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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION  —

som viser til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 149 nr. 4 og artikkel 150 nr. 4,

som viser til forslag fra Kommisjonen,

som viser til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(1),

som viser til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

som tar følgende i betraktning:

1) Det er nødvendig å fremme en europeisk dimensjon i
utdanningen, ettersom dette er et grunnleggende mål for
oppbyggingen av et borgernes Europa.

2) Utdanning av god kvalitet er et av de viktigste målene for
grunnskoleutdanning og videregående utdanning,
herunder yrkesrettet utdanning, for alle medlemsstatene
innenfor rammen av læringssamfunnet.

3) Skoleutdanningens kvalitet må sikres på alle
utdanningstrinn og innenfor alle utdanningsområder,
uavhengig av ulikheter med hensyn til
utdanningsmessige mål, metoder og behov og uavhengig
av ordninger for kvalitetsrangering av skoler, der slike
finnes.

4) De midlene som brukes til utdanning, har økt i alle
industriland de siste tiårene. Utdanning betraktes ikke
bare som en personlig berikelse, men også som et bidrag
til sosial utjevning, sosial integrasjon og løsing av
sysselsettingsproblemene. Livslang læring er et viktig

middel til å bestemme over egen framtid på det
yrkesmessige og personlige plan. Utdanning av god
kvalitet er avgjørende med tanke på
arbeidsmarkedspolitikken, fri bevegelighet for
arbeidstakere innenfor Fellesskapet og godkjenning av
diplomer og undervisningskompetanse.

5) Det er medlemsstatenes ansvar, når de har mulighet til
det, å sørge for at skolenes læreplaner tar hensyn til
utviklingen i samfunnet.

6) Medlemsstatene bør hjelpe utdanningsinstitusjonene med
å oppfylle de utdanningsmessige og sosiale kravene i det
nye årtusen og med å holde tritt med den utvikling som
følger av dem. Medlemsstatene bør derfor støtte
utdanningsinstitusjonene for å bedre kvaliteten på de
tjenestene de yter ved å hjelpe dem med å utvikle nye
initiativer som skal sikre undervisningens kvalitet, og ved
å hjelpe dem med å fremme både bevegelighet for
arbeidstakere mellom statene og kunnskapsoverføring.

7) På området arbeidsmarkedspolitikk vedtar Rådet hvert år
en rekke sysselsettingspolitiske retningslinjer som
bygger på kvantitative mål og indikatorer. I retningslinje
7 i de sysselsettingspolitiske retningslinjene for 2000,
fastsatt i vedlegget til beslutning 2000/228/EF(4), står det
at medlemsstatene skal bedre kvaliteten på sine
skolesystemer for betraktelig å redusere antallet unge
som forlater skolesystemet for tidlig. Unge med
lærevansker bør også vies særlig oppmerksomhet.

8) I retningslinje 8 i ovennevnte retningslinjer vises det
særlig til at datakunnskapene skal utvikles, at datautstyr
skal installeres på skolene og at elevene skal ha lettere
tilgang til Internett innen utgangen av 2002, noe som vil
ha en positiv innvirkning på utdanningskvaliteten og
forberede de unge på den digitale tidsalder.
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9) Utdanning av god kvalitet bør fremme bevegelighet, som
er fastsatt som et av Fellesskapets mål i traktatens
artikkel 149 og 150.

10) Europeisk samarbeid og utveksling av erfaringer over
landegrensene vil bidra til fastsettelse og spredning av
effektive og akseptable metoder for kvalitetsvurdering. 

11) De systemene som utformes for å sikre kvalitet, må forbli
smidige og kunne tilpasses den nye situasjonen som
oppstår som følge av endringer i
utdanningsinstitusjonenes strukturer og mål, samtidig
som det tas hensyn til utdanningens kulturelle dimensjon.

12) Kvalitetssikringssystemene varierer mellom
medlemsstatene og utdanningsinstitusjonene på grunn av
institusjonenes ulike størrelse, struktur, økonomiske
vilkår, institusjonelle egenskaper og pedagogiske
metoder.

13) Kvalitetsvurdering og særlig egenvurdering av skolen er
velegnede virkemidler for å hindre at unge forlater
skolesystemet for tidlig og for å hindre sosial utstøting i
alminnelighet.

14) Målet om en utdanning av god kvalitet kan nås ved hjelp
av en rekke tilgjengelige midler. Kvalitetsvurdering er et
av dem, og er et verdifullt bidrag til å sikre og utvikle
utdanningskvaliteten i skoler for allmennutdanning og
yrkesrettet utdanning. Vurderingen av
utdanningskvaliteten bør blant annet omfatte en
vurdering av skolenes evne til å utnytte ny
informasjonsteknologi som blir stadig mer utbredt.

15) Et nett på europeisk plan av institusjoner som arbeider
med kvalitetsvurdering innenfor skoleutdanning, er av
grunnleggende betydning. Eksisterende nett, så som det
europeiske nett av sakkyndige for vurdering av
utdanningssystemer, opprettet av medlemsstatene i 1995,
kan yte et uvurderlig bidrag til gjennomføringen av denne
rekommandasjon.

16) Kommisjonen gjennomførte i 1994 og 1995 et
forsøksprosjekt om kvalitetsvurdering av høyere
utdanning. I rådsrekommandasjon 98/561/EF av 24.
september 1998 om europeisk samarbeid om
kvalitetstrygging av høgare utdanning(1) understrekes
betydningen av utveksling av informasjon og erfaringer
samt samarbeid mellom andre medlemsstater om
kvalitetssikring.

17) I Sokrates-programmet(2), særlig tiltak 6.1, oppfordres
Kommisjonen til å fremme utveksling av informasjon og
erfaringer når det gjelder spørsmål av felles interesse.

Kvalitetsvurdering av skoleutdanning er et av de
prioriterte områdene for dette tiltaket.

18) Kommisjonen har siden mars 1996 iverksatt ulike
undersøkelser og former for praktisk arbeid for å
undersøke spørsmålet om vurdering av utdanning fra
ulike synsvinkler med sikte på å beskrive de mange og
svært ulike innfallsvinkler og vurderingsmetoder som
brukes på ulike plan.

19) Kommisjonen gjennomførte i skoleåret 1997/98 et
forsøksprosjekt i 101 ungdomsskoler og videregående
skoler i de statene som deltar i Sokrates-programmet.
Prosjektet førte til økt bevissthet om kvalitetsspørsmål og
bidrog til å bedre utdanningskvaliteten i disse skolene. I
sluttrapporten fra juni 1999 med tittelen
«Kvalitetsvurdering av skoleutdanning, et europeisk
forsøksprosjekt» understrekes en rekke metodologiske
elementer som er viktige for en vellykket egenvurdering.

20) I sine konklusjoner av 16. desember 1997(3) uttalte Rådet
at vurdering også spiller en viktig rolle med hensyn til å
sikre og eventuelt bedre kvaliteten.

21) Rådets formannskap uttalte i sine konklusjoner fra Det
europeiske råds ekstraordinære møte 23. og 24. mars
2000 i Lisboa at Europas utdannings- og
opplæringssystemer må tilpasses både
informasjonssamfunnets krav og behovet for å heve
sysselsettingsnivået og bedre sysselsettingskvaliteten.

22) Med henblikk på utvidelsen av Den europeiske union bør
søkerstatene delta i det europeiske samarbeidet om
kvalitetsvurdering.

23) Det må tas hensyn til nærhetsprinsippet og til
medlemsstatenes eneansvar for sine utdanningssystemers
organisering og struktur slik at de kulturelle særtrekk og
utdanningstradisjoner i hver medlemsstat kan 
blomstre —

I. ANBEFALER MEDLEMSSTATENE

innenfor rammen av sine særlige økonomiske, sosiale og
kulturelle vilkår, og idet det tas behørig hensyn til den
europeiske dimensjon, å arbeide for å bedre
kvalitetsvurderingen av skoleutdanningen ved

1. å fremme og eventuelt innføre
kvalitetsvurderingssystemer med innsynsmulighet for
å

a) sikre utdanning av god kvalitet og samtidig
fremme sosial integrasjon og like muligheter for
jenter og gutter,

b) sikre kvaliteten på skoleutdanningen som grunnlag
for livslang læring,
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c) oppmuntre skolene til å bruke egenvurdering som
en måte å skape bedre undervisning og skoler, med
likevekt mellom egenvurdering og ekstern
vurdering,

d) bruke kvalitetsfremmende teknikker for bedre å
kunne tilpasse seg kravene i en verden i rask og
stadig utvikling,

e) avklare målet med og vilkårene for egenvurdering
av skolen og sikre at egenvurderingen er forenlig
med andre former for lovgivning,

f) utvikle systemer for ekstern vurdering for å gi
støtte med hensyn til metodene for egenvurdering
av skolen og for å få synspunkter på skolen utenfra,
samtidig som de fremmer fortløpende forbedring
og sørger for ikke å begrense seg til administrativ
kontroll,

2. å fremme og eventuelt støtte deltaking fra skolens
aktører, herunder lærere, elever, ledelse, foreldre og
sakkyndige, i prosessen med ekstern vurdering og
egenvurdering av skolen for å fremme felles ansvar for
bedring av utdanningen,

3. å støtte opplæring i håndtering og bruk av
egenvurderingsverktøyer med henblikk på å

a) få egenvurdering av skolen til å fungere effektivt
som et middel til å styrke skolenes evne til å bli
bedre,

b) sikre effektiv spredning av eksempler på god
praksis og nye egenvurderingsverktøyer,

4. å støtte skolenes evne til å lære av hverandre på
nasjonalt og europeisk plan med henblikk på å

a) fastlegge og spre god praksis og effektive
virkemidler som indikatorer og standardverdier i
kvalitetsvurderingen av skoleutdanningen,

b) opprette nett mellom skoler på alle passende plan
for gjensidig støtte og for å stimulere
vurderingsprosessen utenfra,

5. å oppfordre til samarbeid mellom alle de myndigheter
som deltar i kvalitetsvurdering innenfor
skoleutdanningen, og fremme opprettelsen av et
europeisk nett mellom dem.

Dette samarbeid kan dekke noen av følgende områder:

a) utveksling av informasjon og erfaringer, særlig om
utvikling av metoder og eksempler på god praksis,
framfor alt ved å bruke moderne informasjons- og
kommunikasjonsteknologi og eventuelt ved å
arrangere europeiske konferanser, seminarer og
arbeidsgrupper,

b) innsamling av data og utvikling av verktøyer, så
som indikatorer og standardverdier for
referansemåling, som er av særlig betydning for
kvalitetsvurdering av skolene,

c) offentliggjøring av resultatene av skolevurderingen
i samsvar med den enkelte medlemsstats politikk
på området og dens utdanningsinstitusjoner, og å
stille dem til rådighet for myndighetene i
medlemsstatene,

d) fremming av kontakt mellom sakkyndige for å
bygge opp europeisk sakkunnskap på området,

e) anvendelse av resultatene av internasjonale
undersøkelser med sikte på å utvikle
kvalitetsvurderingen i skolene.

II. OPPFORDRER KOMMISJONEN TIL

1. i tett samarbeid med medlemsstatene og på grunnlag av
eksisterende fellesskapsprogrammer å fremme
samarbeidet nevnt i nr. 4 og 5 i del I, samt å trekke inn
relevante organisasjoner og sammenslutninger som har
den nødvendige erfaring på området,

I denne sammenheng bør Kommisjonen sikre at
sakkunnskapen innenfor Eurydice-nettet nevnt i tiltak
6.1 i Sokrates-programmet, utnyttes fullt ut,

2. på grunnlag av eksisterende fellesskapsprogrammer å
opprette en database for spredning av effektive
verktøyer og virkemidler for kvalitetsvurdering av
skolen. Databasen bør også inneholde eksempler på
god praksis og være tilgjengelig på Internett; interaktiv
bruk bør sikres,

3. å utnytte ressursene innenfor de eksisterende
fellesskapsprogrammene til å innlemme den erfaring
som allerede er gjort i disse programmene, og til å
utvikle eksisterende nett,

4. som et første skritt å lage en oversikt over de
virkemidler og strategier for kvalitetsvurdering
innenfor grunnskoleutdanning og videregående
utdanning som allerede anvendes i de ulike
medlemsstatene. Når oversikten er utarbeidet, vil
Kommisjonen samarbeide med medlemsstatene om en
passende oppfølging. Europaparlamentet, Rådet, Den
økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen bør
regelmessig holdes fullt underrettet om nevnte
oppfølging,

5. på grunnlag av bidrag fra medlemsstatene å framlegge
for Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og
sosiale komité og Regionkomiteen en detaljert rapport
hvert tredje år om gjennomføringen av denne
rekommandasjon,

6. på grunnlag av disse rapportene å trekke konklusjoner
og framlegge forslag.

Utferdiget i Brussel, 12. februar 2001.
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For Europaparlamentet

N. FONTAINE

President

For Rådet

T. ÖSTROS

Formann


