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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 149 παράγραφος 4 και

το άρθρο 150 παράγραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Aποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C
2 ΕΕ C 168 της 16.6.2000, σ. 30.
3 Γνώµη που διατυπώθηκε στις 14 Ιουνίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη

Εφηµερίδα).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην

Επίσηµη Εφηµερίδα). Κοινή θέση του Συµβουλίου της          (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της           (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Είναι ανάγκη να δοθεί ώθηση στην ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, δεδοµένου ότι

αποτελεί βασικό στόχο για την οικοδόµηση της Ευρώπης των πολιτών.

(2) Όλα τα κράτη µέλη έχουν ως πρωταρχικό στόχο στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια

εκπαίδευση, καθώς και στην επαγγελµατική εκπαίδευση, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση

στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης.

(3) Η ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα επίπεδα και σε

όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τις διαφορές όσον αφορά τους στόχους,

τις µεθόδους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες, και ανεξάρτητα από τη διαβάθµιση των σχολείων

όπου αυτή υφίσταται.

(4) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν αυξηθεί οι πόροι που διατίθενται από τις

βιοµηχανικές χώρες για την παιδεία. Η παιδεία θεωρείται ως στοιχείο που συµβάλλει όχι

µόνο στον εµπλουτισµό του ατόµου αλλά και στην κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη

και την επίλυση προβληµάτων στον τοµέα της απασχόλησης. Η δια βίου µάθηση αποτελεί

σηµαντικό µέσο για τη µελλοντική εξέλιξη του ατόµου σε επαγγελµατικό και προσωπικό

επίπεδο. Η παιδεία υψηλού επιπέδου είναι σηµαντική υπό το πρίσµα των πολιτικών για την

αγορά εργασίας, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στην Κοινότητα και της

αναγνώρισης διπλωµάτων και διδακτικών ικανοτήτων.

(5) Είναι ευθύνη των κρατών µελών να εξασφαλίζουν, όταν έχουν τη δυνατότητα, ότι στα

προγράµµατα των σχολείων λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη της κοινωνίας.
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(6) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να βοηθούν τα σχολικά ιδρύµατα ώστε να ανταποκρίνονται στις

εκπαιδευτικές και κοινωνικές απαιτήσεις της νέας χιλιετίας και να προσαρµόζονται στις

εξελίξεις που προκύπτουν από αυτές. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη θα πρέπει να στηρίζουν

τα σχολικά ιδρύµατα, προκειµένου να βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που

προσφέρουν, βοηθώντας τα να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες επικεντρωµένες στην

εξασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας και βοηθώντας τα να ενθαρρύνουν τόσο την

κινητικότητα των ατόµων από τη µία χώρα στην άλλη όσο και τη µεταφορά γνώσεων.

(7) Στον τοµέα των πολιτικών για την αγορά εργασίας, κάθε έτος το Συµβούλιο εκδίδει ένα

σύνολο κατευθυντήριων γραµµών βάσει ποσοτικών στόχων και δεικτών. Η 7η από τις

κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση το 2000 που παρατίθενται στο παράρτηµα της

απόφασης 2000/228/ΕΚ 1, αναφέρει ότι τα κράτη µέλη «βελτιώνουν την ποιότητα των

σχολικών συστηµάτων τους προκειµένου να µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός των νέων που

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολικό σύστηµα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στους

νέους µε µαθησιακές δυσκολίες».

(8) Στην 8η από τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές υπάρχει ειδική αναφορά στην ανάπτυξη της

εκπαίδευσης σε θέµατα υπολογιστών, στον εξοπλισµό των σχολείων µε υπολογιστές και στη

διευκόλυνση της πρόσβασης των σπουδαστών στο ∆ιαδίκτυο, έως το τέλος του 2002, κάτι

που θα επιδράσει θετικά στην ποιότητα της εκπαίδευσης και θα προετοιµάσει τους νέους για

την ψηφιακή εποχή.

(9) Η προαγωγή της κινητικότητας που καθιερώνεται ως στόχος της Κοινότητας µε τα άρθρα 149

και 150 της Συνθήκης, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί µε µία παιδεία υψηλού επιπέδου.

                                                
1 ΕΕ L 72 της 21.3.2000, σ. 15.
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(10) Η ευρωπαϊκή συνεργασία και οι διακρατικές ανταλλαγές εµπειριών θα συµβάλουν στον

εντοπισµό και τη διάδοση αποτελεσµατικών και αποδεκτών µεθόδων για την αξιολόγηση της

ποιότητας.

(11) Τα συστήµατα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας πρέπει να παραµείνουν

ευέλικτα και προσαρµόσιµα στα νέα δεδοµένα που προκύπτουν από τις αλλαγές στις δοµές

και τους στόχους των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη την

πολιτιστική διάσταση της εκπαίδευσης.

(12) Τα συστήµατα εγγύησης της ποιότητας ποικίλλουν ανάλογα µε τα κράτη µέλη και τα σχολικά

ιδρύµατα, δεδοµένης της ποικιλοµορφίας του µεγέθους, των δοµών, των οικονοµικών

συνθηκών, των θεσµικών χαρακτηριστικών και της παιδαγωγικής προσέγγισης των

ιδρυµάτων.

(13) Η αξιολόγηση της ποιότητας και ιδιαίτερα η αυτοαξιολόγηση των σχολείων αποτελούν

κατάλληλα µέσα για την καταπολέµηση του φαινοµένου της πρόωρης διακοπής της σχολικής

εκπαίδευσης από ορισµένους νέους, καθώς και του φαινοµένου του κοινωνικού αποκλεισµού.

(14) Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της παιδείας υψηλού επιπέδου είναι διαθέσιµο ένα ευρύ

φάσµα µέσων. Η αξιολόγηση της ποιότητας είναι ένα από αυτά και αποτελεί πολύτιµη

συνεισφορά στη διασφάλιση και ανάπτυξη της ποιότητας της εκπαίδευσης στα γενικά και στα

επαγγελµατικά σχολεία. Η αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης πρέπει να επιδιώκει,

µεταξύ άλλων, την αποτίµηση της ικανότητας των σχολικών ιδρυµάτων να λαµβάνουν υπόψη

τους τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφοριών που τείνουν να γενικευθούν.

(15) Η δικτύωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των ιδρυµάτων που συµµετέχουν στην αξιολόγηση της

ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης έχει θεµελιώδη σηµασία. Τα υπάρχοντα δίκτυα, όπως το

ευρωπαϊκό δίκτυο διαµορφωτών πολιτικής για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

συστηµάτων το οποίο δηµιουργήθηκε από τα κράτη µέλη το 1995, µπορούν να παράσχουν

ανεκτίµητη βοήθεια στην εφαρµογή της παρούσας σύστασης.
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(16) Η Επιτροπή εφάρµοσε ένα πιλοτικό πρόγραµµα για την αξιολόγηση της ποιότητας στην

τριτοβάθµια εκπαίδευση το 1994 και το 1995. Στη σύσταση 98/561/ΕΚ του Συµβουλίου, της

24ης Σεπτεµβρίου 1998, για την ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό τη διασφάλιση της

ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 1, υπογραµµίζεται η σηµασία της ανταλλαγής

πληροφοριών και εµπειριών καθώς και της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών για την

εξασφάλιση της ποιότητας.

(17) Το πρόγραµµα "Σωκράτης" 2, ιδίως η δράση 6.1 αυτού, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει

την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση

της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης είναι µια από τις προτεραιότητες της εν λόγω

δράσης.

(18) Η Επιτροπή, από το Μάρτιο του 1996, προέβη σε διάφορες µελέτες και επιχειρησιακές

ενέργειες για τη διερεύνηση του θέµατος της αξιολόγησης από διαφορετικές οπτικές γωνίες,

µε στόχο την περιγραφή των πολλών και διαφόρων προσεγγίσεων και µεθόδων αξιολόγησης

της εκπαίδευσης που χρησιµοποιούνται σε διάφορα επίπεδα.

(19) Η Επιτροπή εφάρµοσε ένα πιλοτικό σχέδιο κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 1997/98

σε 101 σχολεία ανώτερης και κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις χώρες που

συµµετέχουν στο πρόγραµµα "Σωκράτης", το οποίο οδήγησε στη συνειδητοποίηση θεµάτων

ποιότητας και συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα σχολεία αυτά. Η

τελική έκθεση, Ιούνιος 1999, µε τίτλο "Αξιολόγηση της ποιότητας στην σχολική εκπαίδευση,

Ένα Ευρωπαϊκό πιλοτικό σχέδιο" τονίζει µια σειρά µεθοδολογικών στοιχείων, ως ιδιαίτερα

σηµαντικών για επιτυχή αυτοαξιολόγηση.

                                                
1 ΕΕ L 270 της 7.10.1998, σελ. 56.
2 ΕΕ L 28 της 3.2.1000, σ. 1.
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(20) Στα συµπεράσµατά του της 16ης ∆εκεµβρίου 1997 1, το Συµβούλιο αναφέρει ότι η

αξιολόγηση αποτελεί επίσης σηµαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση και, όπου χρειάζεται, τη

βελτίωση της ποιότητας.

(21) Η Προεδρία του Συµβουλίου, κατά το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που έλαβε χώρα στη

Λισσαβόνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, δήλωσε, στα συµπεράσµατά της, ότι τα ευρωπαϊκά

συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να προσαρµόζονται τόσο στις ανάγκες της

κοινωνίας των πληροφοριών όσο και στην ανάγκη να ανυψωθεί το επίπεδο απασχόλησης και

να βελτιωθεί η ποιότητά της.

(22) Με την προοπτική της διεύρυνσης της Ένωσης, τα υποψήφια κράτη θα πρέπει να

συµµετέχουν στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της ποιοτικής αξιολόγησης.

(23) Είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η αρχή της επικουρικότητας καθώς και η αποκλειστική

αρµοδιότητα των κρατών µελών για την οργάνωση και τη διάρθρωση των εκπαιδευτικών

τους συστηµάτων, κατά τρόπον ώστε να µπορέσουν να αναπτυχθούν οι πολιτιστικές

ιδιαιτερότητες και εκπαιδευτικές παραδόσεις κάθε κράτους.

                                                
1 ΕΕ C 1 της 3.1.1998, σ. 4.
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Ι. ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ :

εντός του ιδιαίτερου οικονοµικού, κοινωνικού και µορφωτικού τους πλαισίου και

λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση, να υποστηρίξουν τη βελτίωση της

αξιολόγησης της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης µέσα από :

1) την υποστήριξη και, εάν χρειάζεται, τη δηµιουργία διαφανών συστηµάτων αξιολόγησης

της ποιότητας, µε στόχο :

(α) να εξασφαλίσουν παιδεία υψηλού επιπέδου, ενώ ταυτόχρονα θα προωθούν την

κοινωνική ένταξη, και ίσες ευκαιρίες για τα κορίτσια και τα αγόρια,

(β) να διαφυλάξουν την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης, ως βάση για τη δια βίου

µάθηση,

(γ) να ενθαρρύνουν την αυτοαξιολόγηση των σχολείων, ως µέθοδο δηµιουργίας

σχολείων µάθησης και επιµόρφωσης, µέσα σε ένα ισορροπηµένο πλαίσιο

αυτοαξιολόγησης του σχολείου και εξωτερικής αξιολόγησης,

(δ) να χρησιµοποιήσουν τις τεχνικές για τη βελτίωση της ποιότητας ως µέσο για την

καλύτερη προσαρµογή στις απαιτήσεις ενός κόσµου σε ταχεία και µόνιµη

εξέλιξη,

(ε) να διασαφηνίσουν το σκοπό και τους όρους της αυτοαξιολόγησης και να

εξασφαλίσουν ότι η προσέγγιση που ακολουθεί η αυτοαξιολόγηση είναι σύµφωνη

µε άλλες κανονιστικές µορφές,

(στ) να αναπτύξουν την εξωτερική αξιολόγηση προκειµένου να παρασχεθεί

µεθοδολογική υποστήριξη για την αυτοαξιολόγηση των σχολείων και να δοθεί

µια εκ των έξω άποψη του σχολείου, ενθαρρύνοντας τη συνεχή του βελτίωση και

φροντίζοντας η διαδικασία αυτή να µην περιορίζεται σε διοικητικούς ελέγχους

και µόνον,



11540/1/00 REV 1 iv 8
DG J   EL

2) την ενθάρρυνση και, όπου χρειάζεται, την υποστήριξη της συµµετοχής των σχολικών

παραγόντων, όπως καθηγητών, µαθητών, διεύθυνσης, γονέων και εµπειρογνωµόνων,

στη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης στα σχολεία µε στόχο να

προωθηθεί η κατανοµή της ευθύνης για τη βελτίωση των σχολείων,

3) την υποστήριξη της κατάρτισης σε θέµατα διαχείρισης και χρήσης εργαλείων

αυτοαξιολόγησης, µε στόχο :

(α) να καταστεί η αυτοαξιολόγηση ένα αποτελεσµατικό εργαλείο που θα ενισχύει τη

δυνατότητα βελτίωσης του σχολείου,

(β) να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική διάδοση παραδειγµάτων ορθής πρακτικής και

νέων εργαλείων στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης,

4) την υποστήριξη των σχολείων για να µαθαίνουν το ένα από το άλλο σε εθνική και

ευρωπαϊκή κλίµακα, µε στόχο :

(α) τον εντοπισµό και τη διάδοση ορθής πρακτικής και αποτελεσµατικών εργαλείων,

όπως οι δείκτες και τα σηµεία αναφοράς στον τοµέα της αξιολόγησης της

ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης,

(β) τη δηµιουργία δικτύων µεταξύ των σχολείων, σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα, για

την παροχή αλληλοϋποστήριξης και την πρόσδοση µιας εξωτερικής ώθησης στη

διαδικασία αξιολόγησης,
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5) την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ όλων των αρχών που συµµετέχουν στην

αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση και την προώθηση της δικτύωσής

τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συνεργασία αυτή µπορεί να καλύψει τους ακόλουθους τοµείς :

(α) την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, ιδίως σχετικά µε τις µεθοδολογικές

εξελίξεις και τα παραδείγµατα ορθής πρακτικής, χρησιµοποιώντας ιδιαίτερα

σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και, εάν είναι απαραίτητο,

οργανώνοντας ευρωπαϊκές διασκέψεις, σεµινάρια και εργαστήρια,

(β) τη συλλογή στοιχείων και την ανάπτυξη εργαλείων όπως δείκτες και σηµεία

αναφοράς που είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την αξιολόγηση της ποιότητας στα

σχολεία,

(γ) τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης της σχολικής εκπαίδευσης

σύµφωνα µε τις σχετικές πολιτικές εκάστου κράτους µέλους και των

εκπαιδευτικών του ιδρυµάτων, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιµα για τις αρχές

των κρατών µελών,

(δ) προώθηση επαφών µεταξύ εµπειρογνωµόνων για τη δηµιουργία ευρωπαϊκής

εµπειρίας στον εν λόγω τοµέα,

(ε) χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων διεθνών ερευνών για την ανάπτυξη της

αξιολόγησης της ποιότητας στα σχολεία.
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ΙΙ. ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

1) να προωθήσει, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη και µε βάση τα υφιστάµενα

κοινοτικά προγράµµατα, τη συνεργασία που αναφέρεται στα σηµεία 4 και 5 του µέρους

Ι και να µεριµνήσει ώστε να συµπράξουν στη συνεργασία αυτή οι σχετικές οργανώσεις

και ενώσεις που έχουν την απαιτούµενη πείρα στον τοµέα αυτό,

Εν προκειµένω, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι αξιοποιείται πλήρως η

εµπειρία του δικτύου Εurydice, που αναφέρεται στη δράση 6.1 του προγράµµατος

«Σωκράτης»,

2) να δηµιουργήσει, βάσει των υφιστάµενων κοινοτικών προγραµµάτων, βάση δεδοµένων

για τη διάδοση αποτελεσµατικών µέσων και εργαλείων αξιολόγησης της ποιότητας των

σχολείων. Η βάση δεδοµένων θα πρέπει να περιέχει επίσης παραδείγµατα ορθής

πρακτικής και να είναι διαθέσιµη στο ∆ιαδίκτυο, διασφαλίζοντας µια αµφίδροµη

χρησιµοποίηση,

3) να χρησιµοποιήσει τους πόρους που υφίστανται στο πλαίσιο υφισταµένων κοινοτικών

προγραµµάτων, να ενσωµατώσει την αποκτηθείσα πείρα στα προγράµµατα αυτά και να

αναπτύξει τα υφιστάµενα δίκτυα,

4) να προβεί, ως πρώτο βήµα, στην απογραφή των µέσων και στρατηγικών για την

αξιολόγηση της ποιότητας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση που

χρησιµοποιούνται ήδη στα διάφορα κράτη µέλη. Όταν ολοκληρωθεί η απογραφή, η

Επιτροπή, από κοινού µε τα κράτη µέλη, θα µεριµνήσει για την κατάλληλη συνέχεια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και

η Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να ενηµερώνονται πλήρως σε τακτική βάση για

την εν λόγω συνέχεια,
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5) να υποβάλλει, µε τη συµβολή των κρατών µελών, κάθε τρία χρόνια στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την

Επιτροπή των Περιφερειών λεπτοµερή έκθεση µε θέµα την εφαρµογή της παρούσας

σύστασης,

6) να καταρτίζει συµπεράσµατα και να υποβάλει προτάσεις επί τη βάσει των εκθέσεων

αυτών.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_____________________
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Θέµα : Κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο της 9ης Νοεµβρίου 2000

σχετικά µε την έκδοση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 24 Ιανουαρίου 2000 η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

πρόταση σύστασης, µε βάση τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή

Κοινότητα, περί ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική

εκπαίδευση.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 27 Απριλίου 2000.

3. Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις 15 Ιουνίου 2000.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 6 Ιουλίου 2000.

5. Λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε

τροποποιηµένη πρόταση σύστασης στις 3 Αυγούστου 2000.

6. Στις 9 Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στην πρόταση συνιστάται να υποστηρίξουν τα κράτη µέλη τη βελτίωση της αξιολόγησης της

ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση και απαριθµούνται διάφορα µέσα για την επίτευξη αυτού

του σκοπού. Η Επιτροπή καλείται να παράσχει την κατάλληλη ενθάρρυνση για τη

συνεργασία σε αυτόν τον τοµέα, καθώς επίσης και τεχνική συνδροµή και παρακολούθηση.

1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο µε την κοινή θέση του ενέκρινε ουσιαστικά την πρόταση της Επιτροπής,

εισήγαγε δε µερικές τροπολογίες τις οποίες έκρινε σκόπιµες και οι οποίες

ανταποκρίνονται σε µεγάλο βαθµό στη γνώµη του Κοινοβουλίου.
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2. Ειδικές παρατηρήσεις

2.1. Τροπολογίες που έγιναν από το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής.

2.1.1. Συστάσεις προς τα κράτη µέλη

- Το Συµβούλιο αναδιατύπωσε το κείµενο έτσι ώστε να καταδεικνύεται

ο συµπληρωµατικός χαρακτήρας της εξωτερικής αξιολόγησης και της

αυτοαξιολόγησης.

- ∆όθηκε µεγαλύτερη έµφαση στον ρόλο των δεικτών και των σηµείων

αναφοράς (benchmarks).

- Αποσαφηνίστηκε ο ρόλος των δικτύων µεταξύ των σχολείων.

- Προσετέθησαν ορισµένα άλλα θέµατα, όπως:

= το να είναι κατά το δυνατόν διαθέσιµα τα αποτελέσµατα της

αξιολόγησης

= η χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων των διεθνών ερευνών.

2.1.2. Προσκλήσεις προς την Επιτροπή

Το Συµβούλιο ανέφερε ορισµένες κατευθυντήριες γραµµές για τη συνέχεια

που θα δοθεί στη σύσταση.

2.1.3. Άλλα θέµατα

Μεταξύ άλλων, στο αιτιολογικό:

- η επαγγελµατική εκπαίδευση αναφέρεται µαζί µε την πρωτοβάθµια

και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση λόγω της διπλής νοµικής βάσης

(άρθρα 149 παρ. 4 και 150 παρ. 4) (δεύτερη αιτιολογική παράγραφος),
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- έχει δοθεί η δέουσα βαρύτητα στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού

Συµβουλίου της Λισσαβώνας (αιτιολογική παράγραφος αριθ. 21),

- γίνεται αναφορά στη χρήση νέων τεχνολογιών των πληροφοριών ως

παράγοντα στην αξιολόγηση της ποιότητας (αιτιολογική παράγραφος

αριθ. 14).

2.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2.2.1. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή

Η Επιτροπή ενέκρινε εν όλω, εν µέρει ή ως προς την ουσία τους και τις 42

τροπολογίες που παρατίθενται.

2.2.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο ενέκρινε εν όλω, εν µέρει ή ως προς την ουσία τους και τις

42 τροπολογίες που παρατίθενται.

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η θέση του αποτελεί εξισορροπηµένο κείµενο, το οποίο θα

συµβάλει τόσο στη βελτίωση της αξιολόγησης της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση σε

επίπεδο κρατών µελών όσο και στη βελτίωση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

____________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Bρυξέλλες, 14.11.2000
SEC(2000)1920τελικό

2000/0022 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
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2000/0022 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της αρχικής πρότασης : 24 Ιανουαρίου 20001

– Γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής : 27Απριλίου 20002

– Γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών : 15 Ιουνίου 20003

– Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση : 6 Ιουλίου 20004

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης : 3Αυγούστου 20005

– Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης : 9Νοεµβρίου 20006

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Η πρόταση σύστασης αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέµατα αξιολόγησης της
ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης. Καλεί τα κράτη µέλη να καθιερώσουν διαφανή
συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας και να ενθαρρύνουν την αυτοαξιολόγηση και
την εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών ιδρυµάτων. Από την πλευρά της, η
Επιτροπή καλείται να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των σχολικών ιδρυµάτων
και των εθνικών αρχών που εµπλέκονται στη σχολική αξιολόγηση και να προωθήσει

τη δικτύωσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝΚΟΙΝΗΘΕΣΗ

Η Επιτροπή διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου σέβεται
την ουσία και το πνεύµα της πρότασης της Επιτροπής. Σηµειώνει ότι το Συµβούλιο
συµµερίζεται τον κεντρικό στόχο της πρότασης που συνίσταται στην ενίσχυση της

1 COM (1999) 709τελικό της 24ης Ιανουαρίου 2000
2 CES 476/2000της 27ης Απριλίου 2000
3 CDR 21/2000της 15ης Ιουνίου 2000
4 PE A5-0185/2000 – 2000/0022 (COD)της 6ης Ιουλίου 2000
5 COM (2000) 523τελικό της 3ης Αυγούστου 2000
6 (...)
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ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέµατα αξιολόγησης της ποιότητας της σχολικής
εκπαίδευσης.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου βασίζεται στην τροποποιηµένη πρόταση που ενέκρινε
η Επιτροπή ύστερα από τη γνώµη που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε

πρώτη ανάγνωση. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το
Συµβούλιο συµπεριέλαβε στην κοινή θέση του, στο ακέραιο, κατ’ ουσία ή µερικώς
τις τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο και αποδέχτηκε η Επιτροπή, ιδίως σε
ό,τι αφορά :

– την ενίσχυση των µέτρων παρακολούθησης που προτείνονται στην πρόταση
της Επιτροπής·

– την προσθήκη ρητής αναφοράς στον καίριο ρόλο των δεικτών επίδοσης και
των σηµείων αναφοράς (benchmarks)·

– τη διεύρυνση και την αποσαφήνιση της πολιτικής εµβέλειας της σύστασης·

– την εισαγωγή νέων αιτιολογικών σκέψεων που αποσαφηνίζουν το κείµενο και

δίνουν έµφαση στους διάφορους στόχους που επιδιώκονται µε την αξιολόγηση
της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Βάσει αυτής της κοινής θέσης, η νοµοθετική διαδικασία µπορεί στο εξής να

προχωρήσει µε τρόπο εποικοδοµητικό µε τη δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως τη θέση του Συµβουλίου.


