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Η παρούσα μελέτη εξετάζει την τρέχουσα χρήση των ανοικτών
εκπαιδευτικών πόρων στην εκπαίδευση ενηλίκων, αξιολογεί τη δυναμική
της και διατυπώνει συστάσεις για παρεμβάσεις πολιτικής, λαμβάνοντας
υπόψη τα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στηρίζεται
στα πορίσματα νέας έρευνας που αφορά πάνω από 12 κράτη μέλη,
λαμβάνοντας υπόψη μια συγκεφαλαίωση της υπάρχουσας έρευνας από
μια σειρά προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων του POERUP (Πολιτικές
για την πρόσληψη των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων) και μιας μελέτης
του 2014-15 σχετικά με τους διαμοιραζόμενους ανοικτούς εκπαιδευτικούς
πόρους (ΑΕΠ) για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, της οποίας αποτελούν
συνέχεια δύο πιο πρόσφατες μελέτες για το ΚΚΕρ και το Πρόγραμμα διά
βίου μάθησης (LLP).

IP/B/CULT/IC/2014-117 Σεπτέμβριος 2015

PE 563.397 EL



Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Sero Consulting Ltd, UK: Paul Bacsich, με πρόσθετη έρευνα από τους Giles Pepler, Sara Frank
Bristow, Ebba Ossiannilsson, Alistair Creelman, Eva Szalma και Ilmars Slaidins

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Miklos Gyoerffi
Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτικές Συνοχής
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
B-1047 Βρυξέλλες
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Lyna Pärt

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρωτότυπο: EN

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Για να επικοινωνήσετε με το Θεματικό Τμήμα ή να εγγραφείτε συνδρομητής στο μηνιαίο
ενημερωτικό δελτίο του, στείλτε μήνυμα στο: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2015.

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των
συντακτών και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση
ότι γίνεται μνεία της πηγής και ο εκδότης έχει ενημερωθεί και του έχει αποσταλεί αντίγραφο.



Εκπαίδευση ενηλίκων και Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι

3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Επισκόπηση

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένα θέμα που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ανησυχητικό ότι ένας στους πέντε ενήλικες έχει χαμηλές
δεξιότητες αλφαβητισμού και αριθμητισμού, ένας στους τέσσερις έχει ολοκληρώσει το
πολύ την κατώτερη  δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ένας στους τρεις έχει πολύ χαμηλές ή
καθόλου δεξιότητες στις ΤΠΕ.  Ενώ σημειώνεται σταθερή πρόοδος, χρειάζεται να
καταβληθούν πολύ περισσότερες προσπάθειες.

Η χρήση των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς στην
Ευρώπη, παρά την ύφεση. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην
ανοικτή εκπαίδευση.  Είναι σαφές ότι οι ΑΕΠ μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη,
συμπεριλαμβανομένης, μακροπρόθεσμα, της δυνατότητας παροχής εκπαίδευσης με πιο
αποτελεσματικό τρόπο και με παράλληλη στενή παρακολούθηση του κόστους.

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο των ΑΕΠ. Για επίκαιρο
προβληματισμό σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων γενικότερα, ο αναγνώστης
παραπέμπεται στην έκθεση του Eurydice, του Φεβρουαρίου 2015, Εκπαίδευση και
κατάρτιση ενηλίκων στην Ευρώπη:  διευρύνοντας την πρόσβαση στις ευκαιρίες μάθησης.

Δομή

Η μελέτη διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια.

Το κεφάλαιο 1 είναι μια σύντομη εισαγωγή.

Το κεφάλαιο 2 παρέχει το υπόβαθρο της πολιτικής.

Το κεφάλαιο 3 περιγράφει λεπτομερώς το σχέδιο έρευνας. Θέτει εκ νέου τα δύο γενικά
ερωτήματα: (1) διαθεσιμότητα/σκοπιμότητα των ΑΕΠ στην εκπαίδευση ενηλίκων, και (2)
δράσεις που μπορούν να αναληφθούν για την ενίσχυσή τους. Απαριθμεί τα οκτώ ειδικά
ερωτήματα που πρέπει επίσης να απαντηθούν. Το κεφάλαιο κλείνει με μια δομική
περιγραφή του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και μια σύντομη περίληψη του ορισμού
των ΑΕΠ από την UNESCO.

Το κεφάλαιο 4 είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που απαντά λεπτομερώς στην πλειοψηφία των
ερωτημάτων.  Ασχολείται ελάχιστα με ένα εξ αυτών (σχετικά με το αν οι ΑΕΠ ενισχύουν τη
βάση γνώσεων), θεωρώντας το περιθωριακό, και μεταθέτει μέρος άλλου (σχετικά με τα
εργαλεία πολιτικής) στο κεφάλαιο περί πολιτικής (κεφάλαιο 5). Εκτός αυτών, εξετάζει τα
ερωτήματα όπως τέθηκαν· ωστόσο, προκειμένου να προσδώσει συνοχή, χρησιμοποιεί ένα
σχήμα συγκριτικής αξιολόγησης και διαχείρισης των αλλαγών, στηριγμένο σε εκτιμήσεις
του MIT90s, για να συνδέσει τα ερωτήματα με 10 στρατηγικά θέματα. Δίνονται διεξοδικές
απαντήσεις σχετικά με την ποιότητα, το κόστος, την αδειοδότηση (συνιστάται το Creative
Commons), την πιστοποίηση της άτυπης μάθησης, καθώς και σχετικά με τον
μεταβαλλόμενο ρόλο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το κεφάλαιο κλείνει με εξέταση των
εμποδίων που επηρεάζουν τους ΑΕΠ, τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs)
και άλλα είδη ευέλικτης μάθησης, ως σύνδεση με το κεφάλαιο περί πολιτικής. Ένα
σημαντικό θέμα που διατρέχει όλο το κεφάλαιο αφορά τις αλλαγές στις οποίες χρειάζεται
να προβούν τα θεσμικά όργανα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που
εγείρουν οι ΑΕΠ για την εκπαίδευση ενηλίκων.  Οι δεξιότητες (και οι συμπεριφορές) του
προσωπικού και των μαθητών, δύο από τα βασικά θέματα συγκριτικής αξιολόγησης,
καλύπτονται επανειλημμένως από διαφορετικές γωνίες.
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Το κεφάλαιο 5 συνδυάζει τις απαντήσεις στα ερωτήματα του κεφαλαίου 4 με τις τρέχουσες
εργασίες πολιτικής σχετικά με τους ΑΕΠ, την ανοικτή και ευέλικτη μάθηση, για να δώσει
μια συγκεφαλαίωση της πολιτικής. Αναδιατυπώνει τα 13 «αιτήματα» του Ψηφίσματος του
Συμβουλίου σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των
ενηλίκων με μορφοποίηση φιλική προς τους ΑΕΠ και ενοποιεί τα τέως χωριστά έγγραφα
του POERUP περί της πολιτικής στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μια νέα σύνθεση που αφορά άμεσα την
εκπαίδευση ενηλίκων. Το επόμενο τμήμα προχωρά το θεματολόγιο παραπέρα στους τομείς
της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.  Το τελευταίο τμήμα προτείνει τη σύνδεσή τους,
μέσω πυλών πιστοποίησης, επεκτείνοντας προγενέστερες εργασίες σχετικά με την
πιστοποίηση της προηγούμενης μάθησης (στην ανώτατη εκπαίδευση) και τις «θυρίδες
ενιαίας εξυπηρέτησης» στην ΕΕΚ και την εκπαίδευση ενηλίκων.

Η μελέτη ολοκληρώνεται με σύντομο κατάλογο ευχαριστιών, ακολουθούμενο από
γλωσσάρι (με πάνω από 80 όρους) και εξαντλητική βιβλιογραφία (με πάνω από 410
καταχωρίσεις) που περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις εκθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν.
Στόχος είναι να επικεντρωθεί η βιβλιογραφία σε έγκριτη έρευνα και επίσημες εκθέσεις
(Eurydice, Eurostat, ΟΟΣΑ, UNESCO κλπ.), αλλά η ταχέως μεταβαλλόμενη και
αποσπασματική φύση της βάσης στοιχείων σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεξετασθούν
ορισμένα μάλλον εφήμερα και χαμηλότερης ποιότητας έργα, σε συνδυασμό με την
αυξανόμενη σωρεία εξαγγελιών περί πολιτικής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα επικουρικά της όργανα.

Βασικά αποτελέσματα από το Κεφάλαιο 4: τα ερωτήματα και οι
απαντήσεις τους

Βρίσκεται σε εξέλιξη επαρκής δραστηριότητα σχετικά με τους ΑΕΠ στην εκπαίδευση
ενηλίκων, γεγονός που μας επέτρεψε την εξαγωγή συμπερασμάτων· ωστόσο, ορισμένα
συμπεράσματα είναι ενδεικτικά, ενώ για άλλα η βάση στοιχείων (ειδικά όσον αφορά τις
περιπτωσιολογικές μελέτες) είναι ελλιπής.

Είναι πιο χρήσιμη η εξέταση του θέματος των ΑΕΠ εντός του ευρύτερου θέματος της
χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Τα ζητήματα της ποιότητας και της πιστοποίησης είναι κατά τη γνώμη μας επιλύσιμα, αλλά
ενθαρρύνουμε τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς να κινηθούν ταχύτερα για την
επίλυσή τους.

Το ζήτημα της αναγνώρισης της προηγούμενης μάθησης είναι επίσης κατά τη γνώμη μας
επιλύσιμο, αλλά απαιτεί εξειδικευμένη προσοχή και ταχύτερη πρόοδο στο ΕΠΕΠ, στο ECTS
και στη μεταφορά διδακτικών μονάδων γενικώς.

Οι πολυαναμενόμενες εξοικονομήσεις δαπανών είναι δυνητικά επιτεύξιμες, αλλά οι
πληροφορίες από περιπτωσιολογικές μελέτες είναι περιορισμένες. Επιπρόσθετα, οι
εξοικονομήσεις δαπανών μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την πραγματοποίηση αλλαγών
στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι οποίες ενδέχεται να εγείρουν αντιδράσεις σε ορισμένα κράτη
μέλη, θεωρούμενες ως παραβίαση του ρόλου των ιδρυμάτων ή των διδασκόντων σε αυτά.
Θα απαιτηθούν συμβιβασμοί. Τα μικρότερα κράτη και οι μικρότερες αυτόνομες περιοχές
εντός των κρατών (ιδίως εκείνες που έχουν τη δική τους γλώσσα) ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την υλοποίηση αυτών των συμβιβασμών.

Δύναται επίσης να λάβει χώρα σειρά δράσεων μέσω διμερών ή ειδικών ως προς τη γλώσσα
πολυμερών συνεργασιών μεταξύ των κρατών μελών.
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Βασικά αποτελέσματα από το Κεφάλαιο 5: συστάσεις και πολιτικές

Ποιότητα και πιστοποίηση

 Οι εθνικοί οργανισμοί διασφάλισης της ποιότητας, με την υποστήριξη των ENQA
(για την ανώτατη εκπαίδευση) και EQAVET (για την ΕΕΚ), θα πρέπει να
αναπτύξουν την κατανόησή τους περί των νέων μεθόδων μάθησης
(συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής μάθησης, της εξ αποστάσεως μάθησης,
των ΑΕΠ και των μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων) και να
διασφαλίσουν ότι δεν υφίσταται σιωπηρή, μη βασισμένη σε στοιχεία, προκατάληψη
κατά των νέων αυτών μεθόδων.

 Η Επιτροπή και οι σχετικές εθνικές και διεθνείς αρχές που αναπτύσσουν τον
ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τον ευρωπαϊκό χώρο των
δεξιοτήτων και των προσόντων θα πρέπει να εργαστούν για τη μείωση των
κανονιστικών φραγμών απέναντι στις νέες μεθόδους παροχής που δεν βασίζονται
στον χρόνο μελέτης.

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν περισσότερο τους παρόχους ανώτατης
εκπαίδευσης και ΕΕΚ να βελτιώσουν και να τυποποιήσουν τη δραστηριότητά τους
για την πιστοποίηση της προηγούμενης μάθησης.

 Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν έναν ανοικτό πιστοποιητή που θα
πιστοποιεί μαθητές για σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης και ένα παράλληλο
μοντέλο, ίσως μέσω «θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης», για την πιστοποίηση των
επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Εξέλιξη του προσωπικού

 Τα κράτη μέλη, με τη στήριξη της Επιτροπής, θα πρέπει να στηρίζουν την ανάπτυξη
επιγραμμικών προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης
για διδάσκοντες/επιμορφωτές/καθηγητές, εστιάζοντας στην επιγραμμική μάθηση
και τα ΔΔΙ.

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη χρήση συστημάτων παροχής κινήτρων
για τους διδάσκοντες/επιμορφωτές/καθηγητές που συμμετέχουν σε επιγραμμικά
προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των παιδαγωγικών τους δεξιοτήτων
συμπεριλαμβανομένης της επιγραμμικής μάθησης.

ΑΕΠ και ΔΔΙ

 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να προτείνουν μια
πρότυπη άδεια Creative Commons για το σύνολο του ανοικτού διαθέσιμου υλικού
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης που χρηματοδοτούν.

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταργήσουν σταδιακά τη χρήση του περιορισμού του
«μη εμπορικού χαρακτήρα» ως προς το περιεχόμενο.

Κοστολόγηση και λοιπή έρευνα

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τον έλεγχο των δαπανών για την
πανεπιστημιακή διδασκαλία και την επαγγελματική κατάρτιση και να εξετάσουν τα
οφέλη διαφορετικών τρόπων χρηματοδότησης για τα ιδρύματά τους.

Εστίαση στους μαθητές

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν (εντός του πλαισίου των κυρίαρχων
εκπαιδευτικών στόχων και σκοπών τους) τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα
των ανοικτών πόρων ―που δημιουργήθηκαν μέσω του αντίστοιχου πολιτιστικού
τομέα και των σχολικών προγραμμάτων τους― στους κόλπους των ενήλικων
μαθητών.
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 Θα πρέπει να διατεθεί ειδική χρηματοδότηση για τη συγκρότηση σωμάτων ΑΕΠ με
υλικό σχετικό με βασικούς θεματικούς τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για
τους ενήλικες. Τα εν λόγω σώματα θα πρέπει ιδανικά να προορίζονται για
ανεξάρτητη αυτοδιδασκαλία, καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία (τόσο στον τυπικό
όσο και στον άτυπο τομέα), καθώς και να χρησιμοποιούνται ως πόροι για τη
στήριξη των διδασκόντων τέτοια μαθήματα.  Έτσι, μεγιστοποιείται η επένδυση σε
αυτά. Αντί για απλώς «σιωπηλά» κειμενικά υλικά, τα υλικά θα πρέπει να περιέχουν
οπτικο-ακουστικά στοιχεία, καθώς και διαδραστικά στοιχεία και κουίζ στην
περίπτωση δύσκολα αφομοιώσιμων εννοιών. Τοιουτοτρόπως, θα ξεπεραστούν σε
ορισμένο βαθμό τα εμπόδια που ενδέχεται να συναντήσουν κατά τη μελέτη
κειμενικού υλικού όσοι δεν έχουν επαρκείς δεξιότητες ανάγνωσης στην εθνική
γλώσσα/στις εθνικές γλώσσες.

Χρηματοδότηση

 Η πενιχρή χρηματοδότηση για τη στήριξη των ενήλικων μαθητών θα πρέπει να
στοχεύει περισσότερο σε μέθοδο βασισμένη στα αποτελέσματα για την ανταμοιβή
των ενήλικων μαθητών που προοδεύουν εντός του ΕΠΕΠ. Οι πύλες πιστοποίησης
(θυρίδες ενιαίας εξυπηρέτησης) θα πρέπει να διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε αυτή
τη διαδικασία. Έχει διαπιστωθεί ότι, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το εν
λόγω σχέδιο, απαιτεί ένα περισσότερο ανεπτυγμένο και ολοκληρωμένο ΕΠΕΠ από
το υπάρχον αυτή τη στιγμή.


