχων για τα συστήµατα επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθηση της κινητικότητας, ανάπτυξη της
µάθησης µε ηλεκτρονικά µέσα, και ενίσχυση της συνεργασίας.

Η ανάπτυξη της διά βίου µάθησης έχει ως στόχο να βελτιώσει τη
λειτουργία των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και ― µέσω των δεσµών της µε την ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης ―
να συµβάλει στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης. Οι πρωτοβουλίες
για την κινητικότητα εξετάζουν τη χρήση της ως µαθησιακού εργαλείου,
καθώς και το πώς η γεωγραφική και στην επαγγελµατική κινητικότητα θα
µπορούσε να συµβάλει στην εξάλειψη των ελλείψεων σε δεξιότητες. Οι
συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι, και η µάθηση µε ηλεκτρονικά µέσα,
επικεντρώνονται στη βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης, καθώς και του περιεχοµένου τους. Η συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση ενισχύθηκε
µε την εισαγωγή των διαδικασιών της Μπρυζ-Κοπεγχάγης, οι οποίες
προωθούν την ανοικτή µέθοδο συντονισµού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξετάζει επίσης τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να βοηθήσει στην
εφαρµογή του πλαισίου πολιτικής η επόµενη γενεά ευρωπαϊκών
προγραµµάτων για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, τα οποία
θα ξεκινήσουν το 2007.

Οι κοινωνικοί εταίροι συµπληρώνουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε πολλούς τρόπους. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν καταλήξει σε ένα πλαίσιο δράσης για τη διά βίου
ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων και προσόντων, το οποίο
περιλαµβάνει τέσσερις βασικούς τοµείς για την ανάπτυξη δράσης κατά
προτεραιότητα. Το πλαίσιο δράσης απευθύνεται κυρίως στους ίδιους τους
κοινωνικούς εταίρους σε διάφορα επίπεδα ― ευρωπαϊκό, τοµεακό, εθνικό
και επιχειρησιακό. Η εφαρµογή και η συνέχισή του διακρίνονται από
εκείνες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, αντικατοπτρίζοντας έναν πιο
αυτόνοµο κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη. 

Η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί µία από τις
σηµαντικότερες προτεραιότητες των κοινωνικών εταίρων. Ο ευρωπαϊκός
τοµεακός κοινωνικός διάλογος προσδιόρισε επαγγελµατικά προσόντα
διάφορων τοµέων (ή ανέπτυξε νέα), προώθησε την κινητικότητα και
επεδίωξε να βελτιώσει το κύρος ορισµένων επαγγελµάτων. Στις
επιχειρήσεις, τα περισσότερα ευρωπαϊκά συµβούλια εργασίας
περιλαµβάνουν στις συζητήσεις τους την επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση, ακόµη και εάν αυτό δεν απαιτείται από τη νοµοθεσία. Οι
διάλογοι µεταξύ κοινωνικών εταίρων στα κράτη µέλη είναι πολύ
σηµαντικοί, καθώς η πρωταρχική ευθύνη για την επαγγελµατική
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εκπαίδευση και κατάρτιση ανήκει στα ίδια τα κράτη µέλη. Παρά τις
διαρθρωτικές διαφορές, οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν ενεργά στη
ανάπτυξη πολιτικών, προγραµµάτων σπουδών και επαγγελµατικών
προσόντων σε όλα τα κράτη µέλη, τόσο στις διµερείς συζητήσεις τους και
στις τριµερείς συναντήσεις µε την κυβέρνηση. Επιπλέον, το πρόγραµµα
πολιτικής των κοινωνικών εταίρων επικεντρώνεται στην παρακολούθηση
των αποτελεσµάτων και πορισµάτων της δράσης.

Τα ζητήµατα που θέτουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και το πλαίσιο δράσης των
κοινωνικών εταίρων συνοψίζονται στον πίνακα 2. Είναι σαφές ότι πολλά
από αυτά δεν είναι καινούργια. Το Λευκό Βιβλίο του 1993, «Ανάπτυξη,
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», επεσήµανε παρόµοια θέµατα, ενώ
ήδη το 1994 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Έσσεν εισήγαγε µια διαδικασία
κατάθεσης απολογισµών.

Αυτό δεν σηµαίνει ότι το πλαίσιο πολιτικής δεν έχει σηµασία ούτε ότι δεν
έχει επιτευχθεί πρόοδος. Το εκπαιδευτικό επίπεδο και το επίπεδο
συνολικής συµµετοχής στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση
βελτιώνονται. Ωστόσο, επισηµαίνεται η ανάγκη επίσπευσης των
µεταρρυθµίσεων που ήδη άρχισαν να εφαρµόζονται στα κράτη µέλη. Η
Ευρώπη έχει µόνον επτά χρόνια µπροστά της για να επιτύχει το στρατηγικό
στόχο της και, όπως προκύπτει από την ανάλυση της αγοράς εργασίας,
µένουν να γίνουν ακόµη πολλά για την εφαρµογή αυτού του ευρωπαϊκού
πλαισίου πολιτικής.

1.3. Μάθηση µε στόχο την απασχόληση: 
ανάλυση της αγοράς εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ότι έως το 2010 τα ποσοστά
απασχόλησης θα πρέπει να είναι υψηλότερα και όρισε στόχους για την
αύξησή τους. Η επίτευξή των στόχων αυτών εξαρτάται, έως ένα βαθµό, από
τις δεξιότητες του εργατικού δυναµικού της Ευρώπης. Η ανάλυση που
περιλαµβάνεται στην έκθεση δείχνει ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο
συνδέεται στενά µε τις προοπτικές ευρέσεως εργασίας. Όπως φαίνεται
στον πίνακα 1 ανωτέρω έχουν προταθεί και άλλα κριτήρια αναφοράς για
την εκπαίδευση και την κατάρτιση, µε σκοπό τη συµπλήρωση των
επιδιωκόµενων ποσοστών απασχόλησης.

1.3.1. Συµµετοχή στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση
Προκειµένου να αναβαθµιστεί το εκπαιδευτικό επίπεδο στην ΕΕ, όλα τα
κράτη µέλη ενθαρρύνουν τους νέους να συνεχίζουν την εκπαίδευση και
κατάρτιση. Η συµµετοχή στην εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση µετά την υποχρεωτική εκπαίδευση, στην ΕΕ,
είναι µεγάλη, τουλάχιστον έως την ηλικία των 18 ετών, και αυξάνει µε αργό

34w203_POLICY_GR  05-11-2003  12:53  Pagina 7



Μάθηση µε στόχο την απασχόληση8

B L A C K  —  P A N T O N E

•  προσδιορισµός 
και πρόβλεψη 
των αναγκών 
όσον αφορά τις
ικανότητες και 
τα επαγγελµατικά
προσόντα·

•  αναγνώριση και
επικύρωση
ικανοτήτων και
προσόντων·

•  πληροφόρηση,
στήριξη και
καθοδήγηση·

•  πόροι. 

∆ράσεις
κοινωνικών

εταίρων 

Ευρωπαϊκή
στρατηγική για

την απασχόληση 

Αδυναµίες 
των συστηµάτων

εκπαίδευσης 
και κατάρτισης 

το 1993

∆ιά βίου µάθηση 

•  έλλειψη δεξιοτήτων
στους τοµείς της
επιστήµης και της
τεχνολογίας·

•  πολύ υψηλός
αριθµός νέων 
στην Ευρώπη που
εγκαταλείπουν το
σχολείο χωρίς
βασική κατάρτιση
(γεγονός που
συµβάλλει, µε τη
σειρά του, στον
κοινωνικό
αποκλεισµό)·

•  ανεπαρκής
ανάπτυξη
συστηµάτων
συνεχούς
κατάρτισης και
ανεπαρκής
πρόσβαση σε 
αυτή·

•  ανυπαρξία 
αµιγούς
ευρωπαϊκής 
αγοράς δεξιοτήτων
όσον αφορά 
τις δεξιότητες 
και τα προσόντα·
και·

•  έλλειψη ευκαιριών
για ανοικτή και 
εξ αποστάσεως
µάθηση.

•  προώθηση της διά
βίου µάθησης µε
τη θέσπιση
στόχων για
αύξηση των
επενδύσεων σε
ανθρώπινο
δυναµικό και την
ανάπτυξη
πρωτοβουλιών για
την ενθάρρυνση
των ιδιωτικών
επενδύσεων στη
µάθηση·

•  προώθηση της
µάθησης στο
χώρο εργασίας·

•  βελτίωση της
εκπαίδευσης και
της κατάρτισης
εκπαιδευτικών και
εκπαιδευτών·

•  ενθάρρυνση
µέτρων για την
αναγνώριση των
αποτελεσµάτων
της µάθησης µε
στόχο τη
γεφύρωση
τυπικής, άτυπης
και µη τυπικής
µάθησης·

•  ανάπτυξη
στοχοθετηµένης
πληροφόρησης,
καθοδήγησης και
συµβουλευτικής·

•  βελτίωση της
συµµετοχής στη
διά βίου µάθηση. 

•  ενεργά και
προληπτικά µέτρα
για ανέργους και
αέργους·

•  προώθηση 
της δηµιουργίας
νέων θέσεων
απασχόλησης
ενθαρρύνοντας την
επιχειρηµατικότητα·

•  αντιµετώπιση της
αλλαγής και
προώθηση της
δυνατότητας
προσαρµογής στην
εργασία·

•  αύξηση και
βελτίωση των
επενδύσεων σε
ανθρώπινο
κεφάλαιο και
στρατηγικές για τη
διά βίου µάθηση·

•  αύξηση της
προσφοράς
εργατικού
δυναµικού και
προώθηση της
παράτασης του
επαγγελµατικού
βίου·

•  ισότητα µεταξύ των
δύο φύλων·

•  ένταξη των
µειονεκτούντων
ατόµων στην αγορά
εργασίας και
καταπολέµηση των
διακρίσεων κατά
των ατόµων αυτών.
.

Πίνακας 2: Βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής για την
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου µάθηση 
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Συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι 
(η αρίθµηση αντιστοιχεί στα

συµπεράσµατα του Συµβουλίου)
Ενίσχυση της συνεργασίας 

1.  Βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
1.1  Βελτίωση της εκπαίδευσης και της

κατάρτισης εκπαιδευτικών και
εκπαιδευτών. 

1.2.  Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την
κοινωνία της γνώσης

1.3.  Εξασφάλιση της πρόσβασης στις ΤΠΕ
για όλους

1.4.  Αύξηση της προσέλευσης στις
επιστηµονικές και τεχνικές σπουδές 

1.5.  Βέλτιστη χρήση των πόρων 

2.  ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
2.1  Ανοικτό περιβάλλον µάθησης
2.2  Ελκυστικότερη µάθηση
2.3  Υποστήριξη της ενεργοποίησης του

πολίτη, της ισότητας των ευκαιριών
και της κοινωνικής συνοχής

3.  Συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
ανοικτά στον ευρύτερο κόσµο.
3.1  Ενίσχυση των δεσµών µε τον κόσµο

της εργασίας και την έρευνα, καθώς
και την ευρύτερη κοινωνία

3.2  Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού
πνεύµατος

3.3  Βελτίωση της διδασκαλίας ξένων
γλωσσών

3.4  Αύξηση της κινητικότητας και των
ανταλλαγών

3.5  Ενίσχυση της ευρωπαϊκής
συνεργασίας 

•  ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης
µέσω της κινητικότητας, εταιρικών
σχέσεων και άλλων διεθνικών
πρωτοβουλιών·

•  βελτίωση της διαφάνειας, της
πληροφόρησης και της καθοδήγησης:
(α) αύξηση της διαφάνειας µε την

ορθολογική οργάνωση εργαλείων και
την ενσωµάτωση µέσων σε ένα
µοναδικό πλαίσιο.

(β) ενίσχυση πολιτικών, συστηµάτων και
πρακτικών στήριξης της
πληροφόρησης, της καθοδήγησης και
της παροχής συµβουλών.

•  αναγνώριση ικανοτήτων και προσόντων,
συµπεριλαµβανοµένου ενός συστήµατος
µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων µεταξύ
προγραµµάτων:
(α) µελέτη κοινών αρχών πιστοποίησης για

τα προσόντα και ενός συστήµατος
µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων για
την επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση·

(β) στήριξη της ανάπτυξης προσόντων και
ικανοτήτων σε τοµεακό επίπεδο, ιδίως
µε τους κοινωνικούς εταίρους·

(γ) ανάπτυξη κοινών αρχών για την
επικύρωση της µη τυπικής και της
άτυπης µάθησης για τη διασφάλιση
µεγαλύτερης συµβατότητας·

•  ενθάρρυνση των κρατών µελών να
αναβαθµίσουν τη διασφάλιση ποιότητας
µέσω ανταλλαγών προτύπων και µεθόδων:
(α) προώθηση της συνεργασίας σχετικά µε

τη διασφάλιση της ποιότητας µέσω της
ανταλλαγής προτύπων και µεθόδων και
κοινών κριτηρίων ·

(β) επικέντρωση της προσοχής στις
µαθησιακές ανάγκες εκπαιδευτικών και
εκπαιδευτών σε όλες τις µορφές
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης 
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ρυθµό. Στην ΕΕ, το 2001, το 85% των νέων ηλικίας 16 έως 18 ετών
συµµετείχαν στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή στην εκπαίδευση
ή κατάρτιση µετά τη δευτεροβάθµια και πριν από την τριτοβάθµια
εκπαίδευση.

Στην εκπαίδευση και κατάρτιση µετά την υποχρεωτική εκπαίδευση
συµµετέχουν περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες, στρέφονται όµως
προς διαφορετικά προγράµµατα. Από το 1999 έως το 2000, στην ΕΕ,
εγγράφηκαν σε σχολές ηλεκτρονικών υπολογιστών τέσσερις φορές
περισσότεροι άνδρες από ό,τι γυναίκες. Η διαφορά ήταν σχεδόν ίδια και
στις σχολές µηχανικής. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, και
τονίζοντας τις δεξιότητες ΤΠΕ στους µελλοντικούς στόχους για τα
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, το πλαίσιο πολιτικής στοχεύει στη
µείωση της διαφοράς µεταξύ των δύο φύλων σε ό,τι αφορά τις σπουδές
θετικών επιστηµών, µαθηµατικών και τεχνολογίας. Αντίθετα, τρεις φορές
περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες ακολούθησαν προγράµµατα
σπουδών στους τοµείς της υγείας και των κοινωνικών επιστηµών, καθώς
και εκπαιδευτικές σπουδές, τοµείς στους οποίους αναµένεται επίσης
αύξηση της απασχόλησης. 

Βασικό κριτήριο για την ενθάρρυνση της διά βίου µάθησης είναι η
αύξηση, έως το 2010, της συµµετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση, στην
κατάρτιση και στη µάθηση από 10 % που είναι ο σηµερινός µέσος όρος για
την ΕΕ σε 12,5 %. Το πλαίσιο πολιτικής τονίζει τη σηµασία της µάθησης στο
χώρο εργασίας ως συνιστώσας της διά βίου µάθησης. Ωστόσο, τα στοιχεία
δείχνουν ότι σηµαντικό ποσοστό των νέων που αρχίζουν να εργάζονται
παύει να συµµετέχει στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Το 2001, περίπου
65 % των ατόµων στην ΕΕ ηλικίας από 19 έως 22 ετών και πάνω από
80 %των απασχολούµενων ηλικίας από 23 έως 24 ετών που
απασχολούνταν, δεν συµµετείχαν στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
Σύµφωνα µε τη έρευνα για τη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση (CVTS), το
1999 συµµετέσχε σε επαγγελµατική κατάρτιση στους εξεταζόµενους
τοµείς κατά τι λιγότερο από 40 %των απασχολούµενων στην ΕΕ ανδρών
και γυναικών (εξαιρούνταν η εκπαίδευση, η υγεία, οι κοινωνικές και
κοινωφελείς υπηρεσίες και η γεωργία) (∆ιάγραµµα 1). Τα στοιχεία δείχνουν
επίσης ότι λιγοστά είναι τα άτοµα που αποκτούν υψηλότερο εκπαιδευτικό
επίπεδο στις ηλικίες από λίγο πριν τα 30 και µετά.

10
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∆ιάγραµµα 1:   Συµµετοχή ανδρών και γυναικών στη συνεχή κατάρτιση
1999

Το πολύ χαµηλό ποσοστό εργαζόµενων που συµµετέχουν στην
κατάρτιση επιβεβαιώνει τα συµπεράσµατα της ανακοίνωσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο «Αποδοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση: µια επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη», σύµφωνα µε τα
οποία υπάρχει έλλειµµα ιδιωτικής χρηµατοδότησης, από επιχειρήσεις και
ιδιώτες, στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.3.2. Ισότητα των ευκαιριών και κοινωνική συνοχή
Τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης και η κοινωνική συνοχή εξαρτώνται σε
µεγάλο βαθµό από την αύξηση της απασχόλησης σε τέσσερις βασικές
οµάδες του πληθυσµού: τους νέους µε χαµηλή εξειδίκευση, τις γυναίκες
στην κυρίως ηλικία εργασίας, τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας και εκείνα που
µειονεκτούν στην αγορά εργασίας. Οι προοπτικές απασχόλησης των
οµάδων αυτών επηρεάζονται, έως έναν βαθµό, από την πρόσβασή τους
στην εκπαίδευση και κατάρτιση και την απόκτηση των δεξιοτήτων που
χρειάζονται. 

1.3.2.1. .Μείωση του αριθµού των νέων µε ανεπαρκή εκπαιδευτικά
προσόντα

Το πλαίσιο πολιτικής θέτει ως στόχο τη µείωση, έως το 2010, του αριθµού
των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών που δεν συµµετέχουν σε εκπαίδευση και
κατάρτιση. Παρά τη σταθερή αύξηση του αριθµού των νέων που

Συνοπτική παρουσίαση 11
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Μάθηση µε στόχο την απασχόληση

συνεχίζουν την εκπαίδευση και κατάρτιση µετά την υποχρεωτική
εκπαίδευση, το 2001 περίπου 45 %των νέων ηλικίας 19 έως 22 ετών και τα
δύο τρίτα των νέων ηλικίας 23 έως 24 ετών δεν συµµετείχαν στην
εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Στις περισσότερες χώρες, το ποσοστό
εγκατάλειψης της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης ήταν σηµαντικά
υψηλότερο για τους νέους άνδρες συγκριτικά µε τις νέες γυναίκες.
Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι άνδρες ηλικίας 19 έως 22 ετών που διέθεταν
χαµηλό επίπεδο και δεν συµµετείχαν στην κατάρτιση εργάζονταν, το ήµισυ
των γυναικών δεν εργάζονταν. Μάλιστα η πλειονότητα δεν
περιλαµβανόταν καν στο εργατικό δυναµικό (∆ιάγραµµα 2).

∆ιάγραµµα 2: Συµµετοχή ανδρών και γυναικών ηλικίας 19-22 ετών στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση ανάλογα µε το καθεστώς
απασχόληση

1.3.2.2. IΙσότητα ευκαιριών
Η αύξηση του αριθµού των εργαζόµενων γυναικών υπήρξε το εντονότερο
χαρακτηριστικό των εξελίξεων στην ΕΕ κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
Στόχος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου είναι η αύξηση του ποσοστού των
απασχολούµενων γυναικών από το σηµερινό ποσοστό του 52 %σε άνω του
60%. Μολονότι δεν είναι αυτός ο µόνος παράγοντας για την ανεύρεση
εργασίας, υπάρχει άµεση συνάφεια µεταξύ του εκπαιδευτικού επιπέδου και
των προοπτικών απασχόλησης για τις γυναίκες. Στην ΕΕ, το 2001,
απασχολούνταν µόνο το ήµισυ των γυναικών που είχαν ολοκληρώσει τη
βασική εκπαίδευση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών που είχαν
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Άεργοι Εργαζόµενοι% ανδρών/γυναικών ηλικίας 19-22 ετών
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ολοκληρώσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση ήταν 80 %(∆ιάγραµµα 3). Η
πρόκληση για τα κράτη µέλη είναι να διασφαλίζεται η πρόσβαση στην
αγορά εργασίας και στην κατάρτιση και όσων διαθέτουν χαµηλά
επαγγελµατικά προσόντα.

∆ιάγραµµα 3: Γυναίκες ηλικίας 25-54 ετών στο εργατικό δυναµικό, ανάλογα
µε το εκπαιδευτικό επίπεδο, το 2001

1.3.2.3. Περιορισµός της πρόωρης συνταξιοδότησης εργαζοµένων 
Οι δηµογραφικές τάσεις δείχνουν σηµαντική αύξηση του αριθµού των
ατόµων ηλικίας 50 ετών και άνω. Συγχρόνως όµως αυξάνεται συνεχώς ο
αριθµός των ατόµων που αποχωρούν από το εργατικό δυναµικό πριν από
την επίσηµη ηλικία συνταξιοδότησης. Το 2001 συµµετείχε στην
απασχόληση λιγότερο από 50 % των ανδρών ηλικίας 55 έως 64 ετών και
λιγότερο από 25 % των γυναικών. Για να αντιστραφεί η τάση αυτή, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε ως στόχο την αύξηση, έως το 2010, του
ποσοστού απασχόλησης των ατόµων ηλικίας 55 έως 64 ετών σε 50%. 

Το γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό των ατόµων που αποχωρούν πρόωρα
από το εργατικό δυναµικό διαθέτει χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
φανερώνει έλλειψη ευκαιριών για εργασία στους τοµείς των δεξιοτήτων
τους. Το 2001 συµµετείχε στην απασχόληση µόνον 40 % περίπου των
ανδρών και 20 % των γυναικών ηλικίας 55 έως 64 ετών µε βασική
εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην περιορισµένη
πρόσβαση των µεγαλύτερων ηλικιακά εργαζοµένων στην κατάρτιση. Τα
στοιχεία δείχνουν ότι η συµµετοχή στη συνεχιζόµενη κατάρτιση µειώνεται

Συνοπτική παρουσίαση 13
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Εργαζόµενες% γυναικών 25-54 ετών
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Μάθηση µε στόχο την απασχόληση

σηµαντικά όσο αυξάνει η ηλικία, σε όλα τα κράτη µέλη. Οι άνδρες και οι
γυναίκες ηλικίας 50 έως 60 ετών, έχουν κατά µέσο όρο, τις µισές
πιθανότητες να συµµετέχουν στην κατάρτιση από ό,τι τα άτοµα που
διανύουν την τρίτη δεκαετία της ζωής τους.

1.3.2.4. Ένταξη των µειονεκτουσών οµάδων στο εργατικό δυναµικό
∆εν υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν οι µειονεκτούσες οµάδες του πληθυσµού ― λόγω
αναπηρίας, διακρίσεων ή κοινωνικών προβληµάτων ― ή σχετικά µε τον
αριθµό τους. Τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά απασχόλησης
των οµάδων αυτών είναι πολύ χαµηλότερα, και η ανεργία µεγαλύτερη,
συγκριτικά µε τις άλλες οµάδες του πληθυσµού, ακόµη και αν ληφθεί
υπόψη το γενικά χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδό τους. 

Εκτιµάται ότι τα µειονεκτούντα άτοµα ανέρχονται σε περισσότερα από
37 εκατοµµύρια (ένας στους δέκα κατοίκους) στα 15 κράτη µέλη. Ωστόσο,
τα άτοµα αυτά δεν έχουν απλώς λιγότερες πιθανότητες απασχόλησης,
αλλά και λιγότερες πιθανότητες συµµετοχής στη συνεχιζόµενη κατάρτιση,
ακόµη και στο χώρο εργασίας. Οι αρτιµελείς άνδρες φαίνεται να διαθέτουν
διπλάσιες πιθανότητες συµµετοχής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση
συγκριτικά µε τους απασχολούµενους µειονεκτούντες άνδρες.

1.4. Μείωση των ελλείψεων σε δεξιότητες

Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία της ΕΕ, και η συνεπακόλουθη
στροφή προς θέσεις εργασίας µε ένταση γνώσεων και σε τοµείς
βασισµένους στη γνώση, προϋποθέτουν µια γενική αναβάθµιση του
εκπαιδευτικού επιπέδου και του επιπέδου των δεξιοτήτων του εργατικού
δυναµικού αν είναι να επιτευχθούν τα επιδιωκόµενα ποσοστά
απασχόλησης. 

1.4.1. Άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου
Σε όλα τα κράτη µέλη έχει παρατηρηθεί άνοδος του εκπαιδευτικού
επιπέδου, καθώς περισσότεροι νέοι άνθρωποι συνεχίζουν την εκπαίδευση
και κατάρτιση µετά την υποχρεωτική εκπαίδευση. ∆εν υπάρχουν στοιχεία
που να καθιστούν δυνατή τη µέτρηση αυτής της ανόδου, αλλά από τη
σύγκριση του εκπαιδευτικού επιπέδου διαδοχικών γενεών προκύπτει
αύξηση του αριθµού των ατόµων µε ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
και τριτοβάθµια εκπαίδευση µεταξύ των νεότερων ηλικιακά οµάδων.
Ωστόσο, παρά την αύξηση αυτή, το µέσο εκπαιδευτικό επίπεδο στην ΕΕ
είναι χαµηλότερο εκείνου ορισµένων µελλοντικών κρατών µελών
(∆ιάγραµµα 4).
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Είναι δύσκολο να εκτιµήσει κανείς κατά πόσον ο σηµερινός ρυθµός
αύξησης θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιτύχει την επιδιωκόµενη αύξηση του
ποσοστού των ατόµων ηλικίας 22 ετών που έχουν ολοκληρώσει
τουλάχιστον την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση από 65 % περίπου
σε 85 % έως το 2010. Η δυσκολία οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι η
άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου αφορά κυρίως τα νεότερα άτοµα, ενώ
οι δηµογραφικές αλλαγές δείχνουν ότι στην αγορά εργασίας θα εισέλθουν
λιγότεροι νέοι. Αυτό σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούν να βασίζονται
µόνον στην παραµονή νέων ατόµων στα τυπικά συστήµατα αν είναι να
επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος. Στην ενότητα 1.3.1. αναφέρεται ότι η
συµµετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζοµένων και των
ατόµων άνω των 30 ετών είναι σχετικά µικρή. Επιπλέον, η κατάρτιση για
τους εργαζόµενους συχνά αφορά τη συγκεκριµένη θέση εργασίας και δεν
οδηγεί στην απόκτηση τυπικών προσόντων. Συνεπώς είναι ανάγκη να
δηµιουργηθούν ανοιχτά συστήµατα, και να προωθηθεί η µάθηση που
οδηγεί στην απόκτηση τυπικών προσόντων στο χώρο εργασίας.

1.4.2. Ενδεχόµενες ανάγκες σε εργατικό δυναµικό το 2010
Η τάση αναβάθµισης του εκπαιδευτικού επιπέδου συνοδεύεται από
αξιοσηµείωτη στροφή της απασχόλησης από τη γεωργία και τη µεταποίηση
προς τις υπηρεσίες και προς επαγγέλµατα που απαιτούν κυρίως
πνευµατικές και όχι σωµατικές ικανότητες. Εάν αναλύσουµε την εξέλιξη

Συνοπτική παρουσίαση 15
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∆ιάγραµµα 4: Εκπαιδευτικό επίπεδο µεταξύ του πληθυσµού ηλικίας 25-64
ετών στις υποψήφιες χώρες 2002
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Μάθηση µε στόχο την απασχόληση

των ενδεχόµενων απαιτήσεων όσον αφορά το εργατικό δυναµικό έως το
2010, λαµβάνοντας ως βάση τη συνέχιση των σηµερινών τάσεων, βλέπουµε
ότι το µεγαλύτερο ποσοστό καθαρής δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης θα
αφορά, κατά πάσα πιθανότητα, τα επαγγέλµατα υψηλότερου επιπέδου
(∆ιάγραµµα 5).
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∆ιάγραµµα 5: Αύξηση της απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 
2001-2010
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Ο κλάδος των υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει ήδη πάνω από τα
δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στην ΕΕ, θα συνεχίσει να αποτελεί την
κύρια πηγή δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης µέχρι το 2010. Για
παράδειγµα, σηµειώθηκε αύξηση των υπηρεσιών στους προηγµένους
τοµείς του κλάδου, ιδίως στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και στις
κοινωφελείς υπηρεσίες ― όπως η ιατρική περίθαλψη και η εκπαίδευση ―
που µαζί αντιπροσωπεύουν το 60 % της καθαρής δηµιουργίας θέσεων
εργασίας στην ΕΕ κατά την περίοδο 1995-2000. Η αύξηση της απασχόλησης
θα αφορά, κατά πάσα πιθανότητα, κυρίως τους τοµείς αυτούς, και ιδίως τις
θέσεις διοικητικών στελεχών και ειδικευµένων επαγγελµατιών και
τεχνικών. 

Μολονότι το µεγαλύτερο µέρος της καθαρής ανάπτυξης της
απασχόλησης είναι πιθανότερο να αφορά θέσεις εργασίας υψηλότερου
επιπέδου, θα συνεχίσει να υπάρχει ζήτηση για θέσεις χαµηλότερης
εξειδίκευσης. Παρά τη συνεχιζόµενη τάση προς θέσεις µε µεγαλύτερη
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ένταση γνώσεων, οι περισσότεροι εργαζόµενοι το 2010, όπως και σήµερα,
θα εργάζονται σε θέσεις που προϋποθέτουν χαµηλότερο εκπαιδευτικό
επίπεδο. Το 2001, 50 % των εργαζοµένων στην ΕΕ απασχολούνταν σε
χειρωνακτικές εργασίες, στις πωλήσεις και στην παροχή υπηρεσιών. Το
2010, το ποσοστό αυτό αναµένεται να είναι περίπου 45%. Αυτό δεν
σηµαίνει ότι τα άτοµα που απασχολούνται σε αυτές τις εργασίες δεν
χρειάζονται κατάρτιση. Λόγω των αλλαγών στη διάρθρωση της οικονοµίας,
οι εργαζόµενοι θα αναγκάζονται να αλλάζουν θέση ή τοµέα εργασίας, ή και
τα δύο, γεγονός που σηµαίνει ότι πρέπει να αποκτούν νέες δεξιότητες και
να έχουν πρόσβαση στην απαιτούµενη κατάρτιση.

Η συνέχιση των σηµερινών τάσεων υποδηλώνει ότι οι ελλείψεις σε
εργατικό δυναµικό κατά τα επόµενα χρόνια ενδέχεται να είναι εξίσου
έντονες, τόσο στο κατώτερο τµήµα του φάσµατος των δεξιοτήτων όσο και
στο ανώτερο, στο οποίο συνήθως επικεντρώνεται η πολιτική. Τα κράτη
µέλη έχουν επισηµάνει την ανεπάρκεια εργαζοµένων στους τοµείς της
µηχανικής και της χειροτεχνίας. Η κατάρτιση που αφορά τις δεξιότητες
αυτές είναι εξίσου σηµαντική µε τη διασφάλιση επαρκούς αριθµού ατόµων
µε εξειδικευµένες γνώσεις ΤΠΕ. 

Η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί επίσης σηµαντική πρόκληση. Ο
στρατηγικός στόχος της Λισσαβώνας, ο οποίος τέθηκε για µια ΕΕ 15
κρατών µελών, θα πρέπει να επιτευχθεί έως το 2010 από µια ΕΕ
τουλάχιστον 25 κρατών µελών. Πολλά από τα µελλοντικά κράτη µέλη έχουν
ποσοστά απασχόλησης χαµηλότερα του µέσου όρου της ΕΕ (∆ιάγραµµα 6).
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∆ιάγραµµα 6: Ποσοστά απασχόλησης (15-64) στις υποψήφιες για ένταξη
χώρες το 2002.
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Μάθηση µε στόχο την απασχόληση

1.5. .Βελτίωση της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στα κράτη µέλη

Τα κράτη µέλη, ως αρµόδια για την οργάνωση και το περιεχόµενο των
συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, άρχισαν να
εισάγουν µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων αυτών τη δεκαετία του 1990. Ο
τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζει κάθε κράτος µέλος τη µεταρρύθµιση είναι
ανάλογος µε το χαρακτήρα του συστήµατός του. Η αξία του ευρωπαϊκού
πλαισίου πολιτικής συνίσταται στο ότι περιλαµβάνει τις κοινές
προτεραιότητες, ενώ ταυτόχρονα, λειτουργώντας ως σηµείο αναφοράς,
δίνει κατευθύνσεις και προσφέρει τρόπο αξιολόγησης της επιτευχθείσας
προόδου. Κάθε κράτος µέλος βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο της
µεταρρύθµισης. Ορισµένα έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο, ενώ άλλα
πρέπει να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια, όπως επεσήµανε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην «Αξιολόγηση των επιπτώσεων της στρατηγικής
για την απασχόληση». Ορισµένες κοινές τάσεις στις πολιτικές των κρατών
µελών µπορούν να συνοψιστούν µε κριτήριο το στόχο τους: 
• βελτίωση της ποιότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,

µε διαρθρωτικές και διαδικαστικές αλλαγές και βελτίωση της κατάρτισης
εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών· 

• καλύτερη ευθυγράµµιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις ανάγκες
της αγοράς εργασίας, τονισµός του επαγγελµατικού περιεχοµένου των
προγραµµάτων σπουδών σε πολλές χώρες και στενότερη συνεργασία
ανάµεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τον επιχειρηµατικό τοµέα µε
σκοπό να καλύπτονται οι ανάγκες των τοπικών ή περιφερειακών αγορών
εργασίας·

• παροχή βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και αναγνώριση της σηµασίας της
κοινωνίας της γνώσης, ιδίως για τις πιο ευάλωτες οµάδες της κοινωνίας·

• ενθάρρυνση της κατάρτισης από ιδιώτες ή/και οργανισµούς µε την
παροχή χρηµατοοικονοµικών κινήτρων·

• αύξηση της αναγνώρισης της τυπικής και µη τυπικής µάθησης: αυτό
συνεπάγεται κάποια αναγνώριση ή και επικύρωση της µη τυπικής
κατάρτισης και πείρας·

• αύξηση της διαφάνειας των επαγγελµατικών προσόντων και βελτίωση
των δυνατοτήτων κινητικότητας για τα άτοµα που συµµετέχουν στην
κατάρτιση.
Οι κοινωνικοί εταίροι υποστηρίζουν τη µεταρρύθµιση. Σε αρκετά κράτη

µέλη έχουν συνάψει σχετικές συµφωνίες µε την κυβέρνηση. Ως εκ τούτου,
ορισµένα κράτη µέλη θέσπισαν µέτρα απευθυνόµενα στις οµάδες εκείνες
του εργατικού δυναµικού που χρειάζονται πληρέστερη ένταξη στην αγορά
εργασίας, προκειµένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόµενα ποσοστά
απασχόλησης.

Για να µειωθεί ο αριθµός των ατόµων που εγκαταλείπουν την
εκπαίδευση µε ανεπαρκή τυπικά προσόντα, ορισµένα κράτη µέλη, όπως το
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Βέλγιο και η Ιταλία, έλαβαν µέτρα που διασφαλίζουν ότι όλοι οι νέοι ηλικίας
16 έως 18 ετών συµµετέχουν σε κάποια µορφή εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
Άλλα κράτη µέλη, όπως η Γερµανία και η Ελλάδα, προσφέρουν µια δεύτερη
ευκαιρία σε εκείνους που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση, ώστε να
συνεχίσουν τις σπουδές τους. Για να ενθαρρύνουν την είσοδο των
γυναικών στην αγορά εργασίας και να βελτιώσουν τις προοπτικές
απασχόλησής τους, πολλά κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένης της
Αυστρίας, της ∆ανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της
Φινλανδίας, χρησιµοποίησαν την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση
ως µέσο για να αντιµετωπίσουν τον διαχωρισµό µεταξύ των δύο φύλων
στην απασχόληση και να ενθαρρύνουν την είσοδο των γυναικών σε πιο
ανδροκρατούµενα επαγγέλµατα. Η Φινλανδία µάλιστα ανέλαβε δράση για
να ενθαρρύνει και τους άνδρες να εισχωρήσουν σε πιο γυναικοκρατούµενα
επαγγέλµατα. Μέτρα για την κατάρτιση των γυναικών στις νέες
τεχνολογίες έλαβαν η Αυστρία, η Γερµανία, η ∆ανία, η Ελλάδα, η Ισπανία
και η Σουηδία. Στη Γερµανία, στόχος είναι να αυξηθεί κατά 40 % ο αριθµός
των γυναικών που εκπαιδεύεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έως το
2005. 

Οι προσπάθειες να παραµείνουν οι εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας
στην αγορά εργασίας πήραν κυρίως τη µορφή φορολογικών µέτρων, που
στοχεύουν στην αποτροπή της πρώιµης συνταξιοδότησης. Λίγα είναι τα
κράτη µέλη ― όπως η Αυστρία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Σουηδία και η
Φινλανδία ― τα οποία φαίνεται να προσφέρουν κατάρτιση που ενθαρρύνει
τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας να παραµένουν στην εργασία, και
τα οποία ανέλαβαν δράση για την αύξηση της συµµετοχής των
εργαζοµένων αυτών σε προγράµµατα κατάρτισης. Αρκετά κράτη µέλη
θέσπισαν µέτρα για την πρόσβαση ατόµων µε αναπηρίες στη βασική
εκπαίδευση (όπως στην Ισπανία) και στην περαιτέρω εκπαίδευση και
κατάρτιση (όπως στη Σουηδία). Επίσης καταβλήθηκαν προσπάθειες για την
αύξηση της συµµετοχής τους σε προγράµµατα κατάρτισης της αγοράς
εργασίας στη Γαλλία, στις Κάτω Χώρες και στην Πορτογαλία. Για τους
µετανάστες και τις εθνοτικές µειονότητες, ορισµένα κράτη µέλη,
συµπεριλαµβανοµένης της Γερµανίας, της ∆ανίας, της Ελλάδας και των
Κάτω Χωρών, θέσπισαν προγράµµατα εκµάθησης της γλώσσας, εν µέρει
για να αυξήσουν τη συµµετοχή των ατόµων αυτών στην εκπαίδευση και
στην κατάρτιση. Σε άλλα κράτη µέλη, όπως στο Ηνωµένο Βασίλειο και στις
Κάτω Χώρες, θεσπίστηκαν συστήµατα παρακολούθησης της πορείας των
εν λόγω οµάδων στην αγορά εργασίας.

1.6. .Συµπεράσµατα
Από την ανάλυση της έκθεσης προκύπτει ότι οι τάσεις της αγοράς
εργασίας επηρεάζουν σηµαντικά την πολιτική για την επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση. 
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Μάθηση µε στόχο την απασχόληση

Για να επιτευχθούν οι στόχοι για την απασχόληση που έθεσε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, η καθαρή αύξηση της απασχόλησης πρέπει κατά
την τρέχουσα δεκαετία να διατηρηθεί κατά µέσο όρο σε 1-1,5 % ετησίως,
δηλαδή περίπου στο ποσοστό της περιόδου 1995-2001. Ωστόσο, οι
δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας πρέπει και να καλύπτονται. Μολονότι η
εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ένας µόνον από τους πολλούς παράγοντες
που επηρεάζουν τις προοπτικές εργασίας, η σχέση µεταξύ του
εκπαιδευτικού επιπέδου και των ποσοστών απασχόλησης δείχνει ότι
πρόκειται για παράγοντα καθοριστικό. 

Η αναµενόµενη αύξηση των θέσεων εργασίας µε ένταση γνώσεων
αποτελεί επιχείρηµα υπέρ της συνέχισης της πολιτικής για την αύξηση του
γενικού εκπαιδευτικού επιπέδου. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να
εξακολουθήσουµε να ενθαρρύνουµε τους νέους ώστε να παραµείνουν
στην εκπαίδευση και κατάρτιση µετά την υποχρεωτική εκπαίδευση. Θα
πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι θα έχουν την ικανότητα και τις βασικές
δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να προσαρµόζονται στις αλλαγές της
ζήτησης.

Ωστόσο, πρέπει να αντιµετωπιστεί άλλη µία σηµαντική τάση όσον αφορά
τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Υπάρχει κίνδυνος η άνοδος του
εκπαιδευτικού επιπέδου να αυξήσει τις προσδοκίες των ατόµων όσον
αφορά την απασχόληση που τους ενδιαφέρει και που είναι διατεθειµένοι να
αναλάβουν. Αυτό ίσως οδηγήσει στο να µην καλυφθεί σηµαντικός αριθµός
νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες θεωρούνται ότι προορίζονται για
ανειδίκευτα ή ηµιειδικευµένα άτοµα. Εάν θέλουµε να επιτύχουµε τους
στόχους για την απασχόληση που τέθηκαν στη Λισσαβώνα, δεν µπορούµε
να αγνοήσουµε την ενδεχόµενη δυσκολία κάλυψης αυτών των θέσεων
εργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι σε ορισµένους κλάδους, όπως είναι η
καθαριότητα, η ιδιωτική φύλαξη και ο τουρισµός, επιθυµούν να αυξήσουν
το κύρος των θέσεων εργασίας στους κλάδους τους, βελτιώνοντας το
επαγγελµατικό τους επίπεδο και εισάγοντας υποχρεωτικά τυπικά
προσόντα. Η χρήση των τυπικών προσόντων και της κατάρτισης ως µέσου
για την αναβάθµιση των θέσεων εργασίας, που παραδοσιακά θεωρούνταν
χαµηλής εξειδίκευσης, καθώς και η ενίσχυση της δυνατότητας
προσαρµογής και της απασχολησιµότητας των εργαζόµενων σε αυτές,
πρέπει να περιληφθεί στο πλαίσιο πολιτικής ως στοιχείο που αναβαθµίζει
την ποιότητα εργασίας. Μια τέτοια εξέλιξη µπορεί να προκύψει από τις
διαδικασίες Μπρυζ-Κοπεγχάγης για την παροχή στήριξης στους
κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η επίτευξη των επιθυµητών ποσοστών απασχόλησης, καθώς και των
κριτηρίων αναφοράς για τη συµµετοχή στη διά βίου µάθηση και την
αναβάθµιση του εκπαιδευτικού επιπέδου, απαιτεί να επικεντρωθούµε σε
άτοµα που δεν συµµετέχουν στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση και σε
θέσεις εργασίας, όπως προαναφέρθηκε, που βρίσκονται συνήθως εκτός
πεδίου κατάρτισης. Το γεγονός αυτό ενισχύεται από τις δηµογραφικές
αλλαγές: λιγότεροι νέοι σηµαίνει µικρότερο ποσοστό ατόµων στην αγορά
εργασίας που αποκτούν προσόντα µέσω τυπικής εκπαίδευσης και
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κατάρτισης. Αυτό απαιτεί αλλαγή του τρόπου µάθησης και απόκτησης
προσόντων, ώστε να περιληφθούν στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση και
άτοµα που παραδοσιακά δεν συµµετέχουν σε αυτή ― είτε εργάζονται είτε
όχι.

Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Ωστόσο, σε πολλές χώρες η πρόσβαση
στην κατάρτιση παραµένει περιορισµένη για ολοένα µεγαλύτερες οµάδες
του εργατικού δυναµικού, µολονότι ακριβώς αυτές οι οµάδες αποτελούν
εδώ και αρκετά χρόνια το στόχο διαφόρων µέτρων κατάρτισης. Έτσι,
υποστηρίζεται ότι τα κράτη µέλη πρέπει να κληθούν να θέσουν
συγκεκριµένους στόχους, µε βάση τις δικές τους ιδιαίτερες συνθήκες, για
την προώθηση της συµµετοχής στην εκπαίδευση και κατάρτιση των
γυναικών ηλικίας 25 έως 64 ετών, των εργαζοµένων ηλικίας 55 έως 64 ετών
και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Αυτού του είδους οι στόχοι θα
συµπληρώσουν εκείνους που συµφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο. Θα µπορούσαν να περιληφθούν στις κατευθυντήριες γραµµές
της στρατηγικής της απασχόλησης, η οποία αναγνωρίζει τη σηµασία της
πληρέστερης ένταξης των οµάδων αυτών στην αγορά εργασίας. Θα
βελτίωναν επίσης την παρακολούθηση της διά βίου µάθησης στα κράτη
µέλη.

Για την προσέγγιση των εργαζοµένων, το πλαίσιο πολιτικής αναγνωρίζει
τη σηµασία της µάθησης στο χώρο εργασίας καθώς και της µη τυπικής
µάθησης. Τα κράτη µέλη και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να προωθήσουν
ενεργά την ευρύτερη αναγνώριση της µη τυπικής µάθησης (ιδίως στην
εργασία), όσον αφορά τη µέθοδο αξιολόγησής της και την αποδοχή της
στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι αναγκαίο για τη δηµιουργία ενός
πολιτισµού της µάθησης, όπου τα άτοµα να προσδοκούν να µαθαίνουν και
µέσα από καθηµερινές εργασίες και όπου οι δεξιότητές τους γίνονται πιο
εµφανείς. 

Οι νέες προσεγγίσεις της µάθησης µπορούν επίσης να συµβάλουν στη
µείωση του κόστους της. Το ποιος πληρώνει για την εκπαίδευση και
κατάρτιση είναι ένα θέµα που πρέπει να εξεταστεί πιο διεξοδικά. ∆εν
υπάρχει µία και µόνο λύση για τον καταµερισµό του κόστους της
κατάρτισης µεταξύ κράτους, εργοδοτών, συνδικαλιστικών φορέων και
ατόµων· διαφέρει από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, ανάλογα µε τις
παραδόσεις καθενός. Το µάλλον χαµηλό ποσοστό των εργαζοµένων που
συµµετέχουν στην κατάρτιση ενισχύει την άποψη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ότι υπάρχει έλλειµµα ιδιωτικής χρηµατοδότησης και τάση να
πληρώνουν περισσότερα για την κατάρτιση εκείνοι που επωφελούνται πιο
άµεσα από αυτήν ― κυρίως εταιρίες και ιδιώτες. Ωστόσο, για να αυξηθεί η
κατάρτιση µεταξύ των οµάδων που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πρέπει
να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, θα απαιτηθεί στήριξη από δηµόσια
ταµεία. 

Τα κράτη µέλη είναι πρόθυµα να βελτιώσουν τη διαφάνεια των
προσόντων µε τη θέσπιση κοινών ενηµερωτικών εγγράφων. Οι
προσπάθειες των κοινωνικών εταίρων, ιδίως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
τοµεακού κοινωνικού διαλόγου, συµβάλλουν, σε ορισµένους τοµείς, στην
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Μάθηση µε στόχο την απασχόληση

καλύτερη αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Ωστόσο, το έργο τους αναπτύσσεται σε συνθήκες αποµόνωσης· η
στήριξή του από τη διαδικασία Μπρυζ-Κοπεγχάγης θα ήταν πολύτιµη.
Συγκεκριµένα, η διαδικασία είναι σε θέση να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές
µεταξύ τοµέων που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα και να παρέχει
πολιτική στήριξη στις προτάσεις που διαµορφώνονται.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για την επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση είναι ολοκληρωµένο: τονίζει τη µάθηση µε στόχο την
απασχόληση και ενισχύεται από τη δράση των κοινωνικών εταίρων, καθώς
και από το έργο τους στο πλαίσιο διαφόρων κοινωνικών διαλόγων και
τριµερών συζητήσεων µε τα κράτη µέλη και τους φορείς της ΕΕ. Η ανοικτή
µέθοδος συντονισµού, η οποία περιλαµβάνει δείκτες, κριτήρια αναφοράς
και τους τοµείς προτεραιότητας για αξιολόγηση από οµοτίµους, αποτελούν
τη ειδοποιό διαφορά µεταξύ των µεταρρυθµίσεων που ήδη άρχισαν να
εφαρµόζονται και των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν µετά τη
δηµοσίευση του Λευκού Βιβλίου του 1993, «Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα
και απασχόληση». Η µέθοδος αυτή συνιστά κίνητρο για τη µεταρρύθµιση,
δεδοµένου ότι συγκρίνει τις επιδόσεις των κρατών µελών και διασφαλίζει
τη χρήση του ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής ως σηµείου αναφοράς για τη
διαµόρφωση της πολιτικής στα κράτη µέλη. Οι διαδικασίες Μπρυζ-
Κοπεγχάγης ενισχύουν την ανοικτή µέθοδο συντονισµού, ενθαρρύνοντας
τη συνεργασία των υπουργείων των κρατών µελών σε θέµατα
προτεραιότητας για την Ευρώπη. Η µέθοδος της συµφωνίας σχετικά µε
κοινούς, πολιτικά δεσµευτικούς στόχους, και της κατάθεσης απολογισµών
προόδου, που εισήγαγε η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση,
αποδείχθηκε επιτυχής. Η εφαρµογή της στη συνέχεια των εργασιών της
συνόδου της Λισσαβώνας αποτελεί σηµαντική εξέλιξη.

Συµπερασµατικά, η παρούσα έκθεση υποστηρίζει ότι πρέπει να
επισπευσθεί η µεταρρύθµιση, να ενθαρρύνεται και να παρακολουθείται
στενότερα η συµµετοχή σηµαντικών οµάδων του εργατικού δυναµικού
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και να µην παραβλέπονται οι πιθανές
ελλείψεις εργατικού δυναµικού στο κατώτερο µέρος του φάσµατος των
δεξιοτήτων. Είναι γεγονός ότι οι στόχοι αυτοί αποτελούν σηµαντικές
προκλήσεις. Πάντως η πρόθεση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου να θέσει
στρατηγικό στόχο για την ενίσχυση της απασχόλησης και της οικονοµικής
µεταρρύθµισης, και για τον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού
µοντέλου, είχε το επιθυµητό αποτέλεσµα. Η ΕΕ καταβάλλει µεγάλες
προσπάθειες ώστε να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη
οικονοµία µε βάση τη γνώση ανά την υφήλιο. Υπάρχει µεγάλη
αποφασιστικότητα όσον αφορά την υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών.
Φιλοδοξία µας είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και να αναδειχθούν, έως το 2010, τα
ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης σηµείο
αναφοράς για ολόκληρο τον κόσµο.
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Κείµενα στα οποία αναφέρεται η έκθεση

Αποδοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη
για την Ευρώπη / Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επίσηµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002. (COM(2002) 779 τελικό).
∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: http://europa.eu.int/eur-lex/el/com/cnc/2002/
com2002_0779el01.pdf [ηµεροµηνία ενηµέρωσης 15.4.2003].

Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση ― οι προκλήσεις και η
αντιµετώπισή τους για τη µετάβαση στον 21ο αιώνα ― Λευκό Βιβλίο /
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1993. (COM (93) 700 τελικό). ∆ιαθέσιµο στο
∆ιαδίκτυο: http://europa.eu.int/el/record/white/c93700/contents.html [ηµερο-
µηνία ενηµέρωσης 15.4.2003].

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ―
Σχέδιο δράσης eLearning ― Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο.
Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 2002. (COM(2001) 172 τελικό). ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο:
http://europa.eu.int/eur-lex/el/com/cnc/2001/com2001_0172el01.pdf
[ηµεροµηνία ενηµέρωσης 15.4.2003]

∆ήλωση της Κοπεγχάγης: δήλωση του Συµβουλίου των ευρωπαίων υπουργών
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, που συγκλήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 29 και 30 Νοεµβρίου 2002,
σχετικά µε την ενίσχυση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(Copenhagen declaration: declaration of the European Ministers of vocational
education and training, and the European Commission convened in
Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European
cooperation in vocational education and training). ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο:
http://europa.eu.int/comm/education/copenhagen/copenahagen_declaration_
en.pdf [ηµεροµηνία ενηµέρωσης 15.4.2003].

Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση: εξελίξεις
µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τις Λισσαβώνας: Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 2002. (COM(2002) 629 τελικό). ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο:
http://europa.eu.int/eur-lex/el/com/cnc/2002/com2002_0629el01.pdf
[ηµεροµηνία ενηµέρωσης 15.4.2003].

Η µελλοντική ανάπτυξη των προγραµµάτων για την εκπαίδευση, κατάρτιση και
νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά το 2006: έγγραφο δηµόσιας
διαβούλευσης . Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002. ∆ιαθέσιµο
στο ∆ιαδίκτυο:
http://europa.eu.int/comm/education/newprogconsult/consult_el.pdf
[ηµεροµηνία ενηµέρωσης 15.4.2003].

Η πραγµάτωση µιας ευρωπαϊκής περιοχής διά βίου µάθησης / Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 2002. (COM (2001) 678 τελικό). ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο:
http://europa.eu.int/comm/education/life/communication/com_el.pdf
[ηµεροµηνία ενηµέρωσης 15.4.2003].
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Μάθηση µε στόχο την απασχόληση

Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους στόχους
των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Βρυξέλλες, 20
Φεβρουαρίου 2002. (6365/02 EDUC 27). ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο:
http://europa.eu.int/comm/education/keydoc/2002/progobj_el.pdf
[ηµεροµηνία ενηµέρωσης 15.4.2003].

Πλαίσιο δράσεων για τη διά βίου µάθηση / κοινό έγγραφο της Ευρωπαϊκής
Συνοµοσπονδίας Συνδικάτων (ΕΣΣ)· της Ένωσης Συνοµοσπονδιών
Βιοµηχανίας και Εργοδοτών της Ευρώπης (UNICE)· του Ευρωπαϊκού
Κέντρου ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων γενικού οικονοµικού
ενδιαφέροντος (CEEP) (Framework of actions for lifelong learning / joint
document from European Trade Union Confederation (ETUC); Union of
Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE); European
Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General
Economic Interest (CEEP)). ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: http://www.etuc.org/
en/index.cfm?target=/EN/
Press/releases/colbargain/lll.cfm [ηµεροµηνία ενηµέρωσης 15.4.2003].

Οι επιπτώσεις της στρατηγικής για την απασχόληση: έγγραφο για τη διά βίου
µάθηση (Impact of the European employment strategy: background paper
lifelong learning). Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003. ∆ιαθέσιµο στο
∆ιαδίκτυο:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/eval/pap
ers/lifelong_en.pdf [ηµεροµηνία ενηµέρωσης 15.4.2003].

Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δεξιότητες και την
κινητικότητα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επίσηµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002. (COM (2002) 72 τελικό.
∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: http://europa.eu.int/eur-lex/el/com/cnc/2002/
com2002_0072el01.pdf [ηµεροµηνία ενηµέρωσης 15.4.2003].

Συµπεράσµατα της προεδρίας: Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, 15 και
16 Μαρτίου 2002. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: http://ue.eu.int/pressData/
el/ec/71025.pdf [ηµεροµηνία ενηµέρωσης 15.4.2003].

Συµπεράσµατα της προεδρίας: Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας, 23 και
24 Μαρτίου 2000. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: http://ue.eu.int/
Newsroom/LoadDoc.asp?BID=76&DID=60917&from=&LANG=1 [ηµεροµηνία
ενηµέρωσης 15.4.2003].

Συµπεράσµατα της προεδρίας: Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, 23 και
24 Μαρτίου 2001. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: http://ue.eu.int/Newsroom/
LoadDoc.asp?BID=76&DID=65786&from=&LANG=1 [ηµεροµηνία ενηµέρωσης
15.4.2003].

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις
επακόλουθες εργασίες µετά την έκθεση περί συγκεκριµένων µελλοντικών
στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 204, 20.7.2001, σ. 6-7. ∆ιαθέσιµο στο
∆ιαδίκτυο: http://europa.eu.int/comm/education/jo/objectif_el.pdf[ηµεροµηνία
ενηµέρωσης 15.04.2003]

Ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη διά βίου µάθηση.
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 163, 9.7.2002, σ. 1-3.
∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/el/oj/dat/2002/
c_163/c_16320020709el00010003.pdf [ηµεροµηνία ενηµέρωσης 15.4.2003].
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