BEST PRACTICES

"Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το
φυλλάδιο αντιπροσωπεύει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
A.

Πρόλογος .................................................................................................. 1

B.

Το πλαίσιο του προγράμματος δια βίου μάθησης ...................................... 2

Σύσταση .............................................................................................................. 3
Συμμετοχή ........................................................................................................... 4
Ωφελούμενοι....................................................................................................... 4
Λειτουργία .......................................................................................................... 5
Χρηματοδότηση ................................................................................................... 5
Γ.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι δράσεις τους ...................................... 6
1.

Δ.

ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ .................................................................... 6
1.1.

Comenius ........................................................................................... 6

1.2.

Erasmus ............................................................................................. 8

1.3.

Leonardo da Vinci .............................................................................. 9

1.4.

Grundtvig ......................................................................................... 11

2.

ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ....................................................................... 14

3.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET ............................................................... 17
Καλές Πρακτικές Δια Βίου Μάθησης ........................................................ 20

Comenius ........................................................................................................... 20
Erasmus ............................................................................................................. 21
Leonardo da Vinci .............................................................................................. 21
Grundtvig .......................................................................................................... 22
E.

Συμπεράσματα ........................................................................................ 24

A.

Πρόλογος

Το
εγχειρίδιο
αυτό
είναι
αποτέλεσμα
της
υλοποίησης
του
έργου
«LLS-VG: Προώθηση Στρατηγικών Δια Βίου Μάθησης σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες»
στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκή συνεργασία για την Εκπαίδευση και τη
Μόρφωση. Πρόκειται για ένα επιδοτούμενο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα
που στόχο έχει τόσο την διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των κοινωνικά ευπαθών
ομάδων και την καταγραφή των υπαρχουσών στρατηγικών Διά Βίου Μάθησης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και την ταυτόχρονη ενημέρωση της ομάδας-στόχου για την
ύπαρξη εκείνων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που θα βοηθήσουν στην
απόκτηση ή/και στον επαναπροσδιορισμό των κοινωνικών και ατομικών τους δεξιοτήτων.
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι η παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης σχετικά με
τις ευρωπαϊκές δράσεις και ευκαιρίες για την δια βίου μάθηση, ιδιαίτερα για τις κοινωνικά
ευάλωτες ομάδες στοχεύοντας να αποτελέσει ένα πολύτιμο οδηγό για τους φορείς χάραξης
πολιτικής όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υιοθέτηση εθνικών στρατηγικών δια βίου
μάθησης.
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει αναλυτικά το πρόγραμμα που έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα δράσης που υλοποιείται
είναι ενιαίο και συμβάλλει στη μεγαλύτερη συνεργασία και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε όλα τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
συντονίσουν τις πολιτικές τούς σε ότι αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική
κατάρτιση. Περιλαμβάνει συνολικά 6 υποπρογράμματα τα οποία έχουν όμοια δομή. Στο
εγχειρίδιο αναλύεται το κάθε πρόγραμμα και η δράση του ξεχωριστά δίνοντας ιδιαίτερη
προτεραιότητα στις δράσεις που αφορούν τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Τέλος,
παρουσιάζονται καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια(2007-2009)
στα πλαίσια του προγράμματος δράσης για την εκπαίδευση αποτελώντας χρήσιμα
παραδείγματα για την υιοθέτηση παρόμοιων εργαλείων στην εθνική στρατηγική για την δια
βίου μάθηση.
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B.

Το πλαίσιο του προγράμματος δια βίου μάθησης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζει ένα σημαντικό αριθμό πολιτών της μέσω των
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με την απόφαση αριθμού 1720/2006/EΚ του
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2005 θεσπίστηκε το
πρόγραμμα δράσης που με διάρκεια επτά (7) έτη (2007-2013 )στο τομέα της δια βίου
μάθησης. Ο γενικός στόχος του προγράμματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
της απόφασης για τη θέσπιση του προγράμματος, είναι «να συμβάλει, με τη διά βίου
μάθηση, στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προηγμένης κοινωνίας της γνώσης,
με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία
του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές». Αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση των
ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των φορέων εκπαίδευσης και
κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να καταστούν σημείο αναφοράς ως προς την
ποιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων το
πρόγραμμα υποστηρίζει τις κάτωθι πολλαπλές δραστηριότητες:


Η κινητικότητα των ατόμων στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης·



Οι διμερείς και πολυμερείς εταιρικές σχέσεις·



Τα μονομερή, εθνικά ή πολυμερή σχέδια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
αποσκοπούν στην προώθηση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης μέσω της διακρατικής μεταφοράς καινοτομίας·



Τα πολυμερή δίκτυα δηλαδή μία επίσημη ή άτυπη ομάδα φορέων που
δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένο πεδίο, επιστημονικό κλάδο ή τομέα της διά
βίου μάθησης και της οποίας οι δράσεις επικεντρώνονται σε στρατηγικούς
προβληματισμούς, ανάλυση αναγκών, και δραστηριότητες δικτύωσης στο εκάστοτε
πεδίο·



Οι μελέτες και οι μεταρρυθμίσεις των πολιτικών και των συστημάτων στον τομέα
της διά βίου μάθησης καθώς και των συνισταμένων τους·



Η παροχή λειτουργικών επιχορηγήσεων για την υποστήριξη ορισμένων
λειτουργικών και διοικητικών δαπανών των ιδρυμάτων και ενώσεων·



Τα συνοδευτικά μέτρα, δηλαδή άλλες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην
προαγωγή των στόχων του προγράμματος οι οποίες, αν και δεν είναι επιλέξιμες
από τις βασικές δράσεις των τομεακών προγραμμάτων, μπορούν αναμφίβολα να
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης
(LLP). ·
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Η διοργάνωση εκδηλώσεων (σεμινάρια, συνέδρια, συνεδριάσεις) για τη
διευκόλυνση της εφαρμογής του προγράμματος, την πραγματοποίηση ενεργειών
πληροφόρησης, δημοσίευσης και διάδοσης ενεργειών για την αύξηση της
αποδοχής του προγράμματος, καθώς και παρακολούθησης και αξιολόγησής του.1

Βασικός στόχος του νέου Προγράμματος είναι η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και
η σύνδεσή της με την αγορά εργασίας. Ευρύτερη προτεραιότητα του προγράμματος διά
βίου μάθησης είναι η ενίσχυση της συμβολής της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις
προτεραιότητες και στους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δηλαδή τη
στρατηγική ανάπτυξης της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία. Το πρόγραμμα διά βίου μάθησης
προσφέρει την δυνατότητα στα άτομα να έχουν πρόσβαση, σε όλη την Ευρώπη και σε όλα
τα στάδια της ζωής τους, σε μία δυναμική διαδικασία μάθησης δημιουργώντας κοινωνίες
χωρίς αποκλεισμούς και διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων των πολιτών στη διά βίου
μάθηση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Σύσταση

Το πρόγραμμα δράσης για την εκπαίδευση 2007-2013 βασίζεται στα προηγούμενα
προγράμματα της περιόδου 2000-06: Socrates, Leonardo da Vinci, πρόγραμμα E-learning
και δράση Jean Monnet, ενώ περιλαμβάνει το σύνολο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων
στον τομέα της διά βίου μάθησης. Πιο συγκεκριμένα αποτελείται από τέσσερα (4)
επιμέρους προγράμματα: το πρόγραμμα Comenius (για τα σχολεία), το πρόγραμμα
Erasmus (τριτοβάθμια εκπαίδευση), το πρόγραμμα Leonardo da Vinci (επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση) και το πρόγραμμα Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων).
Ένα εγκάρσιο πρόγραμμα συμπληρώνει αυτά τα τέσσερα επιμέρους προκειμένου να
διασφαλιστεί η επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Τέλος, το πρόγραμμα Jean
Monnet ενισχύει τη διδασκαλία, το στοχασμό και το διάλογο αναφορικά με τη διαδικασία
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Όλα
τα προγράμματα έχουν την ίδια δομή και καλύπτουν τόσο τις ανάγκες διδασκαλίας και
μάθησης των συμμετεχόντων όσο και τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που παρέχουν ή
διευκολύνουν την εκπαίδευση σε κάθε τομέα. Η κινητικότητα, οι γλώσσες και οι νέες
τεχνολογίες περιλαμβάνονται σε όλες τις δράσεις.
Το νέο πρόγραμμα δράσης είναι ένα ενιαίο πρόγραμμα κοινοτικής στήριξης στους τομείς
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με μεγαλύτερη συνοχή, πιο ορθολογικό και πιο
αποτελεσματικό. Παράλληλα, συμβάλει στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διάφορων
τομέων, σε μεγαλύτερη προβολή, σε βελτίωση της ικανότητας αντιμετώπισης των εξελίξεων
στον τομέα αυτό αλλά και στην καλύτερη συνεργασία.

11
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http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/part1_el.pdf
Οι εθνικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών έχουν συστήσει Εθνικές Μονάδες για τη
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Συμμετοχή

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:





τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), τα μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία)
οι Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες, οι οποίες καθορίζονται στην υπ’ αρ.
2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου
καθώς και οι χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ και οι εν
δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σύμφωνα με τους κανόνες και
τις συμφωνίες που διέπουν τη συμμετοχή τους στα κοινοτικά προγράμματα.
Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με τρίτες χώρες και
διεθνείς οργανισμούς όπως για παράδειγμα το Συμβούλιο της Ευρώπης ή η
Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών
(UNESCO).

Ωφελούμενοι

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι:


μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευόμενοι και ενήλικοι διδασκόμενοι·



κάθε κατηγορία εκπαιδευτικού προσωπικού·



άτομα από την αγορά εργασίας·



ιδρύματα και οργανισμοί που υποβάλλουν προσφορές στο πλαίσιο του
προγράμματος·



άτομα και οργανισμοί αρμόδιοι για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις
εκπαιδευτικές πολιτικές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·



επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις τους σε όλα τα επίπεδα,
περιλαμβανομένων των επαγγελματικών οργανώσεων και των εμπορικών και
βιομηχανικών επιμελητηρίων·



φορείς που παρέχουν υπηρεσίες προσανατολισμού, συμβουλευτικής και
πληροφόρησης·



ενώσεις συμμετεχόντων, γονείς ή εκπαιδευτικοί·



ερευνητικά κέντρα και οργανισμοί·



μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οργανισμοί εθελοντικών δραστηριοτήτων και μη
κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).
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Λειτουργία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) είναι υπεύθυνη για
την αποτελεσματική εφαρμογή του συνόλου του προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση». Στο
έργο αυτό την επικουρεί η Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης , η οποία αποτελείται από
εκπροσώπους των κρατών μελών και των λοιπών συμμετεχουσών χωρών και της οποίας
προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την επιχειρησιακή διαχείριση του προγράμματος έχει
αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τις Εθνικές Μονάδες2 (μία ή
περισσότερες σε καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες) και τον Εκτελεστικό Οργανισμό
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (Εκτελεστικός Οργανισμός) στις
Βρυξέλες. Οι Εθνικές Αρχές ασκούν έλεγχο και εποπτεία των Εθνικών Μονάδων και
εγγυώνται στην Επιτροπή την ορθή διαχείριση εκ μέρους των Εθνικών Μονάδων των
κονδυλίων της ΕΕ για τις αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος. Οι Εθνικές Μονάδες
διαδραματίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην πρακτική εφαρμογή του προγράμματος,
καθώς είναι υπεύθυνες για τη επικοινωνία του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων- αλλά κυρίως για
τη διαχείριση του συνόλου των αποκεντρωμένων δράσεων του προγράμματος σε εθνικό
επίπεδο

Χρηματοδότηση

Το ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος για τη διάρκεια εφαρμογής του
(2007-2013) έχει οριστεί σε 6,970 εκατ. ευρώ. Έχουν καθοριστεί ελάχιστα ποσά που θα
διατεθούν για τα τομεακά προγράμματα, δηλαδή 13% για το Comenius, 40% για το
Erasmus, 25% για το Leonardo da Vinci και 4% για το Grundtvig.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση του
προγράμματος δράσης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην
Επιτροπή εκθέσεις, μία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος, το αργότερο έως τις
30 Ιουνίου 2010, και μία σχετικά με τον αντίκτυπό του, έως τις 30 Ιουνίου 2015.

2

Οι εθνικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών έχουν συστήσει Εθνικές Μονάδες για τη
διευκόλυνση της συντονισμένης διαχείρισης των αποκαλούμενων «αποκεντρωμένων» δράσεων του
προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.
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Γ.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι δράσεις τους

Το ενιαίο πρόγραμμα δράσης χωρίζεται σε έξι υποπρογράμματα, από τα οποία τα τέσσερα
είναι τομεακά. Τα προγράμματα που έχουν υιοθετηθεί και θα ισχύσουν μέχρι το 2013 είναι
τα εξής:

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1. Comenius 3

Το πρόγραμμα Comenius αφορά την προσχολική και τη σχολική εκπαίδευση έως το τέλος
της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα ιδρύματα και τους οργανισμούς
που παρέχουν την εκπαίδευση αυτή. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ποιοτικής
εκπαίδευσης σε όλους τους νέους, η οποία θα μπορεί να τους παρέχει τα εφόδια που
χρειάζονται ώστε να βρουν την θέση τους στο ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας.
Οι δύο στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:


να αναπτυχθεί στους νέους και στο εκπαιδευτικό προσωπικό η κατανόηση και η
εκτίμηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών και η αξίας
της·



να βοηθηθούν οι νέοι ώστε να αποκτήσουν τις βασικές ζωτικές δεξιότητες και
ικανότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, για τη
μελλοντική τους απασχόληση και για να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:


βελτίωση της κινητικότητας όσον αφορά την ποιότητα και την ποσοτική αύξηση·



βελτίωση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχολείων από διαφορετικά κράτη μέλη,
ιδιαιτέρως όσον αφορά την ποιότητα και την ποσοτική αύξησή τους, κατά τρόπον
ώστε να συμμετάσχουν τουλάχιστον τρία εκατομμύρια μαθητές κατά τη διάρκειά
του προγράμματος·
3

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm
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ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών·



ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και
πρακτικής με βάση τις ΤΠΕ( τεχνολογίες πληροφορικής και ενημέρωσης)·



ενίσχυση της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης των
διδασκόντων·



υποστήριξη για τη βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης
των σχολείων.

Οι δράσεις του προγράμματος Comenius είναι οι εξής:
Σχολικές συμπράξεις Comenius: αφορούν οργανώσεις από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες
που εμπλέκονται στο τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και μπορούν να συνεργαστούν με
ποικίλους τρόπους μέσω του προγράμματος. Συγκεκριμένα, μπορούν να αναπτυχθούν
μέσω σχολικών συνεργασιών οι οποίες θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των
σχολείων και τις ανταλλαγές μαθητών. Επίσης, μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της
περιφερειακής συνεργασίας που έχει ως σκοπό να βοηθήσει τις συμμετέχουσες
περιφέρειες να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές στη σχολική εκπαίδευση,
να αναπτύξουν εργαλεία για τη βιώσιμη συνεργασία πέραν των συνόρων και να ενισχύσουν
την ευρωπαϊκή διάσταση στη σχολική εκπαίδευση. Τέλος, η δράση Ηλεκτρονική
Αδελφοποίηση (eTwinning) προωθεί τη συνεργασία και τη δικτύωση των σχολείων στην
Ευρώπη μέσω της χρήσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ICT) Παρέχει
συμβουλές, ιδέες και εργαλεία ώστε να έχουν τα σχολεία πιο εύκολα τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν σε συμπράξεις και να ξεκινήσουν σχέδια συνεργασίας που θα άπτονται
οιουδήποτε θεματικού πεδίου.

Ατομική κινητικότητα: Η δράση αυτή δίνει την δυνατότητα σε μαθητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μία περίοδο σπουδών στο εξωτερικό
μέχρι και 10 μήνες. Επίσης επιτρέπει σε δασκάλους και στο λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό
να καταρτιστούν στο εξωτερικό για μία περίοδο μέχρι και έξι εβδομάδων καθώς επίσης
έχουν και τη δυνατότητα να δουλέψουν σε ένα σχολείο του εξωτερικού για δέκα μήνες.
Πολυμερή σχέδια και δίκτυα: Αυτές είναι μεγαλύτερης κλίμακας δράσεις με οργανώσεις
από διάφορες χώρες οι οποίες μπορούν να εργαστούν μαζί για την ανάπτυξη, την
προώθηση και την διάδοση καλών πρακτικών και καινοτομιών στη σχολική εκπαίδευση. Τα
Πολυμερή Σχέδια Comenius αναλαμβάνονται από κοινοπραξίες που εργάζονται μαζί για να
βελτιώσουν την αρχική ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των δασκάλων και άλλων κατηγοριών
του προσωπικού που εργάζεται στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης για να αναπτύξουν
στρατηγικές ή να ανταλλάξουν εμπειρίες για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας
και της μάθησης στην τάξη. Κάθε έργο αναμένεται να δημιουργήσει ένα αναγνωρίσιμο
αποτέλεσμα - π.χ. ένα νέο πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτικό σεμινάριο, μεθοδολογία,
στρατηγική διδασκαλίας, διδακτικό υλικό - που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατάρτισης
7

μιας περιορισμένης ομάδας εκπαιδευτικού προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τις
πραγματικότητες της κάθε συμμετέχουσας χώρας. Η χρήση όλων των δυνατών μεθόδων,
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, για την παραγωγή
και διάδοση επιμορφωτικού υλικού στο ευρύτερο δυνατό κοινό ενθαρρύνεται. Επίσης, τα
δίκτυα αντιπροσωπεύουν κατ 'ελάχιστον οργανώσεις από δέκα χώρες και αποσκοπούν στην
ανάπτυξη της εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα τους, στην
απόκτηση και διάδοση σχετικών καλών πρακτικών και καινοτομίας, καθώς και στην παροχή
υποστήριξης περιεχομένου σε άλλα έργα και συνεργασίες Comenius
Τουλάχιστον το 80% του ποσού που διατίθεται στο πρόγραμμα Comenius αφιερώνεται στις
ενέργειες για την υποστήριξη της κινητικότητας και των εταιρικών σχέσεων.

1.2. Erasmus 4

Το πρόγραμμα Erasmus αφορά την επίσημη τριτοβάθμια και επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του
κύκλου σπουδών, περιλαμβανομένου του διδακτορικού διπλώματος. Οι δύο ειδικοί στόχοι
του προγράμματος είναι οι εξής:


υποστήριξη της επίτευξης του ευρωπαϊκού χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης5



ενίσχυση της συμβολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της προχωρημένης
επαγγελματικής εκπαίδευσης στη διαδικασία της καινοτομίας.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση, η ενίσχυση και η ανάπτυξη:


της κινητικότητας (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητάς της),
πετυχαίνοντας μέχρι το 2012 τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων
ατόμων στο πρόγραμμα·



του μεγέθους της συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητάς της) μεταξύ
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και επιχειρήσεων·



της διαφάνειας και της συμβατότητας των αποκτηθέντων προσόντων·



των καινοτόμων πρακτικών και της μεταφοράς τους από τη μία χώρα στην άλλη·



καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής με
βάση τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Ενημέρωσης(ΤΠΕ).
4

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
Η λεγόμενη διαδικασία της Μπολόνιας αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο να βοηθήσει να
υπάρξει σύγκλιση των διαφορετικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς ένα σύστημα με
μεγαλύτερη διαφάνεια που θα βασίζεται σε τρεις κύκλους: Πτυχίο/Bachelor – Master – Διδακτορικό.
5
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Οι δράσεις για το πρόγραμμα Erasmus είναι οι εξής τρείς:

Δράση 1: κοινά προγράμματα Erasmus Mundus (μάστερ και διδακτορικά) εξαιρετικής
ακαδημαϊκής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος υποτροφιών·
Δράση 2: συμπράξεις Erasmus Mundus μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
Ευρώπης και τρίτων χωρών ως βάση για τη διαρθρωμένη συνεργασία, την ανταλλαγή και
την κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου
προγράμματος υποτροφιών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε μειονεκτούσες ομάδες και σε
πληθυσμούς ευάλωτων καταστάσεων.
Δράση 3: προώθηση της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μέτρα για την ενίσχυση
της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών χωρών ως εκπαιδευτικού προορισμού και ως
παγκόσμιου κέντρου αριστείας. Αυτή η δράση παρέχει υποστήριξη σε δραστηριότητες που
σχετίζονται με τη διεθνή διάσταση όλων των πτυχών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως
της προώθησης, της προσβασιμότητας, της διασφάλισης ποιότητας, της αναγνώρισης των
ακαδημαϊκών μονάδων, την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, την
ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και της κινητικότητας. Οι δραστηριότητες μπορούν να
υλοποιούνται από μικτά δίκτυα των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούμενα από τουλάχιστον τρεις(3) συμμετέχουσες
οργανώσεις από χώρες της Ευρώπης και μία(1) από Τρίτες Χώρες.

1.3. Leonardo da Vinci

6

Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci είναι η διαδικασία της Κοπεγχάγης, όπως
επικαιροποιήθηκε με το Ανακοινωθέν της Bruges (2010) . Η διαδικασία επικεντρώνεται
κυρίως στη βελτίωση της ελκυστικότητας, της ποιότητας και των επιδόσεων των
συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).
Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:


υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης για την απόκτηση
και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την
προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή
αγορά εργασίας·



βελτίωση της ποιότητας και της καινοτομίας·

6

http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1021_en.htm
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ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
καθώς και της κινητικότητας.
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση:



της κινητικότητας (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητάς της) στον τομέα αυτό και
στον τομέα της συνεχούς κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του
αριθμού των περιόδων άσκησης σε επιχειρήσεις προκειμένου να ανέλθουν σε
80.000 ετησίως έως το τέλος του προγράμματος·



του μεγέθους της συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητάς της) μεταξύ
των διαφόρων φορέων·



των καινοτόμων πρακτικών και της μεταφοράς τους από τη μια χώρα στην άλλη·



της διαφάνειας και της αναγνώρισης των τυπικών προσόντων και ικανοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων των αποκτηθέντων με ανεπίσημη και άτυπη μάθηση·



της εκμάθησης ξένων γλωσσών·



του καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής
με βάση τις ΤΠΕ.

Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci χρηματοδοτεί αρκετές δράσεις που σχετίζονται με την
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κάποιες από αυτές είναι:
Κινητικότητα και συμπράξεις: Όσον αφορά την κινητικότητα προσώπων για σκοπούς
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματιών σε επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση, δίνεται μεγάλη σημασία στη διαχείριση της ποιότητας της κινητικότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας από παιδαγωγική, γλωσσική και πολιτισμική
άποψη, καθώς και της ποιότητας των ρυθμίσεων παραμονής στο εξωτερικό με βάση τις
αρχές που παρατίθενται στον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την κινητικότητα.
Οι δράσεις κινητικότητας επιτρέπουν στους ανθρώπους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για
να αποκτήσουν εμπειρία στη μάθηση και στη κατάρτιση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που
υλοποιείται η συγκεκριμένη δραστηριότητα :




Τα άτομα στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση (people in vocational
training)μπορούν να κάνουν μία δουλειά που σχετίζεται με εκπαίδευση στο
εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθούν να είναι στο σχολείο ή στο
πανεπιστήμιο ή σε εναλλακτικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (μαθητευόμενοι).
Η δράση «άνθρωποι στην αγορά εργασίας» (people in Labour market)επιτρέπει σε
άτομα μετά την αποφοίτησή τους από την επαγγελματική τους κατάρτιση ή την
τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν μια δουλειά στο εξωτερικό που να σχετίζεται με
την εκπαίδευση τους , προκειμένου να βελτιωθεί η δυνατότητα απασχόλησής τους.
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Οι επαγγελματίες στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
μπορούν να ανταλλάξουν εμπειρίες στο εξωτερικό, με σκοπό να βελτιώσουν τις
δεξιότητες και τις γνώσεις τους.
Τα πιστοποιητικά κινητικότητας παρέχονται σε οργανισμούς που έχουν δείξει μια
συγκεκριμένη ποιότητα στην εκτέλεση των προγραμμάτων κινητικότητας Leonardo
da Vinci (γνώση, εμπειρία και πόρους) και έχουν αναπτύξει μια στρατηγική
διεθνοποίησης.
Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις επιτρέπουν στους ανθρώπους που εργάζονται
στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είτε να ταξιδέψουν
στο εξωτερικό είτε να επισκεφθούν τους εταίρους για το σχεδιασμό ενός έργου στα
πλαίσια του προγράμματος.

Οι δράσεις συνεργασίας είναι για τις οργανώσεις που δουλεύουν στο τομέα της
εκπαίδευσης και κατάρτισης από διαφορετικές χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες
μπορούν να συνεργαστούν με συνεργασίες μικρού τύπου.

Πολυμερή σχέδια – Μεταφορά καινοτομίας: Οι δράσεις για τα πολυμερή σχέδια είναι
δράσεις μεγαλύτερης κλίμακας με οργανώσεις από διαφορετικές χώρες οι οποίες
δουλεύουν μαζί για να αναπτύξουν εργασιακές πρακτικές στο τομέα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την προώθηση των αποτελεσμάτων των έργων
.Τουλάχιστον το 60% του ποσού που διατίθεται στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci
αφιερώνεται στις δραστηριότητες κινητικότητας και εταιρικών σχέσεων.

1.4. Grundtvig

Το πρόγραμμα Grundtvig συμπεριλαμβάνει όλα τα επίπεδα και τους τομείς της
εκπαίδευσης ενηλίκων και όλους τους τρόπους μάθησης: τυπικούς, άτυπους και μη
θεσμοθετημένους. Οι δράσεις Grundtvig υποστηρίζουν κυρίως άτομα χωρίς βασική
εκπαίδευση και προσόντα, άτομα που ζουν σε αγροτικές ή μη προνομιούχες περιοχές ή
μειονεκτούν για κοινωνικο-οικονομικούς λόγους. Επίσης εστιάζουν σε άτομα με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και/ή άτομα που ανήκουν σε ομάδες που είναι δυσπρόσιτες και δεν
έχουν γενικά την τάση να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.
Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:


αντιμετώπιση της πρόκλησης που δημιουργεί η γήρανση του πληθυσμού στην
Ευρώπη για την εκπαίδευση·



συνδρομή στην παροχή δυνατοτήτων στους ενηλίκους για τη βελτίωση των
γνώσεων και των ικανοτήτων τους.
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Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος Grundtvig είναι:


η βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας και της δυνατότητας πρόσβασης σε
αυτήν, ώστε να επιτευχθεί η κινητικότητα 7.000 ατόμων ανά έτος μέχρι το τέλος
του προγράμματος·



η βελτίωση της ποιότητας και η ποσοτική αύξηση της συνεργασίας·



η παροχή συνδρομής και εναλλακτικών λύσεων για άτομα που βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση και προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ιδίως
ηλικιωμένους και αυτούς που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση και δεν έχουν βασικά
προσόντα·



η διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών και η μεταφορά τους από τη
μια χώρα στην άλλη·



η υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών
μεθόδων και πρακτικής με βάση τις ΤΠΕ·



η βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των οργανισμών
εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το πρόγραμμα Grundtvig μπορεί να υποστηρίξει τις ακόλουθες δράσεις:
Kινητικότητα ατόμων7 η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: Ανταλλαγές εκπαιδευομένων και
προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων, μαθήματα κατάρτισης επαγγελματιών για το
προσωπικό του κλάδου εκπαίδευσης ενηλίκων, προπαρασκευαστικές επισκέψεις στο
πλαίσιο των εκπαιδευτικών συνεργασιών. Τα επιχορηγούμενα σεμινάρια κατάρτισης
επαγγελματιών θα δώσουν την ευκαιρία στο εκπαιδευτικό προσωπικό που εργάζεται με
ενηλίκους να αναλάβει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε χώρα διαφορετική από αυτή στην
οποία εργάζεται, διευρύνοντας έτσι την κατανόηση της έννοιας της διά βίου μάθησης στην
Ευρώπη και βελτιώνοντας την πρακτική διδασκαλίας της, καθώς και τις δεξιότητες
διαχείρισης, καθοδήγησης, κ.λπ. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το προσωπικό είτε ότι θα
συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης είτε ότι θα παρακολουθεί μια λιγότερο τυπική
εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως εκπαιδευτική επίσκεψη ή επίσκεψη επιτόπιας
παρακολούθησης εργασίας ή παρακολούθηση συνεδρίου ή σεμιναρίου. Βασικά,
περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα η οποία θα βοηθήσει στην επαγγελματική εξέλιξη του
προσωπικού που συμμετέχει στην εκπαίδευση ενηλίκων με την ευρύτερη έννοια,
συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών μέτρων, της επαρκούς εποπτείας και της
υποστήριξης της κινητικότητας·
Τα πολυμερή σχέδια. Στο πλαίσιο των πολυμερών σχεδίων θα υποστηριχθούν σχέδια
ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών και παραγωγής συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων και εκροών κατάλληλων για διάδοση (μέθοδοι, εργαλεία, υλικό,
μαθήματα), τα οποία αναπτύσσουν με τον τρόπο αυτό καινοτομία ή/και διαδίδουν
καινοτομία και ορθές πρακτικές με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Θα δοθεί ιδιαίτερη
7

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/grundtvig/mobility_en.pdf
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προτεραιότητα σε σχέδια που προβλέπουν στα αποτελέσματά τους την οργάνωση
μαθημάτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων.
Μία από τις προτεραιότητες που εμπεριέχει η δράση αυτή είναι για άτομα που ανήκουν
στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και αφορά τον ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των φύλων. Σύμφωνα με αυτή τη δράση
προωθείται η βελτίωση της ελκυστικότητας και της πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων,
ιδίως αυτών με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, μειονεκτούντες και περιθωριοποιημένους
πολίτες, μετανάστες και Ρομά. Τα σχέδια πρέπει να εστιάζονται σε πτυχές όπως οι εξής:
 παροχή κινήτρων για μάθηση σε μεμονωμένους εκπαιδευομένους που
υποεκπροσωπούνται στη διά βίου μάθηση μέσω, μεταξύ άλλων, υπηρεσιών
συμβουλευτικής και προσανατολισμού, στρατηγικών προσέγγισης, εκστρατειών
ευαισθητοποίησης, επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, κατάλληλων
προσεγγίσεων μάθησης και διδασκαλίας, και συμπράξεων με επιχειρήσεις·
 χρήση
των τεχνολογιών πληροφορίας και ενημέρωσης, εκπαίδευσης εξ
αποστάσεως, ηλεκτρονικής μάθησης και των μέσων για τη διεύρυνση των
δυνατοτήτων πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων·
 σχεδιασμός εναλλακτικών προσεγγίσεων μάθησης για την ενσωμάτωση ή
επανένταξη περιθωριοποιημένων και μειονεκτούντων πολιτών στην κοινωνία και
στην αγορά εργασίας
Τα «δίκτυα Grundtvig»: δίκτυα ανάπτυξης της εκπαίδευσης ενηλίκων ανάλογα με την
επιστήμη, τη θεματική ενότητα ή τον τομέα διαχείρισης με τον οποίο σχετίζονται στοχεύουν
στον εντοπισμό, στη βελτίωση και τη διασπορά των σχετικών ορθών πρακτικών και της
καινοτομίας, στην υποστήριξη του περιεχομένου των έργων και των συνεργασιών, στην
προώθηση ανάλυσης των αναγκών και στη διασφάλιση της ποιότητας, στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης ενηλίκων.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προτεραιότητας τα δίκτυα που δημιουργούνται
επικεντρώνονται σε ομάδες- στόχους για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της
βελτίωσης των ευκαιριών εκπαίδευσης. Τα δίκτυα πρέπει αν επικεντρώνονται σε ομάδες
και ζητήματα όπως :


μετανάστες και εθνοτικές μειονότητες και Ρομά με ειδική έμφαση στον σχεδιασμό
κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης, μεταξύ άλλων για την εκμάθηση της
γλώσσας της χώρας υποδοχής·
 κρατούμενοι και πρώην παραβάτες του νόμου
 ηλικιωμένοι πολίτες (με ιδιαίτερη έμφαση στη διαγενεακή μάθηση)·
 ανάπτυξη στρατηγικών για την κάλυψη των κενών στην εκμάθηση γλωσσών από
ενηλίκους, στις περιπτώσεις στις οποίες οι υφιστάμενες παροχές είναι ανεπαρκείς·
 σχεδιασμός εκπαίδευσης για ενηλίκους με ειδικές ανάγκες, ιδίως για άτομα με
αναπηρία (το δίκτυο αυτό πρέπει να εξετάζει πτυχές όπως η χρήση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο·
Τουλάχιστον το 55% του ποσού που διατίθεται στο πρόγραμμα Grundtvig αφιερώνεται στις
δραστηριότητες κινητικότητας.
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2. ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εγκάρσιο πρόγραμμα καλύπτει κυρίως δραστηριότητες που ξεπερνούν τα όρια των
τομεακών προγραμμάτων και στοχεύει σε δια-τομεακές περιοχές. Το εγκάρσιο πρόγραμμα
περιλαμβάνει τέσσερις βασικές δραστηριότητες στον τομέα της διά βίου μάθησης που
έχουν ως γενικούς στόχους την :


συνεργασία και καινοτομία στον τομέα των πολιτικών·



προώθηση της εκμάθησης γλωσσών·



ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και
πρακτικής με βάση τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Ενημέρωσης·



διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που
υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος ή προηγούμενων σχετικών
προγραμμάτων καθώς και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του εγκάρσιου προγράμματος είναι οι εξής:


υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών και συνεργασίας για τη διά βίου μάθηση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβόνας, του
προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» καθώς και των
διαδικασιών της Μπολόνια και της Κοπεγχάγης και των διαδόχων τους·



επαρκής παροχή συγκρίσιμων δεδομένων, στατιστικών και αναλύσεων για την
υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής, παρακολούθηση της προόδου για την
επίτευξη των στόχων της διά βίου μάθησης και εντοπισμός τομέων που χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής·



προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και υποστήριξη της γλωσσικής ποικιλομορφίας
στα κράτη μέλη·



υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών
μεθόδων και πρακτικής με βάση τις ΤΠΕ·



διασφάλιση της δημοσίευσης, της διάδοσης και της συνεκτίμησης των
αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Οι δραστηριότητες του εγκάρσιου προγράμματος χωρίζονται σε τέσσερις(4) βασικές
δραστηριότητες. Αυτές είναι :
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Βασική Δραστηριότητα 1- Συνεργασία σε θέματα πολιτικής και καινοτομίας.
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει δράσεις συνεργασίας σε θέματα πολιτικής και
καινοτομίας: στήριξη των επισκέψεων μελέτης για εμπειρογνώμονες της εκπαίδευσης και
κατάρτισης, καθώς και των δικτύων στους τομείς αυτούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι βασικοί
στόχοι είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης και της συνεργασίας σε θέματα πολιτικής στην Διά
Βίου μάθηση και η διασφάλιση επαρκούς προσφοράς συγκρίσιμων δεδομένων,
στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην αύξηση της
συμμετοχής των αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων.
Μία προτεραιότητα για τη δράση αυτή είναι η στήριξη για διεθνικά σχέδια συνεργασίας με
στόχο την ανάπτυξη μέτρων διά βίου μάθησης για την ενσωμάτωση των Ρομά. Λόγω ότι οι
κοινότητες των Ρομά χαρακτηρίζονται από προβλήματα αλφαβητισμού, πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου, γλωσσικών φραγμών και έλλειψης διαπολιτισμικού διαλόγου
είναι αναγκαία η παροχή μεγαλύτερης στήριξης σε διεθνικά σχέδια συνεργασίας με στόχο
την ανάπτυξη μέτρων διά βίου μάθησης για την ενσωμάτωση των Ρομά, τον προσδιορισμό
και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με διαρθρωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
Συνεπώς, τα σχέδια θα πρέπει να συμβάλλουν στα εξής:
• Μεταφορά καινοτομίας σε σχέση με την επιτυχημένη υλοποίηση της
διαμεσολάβησης στον τομέα του πολιτισμού, της γλώσσας και της σχολικής φοίτησης, με
γνώμονα διαρθρωμένα εκπαιδευτικά και κοινωνικά μέτρα για την ενσωμάτωση των
παιδιών και σπουδαστών Ρομά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ζητήματα της γλώσσας και του
αλφαβητισμού·
• Μεταφορά αποτελεσματικών διαρθρωμένων στρατηγικών και πολιτικών μάθησης
με στόχο την αύξηση των ποσοστών συμμετοχής και τη βελτίωση των επιδόσεων των
σπουδαστών Ρομά.
Δίκτυα: Στόχος είναι η δημιουργία εγκάρσιων δικτύων που προωθούν την ανταλλαγή
πληροφοριών και ορθών πρακτικών σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή
καινοτόμων προσεγγίσεων με στόχο τη διά βίου μάθηση. Προτεραιότητα τις δράσεις αυτής
είναι η στήριξη των δραστηριοτήτων δικτύου με στόχο την ευαισθητοποίηση για τις πλέον
επιτυχημένες εμπειρίες στην κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά, περιλαμβανομένων
πολιτισμικών, γλωσσικών και κοινωνικών πτυχών. Υπάρχει ανάγκη για τη στήριξη διεθνικών
δραστηριοτήτων δικτύωσης με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, εντός και εκτός
των κοινοτήτων των Ρομά, σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και την κατάστασή τους
αναφορικά με τις δυνατότητες που διαθέτουν για εκπαιδευτική και προσωπική εξέλιξη,
καθώς και ανάγκη για τον προσδιορισμό και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στους τομείς
αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και κοινωνικών/επαγγελματικών
πτυχών του ζητήματος της ένταξης των Ρομά.
Συνεπώς, τα δίκτυα θα πρέπει να συμβάλλουν στα εξής:
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• Αύξηση της ευαισθητοποίησης και ενίσχυση της δέσμευσης όλων των σχετικών
συντελεστών για την ενσωμάτωση των Ρομά στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον
πολιτισμό καθώς και μέσα από αυτά, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα πολιτικής·
• Ενίσχυση της διάδοσης των καλών πρακτικών σχετικά με την ενσωμάτωση
παιδιών και σπουδαστών Ρομά και τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεών τους,
συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων της γλώσσας και του αλφαβητισμού.

Βασική δραστηριότητα 2 – Γλώσσες
Η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί πραγματικότητα στην Ευρώπη και δύναται να ενισχύσει
την οικονομική ανάπτυξη, την προσωπική ανέλιξη και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Οι
δράσεις της Ε.Ε αποσκοπούν στην προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής
πολυμορφίας στην Ευρώπη. Η δράση για τα πολυμερή σχέδια έχει ως προτεραιότητα την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τις ίσες ευκαιρίες και την ισότητα στην εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης μεταναστών και Ρομά.
Τα σχέδια θα αναπτύσσουν καινοτόμες μεθόδους εκμάθησης γλωσσών που θα εστιάζουν
στην κοινωνική ένταξη των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.
Συγκεκριμένα, θα υποστηρίζουν την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής για
μετανάστες, μετακινούμενους και Ρομά.
Τα δίκτυα θα προωθούν ανταλλαγές ορθών πρακτικών που θα επιτρέπουν στους
μετανάστες να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Θα προωθούν ορθές πρακτικές
εκμάθησης και κατάρτισης στις γλώσσες με στόχο την κοινωνική ένταξη, όπως
δραστηριότητες που συνδέονται με κοινοτική διαμεσολάβηση και παροχή συμβουλών,
νομική διερμηνεία, πρόσβαση σε υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες κλπ.
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Βασική δραστηριότητα 3 – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
Τα Πολυμερή Σχέδια περιλαμβάνουν δράσεις για την χρήση εργαλείων και πλατφορμών
κοινωνικής δικτύωσης βασισμένων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Ενημέρωσης για την
επαναπροσέλκυση ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού (άτομα που
εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, εθνοτικές μειονότητες, μετανάστες, ηλικιωμένοι
εργαζόμενοι κλπ.) και παροχή, με τον τρόπο αυτό, της δυνατότητας (επανα)σύνδεσης των
ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού με δημόσιες υπηρεσίες, διαδικασίες
μάθησης και δραστηριότητες συμμετοχής στα κοινά·

Βασική Δραστηριότητα 4 - Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα τους, οι δραστηριότητες και τα σχέδια
που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση ή άλλα προηγούμενα προγράμματα, θα
πρέπει να κοινοποιούνται σε όσο το δυνατόν περισσότερους εν δυνάμει χρήστες.
Επομένως, η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε σχεδίου που
χρηματοδοτείται απ’ την ΕΕ κρίνεται απαραίτητη.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

Το πρόγραμμα Jean Monnet απευθύνεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις
ενώσεις τόσο των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (LLP) όσο
και οποιωνδήποτε άλλων (τρίτων χωρών). Τα συμμετέχοντα ιδρύματα και οι ενώσεις που
προέρχονται από τρίτες χώρες υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις και έχουν τα ίδια
καθήκοντα με εκείνα που καθορίζονται στην απόφαση για το πρόγραμμα, η οποία αφορά
τα ιδρύματα και τις ενώσεις των κρατών μελών. Το πρόγραμμα αφορά ειδικά τα ζητήματα
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του ακαδημαϊκού τομέα και την υποστήριξη στα ιδρύματα και
στις ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τρεις βασικές δραστηριότητες:


Η δράση Jean Monnet η οποία τονώνει τη διδασκαλία, την έρευνα και τον
προβληματισμό για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στον τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο ιδρυμάτων. Περιλαμβάνει τη δημιουργία
εδρών Jean Monnet, τα κέντρα αριστείας, δραστηριότητες πληροφόρησης και
έρευνας, καθώς και την υποστήριξη των ακαδημαϊκών ενώσεων καθηγητών και
ερευνητών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
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Αρχικά ξεκίνησαν το 1989 και πλέον είναι παρόντα σε 68 χώρες στις πέντε ηπείρους.
Μεταξύ 1990 και 2010, η δράση βοήθησε να δημιουργήσει 150 Ευρωπαϊκά Κέντρα
Αριστείας Jean Monnet, 825 έδρες Jean Monnet και πάνω από 1.000 Ενότητες και μόνιμα
μαθήματα Jean Monnet. Τα έργα αυτά συγκεντρώνουν 1.500 καθηγητές και φτάνουν
περίπου 500.000 σπουδαστές κάθε χρόνο. Τα σχέδια Jean Monnet επιλέγονται βάσει των
ακαδημαϊκών προσόντων τους μετά από μια αυστηρή και ανεξάρτητη διαδικασία
αξιολόγησης από ομότιμους. Επίσης, υλοποιούνται με την αυστηρή τήρηση της αρχής της
ακαδημαϊκής αυτονομίας και της ελευθερίας.


τις λειτουργικές επιχορηγήσεις σε καθορισμένα ιδρύματα τα οποία επιδιώκουν ένα
στόχο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τα ιδρύματα αυτά είναι το Κολέγιο της
Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Μάαστριχτ, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου, Trier
(ERA), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης Ειδικών Αναγκών,
Middelfart και το Διεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκής Κατάρτισης, Νίκαια. (CIFE).
Τουλάχιστον το 65% του ποσού για το πρόγραμμα Jean Monnet αφιερώνεται σε
αυτές τις επιχορηγήσεις·



Υποστήριξη ενώσεων ευρωπαϊκής κλίμακας που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και / ή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε
πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ετήσια
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή αυτών των ενώσεων.

Τουλάχιστον το 19% του ποσού για το πρόγραμμα αφιερώνεται στις λειτουργικές
επιχορηγήσεις για την υποστήριξη άλλων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και ενώσεων στους
τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:


η παρότρυνση δραστηριοτήτων διδασκαλίας, έρευνας και προβληματισμού στον
τομέα των σπουδών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·



η υποστήριξη ενός κατάλληλου φάσματος ιδρυμάτων και ενώσεων που
ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την
εκπαίδευση και κατάρτιση από ευρωπαϊκή σκοπιά.

Επομένως, οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος Jean Monnet είναι η ενίσχυση της
αριστείας, η ανταλλαγή γνώσεων και η συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
καθώς και η υποστήριξη των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων που ασχολούνται με θέματα
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και επιπλέον φορέων και ενώσεων υψηλής ποιότητας.
Οι δραστηριότητες καλύπτουν μονομερή και εθνικά σχέδια, όπως οι έδρες Jean Monnet, τα
κέντρα αριστείας και οι μονάδες διδασκαλίας Jean Monnet ή η υποστήριξη νέων ερευνητών
καθώς και πολυμερή σχέδια και δίκτυα.
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Χρηματοδότηση

Η συμφωνία επιχορήγησης έχει συνολική διάρκεια τριών (3) ετών και ανέρχεται στο ύψος
για αυτή τη συνολική περίοδο στα 45. 000 €. Μέγιστο επίπεδο συγχρηματοδότησης από την
πλευρά της ΕΕ είναι 75%. Η αιτούμενη συγχρηματοδότηση πρέπει να είναι σε αντιστοιχία
με το πραγματικό κόστος των δραστηριοτήτων των κατόχων των εδρών σε κάθε χώρα.
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Δ.

Καλές Πρακτικές Δια Βίου Μάθησης 8

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν
υλοποιηθεί με επιτυχία στον τομέα της διά βίου μάθησης στοχεύοντας στη διάχυση
μεθοδολογιών, τεχνικών, εργαλείων και συμβουλών ή άλλων παρατηρήσεων που μπορούν
να βοηθήσουν φορείς, οργανώσεις ή/και μεμονωμένα άτομα.

Comenius

Τίτλος προγράμματος: “Social Integration: Coeducation”

Η αλληλεγγύη και οι ίσες ευκαιρίες για ένα ενεργό ρόλο των γυναικών στη κοινωνία είναι
στο επίκεντρο της κοινωνικής ένταξης. Αυτή η συνειδητοποίηση αποκτήθηκε από νέα
παιδιά και τις οικογένειες τους που συμμετείχαν στην μαθησιακή εμπειρία που
προωθήθηκε(2006-2009) από το συγκεκριμένο έργο σε σχολεία από την Ισπανία, την
Πολωνία και την Ιταλία.

Τα σχολεία που φιλοξενούν μαθητές πού διαβιούν σε μειονεκτούσες κοινωνικές συνθήκες
συνεργάστηκαν για να προωθήσουν τη κοινωνική ένταξη και να εξαλείψουν την φυλετική
διάκριση. Η δημιουργία ενός πλαισίου για διαπολιτισμικό διάλογο και η έξυπνη χρήση
τεχνολογιών επικοινωνίας βοήθησε να εξαλειφθεί ο σεξισμός από τις μεθόδους
διδασκαλίας και την μαθησιακή εμπειρία. Η συνεργασία μεταξύ των 2 φύλων
ενδυναμώθηκε μέσω της χρήσης νέων υλικών μάθησης, όπως αθλητικές δραστηριότητες,
βίντεο και διαδικτυακά περιοδικά. Το αποτέλεσμα αυτών ήταν η συνεργασία στη μάθηση
και η προώθηση των ευρύτερων ικανοτήτων των παιδιών ώστε να γίνουν πιο υπεύθυνοι
ευρωπαίοι πολίτες. Ο ενθουσιασμός του έργου είχε σαν αντίκτυπο τα αποτελέσματα της
ομάδας εργασίας να επεκταθούν πέρα των σχολείων και τώρα να τα περιλαμβάνουν
ολόκληρες σχολικές κοινότητες και σύνδεσμοι για την κοινωνική ένταξη παιδιών με
αναπηρίες, για την υποστήριξη γυναικών και οικογενειών και για τις ίσες ευκαιρίες.

WEBSITE
www.murciaeduca.es/cpseveroochoa

8

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/educ-training_en.html#PDF
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Erasmus

Τίτλος προγράμματος: “Building Civil Society and Fighting Social Exclusion – Contemporary
Challenges for Social Work”

Το πρόγραμμα μέσω μία σειράς μαθημάτων υπογράμμισε την ευρωπαϊκή διάσταση για την
αναζήτηση δημιουργικών τρόπων με σκοπό τη δημιουργία μίας κοινωνίας πολιτών και τη
χρησιμοποίηση νέων καινοτόμων μεθόδων για την παροχή κοινωνικής ένταξης. Ο
συνδυασμός παρουσιάσεων και έρευνας με την χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνίας καθώς και οι επαφές με ιδρύματα συνέβαλαν στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης και στην σφυρηλάτηση της συνεργασίας. Ξένοι μαθητές συνεργάστηκαν
με μειονεκτούσες ομάδες Πολωνών που υπέφεραν από διάφορα είδη κοινωνικού
αποκλεισμού. Μοιράστηκαν απόψεις σε πολυεθνικά σεμινάρια και επισκέφτηκαν ιδρύματα
κοινωνικής πρόνοιας που τους ενθάρρυναν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο. Τα στοιχεία του
έργου έχουν αναπτυχθεί σε προγράμματα σπουδών και είναι σε θέση να αναπτυχθούν
παραπάνω μελλοντικά σε κάποιο νέο πρόγραμμα. Τα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας
συνεργάστηκαν με πανεπιστήμια και είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μία διεθνή
εμπειρία για την ορατότητα των προβλημάτων που προέκυψαν. Η αύξηση της
ευαισθητοποίησης των μαθητών για την αξία και την ανάγκη της συμμετοχής στην επίτευξη
μιας κοινωνίας πολιτών αναπτύχθηκε τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
τώρα πλέον έτοιμοι να εξαλείψουν τη διάκριση και το κοινωνικό αποκλεισμό στις
κοινότητές τους.

WEBSITE
www.kul.pl/11821.html

Leonardo da Vinci

1.

Τίτλος προγράμματος: “Made in jail”

Το πρόγραμμα “Made in Jail” το οποίο υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2008-2009 προσπάθησε να
επανεισάγει στη κοινωνία κρατούμενους φυλακισμένους προωθώντας την
ευαισθητοποίηση του ατόμου να αλλάξει και να αναπτυχθεί επαγγελματικά και κοινωνικά.
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Το έργο δημιούργησε νέες δεξιότητες προωθώντας τους φυλακισμένους να
δημιουργήσουν μια σειρά από προϊόντα με υλικά όπως τσόχα, ύφασμα ή ανακυκλώσιμα με
την δική τους ετικέτα τα οποία είναι χειροποίητα και μοναδικά. Το έργο αύξησε την
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας προωθώντας και αναγνωρίζοντας τις δημιουργικές τάσεις
που μπορεί ο καθένας να έχει.

WEBSITE
www.jailbird.lu

2.

Τίτλος προγράμματος: “Vocational Guidance Standard Model for Deaf
People in Europe( VOGS+)”

Το πρόγραμμα Vocational Guidance Standard Model for Deaf People in Europe( VOGS+),
βασισμένο σε προηγούμενο πιλοτικό πρόγραμμα της Αυστραλίας που ονομαζόταν VOGS,
δημιούργησε ένα κατάλληλο ευρωπαϊκό μοντέλο παροχής επαγγελματικών συμβουλών για
κωφούς ανθρώπους. Το έργο τέθηκε ταυτόχρονα σε εφαρμογή σε τρεις χώρες, την Εσθονία,
την Ολλανδία και την Τουρκία. Οι χώρες αυτές έχουν αναπτύξει το μοντέλο αυτό τόσο στα
συστήματα εθνικής παιδείας όσο και στα συστήματα καθοδήγησης. Ειδικοί επαγγελματικού
προσανατολισμού από την κάθε χώρα που συμμετείχαν εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο του
μοντέλου που δημιούργησε το πρόγραμμα, ενώ παράλληλα μία στρατηγική αξιοποίησης
είχε σχεδιαστεί με σκοπό να διαδοθεί το μοντέλο και σε άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος που σχεδιάστηκε για το συγκεκριμένο
έργο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άτομα με αναπηρίες. Το έργο, διάρκειας δύο
ετών (2), ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2007 και ολοκληρώθηκε το 2009.

WEBSITE
www.vogsplus.eu

Grundtvig

1.

Τίτλος προγράμματος: “Religious Diversity and Anti-Discrimination”

Το εταιρικό σχήμα του προγράμματος “Religious Diversity and Anti-Discrimination”
ανέπτυξε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων που στόχο είχε την
ευαισθητοποίηση σε θέματα θρησκευτικής διαφορετικότητας και την καταπολέμηση των
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διακρίσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικές ενότητες για τον αντισημιτισμό και τις
διακρίσεις κατά των Μουσουλμάνων ενώ ταυτόχρονα έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλει
στην εκπαίδευση των ενηλίκων σε περιοχές όπου οι πληροφορίες για τη θρησκευτική
διαφορετικότητα και τις διακρίσεις είναι απαραίτητη. Στόχος του είναι η παροχή εργαλείων
στους εκπαιδευτές ώστε να μετατρέψουν τα εμπόδια που παρουσιάζονται από
θρησκευτικές διαφορές σε ευκαιρίες. Δεν στοχεύει στο να αναπτύξει θρησκευτικό διάλογο,
ούτε να διδάξει τις διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις αλλά είναι σχεδιασμένο ώστε να
αναγνωρίσει και να σεβαστεί τη πολιτισμική πολυμορφία. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει
αναπτυχθεί ως μέσο για τη διευκόλυνση του διαλόγου και της ανταλλαγής εμπειριών στους
τομείς της θρησκείας και του πολιτισμού. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση πανεπιστημιακού επιπέδου για την δουλειά τους στο
πρόγραμμα από το University of Derby.

WEBSITE
http://www.ceji.org
http://www.ceji.org/education/religious_diversity.php

2.

Τίτλος προγράμματος: TEACH – Teaching European Active Citizenship

Η ενεργή συμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη είναι ένα από τα πιο σημαντικά
χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ένταξης αλλά και ένα από τα πιο
δύσκολα μαθήματα στο να διδαχτούν. Το έργο “TEACH” παρέχει ένα πρόγραμμα
κατάρτισης σε εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε να ενημερωθούν για την ενεργή συμμετοχή του
ευρωπαίου πολίτη και τις δεξιότητες που τους προσφέρει μέσω της άτυπης εκπαίδευσης.
Οι συμμετέχοντες (εκπαιδευτές ενηλίκων) μαθαίνουν επίσης πολύτιμα εργαλεία για να
διδάξουν αυτές τις ικανότητες και να κατανοήσουν τα παραδείγματα καλών πρακτικών σε
ότι αφορά την ενεργή ιδιότητα του πολίτη σε όλη την Ευρώπη. Τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση είναι μία σειρά εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης
όπως διαλέξεις, εργαστήρια , συζητήσεις και μελέτες περιπτώσεων. Το συγκεκριμένο έργο
δίνει στην Ευρώπη μία πρακτική και χειροπιαστή προσέγγιση σχετικά με τη παροχή
κατάρτισης της ενεργής συμμετοχής του Ευρωπαίου πολίτη. Τέλος το συγκεκριμένο έργο
ενημερώνει τους πολίτες αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη
κινητικότητά τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

WEBSITE
http://www.vnf.fi
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E.

Συμπεράσματα

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δια βίου μάθηση προώθησε
δραστηριότητες συνεργασίας στην Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης
και συντέλεσε στη επιτυχημένη ανταλλαγή ιδεών σε θέματα πολιτικής και στην ανάπτυξη
της ευρωπαϊκής διάστασης. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα για την δια βίου μάθηση ήταν
ενιαίο βοήθησε ώστε οι δραστηριότητες του να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα και εμβέλεια
και να επιτευχθούν κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Ωστόσο, δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως
όλες οι δυνατότητες του προγράμματος. Ο υπερβολικός αριθμός των στόχων του
προγράμματος μετουσιώθηκε σε πληθώρα ειδικών δράσεων, μερικές από τις οποίες δεν
διαθέτουν την κρίσιμη μάζα που χρειάζεται για να έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο. Ωστόσο
κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων οι περισσότερες δράσεις είχαν επιτυχημένα
αποτελέσματα. Μία από τις πιο επιτυχημένες ήταν οι δράσεις που είχαν σαν σκοπό την
κινητικότητα. Ενδεικτικά, όσον αφορά στο πρόγραμμα Erasmus το ακαδημαϊκό έτος
2008/09 σχεδόν 200.000 φοιτητές μετέβησαν στο εξωτερικό για σπουδές ή πρακτική
άσκηση, πράγμα που συνεπάγεται αύξηση κατά 15,5% σε σύγκριση με το 2006/07. Οι
περίοδοι πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις σημείωσαν αυξανόμενη επιτυχία: την περίοδο
2008/09 περισσότεροι από 30.000 φοιτητές Erasmus πραγματοποίησαν περιόδους άσκησης
σε επιχειρήσεις, πράγμα που συνιστά αύξηση κατά 50% σε ετήσια βάση. Η κινητικότητα
επιταχύνθηκε επίσης και βάσει του προγράμματος Grundtvig για τη επαγγελματική
εκπαίδευση των ενηλίκων. Το 2009 χορηγήθηκαν πάνω από 41% περισσότερες
επιχορηγήσεις για κινητικότητα προσωπικού συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, χάρη στη
θέσπιση των νέων προγραμμάτων επισκέψεων και ανταλλαγών και τοποθετήσεων σε
θέσεις βοηθών για ενήλικο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, επιβεβαιώνεται η μεγάλη πολιτική σημασία που έχει το
πρόγραμμα δια βίου μάθησης και η σαφής σύνδεσή του με το στρατηγικό πλαίσιο
εκπαίδευσης και κατάρτισης 2020. Επίσης το πρόγραμμα συνέβαλε στο άνοιγμα και τον
εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την καθιέρωση νέων διδακτικών
μεθόδων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την επανεξέταση και τη διεθνοποίηση των
προγραμμάτων σπουδών με τη βελτίωση της διαχείρισης και της διακυβέρνησης των
ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα διά βίου μάθησης θεωρείται πρόσφορο και αποφασιστικής
σημασίας για την επίτευξη των βασικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ στον
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και, συνεπώς, θεωρείται ότι συμβάλλει στην
επίτευξη των κορυφαίων στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης
σημαντικό για τη ζωή των πολιτών που συμμετέχουν σ’ αυτό, φιλικό για τους χρήστες, πολύ
δημοφιλές και καλύπτει τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων στις οποίες απευθύνεται.
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