
PR\684485EL.doc PE 394.005v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2007/2114(INI)

18.9.2007

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση
(2007/2114(INI))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγήτρια: Doris Pack

Συντάκτες (*):
Jan Andersson, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

(*) Διαδικασία με σχετικές επιτροπές – άρθρο 47 του Κανονισμού



PE 394.005v01-00 2/9 PR\684485EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ......................................................................................................8



PR\684485EL.doc 3/9 PE 394.005v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση
(2007/2114(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι 
αργά για μάθηση» (COM(2006)0614),

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1720/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον 
τομέα της διά βίου μάθησης1,

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές 
ικανότητες για τη διά βίου μάθηση2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τις δημογραφικές 
προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της … Σεπτεμβρίου 2007, όσον αφορά την παραγωγή 
και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της … Σεπτεμβρίου 2007, που αφορά τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της … Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την 
αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης6,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0000/2007),

  
1 ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σελ. 45.
2 ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σελ. 10.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, περίοδος συνόδου Σεπτέμβριος II 2007.
5 A6-0245/2007, περίοδος συνόδου Σεπτέμβριος II 2007.
6 A6-0326/2007, περίοδος συνόδου Σεπτέμβριος II 2007.
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A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση ενηλίκων γίνεται πολιτική προτεραιότητα και 
απαιτεί συγκεκριμένα και επαρκή προγράμματα, προβολή, πρόσβαση και πόρους,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι κρίσιμοι παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας σχετικά με την αύξηση της 
οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ένταξης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί το ποσοστό συμμετοχής που 
συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010», θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διά βίου μάθηση επιπλέον 4 
εκατομμύρια ενήλικες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση στην εκπαίδευση ενηλίκων αυξάνει τα κοινωνικά και 
πολιτιστικά οφέλη όσον αφορά τη μεγαλύτερη ατομική ευημερία και ολοκλήρωση και 
την ενεργό συμμετοχή στα κοινά,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστική η συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω 
της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, όσον αφορά την απασχολησιμότητα και την 
κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να παρακολουθηθεί ο πολύπλοκος χαρακτήρας της 
εκπαίδευσης ενηλίκων και να αναπτυχθούν πολιτικές, απαιτούνται αξιόπιστα στοιχεία,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση και η πρόσβαση στα συστήματα εκπαίδευσης 
ενηλίκων ποικίλλει πολύ ανάλογα με το κράτος μέλος,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση και η επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και 
άτυπης εκπαίδευσης αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη στρατηγική της διά βίου 
μάθησης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να συνδυαστεί η εκπαίδευση ενηλίκων με το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και να αυξηθούν οι δυνατότητές του
όσον αφορά τις βασικές ικανότητες καθώς και τις κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες,

1. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση 
ενηλίκων·

2. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να 
προωθηθεί, να ενισχυθεί και να καθιερωθεί η ανάπτυξη μιας κουλτούρας μάθησης, 
κυρίως για τους ενήλικες·

3. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια κουλτούρα διά βίου μάθησης, κυρίως μέσω 
της επικέντρωσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των ενηλίκων, της εφαρμογής 
πολιτικών και δράσεων με στόχο να προωθηθεί η απόκτηση γνώσης και να γίνει πιο 
ελκυστική και προσβάσιμη, και του εκσυγχρονισμού των προσόντων·
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Αύξηση των κινήτρων (για συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων)

4. ζητεί να βελτιωθεί η προώθηση της εκπαίδευσης των ενηλίκων προκειμένου να 
παρακινηθούν περισσότερα άτομα να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση αυτού του είδους· 
θεωρεί ότι η εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις 
πολιτικές για την προώθηση μιας γενικής κουλτούρας μάθησης, μέσω εκστρατειών των 
ΜΜΕ, υπηρεσιών ενημέρωσης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής, και, ιδιαίτερα, 
υπηρεσιών ενημέρωσης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής που θα απευθύνονται σε
μειονεκτούσες ομάδες·

5. συμφωνεί ότι ειδικές τηλεφωνικές γραμμές και ιστότοποι αποτελούν ένα πολύ επιτυχές 
μέσο προώθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα πρέπει, ως επί το πλείστον, να 
απευθύνονται σε άτομα με χαμηλά προσόντα και στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας·

Στατιστικά στοιχεία

6. πιστεύει ότι απαιτούνται συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για την ανάπτυξη και 
παρακολούθηση στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και, επίσης, για την παροχή 
ενδείξεων και προσανατολισμών όσον αφορά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης·

7. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να 
υποστηριχθεί ως μέσο τόσο για τη συλλογή συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με την 
εκπαίδευση ενηλίκων όσο και για την προώθηση κοινών ιδεών·

8. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών·

Συνδυασμός επαγγελματικού βίου, οικογενειακού βίου και διά βίου μάθησης, και 
αποτελεσματική παροχή

9. επισημαίνει ότι ο συνδυασμός οικογενειακού βίου, επαγγελματικού βίου και διά βίου 
μάθησης απαιτεί όχι μόνο μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου 
και του χώρου, αλλά επίσης κοινωνικά, οικονομικά και φορολογικά κίνητρα προκειμένου 
να προωθηθεί η πρόσβαση των ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης·

10. τονίζει την ανάγκη για βελτιωμένη χρήση των νέων τεχνολογικών και παρατηρεί, σε 
αυτό το πλαίσιο, ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της πρόσβασης στο Διαδίκτυο
ώστε να ενθαρρυνθούν νέες πηγές γνώσης και τρόποι μάθησης, όπως τα προγράμματα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης·

11. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των δημόσιων και 
ιδιωτικών εγκαταστάσεων μέριμνας των παιδιών και για συμμετοχή των εργοδοτών, οι 
οποίοι θα μπορούσαν να παρέχουν εγκαταστάσεις μέριμνας των παιδιών·
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Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (σε αντίθεση με το «γκέτο των ηλικιών») και 
διαπολιτισμική αλληλεγγύη

12. υπενθυμίζει ότι η δημογραφική αλλαγή θα επιφέρει στα κράτη μέλη ένα περίπλοκο 
σύνολο αλληλοσυσχετιζόμενων αλλαγών και ότι οι κοινωνίες μας θα πρέπει να 
αναπτύξουν νέες μορφές αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών·

13. προτείνει, συνεπώς, τη βελτιωμένη μετάδοση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των 
εμπειριών των ενηλίκων, ιδιαίτερα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, με τη μορφή 
προγραμμάτων καθοδήγησης προκειμένου να υποστηριχθούν διάφορες επιχειρηματικές 
και βιοτεχνικές δραστηριότητες· επίσης, θεωρεί ότι είναι σημαντικό αυτά τα 
προγράμματα καθοδήγησης να συνδέονται με ένα δίκτυο μέσω του οποίου θα μπορούν 
να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες·

14. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της «προσέγγισης της μάθησης στην οικογένεια», όπου οι 
γονείς παρακινούνται να επιστρέψουν στη μάθηση διότι επιθυμούν να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους να επιτύχουν στο σχολείο·

15. στηρίζει την ανάπτυξη εθελοντικών προγραμμάτων όσον αφορά τον ρόλο που 
διαδραματίζουν στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την αναγνώριση της εμπειρίας 
και των προσόντων·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη, στο πλαίσιο της κινητικότητας και της κοινωνικής συνοχής, να 
παρέχονται, ιδιαίτερα για τους μετανάστες, ευέλικτες ευκαιρίες για προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες για την 
πραγματοποίησή τους·

Η σημασία της εκμάθησης γλωσσών και οι ειδικές ανάγκες των «ομάδων κινδύνου»

17. θεωρεί ότι η δημιουργία εθνικών και τοπικών κέντρων για τη στήριξη των μεταναστών 
αποτελεί βασικό μέσο για τη διάθεση χρήσιμων πληροφοριών και την παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά με θέματα που αφορούν την πλήρη ενσωμάτωση των μεταναστών 
στην κοινωνία·

18. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης των 
γλωσσικών μαθημάτων, ιδιαίτερα όσων απευθύνονται στους μετανάστες·

19. υποστηρίζει την ιδέα της θέσπισης της «αξιολόγησης δεξιοτήτων» για τους μετανάστες, 
όσους διαθέτουν χαμηλά προσόντα και τα άτομα με αναπηρίες· πιστεύει ότι αυτές οι 
«αξιολογήσεις δεξιοτήτων», εκτός από το να επιφέρουν οικονομικά οφέλη, μπορούν 
επίσης να συμβάλουν στη μείωση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και 
του αποκλεισμού·

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

20. θεωρεί ότι η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να απευθύνεται σε ένα 
ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων που διαθέτουν εργασιακή εμπειρία 
και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας·
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21. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστική, ευέλικτη, προσβάσιμη και 
αποτελεσματική·

Βελτίωση της ποιότητας, της παιδαγωγικής και της ποικιλίας παροχής

22. τονίζει την ανάγκη για προσωπικό υψηλής ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης 
ενηλίκων· πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξει στήριξη ειδικών προγραμμάτων για 
εκπαιδευτές ενηλίκων και ενθαρρύνει τη δημιουργία πανεπιστημιακών προγραμμάτων 
που θα παρέχουν διπλώματα για εκπαίδευση ενηλίκων·

23. υποστηρίζει δράσεις που έχουν ως στόχο την αύξηση της μεταβίβασης δεξιοτήτων και 
της κινητικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως:

α) η εφαρμογή και η διεύρυνση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων 
και του EUROPASS·

β) η αναγνώριση και η επικύρωση βασικών δεξιοτήτων, βασικών ικανοτήτων, τυπικών, 
μη τυπικών και άτυπων προσόντων και εκπαίδευσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η διαφάνεια ως προς τα αποτελέσματα της μάθησης, διευκολύνοντας έτσι την 
αναγνώριση των επιτευγμάτων της μάθησης και τη μετάβαση μεταξύ διαφορετικών 
μαθησιακών ατραπών·

Χρηματοδότηση

24. ζητεί να διευρυνθεί και να στηριχθεί με φορολογικά προνόμια η χρηματοδότηση και η 
οργάνωση της κατάρτισης των εργαζομένων από τους εργοδότες τους, διότι τα προσόντα 
και οι δεξιότητες των εργαζομένων αποτελούν βασική πτυχή της καινοτομίας, της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας·

25. ζητεί μετ’ επιτάσεως τον συντονισμό, τη συνεργασία, την αποτελεσματικότητα και τη 
διαφάνεια μεταξύ των νομοθετικών μέτρων και των θεσμικών πλαισίων, των δικτύων και 
των εταιρικών σχέσεων οργάνων ή ενώσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση
ενηλίκων, μέσω της χρήσης τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών 
(δημόσιων ή ιδιωτικών) χρηματοδοτικών πόρων·

26. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να προσφερθούν οικονομικά κίνητρα προκειμένου να 
επιτραπεί η ελεύθερη πρόσβαση των ατόμων στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, καθώς
και στα παρελκόμενα οφέλη· επισημαίνει ότι τέτοιου είδους οικονομικά κίνητρα θα 
μπορούσαν να λάβουν τη μορφή φορολογικών κινήτρων, επιδομάτων, δανείων, 
συγχρηματοδότησης και μειώσεων της φορολογίας ή του κόστους κοινωνικής ασφάλισης 
των εργαζομένων με τη δημιουργία των κατάλληλων εργασιακών συνθηκών για την
εκπαίδευση ενηλίκων·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τον Οκτώβριο του 2006, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση «Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ 
δεν είναι αργά για μάθηση» και τώρα επεξεργάζεται το «σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση 
ενηλίκων, 2007» που προβλέπεται ότι θα εγκριθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές 
Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ουσιαστική συμβολή της εκπαίδευσης 
ενηλίκων στην απασχολησιμότητα και στην κινητικότητα σε μια σύγχρονη αγορά εργασίας 
και στην κοινωνική ένταξη.

Το μέγεθος των σημερινών οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών, η ταχεία μετάβαση σε μια 
κοινωνία της γνώσης και οι δημογραφικές αλλαγές που είναι αποτέλεσμα ενός γηράσκοντος
πληθυσμού στην Ευρώπη αποτελούν προκλήσεις που απαιτούν μια νέα προσέγγιση στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν μπορούν πλέον να περιορίζονται στα χρόνια του σχολείου 
ή μετά από αυτό· πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να διευρυνθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επαγγελματικού βίου· πρόκειται για μια διά βίου και ευρεία διαδικασία. Η εκπαίδευση, και 
ιδιαίτερα η εκπαίδευση ενηλίκων, συμβάλει στην προσωπική ανάπτυξη, τον αυτοσεβασμό, 
την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, την κοινωνική ένταξη και τον διαπολιτισμικό διάλογο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη απευθύνεται άμεσα σε έναν σημαντικό αριθμό πολιτών της μέσω 
των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτει, αλλά με μεγάλες διαφορές ως 
προς τη συμμετοχή μεταξύ των κρατών μελών.

Η ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να προωθηθεί. Η συμμετοχή των ενηλίκων 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση δεν αρκεί εάν η ΕΕ επιθυμεί να φτάσει στον στόχο της 
συμμετοχής ποσοστού 12,5% στην εκπαίδευση ενηλίκων έως το 2010.

Η εισηγήτρια εγκρίνει την προοδευτική προσέγγιση που ενέκρινε η Επιτροπή και στηρίζει το 
εν εξελίξει έργο του μελλοντικού σχεδίου δράσης λαμβάνοντας υπόψη τις εξής προκλήσεις:

α) άρση των εμποδίων συμμετοχής. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
παραμένει περιορισμένη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν υψηλής ποιότητας 
συστήματα καθοδήγησης και ενημέρωσης, καθώς και στοχοθετημένα οικονομικά κίνητρα για 
τα άτομα και στήριξη των τοπικών εταιρικών σχέσεων.

β) εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ποιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορετικές 
διαστάσεις της ποιότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη του προσωπικού, τους 
μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας, τις μεθόδους και τα υλικά.

γ) δημιουργία συστημάτων που αναγνωρίζουν και επικυρώνουν τα αποτελέσματα της 
εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη καλούνται να συνδέσουν αυτά τα συστήματα με τα εθνικά 
πλαίσια επαγγελματικών προσόντων τους, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων.

δ) επένδυση στον γηράσκοντα πληθυσμό και τους μετανάστες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επενδύσουν στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τους μετανάστες, μέσω εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, ενώ ταυτόχρονα θα 
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αυξήσουν τη συνειδητοποίηση του σημαντικού ρόλου των μεταναστών και των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία.

ε) δυνατότητα υπολογισμού της προόδου. Αξιόπιστα στοιχεία, με τους σωστούς δείκτες και 
συγκριτικά στοιχεία, είναι σημαντικά για την ανάπτυξη πολιτικών που να εδράζονται σε 
τεκμηριωμένες βάσεις. Η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των στοιχείων πρέπει να 
εξακολουθήσουν να βελτιώνονται.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η ανακοίνωση έρχεται την κατάλληλη στιγμή και ότι το σχέδιο 
δράσης είναι πολλά υποσχόμενο, και πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα σε διάφορα 
επίπεδα προκειμένου να προωθηθεί, να ενισχυθεί και να εδραιωθεί η ανάπτυξη μιας 
κουλτούρας μάθησης, ιδιαίτερα για τους ενήλικες.

Η εισηγήτρια αναφέρεται σε αυτά τα μέτρα σε ολόκληρη την έκθεση, κάνοντας αναφορά σε 
ορθές πρακτικές στα κράτη μέλη και επίσης προτείνοντας δράσεις που θα μπορούσαν να 
αναληφθούν.

Τα μέτρα επικεντρώνονται, κυρίως, στα εξής:

1. Παροχή κινήτρων
2. Στατιστικά στοιχεία
3. Συνδυασμός επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, διά βίου μάθησης και 
αποτελεσματικής παροχής
4. Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και διαπολιτισμική αλληλεγγύη
5. Σημασία της εκμάθησης γλωσσών και ειδικές ανάγκες των «ομάδων κινδύνου»
6. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
7. Βελτίωση της ποιότητας, της παιδαγωγικής και της ποικιλίας παροχής
8. Χρηματοδότηση

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει την ιδέα ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι βασική συνιστώσα της 
διά βίου μάθησης και ένας πολύ περίπλοκος τομέας. Οι ενήλικες πρέπει να συνδέουν τη 
μάθηση με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και το πολιτισμικό υπόβαθρό τους. Η εκπαίδευση 
ενηλίκων πρέπει να είναι σχετική με τις ευθύνες τους ώστε να έχει αξία για αυτούς, για το 
ίδιο το άτομο.

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ληφθούν αυτά τα μέτρα όσο το δυνατόν συντομότερα, καθώς η 
εκπαίδευση ενηλίκων γίνεται όλο και πιο σημαντική σε μια εποχή όπου η παγκοσμιοποίηση, 
οι δημογραφικές αλλαγές, οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές στην Ευρώπη απαιτούν 
μεγαλύτερη προσαρμογή των προσόντων και των δεξιοτήτων στην προσωπική, την 
κοινωνική και την επαγγελματική ζωή.


