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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βάση της κατανόησης είναι η γνώση, δηλαδή η προϋπόθεση της γνώσης που θέτει τον 
άνθρωπο σε κατάσταση εκμάθησης.

Η υπό εξέταση σύσταση χρησιμοποιεί τον όρο "δεξιότητες" προβαίνοντας σε διαχωρισμό 
μεταξύ βασικών δεξιοτήτων και απαραιτήτων δεξιοτήτων· υποστηρίζει επομένως ότι οι 
βασικές δεξιότητες πρέπει να τίθενται στη διάθεση όλων και στη συνέχεια, όλοι πρέπει να 
έχουν κίνητρο να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες οι οποίες είναι οι περαιτέρω 
εκείνες δεξιότητες που μπορούν συνολικά να ευνοήσουν την πρόοδο και την ανάπτυξη.

Υπενθυμίζοντας διεθνείς μελέτες, η σύσταση προσδιορίζει τη δεξιότητα ως ένα συνδυασμό 
γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων κατάλληλων για την αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης 
κατάστασης και τις απαραίτητες δεξιότητες ως εκείνες που συμβάλλουν στην προσωπική 
ολοκλήρωση, στην κοινωνική ένταξη στην ενεργή συμμετοχή στα κοινά και στην 
απασχόληση.

Η ανάγκη πρόσβασης στις απαραίτητες δεξιότητες υπαγορεύεται από την ανάπτυξη της 
κοινωνίας της γνώσης που επιβάλλει στον άνθρωπο να προσαρμοσθεί.

Στην πρότασή της η Επιτροπή, εντοπίζει και υποδεικνύει τις ακόλουθες οκτώ απαραίτητες 
ικανότητες:

1. επικοινωνία στη μητρική γλώσσα·

2. επικοινωνία στις ξένες γλώσσες·

3. μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία·

4. ψηφιακή ικανότητα·

5. μεθοδολογία της μάθησης·

6. διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες και ικανότητα του πολίτη·

7. επιχειρηματικότητα·

8. πολιτιστική έκφραση.

Στο παράρτημα με τίτλο "βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς", η Επιτροπή εξετάζει σημείο προς σημείο τις προαναφερθείσες 
ικανότητες σκιαγραφώντας ένα συνοπτικό αλλά και εξαντλητικό στο σύνολό του πλαίσιο.

Στο πρώτο σημείο πχ, προσδιορίζει την επικοινωνία στη μητρική γλώσσα ως "ικανότητα
έκφρασης και ερμηνείας σκέψεων, συναισθημάτων και γεγονότων τόσο σε προφορική όσο 
και σε γραπτή μορφή" και διευκρινίζει ότι η ικανότητα αυτή προϋποθέτει ότι το άτομο θα 
έχει γνώση του βασικού λεξιλογίου, της λειτουργικής γραμματικής και των λειτουργιών της 
γλώσσας. Επιπλέον, τα άτομα θα πρέπει να κατέχουν τις "ικανότητες" επικοινωνίας.

Ο όρος "ικανότητα" εμφανίζεται συχνά και στα υπόλοιπα σημεία από το δεύτερο έως το 



PE 370.125v01-00 4/7 PA\603222EL.doc

EL

όγδοο.

Η ικανότητα εμφανίζεται επομένως  ως το ουσιαστικό στοιχείο μέσω του οποίου ο άνθρωπος
μαθαίνει, επικοινωνεί, αντιλαμβάνεται, εφαρμόζει, χρησιμοποιεί και χειρίζεται μέσα, 
συλλέγει διακρίνει, μαθαίνει να μαθαίνει, διαπραγματεύεται, αναπτύσσει σχέσεις, σχεδιάζει 
και διαχειρίζεται προορατικά. Η ικανότητα εμφανίζεται επομένως ως συχνά εμφανιζόμενο 
και πρωταγωνιστικό στοιχείο της υπό εξέταση σύστασης. Δεν γίνεται όμως γνωστός ο τρόπος 
απόκτησης της ικανότητας. Το κείμενο αναφέρεται ακροθιγώς στις φυσικές ικανότητες του 
υποκειμένου, τούτο όμως δεν αρκεί.

"΄Εν οίδα ότι ουδέν οίδα" αναφέρει η φωτισμένη σκέψη του Σωκράτη που οι ρωμαίοι 
μετέφρασαν στη συνέχεια με την παροιμιώδη συνθετική τους ικανότητα με την περίφημη 
ρήση "Scio nihil scire". Πρόκειται για μια σκέψη που πρέπει να μας προβληματίσει.

Πράγματι, η σύγχρονη επιστημολογία δεν έχει ακόμη κατορθώσει να ταξινομήσει όλες τις 
γνώσεις του σημερινού κόσμου, έχοντας ταξινομήσει άνω των χιλίων ενώ καθημερινά 
εμφανίζονται άλλες και με κάθε χίλιες και άνω γνώσεις δημιουργούνται χιλιάδες 
επαγγέλματα. Η ταχύτητα του πολιτισμού μας είναι τόσο μεγάλη που καταρρίπτει με άνεση 
τα όρια της δεξιότητας, εξ ου, και πολύ σωστά, η Επιτροπή προτείνει να καταστεί η 
εκμάθηση διαρκής με μια σειρά εισηγήσεων ως επί το πλείστον αποδεκτών.

Σε ένα σημείο όμως η σύσταση είναι ιδιαίτερα ελλειμματική και συγκεκριμένα ως προς τις 
απαραίτητες δεξιότητες. Η σύσταση ομιλεί πράγματι γενικά για βασικές ικανότητες, χωρίς 
όμως να τις προσδιορίζει επακριβώς.

Η οικοδόμηση της κοινωνίας της γνώσης δεν σημαίνει κατά την ταπεινή μου γνώμη 
δημιουργία του ανθρώπου με τις χίλιες γνώσεις και ακόμη λιγότερο του ανθρώπου των οκτώ 
απαραιτήτων ικανοτήτων. Ικανότητα πράγματι, σημαίνει ιδιαίτερη γνώση ενός πράγματος. Η 
κατοχή ικανοτήτων βοηθά τον άνθρωπο και αυτός με τη σειρά του την κοινωνία.

Η δημιουργία του ανθρώπου που θα είναι σε θέση να γνωρίσει και να αντιληφθεί την 
κοινωνία σημαίνει αντίθετα το να δοθεί στον άνθρωπο η βάση της γνώσης και όχι η βασική 
ικανότητα. Η επιστροφή στο Σωκράτη και στην ερμηνεία της σκέψης του σημαίνει το να 
εφοδιασθεί ο άνθρωπος με γνώσεις και κίνητρα τέτοια που να έχει επίγνωση του ότι δεν 
γνωρίζει τίποτε. Το κατ' αυτόν τον τρόπο οργωμένο χωράφι της μάθησης θα δώσει τους 
καρπούς της γνώσης που είναι εκείνοι που η σύσταση ονομάζει στάσεις και "ικανότητες". Ο 
άνθρωπος που έχει ζυμωθεί στη σκέψη, όχι κατ' ανάγκην ο στοχαστής, θα αναπτύξει σε 
εκθετικό βαθμό τα τεχνικά του χαρίσματα και θα χρησιμοποιήσει τις απαραίτητες ικανότητες 
όχι μόνο για να ενταχθεί στην κοινωνία της γνώσης, αλλά και για να δώσει στην ίδια νέα 
ώθηση και νέα ανάπτυξη. 

Από τη Λισσβώνα και έπειτα τονίστηκε κατ' επανάληψη ότι ο ανθρώπινος παράγων αποτελεί 
το σημαντικότερο πόρο στον οποίο πρέπει να ποντάρει η Ένωση για να δημιουργήσει την 
κοινωνία της γνώσης, προϋπόθεση απαραίτητη για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης.

Ο άνθρωπος όμως δεν πρέπει να έχει τη μεταχείριση ρομπότ δεδομένου ότι όλοι γνωρίζουν 
πως το παιδί προσλαμβάνει περισσότερα εξωτερικά κίνητρα και ο νέος, στην ηλικία του 
σχολείου, μαθαίνει πολύ πιο γρήγορα. Το να του διδάσκουμε δεξιότητες και όχι γνώση, το να 
του μαθαίνουμε τη λειτουργία μιας μηχανής και όχι του εγκεφάλου, το να τον καθιστούμε 
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συμμέτοχο αυτού που είναι ο σύγχρονος κόσμος και όχι και αυτού που είναι ο άνθρωπος και 
η σκέψη του, το να μην τον κάνουμε να συλλογίζεται μέσω της φιλοσοφικής σκέψης, το να 
μην του παρέχεται η ευκαιρία να αποκτήσει το χάρισμα της σύνθεσης που μόνον η μελέτη 
της λατινικής γλώσσας κατορθώνει με θαυμαστό τρόπο να δώσει, σημαίνει ότι δημιουργούμε 
ανθρώπους σε θέση να ζήσουν στην κοινωνία της γνώσης χωρίς όμως να πρωταγωνιστούν 
στο συνεχές της γίγνεσθαι Μια σε βάθος μελέτη που πραγματοποιήθηκε κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, εξακρίβωσε ότι στην Ιταλία, οι καλύτεροι μηχανικοί και φυσικοί είχαν "κλασική" 
βασική παιδεία, ήσαν δηλαδή απόφοιτοι κλασικού λυκείου όπου διδάσκονται ελληνικά, 
λατινικά, και φιλοσοφία και όχι πρακτικού όπου η κατεύθυνση είναι περισσότερο τεχνικού 
χαρακτήρα,

Εν κατακλείδι, θεωρώ θετική την πρόταση της Επιτροπής υπό τον όρον όμως ότι θα 
διευκρινισθεί επακριβώς η έννοια των απαραίτητων δεξιοτήτων που πρέπει να τίθενται στη
διάθεση όλων.

Οι δεξιότητες αυτές που προσωπικά θα χαρακτήριζα βασικές γνώσεις, πρέπει να 
προσαρμόζονται στην ανάγκη να καταστεί το άτομο ικανό, έτοιμο να μάθει, να συζητεί να 
κάνει συλλογισμούς και να σκέπτεται.

Θα ήταν επομένως σκόπιμο στο μέγιστο βαθμό να υποδειχθούν οι τομείς της γνώσης που 
μπορούν κατά τον καλύτερο τρόπο να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ανθρώπου της 
γνώσης, ικανού να σκέπτεται, να αντιλαμβάνεται και επομένως να γνωρίζει. Οι τομείς αυτοί 
είναι ουσιαστικά η φιλοσοφία και τα λατινικά που εγγυώνται με τον καλύτερο τρόπο σε 
όλους -πέραν των ατομικών χαρισμάτων που κάθε πρόσωπο μπορεί να έχει ανεξαρτήτως 
σπουδών- την ικανότητα να σκέπτονται να βάζουν σε τάξη τη σκέψη, και ταυτόχρονα να την 
εκφράζουν πλήρως και συνοπτικά (όπως στη ρήση που αποδίδεται στο Γάιο Ιούλιο Καίσαρα: 
Ήλθον ,είδον ενίκησα).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1, οριζόντια αναφορά

(1)Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισσαβώνας του 2000 κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η υιοθέτηση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου που θα καθορίζει τις 
νέες βασικές δεξιότητες αποτελεί βασική 

(1)Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισσαβώνας του 2000 κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η υιοθέτηση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου που θα καθορίζει τις  
βασικές γνώσεις αποτελεί βασική 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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συνιστώσα της απάντηση της Ευρώπης στην 
παγκοσμιοποίηση και στη μετατροπή των 
οικονομιών σε οικονομίες που βασίζονται 
στη γνώση και έδωσε έμφαση στο γεγονός 
ότι οι άνθρωποι είναι το βασικό κεφάλαιο 
της Ευρώπης. Από τότε, αυτά τα 
συμπεράσματα επανεπιβεβαιώθηκαν 
επανειλημμένα, ιδίως και στα Ευρωπαϊκά 
Συμβούλια του Μαρτίου του 2003 και του 
Μαρτίου του 2005 και στην ανανεωμένη 
στρατηγική της Λισσαβώνας η οποία 
εγκρίθηκε το 2005.

συνιστώσα της απάντηση της Ευρώπης στην 
παγκοσμιοποίηση και στη μετατροπή των
οικονομιών σε οικονομίες που βασίζονται 
στη γνώση και έδωσε έμφαση στο γεγονός 
ότι οι άνθρωποι είναι το βασικό κεφάλαιο 
της Ευρώπης. Από τότε, αυτά τα 
συμπεράσματα επανεπιβεβαιώθηκαν 
επανειλημμένα, ιδίως και στα Ευρωπαϊκά 
Συμβούλια του Μαρτίου του 2003 και του 
Μαρτίου του 2005 και στην ανανεωμένη 
στρατηγική της Λισσαβώνας η οποία 
εγκρίθηκε το 2005.

(Η τροπολογία εφαρμόζεται στο σύνολο του κειμένου κάθε φορά που εμφανίζεται η έκφραση 
"βασικές δεξιότητες")

Αιτιολόγηση

Η βασική κατάρτιση δεν προβλέπει δεξιότητες αλλά γνώσεις. Το σύνολο των γνώσεων αποτελεί 
τη βάση της γνώσης που αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3, εδάφιο 1

(3).Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
τη διά βίου μάθηση και το ψήφισμα του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη 
διά βίου μάθηση που ακολούθησε 
προσδιόρισαν "τις νέες βασικές δεξιότητες" 
ως προτεραιότητα, και υπογράμμισαν ότι η 
διά βίου μάθηση πρέπει να καλύπτει το 
διάστημα από την προσχολική ηλικία έως 
την ηλικία μετά τη συνταξιοδότηση.

(3)Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
τη διά βίου μάθηση και το ψήφισμα του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη 
διά βίου μάθηση που ακολούθησε 
προσδιόρισαν "τις βασικές γνώσεις" ως 
προτεραιότητα, και υπογράμμισαν ότι η διά 
βίου μάθηση πρέπει να καλύπτει όλο το 
φάσμα του βίου.

Αιτιολόγηση

Η βασική κατάρτιση δεν προβλέπει δεξιότητες αλλά γνώσεις. Το σύνολο των γνώσεων αποτελεί 
τη βάση της γνώσης που αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων.

Τροπολογία 3
Παράγραφος1

1.Να εξασφαλίσουν ότι η αρχική 
εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει σε 
όλους τους νέους τα μέσα για να 
αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες σε 

1.Να εξασφαλίσουν ότι η αρχική 
εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει σε 
όλους τους νέους τα μέσα για να 
αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες σε 
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επίπεδο που να τους εφοδιάζει για τη ζωή 
του ενήλικα και που αποτελεί βάση για 
περαιτέρω μάθηση και για τη ζωή του 
εργαζόμενου 

επίπεδο που να τους εφοδιάζει για τη ζωή 
του ενήλικα και που αποτελεί βάση για 
περαιτέρω μάθηση και για τη ζωή του 
εργαζόμενου, περιλαμβανομένης της 
προετοιμασίας για τη δημιουργία μιας 
επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό συνιστάται 
η καθιέρωση των σπουδών φιλοσοφίας και 
λατινικών στη φάση αυτή της κατάρτισης

Αιτιολόγηση

Η φιλοσοφία και τα λατινικά είναι τομείς της γνώσεις που αναπτύσσουν τις διανοητικές 
δυνατότητες και διευκολύνουν τη διανοητική τάξη εξασφαλίζοντας στο άτομο μια μεγαλύτερη 
συνθετική ικανότητα.

Τροπολογία 4
Παράρτημα, σημείο 7 Επιχειρηματικότητα, παράγραφος 1

Οι απαραίτητες γνώσεις περιλαμβάνουν τις 
διαθέσιμες ευκαιρίες για προσωπικές, 
επαγγελματικές ή/και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θεμάτων «ευρύτερης εμβέλειας» που 
απαρτίζουν το πλαίσιο στο οποίο ζουν και 
εργάζονται οι άνθρωποι, όπως η ευρεία 
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της 
οικονομίας και των ευκαιριών και 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας 
εργοδότης ή ένας οργανισμός. Τα άτομα 
πρέπει επίσης να γνωρίζουν την ηθική θέση 
των επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να αποτελέσουν δύναμη 
δημιουργίας καλού περιβάλλοντος, 
παραδείγματος χάριν μέσω του έντιμου 
εμπορίου ή μέσω της άσκησης των 
δραστηριοτήτων τους με κοινωνική 
υπευθυνότητα.

Οι απαραίτητες γνώσεις περιλαμβάνουν τις 
διαθέσιμες ευκαιρίες για προσωπικές, 
επαγγελματικές ή/και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θεμάτων «ευρύτερης εμβέλειας» που 
απαρτίζουν το πλαίσιο στο οποίο ζουν και 
εργάζονται οι άνθρωποι, όπως η ευρεία 
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της 
οικονομίας και των ευκαιριών και 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας 
εργοδότης ή ένας οργανισμός. Τα άτομα 
πρέπει επίσης να γνωρίζουν την ηθική θέση 
των επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να αποτελέσουν δύναμη 
δημιουργίας καλού περιβάλλοντος, 
παραδείγματος χάριν μέσω του έντιμου 
εμπορίου ή μέσω της άσκησης των 
δραστηριοτήτων τους με κοινωνική 
υπευθυνότητα. Οι κλασικές σπουδές 
αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα για την 
κατανόηση ευρύτερων κοινωνικών 
προβληματισμών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπογραμμισθεί ο στενός δεσμός μεταξύ κλασικής παιδείας και επιχειρηματικότητας.


