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1. La societat de l’aprenentatge






El repte de l’envelliment actiu i l’aprenentatge:


És una realitat des del naixement fins la mort.



No es redueix a la pura ensenyança, sinó incorpora la innovació.



Ha de ser interactiu.

La multidimensionalitat de l’aprenentatge: “formal, no formal i informal”:


Diferents àmbits per a adquirir, completar i ampliar coneixements.



La ciutadania activa, la inclusió social i l’ocupació.

Necessitat de l’aprenentatge segons els Organismes Internacionals:


OCDE, BANC MUNDIAL, UNESCO, U.E.



L’educació constitueix la base del Capital humà,
és l’actiu més important de les persones i dels països,
asenta les bases per al desenvolupament social, econòmic i científic.



L’aprenentatge al llarg i a l’ample de tota la vida
ha de ser el paradigma i principi organitzador
del sistema educatiu.

2. La funció de l’aprenentatge per al
desenvolupament personal i social


L’aprenentatge permanent:


requisit necessari per al creixement econòmic i la cohesió social



exigència per a l‘empoderament de la persona.



Concepte humanista de l’aprenentatge:



EDUCACIÓ: HI HA UN TRESOR AMAGAT A DINS (1996).


Informe elaborat per la Comissió Internacional sobre Educació al Segle XXI,
presidida per J. Delors, per encàrrec de la UNESCO.



Aprendre a ser, aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a conviure.

“Aprendre a viure; aprendre a aprendre, de forma que es pugi anar adquirint nous
coneixements al llarg de tota una vida; aprendre a pensar de forma lliure i crítica;
aprendre a estimar el món i a fer-lo més humà; aprendre a realitzar-se en i mitjançant el
treball creador”
(UNESCO, 1972, p. 132)


L’aprenentatge al llarg de la vida: imperatiu crític i democràtic.



No es tracta simplement d’un deure , també és un dret.

3. La U.E. i l’aprenentatge


Llibre Blanc sobre l’educació i la formació: “Ensenyar i aprendre, cap a la
societat cognitiva” (1995):



Consciència de la responsabilitat política de la U.E.



Es crea el programa “Sócrates” com a proposta de projectes educatius.



Tres subprogrames: “Erasmus”,
(idiomes, comunicació...).



L’Any Europeu de l’aprenentatge al llarg de la vida (1996).



En 1998: programa Grundtvig (aprenentatge de persones adultes).



El Consell Europeu de Lisboa (2000) i l’Aprenentatge Permanent.



Incorporació a l’era digital: paper fonamental de les TICs en l’aprenentatge.



Conclusions del Consell de la U.E. en 2009, document conjunt: “El Marc
estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació”,
que forma part de la Estratègia per l’educació.



Cap a una Europa intel·ligent, sostenible i inclusiva.

“Comenius”

i

“Accions

transversals”

3. La U.E. i l’aprenentatge


L’Estrategia Europa 2020



L'educació i la formació permanent són part essencial dels seus objectius.


Aquesta estrategia pretén fer front a l'actual crisis econòmica i financera, buscant la
transformació i el creixement del continent europeu.



Objectius globals:



Fer realitat l'aprenentatge permanent i la mobilitat (1), millorar la qualitat i l'eficàcia de
l'educació i la formació (2), promoure l'equitat, la cohesió social i la ciutadania activa (3), i
incrementar la creativitat i la innovació en tots els nivells de l'educació (4).



Subprogrames: “Comenius” (ensenyament escolar), “Erasmus” (educació superior), “Leonardo
da Vinci” (formació professional) i “Grundtvig” (educació d'adults). Tots ells dins del Programa
d'Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme).



El Programa Grundtvig té com meta millorar la qualitat de l’educació d’adults en un sentit
ampli.



“Any Europeu de l’Envelliment Actiu i Solidaritat Intergeneracional” (Madrid, 2012)



En 2014, “Erasmus+” integra tots els programes sectorials.



En 2015, Informe conjunt de ministres d’educació i la Comissió Europea per a 20162020.



Avaluació intermitja, prioritats i objectius.
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