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Ζ δεινχζα, Διέλε Βφηζε, βεβαηψλσ φηη ην έξγν πνπ εθπνλήζεθε θαη παξνπζηάδεηαη 

ζηελ ππνβαιιφκελε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν «Οη λέεο ηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» είλαη απνθιεηζηηθά δηθφ κνπ. Όπνηεο 
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θαηαιιήισο αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Δπηπιένλ ηειψ ελ 

γλψζεη φηη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο φηη δελ ζπληξέρνπλ φζα βεβαηψλνληαη απφ 

κέξνπο κνπ, κνπ αθαηξείηαη αλά πάζα ζηηγκή ν ηίηινο.  
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Δπραξηζηίεο 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

Δπηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ θ. Άγγειν Κφηην γηα ηηο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο, ηνλ 

ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε  θαη ηελ θαζνδήγεζε θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο.  

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο. ηελ 

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα θα Φσηεηλή Αζδεξάθε, γηα ηηο επηζηεκνληθέο ηεο 

γλψζεηο αιιά θαη γηα ηε ζπκβνιή ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηε γεληθφηεξε 

ζηήξημε θαη εκπηζηνζχλε πξνο ην πξφζσπφ κνπ, θαη ζηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή  

θ. ππξίδσλα Ρνπθαλά πνπ κε ηίκεζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επηηξνπή. Κπξίσο, 

φκσο, ηνπο επραξηζηψ γηα ηελ έθδειε αγάπε γηα ην αληηθείκελφ ηνπο κε ηελ νπνία 

εξγάζηεθαλ θαη δίδαμαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ γηα λα καο κπήζνπλ ζηνλ θφζκν ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο.  

Δπραξηζηψ επίζεο ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο & 

Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο νπνίαο εξγάδνκαη, πνπ επηρνξήγεζε ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ΠΜ «Γηεζλείο θη Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο ζηελ Δθπαίδεπζε, 

Καηάξηηζε θαη Έξεπλα» ζηεξίδνληάο κε ζηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ησλ γλψζεσλ 

ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 

Θα ήζεια, ηέινο, λα εθθξάζσ ηελ αγάπε θαη ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηε 

κεηέξα κνπ, Μαξία, γηα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε ψζηε λα 

κπνξέζσ λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά.  
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πληνκνγξαθίεο 

 

 ΑΔΠ: Αλνηρηνί Δθπαηδεπηηθνί Πφξνη 

 ΑΜ: Αλνηθηή Μέζνδνο πληνληζκνχ 

 ΓΓΓΒΜ: Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

 ΓΒΜ: Γηα Βίνπ Μάζεζε 

 ΔΓΔΣ: Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία 

 ΔΔ: Δπξσπατθή Έλσζε 

 ΔΔΚ: Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

 ΔΚ: Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

 ΔΚΑΔ: Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

 ΔΚΑΥ: Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα 

 ΔΚΣ: Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

 ΔΟΚ: Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

 ΔΟΠΠΔΠ: Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

 ΔΠ: Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

 ΔΠΑΝΑΓ: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ – 

Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 

 ΔΠΔΠ: Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (European 

Qualifications Framework) 

 ΔΠΠ: Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ 

 ΔΠΑ: Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο 

 ΔΣΠΑ: Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

 ΙΝΔΓΙΒΙΜ: Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

 ΚΓΒΜ: Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

 ΚΤΑ: Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

 ΟΟΑ: Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

 ΠΑΝ: Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ 

 ΠΔΠ: Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

 ΔΔ: πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 ΛΔΔ: πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
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 ΣΠΔ: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

 ΤΑ: Τπνπξγηθή Απφθαζε 

 ΤΠ.Π.Δ.Θ: Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

Abbreviations 

 CVTS: Έξεπλα γηα ηε πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (Continuing 

Vocational Training Survey) 

 ECTS: Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ (European 

Credit Transfer and Accumulation System) 

 ECVET: Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (European Credit System for 

Vocational Education and Training) 

 EQAVET: Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο 

ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (European Quality 

Assurance in Vocational Education and Training) 

 NARIC: Δζληθά Κέληξα Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αθαδεκατθή αλαγλψξηζε 

(National Academic Recognition Information Centres in the European Union) 

 UNESCO: Δθπαηδεπηηθφο, Δπηζηεκνληθφο θαη Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) 
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Πεξίιεςε 

 

ην θαηψθιη ηνπ 21
νπ

 αηψλα, νη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θαηέζηεζαλ απαξαίηεην ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ ζην 

πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οινέλα θαη κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζήκεξα 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ελειίθσλ πνπ ζεσξείηαη πιένλ έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο πνπ ζα ζπκβάιεη ψζηε ε Έλσζε λα θαηαθέξεη λα 

αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζηηο πξνθιήζεηο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο. ηελ παξνχζα 

εξγαζία επηρεηξείηαη ε πεξηγξαθή ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90, θαη ηδηαίηεξα απφ ην 2000 έσο ζήκεξα κε ζηφρν λα 

δηεξεπλεζεί ν αληίθηππνο ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Δηδηθφηεξα, 

ζα πεξηγξαθνχλ νη λέεο ηάζεηο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη 

κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ 

ΔΔ πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζηελ Διιάδα.  

 

Λέξειρ κλειδιά: Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε Δλειίθσλ, Δπξσπατθή Έλσζε, Σάζεηο, 

Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ), Σνκεαθά ΔΠ, Πεξηθεξεηαθά 

ΔΠ 
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Abstract 

 

On the threshold of the 21
st
 century, the continuously changing socioeconomic 

conditions rendered necessary a redefinition of priorities within the European Union. 

More and more emphasis is being placed today on adult education and training which 

is considered one of the most important sectors than can help the European Union to 

respond successfully to the challenges of the Knowledge Society.  The present paper 

attempts to describe European policies on Adult Education and Training since the 

90’s and, particularly, since 2000 in order to investigate the impact on Greek adult 

education policy. Specifically, we will describe the recent European trends in adult 

education, the reforms than have been effected in Greece in that sector as well as the 

related programmes  that are currently funded in Greece by the European Union.  

 

Key words: Adult Education and Training, European Union, Trends, Partnership 

Agreement (PA), Sectoral Operational Programmes, Regional Operational 

Programmes 
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Κεθάιαην 1 :  Δηζαγσγή 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ δελ είλαη έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν. Αληηζέησο, απνηειεί 

έθθξαζε ηεο εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ κε ξίδεο πνπ δελ είλαη 

εχθνιν λα αληρλεπζνχλ θαζψο αλάγνληαη ζηελ αξραηφηεηα. Χο δηαθξηηφο 

επηζηεκνληθφο θιάδνο, σζηφζν, θαίλεηαη πσο μεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη ηνλ 19
ν
 

αηψλα κε ηελ εκθάληζε ηνπ φξνπ «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» (Adult Education) ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα απφ ηελ νπνία ν φξνο εηζήρζε θαη εδξαηψζεθε  ε ρξήζε ηνπ θαη ζε 

άιιεο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ (Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2013, ζζ. 35,89).  

Καηά ηνλ 20
ν
 αηψλα, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ δηαδφζεθε ζε πνιιέο ρψξεο 

πξνζιακβάλνληαο δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Απφ ηηο 

ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηδηαίηεξα, παξαηεξείηαη έλα ζπλερψο 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ παγθνζκίσο. Γηεζλείο 

Οξγαληζκνί, φπσο ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) 

θαη ε UNESCO, άξρηζαλ λα εζηηάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε, γεληθά, θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εηδηθφηεξα, δηαηππψλνληαο 

νξηζκνχο, πξνζδηνξίδνληαο ζηφρνπο θαη πινπνηψληαο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηε 

κάζεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ.  

Καη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) αλαπηχρζεθαλ ζηαδηαθά πνιηηηθέο ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα, κε κεγαιχηεξε έληαζε απφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη, 

θπξίσο, απφ ην 2000 θη έπεηηα. ήκεξα, ζε έλα θφζκν ξαγδαίσλ νηθνλνκηθν-

ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ κεηαβνιψλ, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ έρεη 

θαηαζηεί πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ζην 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ (Κφθθνο, 2005, ζζ. 19-22). 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε απηή, ηα φξγαλα ηεο ΔΔ πηνζεηνχλ πνιηηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο, ζηφρνπο θαη θξηηήξηα αλαθνξάο θαη πξνβαίλνπλ ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ 

θαη επαλαθαζνξηζκφ ηνπο βάζεη ησλ αλαγθψλ φρη κφλν ηεο αγνξάο αιιά θαη ηεο 

θνηλσλίαο πνπ κεηαβάιιεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. 
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1.1. κοπόρ Δπγαζίαρ – Δπεςνηηικά Δπωηήμαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

ηεο ΔΔ, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ εμειίρζεθαλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ηνπ 

(πηζαλνχ) αληίθηππνπ ζηελ Διιάδα.  

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔ ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο (Άξζξν 

5, παξ. 3 ΔΔ)
1
 θαη κε ηα Άξζξα 6, 165 θαη 166 ηεο ΛΔΔ

2
, ε ΔΔ δελ έρεη ην 

δηθαίσκα λα εγθξίλεη λνκηθά δεζκεπηηθέο πξάμεηο. Με ηηο δξάζεηο ηεο κπνξεί, 

σζηφζν, λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε. Τπνζηεξίδεη, 

ζπληνλίδεη ή ζπκπιεξψλεη ηε δηθή ηνπο δξάζε. Έρεη, δειαδή, ππνζηεξηθηηθέο 

αξκνδηφηεηεο.  

Έρνληαο σο δεδνκέλν φηη νη ε αξκνδηφηεηα ζηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο 

ηνκείο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηα θξάηε κέιε, ε παξνχζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζεη λα 

δψζεη απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πνηεο είλαη νη  λέεο ηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζην επίπεδν ηεο ΔΔ; 

2. Οη πνιηηηθέο πνπ απνθαζίδνληαη ζε ελσζηαθφ επίπεδν επεξεάδνπλ ηηο 

πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ Διιάδα; 

1.2. Μεθοδολογία 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί βηβιηνγξαθηθή θαη 

πεξηγξαθηθή έξεπλα. Μέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο ζα γίλεη δηαζαθήληζε ησλ 

ελλνηψλ ηνπ πεδίνπ θαη κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο έξεπλαο ζα θαηαγξαθνχλ νη 

Δπξσπατθέο θαη Διιεληθέο Πνιηηηθέο γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ.  

Σα απαξαίηεηα γηα ηελ εξγαζία ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή θαη 

μελφγισζζε βηβιηνγξαθία ησλ κειεηεηψλ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, βηβιία, 

θεθάιαηα βηβιίσλ θαη επηζηεκνληθά άξζξα κειεηεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

                                                           
1
 Δλνπνηεκέλε Απφδνζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (2010). Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, C83, 30.3.2010 

(γλσζηή σο πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο). Αλαθηήζεθε ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 2018 απφ https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=EL 

2
 Ό.π.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=EL
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επίζεκα έγγξαθα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη επίζεκα έγγξαθα ηνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο. Αληιήζεθαλ επίζεο ζηνηρεία θαηφπηλ αλαδήηεζεο ζε ζρεηηθνχο κε ην ζέκα 

ηζηφηνπνπο ζην Γηαδίθηπν.  

1.3. Γομή Δπγαζίαρ 

ην πξψην, εηζαγσγηθφ, θεθάιαην, γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζην απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ ηνλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζε έλα θφζκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ξαγδαίεο νηθνλνκηθν-ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθέο αιιαγέο. Δπίζεο, 

δηαηππψλνληαη ν ζηφρνο ηεο εξγαζίαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαιείηαη λα 

απαληήζεη. Σέινο, παξαηίζεηαη ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε θαη πεξηγξάθεηαη ε 

δνκή ηεο εξγαζίαο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα δηαζαθήληζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

ηνπ πεδίνπ ζην νπνίν απαληψληαη πνηθίινη φξνη πνπ πνιιέο θνξέο 

αιιειoεπηθαιχπηνληαη. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη νη γεληθφηεξνη ζηφρνη ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζχκθσλα κε ηηο δπν επηθξαηνχζεο ηδενινγίεο, ηελ ειεπζέξηα 

θαη ηελ πξαγκαηηζηηθή. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’90 θαη, θπξίσο, ηνπ 2000 έσο ζήκεξα. 

Πεξηγξάθνληαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο Ληζζαβφλαο θαη «Δπξψπε 2020» θαη 

παξνπζηάδνληαη νη πνιηηηθέο, νη πξσηνβνπιίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2020. 

ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη ζεζκηθέο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηελ Διιάδα απφ ην 2010 θη έπεηηα. Πεξηγξάθνληαη επίζεο 

ηα ζπζηήκαηα θαη εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζηνπο 

Γήκνπο ηεο ρψξαο.  

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηακνξθψζεθε θαη 

επαλαπξνζδηνξίζηεθε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.  
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Σέινο, ζηα πκπεξάζκαηα, πεξηγξάθνληαη νη λέεο ηάζεηο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

ζηελ ΔΔ θαζψο θαη ε επηξξνή πνπ αζθνχλ νη επξσπατθέο πνιηηηθέο ζηελ Διιάδα. 

Δπίζεο πξνηείλνληαη πεξαηηέξσ ζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε ζε επφκελε εξγαζία. 
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Κεθάιαην 2 :  Σν Πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

Χο απνηέιεζκα ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ, κεγάινη Γηεζλείο Οξγαληζκνί, φπσο ε UNESCO θαη ν Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), πξνζέγγηζαλ ην ζέκα 

δηαηππψλνληαο πεξίπινθνπο νξηζκνχο ζε κηα πξνζπάζεηα  λα θαιχςνπλ έλα κεγάιν 

εχξνο ρσξψλ κε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη αλφκνηεο εθπαηδεπηηθέο θνπιηνχξεο 

(Rogers, 1999, ζζ. 53-55).  

H UNESCO, ζηε 19
ε
 χλνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Νατξφκπη ην 1976, 

πηνζέηεζε ηνλ παξαθάησ νξηζκφ
3
: «ν φξνο “εθπαίδεπζε ελειίθσλ” αλαθέξεηαη ζε 

φιεο ηηο νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο δηεξγαζίεο, θάζε πεξηερνκέλνπ, επηπέδνπ θαη 

κεζφδνπ, είηε ηππηθήο είηε άιιεο κνξθήο εθπαίδεπζεο, αλεμάξηεηα ηνπ αλ 

παξαηείλνπλ ή αληηθαζηζηνχλ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ζε ζρνιεία, θνιέγηα θαη 

παλεπηζηήκηα θαζψο επίζεο θαη ηε καζεηεία, δηα ησλ νπνίσλ ηα άηνκα πνπ 

ζεσξνχληαη ελήιηθα απφ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθνπλ αλαπηχζζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο, εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, αλαβαζκίδνπλ ηα ηερληθά ή 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπο ή ηνπο δίλνπλ έλα λέν πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο ζηάζεηο ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηε δηηηή θαηεχζπλζε ηεο 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα ηζνξξνπεκέλε 

θαη αλεμάξηεηε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή εμέιημε» 
4
. 

Γηα ηνλ ΟΟΑ, «ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ αθνξά νπνηαδήπνηε καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα ή πξφγξακκα ζθφπηκα ζρεδηαζκέλν απφ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα 

γηα λα ηθαλνπνηήζεη νπνηαδήπνηε αλάγθε θαηάξηηζεο ή ελδηαθέξνλ, πνπ ελδέρεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ πνπ έρεη ππεξβεί 

ηελ ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπ δελ είλαη 

πιένλ ε εθπαίδεπζε. Ζ “ζθαίξα” ηεο, επνκέλσο, θαιχπηεη κε επαγγεικαηηθέο, 

επαγγεικαηηθέο, γεληθέο, ηππηθέο θαη κε ηππηθέο ζπνπδέο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

                                                           
3
 ηα απνζπάζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ μελφγισζζεο πεγέο ε κεηάθξαζε είλαη ηεο ηδίαο. 

4
 UNESCO, (1976). Recommendation on the development of adult education adopted by the General 

Conference at its nineteenth session, Nairobi, 27 November 1976. Αλαθηήζεθε ζηηο 2.7.2018 απφ 

http://www.unesco.org/education/pdf/NAIROB_E.PDF 

 

 

http://www.unesco.org/education/pdf/NAIROB_E.PDF
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εθπαίδεπζε πνπ έρεη ζπιινγηθφ θνηλσληθφ ζθνπφ» (ΟΟΑ, 1977, ζην Rogers, 1999, 

ζ. 55).  

Ο νξηζκφο πνπ πηνζέηεζε ε UNESCO έρεη γίλεη επξέσο απνδεθηφο. Χζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηνπο Καςάιε θαη Παπαζηακάηε (2013, ζ. 48) παξνπζηάδεη θάπνηα 

αδπλακία θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε πνπ κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ζε ζρνιέο πιήξνπο θνηηήζεσο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζε παλεπηζηήκην. 

Αληηζέησο, ν νξηζκφο ηνπ ΟΟΑ θαίλεηαη λα πεξηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ θαζψο παξαπέκπεη ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο απφ απηήλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη δελ έρνπλ 

σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε. Δληνχηνηο, θαη ν νξηζκφο 

ηνπ ΟΟΑ παξνπζηάδεη θάπνηα αδπλακία γηαηί αλαθέξεηαη ζε καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα είλαη θαη θπζηθέο δηεξγαζίεο, πνπ ζπκβαίλνπλ 

πεξηζηαζηαθά, ζε αληίζεζε κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ ππεξεηεί ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη 

«απνηειεί ηερλεηή δεκηνπξγία» (Rogers, 1999, ζζ. 66-67). 

Ζ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ζηελ Αλαθνίλσζε κε ηίηιν 

Δθπαίδεπζε ελειίθσλ: πνηέ δελ είλαη αξγά γηα κάζεζε, αλαθέξεη πσο ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθνί νξηζκνί γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ αιιά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

αλαθνίλσζε νξίδεηαη σο «θάζε κνξθή εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν κπνξεί λα 

επεθηαζεί ε δηαδηθαζία απηή»
5
. ηελ ίδηα αλαθνίλσζε, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

ζεσξείηαη σο ππνζχζηεκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, «κηα ζπζηαηηθή ζπληζηψζα»
6
 φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη.  

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 2011, ζε Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ζηελ 

πηνζέηεζε ελόο αλαλεσκέλνπ επξσπατθνύ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ελειίθσλ, παξαηεξείηαη ζχλδεζε ησλ φξσλ «εθπαίδεπζε» θαη «κάζεζε»
7
. 

                                                           
5
Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, (2006). Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο. Δθπαίδεπζε ελειίθσλ: 

πνηέ δελ είλαη αξγά γηα κάζεζε, COM (2006)614 ηειηθφ, 23.10.2006.  Αλαθηήζεθε ζηηο 14.7.2018 απφ 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0614_/com_com

(2006)0614_el.pdf 

6
 Ό.π.  

7
 πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (2011). Φήθηζκα ζρεηηθά κε έλα αλαλεσκέλν επξσπατθό 

ζεκαηνιόγην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, Δπίζεκε Δθεκεξίδα C 372, 20.12.2011. Αλαθηήζεθε 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0614_/com_com(2006)0614_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0614_/com_com(2006)0614_el.pdf


16 
 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, «ν φξνο 

“εθπαίδεπζε” ή “κάζεζε” ησλ ελειίθσλ θαιχπηεη νιφθιεξν ην θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα επίζεκεο, αλεπίζεκεο θαη άηππεο κάζεζεο –γεληθήο ή 

επαγγεικαηηθήο– ηηο νπνίεο αθνινπζνχλ νη ελήιηθνη κεηά ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζή ηνπο» 
8
.   

2.1. Γιαζαθήνιζη βαζικών εννοιών 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ην δήηεκα ηεο δηαηχπσζεο νξηζκψλ ζην 

πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθν. Όρη κφλν γηαηί 

πεξηιακβάλεη πνηθίινπο φξνπο, φπσο ηππηθή θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε, 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, άηππε κάζεζε θ.ιπ., αιιά θαη γηαηί ην ηη αθξηβψο 

ελλννχκε κε ηνλ φξν «ελήιηθνο» δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα.  

Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη, ζηε ζπλέρεηα, κηα 

πξνζπάζεηα δηαζαθήληζεο ησλ φξσλ θαη ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ.  

2.1.1. Δνηλικιόηηηα 

Ο ΟΟΑ, ζηνλ νξηζκφ πνπ είδακε παξαπάλσ, ζπλδέεη ηελ ελειηθηφηεηα κε 

ηελ ειηθία θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο απφ απηήλ ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, ε ειηθία, σο θξηηήξην, δελ επαξθεί γηα λα 

πξνζδηνξίζεη θάπνην άηνκν σο ελήιηθν αθνχ ηείλεη λα δηαθνξνπνηείηαη φρη κφλν ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο αιιά θαη ζηελ ίδηα ρψξα ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο. Ζ UNESCO, 

ζηνλ δηθφ ηεο νξηζκφ, αλαθέξεηαη ζε «άηνκα πνπ ζεσξνχληαη ελήιηθα απφ ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθνπλ»
9
. Ο νξηζκφο απηφο θαιχπηεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ 

ππάξρεη απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία, φκσο δελ είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεηηθφο αθνχ, 

αθφκα θη αλ δελ αλαθέξεηαη ζαθψο, ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ειηθίαο θαη ζεψξεζεο 

ηνπ αηφκνπ σο ελήιηθνπ απφ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεη. Ο Rogers (φ.π., ζ. 60) 

                                                                                                                                                                      
ζηηο 14.7.2018 απφ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:372:FULL&from=EL 

8
 Ό.π. 

9
 UNESCO, (1976). Recommendation on the development of adult education adopted by the General 

Conference at its nineteenth session, Nairobi, 27 November 1976. Αλαθηήζεθε ζηηο 2.7.2018 απφ 

http://www.unesco.org/education/pdf/NAIROB_E.PDF 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:372:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:372:FULL&from=EL
http://www.unesco.org/education/pdf/NAIROB_E.PDF
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αλαθέξεη, σο παξαδείγκαηα, λνκηθέο θαη θνηλσληθέο επζχλεο, φπσο ην δηθαίσκα 

ςήθνπ, ε απφθηεζε δηπιψκαηνο νδήγεζεο, ε εθπιήξσζε ζηξαηησηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ε αγνξά νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θ.ά., ε ελεξγνπνίεζε ησλ νπνίσλ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία πνπ νξίδεη ε θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθεη ην άηνκν.  

Δθφζνλ ε ειηθία απνηειεί ηππηθφ θαη αλεπαξθέο θξηηήξην γηα λα πξνζδηνξίζεη 

ηελ θαηάζηαζε ελειηθηφηεηαο, ηίζεηαη ην εμήο εξψηεκα: πψο ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ελήιηθνο θαη, θαη’ επέθηαζε, λα εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ; Ο Rogers (φ.π., ζζ. 61-62) πξνζεγγίδεη ην δήηεκα κε πην 

ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ππνζηεξίδνληαο ηελ άπνςε φηη ε θαηάζηαζε ελειηθηφηεηαο 

ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, κε απηφ ηεο σξηκφηεηαο ην 

νπνίν σζεί ην άηνκν λα αμηνπνηεί αιιά θαη λα επεθηείλεη φιεο ηνπ ηηο ηθαλφηεηεο. 

Γεχηεξνλ, κε απηφ ηεο ζσζηήο θξίζεο θαη ζεψξεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ησλ άιισλ. 

Όηαλ, δειαδή, δελ ζπκπεξηθέξεηαη κε παηδηθφ ηξφπν ππεξεθηηκψληαο ή ππνηηκψληαο 

ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ ή άιινπο αλζξψπνπο. Καη ηξίηνλ, κε απηφ ηεο ππεπζπλφηεηαο: 

λα ιακβάλεη ζπλεηδεηά απνθάζεηο θαη λα επσκίδεηαη ηελ επζχλε ησλ πξάμεσλ θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ επηινγψλ ηνπ. 

Με βάζε απηή ηε ζεψξεζε, ηα άηνκα δελ θαηαθηνχλ πνηέ απφιπηα ηελ 

θαηάζηαζε ελειηθηφηεηαο, πνπ απνηειεί έλα ηδαληθφ, αιιά βξίζθνληαη πάληα ζε κηα 

δηαδηθαζία πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ψζηε λα ζπκπεξηθέξνληαη νινέλα θαη κε 

κεγαιχηεξε σξηκφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα (φ.π., ζζ. 40-41). Απηή ε ηδέα βξίζθεηαη 

πίζσ απφ ηηο έλλνηεο ηεο «Γηα Βίνπ Μάζεζεο» θαη «Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο» πνπ 

πξνσζνχληαη σο κνληέια εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απφ ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη 

νη νπνίεο ζα εμεηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ φξνπ «εθπαίδεπζε».  

2.1.2. Μάθηζη και Δκπαίδεςζη 

Οη ελήιηθνη καζαίλνπλ κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζπκκεηέρνληαο ζε 

δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μαζαίλνπλ απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, εξγαζηαθέο θαη κε, 

απφ ηελ πεξηήγεζε θαη ηελ αλαδήηεζε πεγψλ ζην Γηαδίθηπν, απφ ηα ηαμίδηα θαη ηηο 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο, απφ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, βηβιηνζήθεο, ρψξνπο 

πνιηηηζκνχ θ.α. Οη απφςεηο ζεκαληηθψλ ζεσξεηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο o Kolb, 

ν Mezirow θαη ν Jarvis, ζπγθιίλνπλ ζην φηη ηα άηνκα καζαίλνπλ δηαξθψο κέζσ ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ εκπεηξηψλ ηνπο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (ζην Κφθθνο, 

2005, ζ. 32). Καη γηα ηνλ Rogers, ε κάζεζε πεγάδεη απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζρέζεηο 
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κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ζπκβαίλεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο θαη έρεη αηνκηθφ 

ραξαθηήξα αθνχ ηα άηνκα επεμεξγάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηνλ δηθφ ηνπο 

κνλαδηθφ ηξφπν (Rogers, 1999, ζ. 117). 

Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε κάζεζε, φκσο, πνπ δελ είλαη απνηειεί κέξνο θάπνηνπ 

νξγαλσκέλνπ θαη ζρεδηαζκέλνπ πξνγξάκκαηνο αιιά ζπκβαίλεη ηπραία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο, είλαη άηππε θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εθπαίδεπζε. Ζ βαζηθή 

δηαθνξά ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ άηππε κάζεζε είλαη φηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί 

νξγαλσκέλε θαη ζρεδηαζκέλε απφ θάπνηνλ θνξέα -ζρνιείν, ίδξπκα, νξγαληζκφ, 

θέληξν θαηάξηηζεο θ.ιπ.- καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ην άηνκν ζπκκεηέρεη 

ζπλεηδεηά θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (Κφθθνο, 2005, ζ. 33).  

2.1.3. Σςπική/Μη Σςπική Δκπαίδεςζη & Καηάπηιζη 

Με βάζε ην θνξέα πνπ πινπνηεί ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ε εθπαίδεπζε 

δηαθξίλεηαη ζε ηππηθή θαη κε ηππηθή. Ζ ηππηθή εθπαίδεπζε πξαγκαηψλεηαη ζηηο δνκέο 

ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ην λεπηαγσγείν έσο ην παλεπηζηήκην, 

θαη νδεγεί ζηελ απφθηεζε αλαγλσξηζκέλσλ ηίηισλ ζπνπδψλ (φ.π., ζ. 45). Με ηππηθή 

είλαη ε εθπαίδεπζε πνπ πινπνηείηαη ζε νξγαλσκέλεο δνκέο απφ θνξείο -Δθθιεζία, 

επηρεηξήζεηο, θπιαθέο θ.ά.- πνπ δελ εληάζζνληαη ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη δελ έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο (Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 

2013, ζ. 20). εκεηψλεηαη φηη θαη ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αιιά θαη ε γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 

κπνξεί λα παξέρεη αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά (ΔΟΠΠΔΠ, 2014, ζ. 103). 

Ζ θαηάξηηζε, ζε αληίζεζε κε ηελ εθπαίδεπζε, ζηνρεχεη ζηελ παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πνπ ηα άηνκα ζα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ζην 

επαγγεικαηηθφ πεδίν ψζηε λα επηηπγράλνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο, σζηφζν νη δηαθνξέο 

πνιιέο θνξέο είλαη δπζδηάθξηηεο (Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2013, ζζ. 22-23).  

χκθσλα κε ηνλ Κφθθν (2005, ζ. 37), νη δπν έλλνηεο πνιιέο θνξέο επηθαιχπηνληαη 

θαζψο ε θαηάξηηζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ζηνηρεία εθπαίδεπζεο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ ή/θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα ήηαλ 

πξνηηκφηεξε ε ρξήζε ηνπ φξνπ «εθπαίδεπζε ελειίθσλ» γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα 

κάζεζεο πνπ είλαη απνηέιεζκα νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ θαη έρεη σο απνδέθηεο 

ελήιηθα άηνκα.  
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2.1.4. Για Βίος Μάθηζη και Δκπαίδεςζη 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ ελλνηψλ «κάζεζε» θαη «εθπαίδεπζε», 

κπνξεί λα γίλεη άιιε κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο φξνπο «Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη 

«Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε».  

Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηνκφξθσζεο 

κέζσ ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο θαη βειηηψλνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

βίνπ. Ο Jarvis (2007, ζ. 1) νξίδεη ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε σο «ην ζπλδπαζκφ δηεξγαζηψλ 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο κέζσ ησλ νπνίσλ ην άηνκν – κε ην ζψκα (γελεηηθά, 

ζσκαηηθά θαη βηνινγηθά) θαη ην πλεχκα (γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζπκπεξηθνξέο, 

ζπλαηζζήκαηα, αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη αηζζήζεηο) – δεη κε έληνλν ηξφπν θαηαζηάζεηο 

ην πξνζιακβαλφκελν λφεκα ησλ νπνίσλ παίξλεη λέα γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή ή 

ζσκαηηθή κνξθή θαη ελζσκαηψλεηαη ζην ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ επηθέξνληαο δηαξθείο 

αιιαγέο».  

ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξαγκάησζε κηαο 

επξσπατθήο πεξηνρήο δηα βίνπ κάζεζεο (2001)
10

, ε δηα βίνπ κάζεζε νξίδεηαη σο 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο ιακβάλεη ρψξα ζε φιε ηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη 

απνζθνπεί ζηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ, φρη κφλν 

απφ ηε ζθνπηά ηεο απαζρφιεζεο αιιά θαη απφ απηήλ ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο. Πεξηιακβάλεη ηηο ζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ηππηθή θαη 

κε ηππηθή εθπαίδεπζε) θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο άηππεο κάζεζεο. 

Ζ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε, αληηζέησο, έρεη πην ζηελφ ραξαθηήξα θαζψο δελ 

πεξηιακβάλεη ηηο κνξθέο άηππεο κάζεζεο. Πξφθεηηαη γηα εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη 

απφ θνξείο ηππηθήο ή κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζεζκνπνηεκέλνπο ή κε, κε 

νξγαλσκέλν ηξφπν θαη δνκέο πνπ νδεγνχλ ζε καζεζηαθά απνηειέζκαηα απφ ην 

λεπηαγσγείν κέρξη θαη ηελ ηξίηε ειηθία (Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2013, ζ. 60). 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε «Γηα Βίνπ Μάζεζε» είλαη φξνο πην επξχο 

απφ ηε «Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε» γηαηί πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο 

                                                           
10

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, (2001). Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ πξαγκάησζε κηαο επξσπατθήο πεξηνρήο 

δηα βίνπ κάζεζεο, COM (2001) 678 ηειηθφ, 21.11.2001. Αλαθηήζεθε ζηηο 14.7.2018 απφ https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0678&from=EL 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0678&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0678&from=EL
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καζαίλνπλ νη ελήιηθνη, αθφκα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο άηππεο κάζεζεο. Ο φξνο απηφο, 

ζηνλ νπνίν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δίλεηαη κεγάιε έκθαζε απφ ηνπο Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο, ππνδειψλεη φρη κφλν φηη ηα άηνκα ζα πξέπεη λα παίξλνπλ κέξνο ζε 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ αιιά θαη φηη ζα πξέπεη λα 

απνθηνχλ γλψζεηο θαη λα ηηο εκπινπηίδνπλ κε δηθή ηνπο πξνζσπηθή επζχλε (Κφθθνο, 

2005, ζ. 34). 

Καη ζηε θηινζνθία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, θαη 

θπξίσο θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ν φξνο «Γηα Βίνπ Μάζεζε» 

ρξεζηκνπνηείηαη νινέλα θαη ζπρλφηεξα ζηα έγγξαθα ηνπ ζεζκηθνχ ηξηγψλνπ ηεο 

ΔΔ
11

. Σε ζηξνθή απηή έρνπλ επηζεκάλεη κειεηεηέο, φπσο νη Borg & Mayo (2005), ν 

Biesta (2006), ε Milana (2012) θαη ε Volles (2016), ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ 

νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαζψο θαη ηελ ηάζε 

ελαπφζεζεο ηεο επζχλεο ζηα άηνκα. 

Σν 2011, ζην Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε έλα αλαλεσκέλν 

επξσπατθό ζεκαηνιόγην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ
12

 γίλεηαη αθφκα πην θαλεξή 

ε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο, κε φιεο ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

-ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο- λα εληάζζνληαη ζηελ εθπαίδεπζε 

                                                           
11

 ην Λεπθό Βηβιίν γηα ηελ Αλάπηπμε ηελ Αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ Απαζρόιεζε, πνπ εμέδσζε ε 

Δπηηξνπή ην 1993, ν φξνο απιά ππνλνείηαη. Πξνηείλεηαη λα ιεθζνχλ κέηξα «γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ 

[…] σο ζαθήο έθθξαζε ηεο δεκφζηαο δέζκεπζεο απφ πιεπξάο πνιηηηθήο γηα ηελ παξνρή ζηνπο 

ελειίθνπο δπλαηνηήησλ κάζεζεο θαζ’ φιεο ηεο δηάξθεηαο ηεο δσήο ηνπο».  (Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 1993). Σξία ρξφληα αξγφηεξα, ν φξνο αλαθέξεηαη ζαθψο ζηα 

πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20
εο

 Γεθεκβξίνπ 1996 γηα κηα ζηξαηεγηθή ηεο Γηα βίνπ κάζεζεο 

(πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 1996). Έθηνηε γίλεηαη δηαξθψο ρξήζε ηνπ ζηα έγγξαθα 

(Αλαθνηλψζεηο, πζηάζεηο, πκπεξάζκαηα θ.ιπ.) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ ζεζκηθνχ δειαδή ηξηγψλνπ ηεο ΔΔ.  

12
 πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (2011). Φήθηζκα ζρεηηθά κε έλα αλαλεσκέλν επξσπατθό 

ζεκαηνιόγην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, Δπίζεκε Δθεκεξίδα C 372, 20.12.2011. Αλαθηήζεθε 

ζηηο 14.7.2018 απφ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:372:FULL&from=EL 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:372:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:372:FULL&from=EL
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ελειίθσλ ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, εληάζζεηαη σο ππνθαηεγνξία ζηε Γηα Βίνπ 

Μάζεζε.  

Καζψο πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα επξχ πεδίν κε φξνπο πνπ πνιιέο θνξέο 

αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε κνξθήο εθπαίδεπζε, ε 

παξνχζα εξγαζία ζα πεξηνξηζηεί ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ, πνιηηηθψλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ησλ ελειίθσλ, φπσο απηνί νξίζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 2.1.3. 

2.2. ηόσοι 

Ζ εθπαίδεπζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ είλαη λέν θαηλφκελν. Κάζε επνρή θαη 

θάζε θνηλσλία θαζνξίδνπλ θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αλάγθεο. 

ήκεξα, νη ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαζνξίδνληαη κε 

βάζε δχν θχξηεο ελαιιαθηηθέο ηδενινγίεο: ηελ ειεπζέξηα θαη ηελ πξαγκαηηζηηθή 

(Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2013, ζ. 27).  

Γηα ηελ ειεπζέξηα ηδενινγία, ε νπνία έρεη καθξά παξάδνζε, ε εθπαίδεπζε 

«απεθδχεηαη θάζε σθειηκηζηηθφ ζθνπφ θαη απνβιέπεη απιψο ή θπξίσο -φπσο ε γεληθή 

εθπαίδεπζε ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα- ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ» (φ.π., ζ. 41). Αληηζέησο, γηα ηελ πξαγκαηηζηηθή ηδενινγία ε 

εθπαίδεπζε είλαη έλα εξγαιείν ζηελ ππεξεζία σθειηκηζηηθψλ ζθνπψλ: ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη λα παξέρεη ζηα άηνκα ηα θαηάιιεια εθφδηα (γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο) ψζηε λα κπνξνχλ λα επηβηψλνπλ ζε ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ 

(φ.π., ζζ. 27-28).  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, κε ηηο ξαγδαίεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, άιιαμε ηνπο 

φξνπο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη νδήγεζε ζηελ θπξηαξρία ηεο πξαγκαηηζηηθήο 

ηδενινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ ΔΔ.  

Ζ ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο έρεη απαζρνιήζεη κειεηεηέο φπσο νη Borg & Mayo, o Biesta θαη ε 

Volles. Οη Borg & Mayo (2005) ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε κεηαζρεκαηίδεηαη γηα λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ν Biesta (2006) φηη ε νηθνλνκηθή ζθέςε απνηειεί 
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ηελ θηλεηήξην δχλακε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Απφ απηή ηελ νπηηθή γσλία, ε θχξηα 

ιεηηνπξγία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο είλαη λα καζαίλεηο γηα λα παξακέλεηο 

απαζρνινχκελνο θαη παξαγσγηθφο θαηά ηηο πξνζηαγέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ζ 

Volles (2014) θάλεη ιφγν γηα νηθνλνκηθφ ληεηεξκηληζκφ πνπ αιιάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη θξάηνπο, κε ηηο απαηηήζεηο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηε κεηαηξνπή.  

Ο Griffin, σζηφζν, επηζεκαίλεη πσο νη πνιηηηθέο δηα βίνπ κάζεζεο δελ ζηνρεχνπλ 

απνθιεηζηηθά ζε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε, ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ πηζηνπνηεκέλε γλψζε ζε εηδηθφηεηεο 

ηνπ ηνκέα Σερλνινγηψλ. Δπηδηψθνπλ επίζεο θαη απνηειέζκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, φπσο ε ελζσκάησζε ζηελ θνηλσλία, ε ελεξγφο 

πνιηηεηφηεηα ή αθφκε θαη ε πνηφηεηα ηεο ίδηαο καο ηεο δσήο (Griffin, 2000, p. 12). 

Πξάγκαηη, αλ θαη ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

ζην ζηφρν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, νη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο αιιά θαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ ζηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ δελ παχνπλ λα απνηεινχλ επίζεο επηδίσμε ηεο ΔΔ φπσο γίλεηαη 

θαλεξφ απφ ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα ησλ νξγάλσλ ηεο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξαγκάησζε κηαο 

επξσπατθήο πεξηνρήο δηα βίνπ κάζεζεο (2001), φπνπ πξνηείλεηαη ε πξνψζεζε ησλ 

εμήο ηεζζάξσλ επξέσο θάζκαηνο ζηφρσλ: «πξνζσπηθή νινθιήξσζε, ελεξγφο 

ζπκκεηνρή, θνηλσληθή έληαμε θαη απαζρνιεζηκφηεηα/ πξνζαξκνζηηθφηεηα»
13

. 

Δπίζεο, ζηα πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12
εο

 Μαΐνπ 2009 ζρεηηθά κε ηε 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΚ αλαγξάθεηαη πσο νη ρψξεο κέιε ζα πξέπεη, έσο ην 

2020, φρη κφλν λα κπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο θαη 

απαζρνιεζηκφηεηαο αιιά θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ πνιηηψλ 

                                                           
13

 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, (2001). Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ πξαγκάησζε κηαο 

επξσπατθήο πεξηνρήο δηα βίνπ κάζεζεο, COM (2001) 678 ηειηθφ, 21.11.2001. Αλαθηήζεθε ζηηο 

14.7.2018 απφ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0678&from=EL 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0678&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0678&from=EL
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(πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή) 
14

. Σέινο, θαη ζην πξφζθαην αλαλεσκέλν 

ζεκαηνιφγην δεμηνηήησλ γηα ηελ Δπξψπε (2016) γίλεηαη ιφγνο γηα ην ξφιν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ είλαη λα εθνδηάδεη ηνπο πνιίηεο κε ηηο θαηάιιειεο 

δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ κηα νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα, λα 

εληάζζνληαη ζηελ θνηλσλία, λα είλαη ζε ζέζε λα βξνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα ζέζε 

εξγαζίαο θαη, ηέινο, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα θνηλά.
15

.  

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ε παγθνζκηνπνίεζε δελ έρεη κφλν 

κηα δηάζηαζε (ηελ νηθνλνκηθν-ηερλνινγηθή) αιιά θαη δεχηεξε, ηελ θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθή ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ιακβάλνπλ ρψξα επίζεο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο 

(Κφθθνο, 2005, ζ. 21). Οη κεηαθηλήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ θαη 

πξνζθχγσλ, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ησλ κεηνλνηήησλ, απνθπιαθηζκέλσλ θαη 

άιισλ νκάδσλ πιεζπζκνχ, νη κεηαβνιέο ζηελ παξαδνζηαθή δνκή ηεο νηθνγέλεηαο  

δεκηνπξγνχλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, λέεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζεκαληηθέο αλάγθεο γηα 

εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ (φ.π.).  

Τπφ ηελ πίεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο θαη ησλ δξακαηηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

βίσζε ε Δπξψπε, ην 2015 νη πξνηεξαηφηεηεο επαλεμεηάζηεθαλ, ψζηε λα δνζεί 

βαξχηεηα ζηελ πνηνηηθή θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο εθπαίδεπζε (Αζδεξάθε, 2016, ζ. 

494). Έγηλε  πεξηζζφηεξν εκθαλήο ε αλάγθε επαλαθαζνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ ψζηε 

λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε θαη ζην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

αλαβάζκηζε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαμε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα 

θνηλά
16

. 

                                                           
14

 πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (2009). πκπεξάζκαηα ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 12εο Μαΐνπ 2009 

ζρεηηθά κε έλα ζηξαηεγηθό πιαίζην γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο . Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, C 119/2 28.5.2009. 

15
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, (2016). Αλαθνίλσζε πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ: Νέν 

Θεκαηνιόγην Γεμηνηήησλ γηα ηελ Δπξώπε, COM (2016) 381 final, 10.6.2016. Αλαθηήζεθε ζηηο 

8.9.2018 απφ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EL 

16
 Κνηλή έθζεζε γηα ην 2015 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζηξαηεγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο 

(ΔΚ 2020). Νέεο πξνηεξαηόηεηεο γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EL
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ην ζεκεξηλφ, ηαρέσο εμειηζζφκελν θαη κεηαβαιιφκελν, παγθνζκηνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ πξνθχπηνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξεο αλάγθεο γηα πξνζθνξά πνηνηηθήο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ζηα δπν επίπεδα (νηθνλνκηθν-ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθφ). Σα επίπεδα απηά αιιεινζπζρεηίδνληαη, θαζψο ν ζχγρξνλνο πνιίηεο θαη 

εξγαδφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη φρη κφλν εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πάλσ ζην 

αληηθείκελν εξγαζίαο αιιά θαη ηθαλφηεηεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα (Κφθθνο, 2005, 

ζζ. 21-22). Καζψο, ινηπφλ, νη θνηλσλίεο κεηαβάιινληαη φρη κφλν ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηζκηθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, 

αλαπηχζζνληαη θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ψζηε ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ελειίθσλ ζηελ ΔΔ λα 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο.  

 

2.3. ςμπεπάζμαηα 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ απμάλεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν. Έρνπλ δνζεί, θαηά θαηξνχο, δηαθνξεηηθνί νξηζκνί απφ ηνπο 

Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεη θάπνηεο αδπλακίεο 

θαζψο ην πεδίν πεξηιακβάλεη πνηθίινπο φξνπο πνπ πνιιέο θνξέο 

αιιειεπηθαιχπηνληαη. Γηα απηφλ ην ιφγν, έγηλε κηα πξνζπάζεηα δηαζαθήληζεο ησλ 

φξσλ θαη ησλ ελλνηψλ πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ, ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Έλσζεο γηα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Δπίζεο, ζην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο δπν επηθξαηνχζεο ηδενινγίεο, ηελ ειεπζέξηα θαη ηελ 

πξαγκαηηζηηθή. χκθσλα κε θάπνηνπο κειεηεηέο, ζηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, επηθξαηεί ε δεχηεξε ε νπνία 

ζεσξείηαη εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα σθειηκηζηηθνχο ζθνπνχο, γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη δειαδή ηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο.  

                                                                                                                                                                      
θαηάξηηζεο. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, C 417/ 15.12.2015. Αλαθηήζεθε ζηηο 

9.9.2018 απφ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EL 
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Ζ παγθνζκηνπνίεζε, σζηφζν, εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθν-ηερλνινγηθή δηάζηαζε 

έρεη θαη κηα δεχηεξε δηάζηαζε, ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή. Άιινη κειεηεηέο ζεσξνχλ 

πσο νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο κπνξεί λα δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζηφρνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, θαιχπηνπλ φκσο θαη ηε δεχηεξε απηή 

δηάζηαζε αθνχ ζηνρεχνπλ επίζεο ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ θαη ζηελ 

ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ.  

ην πιαίζην απηφ, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ έρνπλ επαλαπξνζδηνξηζηεί ψζηε λα 

επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε ηφζν ησλ ζηφρσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκία ηεο 

αγνξάο φζν θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή 

ελζσκάησζε ησλ πνιηηψλ.  
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Κεθάιαην 3 :  Ζ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζηελ ΔΔ 

 

Οη πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζηελ ΔΔ έρνπλ δηαθνξεηηθή 

αθεηεξία. Παξαδνζηαθά, ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο απνηεινχζε έλαλ «δχζθνιν» 

ηνκέα, αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνία ηα θξάηε δελ ήηαλ εμαξρήο δηαηεζεηκέλα λα 

εθρσξήζνπλ ζηελ ΔΔ. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ζηελ Δπξψπε δείρλεη πσο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλνο κε ηελ νηθνδφκεζε ηνπ έζλνπο θξάηνπο θαη ηελ εζληθή 

δηαθνξεηηθφηεηα, κε ηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα λα είλαη ηδξχκαηα «θιεηδηά» γηα 

ηελ θνηλσλία ηνπ κνληέξλνπ έζλνπο θξάηνπο θαη ηελ εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ 

εθπαίδεπζε λα απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο εζληθήο αγνξάο εξγαζίαο, ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο (Gornitzka, 2006, ζζ. 6-7).  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην έζλνο θξάηνο γίλεηαη θαλεξή απφ ηελ 

έιιεηςε ζρεηηθψλ κε ζέκαηα παηδείαο αλαθνξψλ ζηηο αξρηθέο πλζήθεο (ΔΚΑΥ, 

ΔΟΚ, ΔΚΑΔ) γηα ηελ ίδξπζε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Αζδεξάθε, 2008, ζζ. 

150-151). Αληηζέησο, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζπκπεξηιακβάλεηαη (Άξζξν 56 

πλζΔΚΑΥ, Άξζξα 118 θαη 128 πλζΔΟΚ) θαζψο ζεσξείηαη φηη ε επαγγεικαηηθή 

επαλεθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπλδέεηαη κε ηελ απαζρφιεζε θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο αγνξάο (φ.π., ζζ. 151-152). 

3.1. Πολιηικέρ για ηην Δπαγγελμαηική Καηάπηιζη 

Πνιηηηθέο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ππήξραλ, ινηπφλ, ζηηο 

αξρηθέο πλζήθεο. Χζηφζν, απφ ην 2002 θη έπεηηα, κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο, 

άξρηζε λα δίλεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν (επηηάλνπ, 2014, ζζ. 155-154).  

Ζ Γηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο απνηεινχζε κέξνο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζζαβφλαο θη έζεηε ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ), κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ:  
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 ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κέζσ εξγαιείσλ φπσο ην επξσπατθφ βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα, ην θνηλφ επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο γιψζζεο θαη ην 

παξάξηεκα δηπιψκαηνο 

 ε αλαγλψξηζε πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ, κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ αιιά 

θαη δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο επηπέδσλ αλαθνξάο, 

θνηλψλ αξρψλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη θνηλψλ κνλάδσλ κέηξεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελφο ζπζηήκαηνο πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ 

ΔΔΚ
17

 

Οη πξνηεξαηφηεηεο επαλεμεηάδνληαλ θάζε δπν ρξφληα ζηηο ζπλαληήζεηο ησλ 

αξκφδησλ ππνπξγψλ νη νπνίνη θαη εμέδηδαλ ζρεηηθά αλαθνηλσζέληα: ην 2004 ζην 

Μάαζηξηρη, ην 2006 ζην Διζίλθη, ην 2008 ζην Μπνξληφ θαη ην 2010 ζηε Μπξηδ 

(επηηάλνπ, 2014, ζ. 156). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλαπηχρζεθαλ ην 

Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΔΠΔΠ / EQF), ην Δπξσπατθφ 

χζηεκα Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECVET) θαη ην Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Αλαθνξάο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ ΔΔΚ (EQAVET)
18

. 

Σν 2010, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηε Μπξηδ φπνπ επαλεμέηαζαλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Γηαθήξπμεο ηεο Κνπεγράγεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 2011 έσο ην 2020. 

πκθψλεζαλ φηη ηα ζπζηήκαηα ΔΔΚ ζα πξέπεη λα εθνδηάδνπλ ηα άηνκα κε πξάζηλεο 

δεμηφηεηεο, γεληθέο (π.ρ. κείσζε απνξξηκκάησλ, ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα) θαη 

εηδηθέο, νη νπνίεο ζα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηα κειινληηθά επαγγέικαηα 

θαζψο δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζε ζε κηα πξάζηλε νηθνλνκία. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

εμνπιίδνπλ ηνπο πνιίηεο κε ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

αιιάδνπλ θαη λα εμειίζζνληαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα επηβηψλνπλ ζε λέεο 

ζπλζήθεο θάλνληαο απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

                                                           
17

 Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European 

Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European 

cooperation in vocational education and training. “The Copenhagen Declaration”. Αλαθηήζεθε ζηηο 

18.9.2018 απφ https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/copenhagen-en.pdf 

 

18
 Αλαθνηλσζέλ ηεο Μπξηδ ζρεηηθά κε ηελ εληζρπκέλε επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Πεξίνδνο 2011-2020. Αλαθηήζεθε ζηηο 19.9.2018 απφ 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-

policy/doc/brugescom_el.pdf 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/copenhagen-en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_el.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_el.pdf
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δσή. Οη δεμηφηεηεο ΣΠΔ, ηέινο, θαζψο θαη νη γισζζηθέο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ αλαδήηεζε, εχξεζε θαη δηαηήξεζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο
19

. 

Δγθξίζεθαλ επίζεο 11 ζηφρνη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

ην 2011 έσο ην 2020, ππφ ην πξίζκα ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη ηνπ 

βαζηθνχ ηεο ζηφρνπ πνπ αθνξά ζηε κείσζε (θάησ απφ 10%) ηεο πξφσξεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ αχμεζε (πάλσ απφ 40%) ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

αηφκσλ κε πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
20

. Οη ζηφρνη απηνί έρνπλ σο 

πξνηεξαηφηεηα: 

 λα θαηαζηήζνπλ ηελ ΔΔΚ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, ειθπζηηθή θαη 

ρξήζηκε θαη λα εληζρχζνπλ ηελ πνηφηεηά ηεο 

 λα εθαξκφζνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα 

 λα ελζαξξχλνπλ ηελ θαηλνηνκία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην επηρεηξεκαηηθφ 

πλεχκα θαη  

 λα πξνσζήζνπλ ηελ ηζφηεηα, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

ελεξγνχ πνιίηε
21

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπο, νη ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ, 

κεηαμχ άιισλ: 

 ηε ζέζπηζε πιαηζίσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (φπσο ην επξσπατθφ EQAVET)  

 ηελ αλαγλψξηζε θαη επηθχξσζε θάζε κνξθήο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(αθφκα θαη αλεπίζεκεο) 

 ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ζπλνρήο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ 

πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECVET θαη ECTS  

 ηελ πξνψζεζε επθαηξηψλ εθκάζεζεο γισζζψλ 

 ηε δεκηνπξγία «ζπκπξάμεσλ γλψζεο» κεηαμχ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, 

ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θνξέσλ ΔΔΚ 

 ηελ πξνψζεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε κέζσ ζπκπξάμεσλ θνξέσλ 

πνπ παξέρνπλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη θνξέσλ ηεο 

θνηλσλίαο πνιηηψλ
22
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 Ό.π. 
20

 Ό.π.  
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 Ό.π. 
22

 Ό.π. 
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Ζ Αλνηθηή Μέζνδνο πληνληζκνχ (ΑΜ) είλαη ην κνληέιν δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΔΚ ελψ ε ππνβνιή εθζέζεσλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απνθαζίζηεθε λα επζπγξακκηζηεί κε ηελ 

ππνβνιή εθζέζεσλ ηνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο «εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 2020» (ΔΚ 

2020)
23

. 

3.2. Πολιηικέρ για ηην Δκπαίδεςζη  

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, νη πξψηεο ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα πνιηηηθήο γίλνληαη 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, κε ηνπο Τπνπξγνχο Παηδείαο λα εθδίδνπλ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 

1974, Φήθηζκα ζην νπνίν φκσο δηαθαίλνληαη δπζθνιίεο ζηε ζπλεξγαζία. Γειψλνπλ, 

κεηαμχ άιισλ, πσο ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απιψο έλα ζηνηρείν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ βίνπ θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαδφζεηο ηεο θάζε ρψξαο 

θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζπζηεκάησλ
24

. Γπν ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 1976, θαη κεηά απφ αληηδξάζεηο θαη δχζθνιεο δηαπξαγκαηεχζεηο, 

πηνζεηείηαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο κε ην νπνίν θαζηεξψλνληαη νη ζπλαληήζεηο ησλ 

Τπνπξγψλ Παηδείαο. Θεζκνζεηείηαη, επίζεο, Δπηηξνπή Παηδείαο θαη επηρεηξείηαη 

επέθηαζε ησλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο πάληα φκσο κε ζεβαζκφ θαη 

αιιεινθαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ (Αζδεξάθε, 2008, ζζ. 183-185). 

Ηζηνξηθή ζηηγκή γηα ηελ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη ην έηνο 1992, 

φηαλ αλαγλσξίζηεθε ζεζκηθά κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ζηελ νπνία ππήξρε γηα 

πξψηε θνξά θεθάιαην κε ηίηιν «Παηδεία, επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη λενιαία», 

ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο (επηηάλνπ, 2014, ζζ. 96-97). Σελ ίδηα 

δεθαεηία, ε Δπηηξνπή εμέδσζε δπν Λεπθά Βηβιία: ην «Λεπθφ Βηβιίν γηα ηελ 

Αλάπηπμε, Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Απαζρφιεζε», πνπ εηζήγαγε ηελ ηδέα ηεο 

δηαξθνχο εθπαίδεπζεο, θαη ην «Λεπθφ Βηβιίν γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε, 
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 Ό.π. 
24

 Resolution of the ministers of education, meeting within the Council, of 6 June 1974 on cooperation 

in the field of education. Official Journal of the European Communities No C98/2, 20.8.74. Retrieved 

on September 9, 2018 from https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:41974X0820&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:41974X0820&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:41974X0820&from=EN
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Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε, πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο» (Αζδεξάθε, 2008, ζζ. 

222-223).  

Αθνινχζεζε ε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο «Γηα κηα Δπξψπε ηεο Γλψζεο» πνπ 

εηζήγαγε ηνλ πνιηηηθφ φξν «Δπξψπε ηεο Γλψζεο» ζε επίζεκν έγγξαθν ηεο ΔΔ θαη 

έδσζε δπν κεγάιεο θαηεπζχλζεηο γηα ηε κειινληηθή δξάζε ηεο Έλσζεο: 1) λα 

θαηαζηνχλ νη πνιηηηθέο γηα ηε γλψζε (θαηλνηνκία, έξεπλα, εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε) έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο θεληξηθνχο ππιψλεο ηεο πνιηηηθήο ηεο θαη 2) λα 

βειηησζεί ην επίπεδν γλψζεσλ θαη νη δεμηφηεηεο φισλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ γηα 

ηελ πξναγσγή ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο (Elken, Gornitzka, Maassen, & Vukasovic, 

n.d., ζ. 4).  

ηηο αξρέο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο ε δηάγλσζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε 

Δπξψπε ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο 

θαη ε εθπαίδεπζε κπήθε ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο σο κέξνο κηαο επξχηεξεο 

πνιηηηθήο αηδέληαο (φ.π., ζ. 19). Οη εγέηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζπκθψλεζαλ φηη ν λένο 

ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζα έπξεπε λα επηηεπρζεί έσο ην 

2010, είλαη ε αλάδεημή ηεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ θαη 

απνθάζηζαλ ηε ιήςε κέηξσλ θαη ηελ αλάιεςε δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

(Αζδεξάθε, 2008, ζ. 241). Ζ ζηξαηεγηθή πνπ απνθαζίζηεθε ζην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή: ε εθπαίδεπζε ζπλδέζεθε κε άιια πεδία πνιηηηθήο θαη πξνζδηνξίζηεθε σο 

απαξαίηεηνο παξάγνληαο ηεο ζηξαηεγηθήο νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ  (Gornitzka, 2006, ζ. 10). 

ηε ζπλέρεηα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000, ε Δπηηξνπή παξνπζίαζε έλα Τπφκλεκα
25

 

πνπ δελ είρε δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα αιιά απνζθνπνχζε ζηελ έλαξμε δηαβνχιεπζεο 

ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν θαη θαζφξηδε ηηο ηάζεηο ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα 

ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Χο αθεηεξία γηα ηνλ δηάινγν, πξνζδηφξηδε ηηο απαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ νη πνιίηεο γηα λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ θνηλσλία θαη νηθνλνκία ηεο γλψζεο: ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ, μέλεο 

γιψζζεο, θνηλσληθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Κπξίσο φκσο, ηελ ηθαλφηεηα 

                                                           
25

 Commission of the European Communities, (2000). Commission Staff Working Paper. A 

Memorandum on Lifelong Learning, Brussels, 30.10.2000, SEC (2000) 1832. 
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ηνπ λα καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ, λα απνθηνχλ γξήγνξα λέεο δεμηφηεηεο θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζε λέεο πξνθιήζεηο θαη θαηαζηάζεηο. Καη απηφ γηαηί νη βαζηθέο 

δεμηφηεηεο δελ είλαη παξά κφλν ε αξρή ελφο αέλανπ «ηαμηδηνχ» ζηνλ θφζκν ηεο 

γλψζεο θαη ηεο κάζεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

βίνπ. Χο ζέκαηα ζπδήηεζεο πξνηάζεθαλ επίζεο ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο, ε αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο, ε αλαζεψξεζε ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε παξνρή επθαηξηψλ δηα βίνπ κάζεζεο φζν ην δπλαηφλ πην 

θνληά ζην ζπίηη (κε ρξήζε ΣΠΔ). 

ηηο αξρέο ηνπ 2001, θαζνξίζηεθαλ, κε Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο
26

, πνπ θάιππηε 

ηφζν ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο φζν θαη απηά ηεο θαηάξηηζεο, νη θχξηνη ηνκείο γηα 

ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ: 

 Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ΔΚ ζηελ Δπξψπε 

 Πην εχθνιε πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ 

 Βειηίσζε ηνπ νξηζκνχ ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο 

θνηλσλίαο ηεο γλψζεο 

 Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα άλνηγκα ηεο ΔΚ ζηνλ επξχηεξν θφζκν 

 Βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ 

Σε δηαβνχιεπζε θαη ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο αθνινχζεζε, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2001, ε Αλαθνίλσζε γηα ηελ πξαγκάησζε κηαο επξσπατθήο πεξηνρήο δηα βίνπ 

κάζεζεο
27

 κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαλ νη πξνηεξαηφηεηεο γηα δξάζε:  

 Απνηίκεζε ηεο κάζεζεο, ηφζν ζε ζρνιηθά, εμσζρνιηθά φζν θαη ζε άηππα 

πιαίζηα (κε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ηππηθψλ πξνζφλησλ) 

                                                           
26

 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, (2001). Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

κειινληηθνί ζηφρνη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πζηεκάησλ, COM (2001) 59 final, Βξπμέιιεο, 31.01.2001. 

Αλαθηήζεθε ζηηο 30.9.2018 απφ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0059&from=EL 
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 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, (2001). Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ πξαγκάησζε κηαο 

επξσπατθήο πεξηνρήο δηα βίνπ κάζεζεο, COM (2001) 678 ηειηθφ, 21.11.2001. Αλαθηήζεθε ζηηο 

14.7.2018 απφ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0678&from=EL 
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 Πιεξνθφξεζε, πξνζαλαηνιηζκφο θαη παξνρή ζπκβνπιψλ γηα καζεζηαθέο 

επθαηξίεο κέζσ ππεξεζηψλ πξνζβάζηκσλ (π.ρ. κε ρξήζε ΣΠΔ) ζε φινπο ηνπο 

πνιίηεο 

 Αχμεζε επελδχζεσλ ζηε κάζεζε γηα ηε κεηάβαζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο 

 χλδεζε ησλ καζεηεπφκελσλ θαη ησλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία καζεζηαθήο θνπιηνχξαο. Έκθαζε ζηελ παξνρή αλνηρηήο θαη 

επέιηθηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ΓΒΜ (ελεξγφο 

πνιηηεηφηεηα, πξνζσπηθή νινθιήξσζε, απαζρνιεζηκφηεηα θαη θνηλσληθή 

έληαμε) 

 Βειηίσζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ (ΣΠΔ, μέλεο γιψζζεο, επηρεηξεκαηηθφ 

πλεχκα, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο) κέζσ πνιηηηθψλ γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε 

 Καηλνηφκεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη κε επίθεληξν ηνλ καζεηεπφκελν θαη 

κεηαθίλεζε απφ ηε δηδαζθαιία ζηε κάζεζε ψζηε νη καζεηεπφκελνη λα 

«καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ»  

Οη βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαζνξίζζεθαλ ην 2006 κε ζρεηηθή 

χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
28

. Ζ χζηαζε 

πξνέηξεπε ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα φινπο, ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, κέζσ ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. Σε 

χζηαζε ζπλφδεπε παξάξηεκα κε έλα «Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο» ζην νπνίν 

απνηππψλνληαλ νη νθηψ ηθαλφηεηεο (ζπλδπαζκφο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ) 

πνπ ζα έπξεπε λα δηαζέηνπλ νη πνιίηεο ηεο ΔΔ ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηηο ξαγδαίεο αιιαγέο θαη πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα ζα 

έπξεπε:  

 λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε κεηξηθή γιψζζα 

 λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά ζε μέλεο γιψζζεο 

 λα έρνπλ βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία θαη ηα 

καζεκαηηθά 

 λα έρνπλ ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο 

  λα κπνξνχλ λα καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ (Learning to learn) 

                                                           
28

 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην, (2006). χζηαζε ηεο 18
εο

 Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηηο 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (2006/962/ΔΚ). Αλαθηήζεθε ζηηο 17 Οθησβξίνπ 2018 απφ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=el 
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 λα δηαζέηνπλ θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηα θνηλά 

 λα έρνπλ επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα θαη πνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο 
29

 

Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη φρη κφλν ζηελ αλάπηπμε αιιά θαη ζηελ αλαγλψξηζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ δηαθαίλεηαη ζηε χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23
εο

 Απξηιίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε 

ηνπ επξσπατθνύ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε
30

. Με ηε 

ζπγθεθξηκέλε χζηαζε επηρεηξείηαη ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο θαη «ρηίζηκν γεθπξψλ» αλάκεζα ζηηο κνξθέο ηεο κάζεζεο 

(επίζεκε, αλεπίζεκε θαη άηππε) κέζσ ηεο επηθχξσζεο ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ απνηεινχλ πξντφλ εκπεηξίαο. Γεκηνπξγήζεθε, 

γη’ απηφ ην ζθνπφ, έλα εξγαιείν αλαθνξάο 8 επηπέδσλ, ην Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΔΠΔΠ), γηα λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ ηα επίπεδα 

πξνζφλησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη λα ελζαξξχλεηαη ε πξφζβαζε ζηε δηα βίνπ 

κάζεζε αιιά θαη ε ππεξεζληθή θηλεηηθφηεηα
31

. 

3.3. ηπαηηγική ηηρ Λιζζαβόναρ 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2000, ζε εηδηθή ζχλνδν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηε 

Ληζζαβφλα, ζπκθσλήζεθε ν λένο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο Έλσζεο γηα ηε δεθαεηή 

πεξίνδν έσο ην 2010: λα θαηαζηεί ε πην αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο 

γλψζεο ζηνλ θφζκν, άμηα γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε πην πνιιέο θαη 

θαιχηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη κε απμεκέλε ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ
32

.   

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ λένπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ απνθαζίζηεθε ε πινπνίεζε κηαο 

ζηξαηεγηθήο πνπ επεδίσθε: 
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 Ό.π. 
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 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην, (2008). χζηαζε ηεο 23
εο

 Απξηιίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηε 

ζέζπηζε ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε (2008/C 

111/01). Αλαθηήζεθε ζηηο 17 Οθησβξίνπ 2018 απφ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506(01)&from=EL 
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 Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο, (23-24 Μαξηίνπ 2000). πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο. 
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 λα πξνεηνηκάζεη ηε κεηάβαζε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

 λα εθζπγρξνλίζεη ην επξσπατθφ θνηλσληθφ κνληέιν, λα δψζεη έκθαζε ζηνλ 

άλζξσπν θαη λα πξναζπίζεη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε 

 λα ζηεξίμεη ηελ νηθνλνκηθή πξννπηηθή θαη ηηο πξνβιέςεηο νηθνλνκηθήο 

αχμεζεο 
33

 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή απνθαζίζηεθε λα πινπνηεζεί κε ηελ εθαξκνγή ηεο Αλνηθηήο 

Μεζφδνπ πληνληζκνχ (ΑΜ), ελφο κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο πνπ είρε ήδε 

εθαξκνζηεί ζηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηε Ννκηζκαηηθή Έλσζε (Gornitzka, 2005). Πξφθεηηαη δειαδή γηα 

έλα ζρεηηθά «παιηφ» κνληέιν πνπ απέθηεζε φκσο λέν φλνκα, επεθηάζεθε ζε 

πεξηζζφηεξα πεδία πνιηηηθήο θαη έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ζα παξαθνινπζνχλ αλ 

επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη (βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα)  

 δείθηεο θαη θξηηήξηα αλαθνξάο, βάζεη ησλ αλαγθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, σο 

κέζν ζχγθξηζεο θαη δηάδνζεο ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ 

  εηδηθνχο ζηφρνπο  γηα ηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ βάζεη ησλ 

επξσπατθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, πξνζαξκνζκέλσλ φκσο φρη κφλν ζηηο 

εζληθέο αιιά θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

 Γηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη επαλεμέηαζεο απφ νκνηίκνπο 

κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο αιιεινκάζεζεο
34

 

Οη επξσπατθέο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζην πιαίζην ηεο 

ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο, ζηφρν είραλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζαξκνγή ζηελ 

θνηλσλία ηεο γλψζεο, αληηκεησπίδνληαο ηηο πξνθιήζεηο ηεο, θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ηεο αλάγθεο γηα βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο απαζρφιεζεο. ην πιαίζην 

απηφ, θιήζεθαλ επίζεο λα πξνζθέξνπλ καζεζηαθέο επθαηξίεο ζηνπο πνιίηεο ψζηε νη 

δεμηφηεηέο ηνπο λα κελ αρξεζηεπζνχλ εμαηηίαο ησλ ηαρέσο κεηαβαιιφκελσλ 

ζπλζεθψλ
35

. ηελ έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Παηδείαο, ηεο 14
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2001, κε 
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35
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ηίηιν νη ζπγθεθξηκέλνη κειινληηθνί ζηόρνη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο 

θαζνξίζηεθαλ  νη αθφινπζνη ηξεηο ζηφρνη:  

 Να εληζρπζεί ε πνηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  

 Να έρνπλ φινη νη πνιίηεο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί άλνηγκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηνλ επξχηεξν 

θφζκν
36

  

Σα θξηηήξηα αλαθνξάο ζρεηίδνληαλ κε ηνπο ηξεηο παξαπάλσ ζηφρνπο θαη 

επεδίσθαλ: 

 λα απμεζνχλ νη επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

 λα κεησζεί (≤10%) ην πνζνζηφ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο 

 λα απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

ηερλνινγηθέο ζπνπδέο ή ζπνπδέο ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο 

 λα απμεζεί (≥80%) ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ (25-29 εηψλ) πνπ λα έρεη 

νινθιεξψζεη αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 λα κεησζεί, ζε ζρέζε κε ην 2000, ην ιηγφηεξν ζην κηζφ γηα θάζε θξάηνο 

κέινο, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ νη επηδφζεηο ηνπο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο 

(αλάγλσζε/γξαθή, αξηζκεηηθή) είλαη ρακειέο 

 λα απμεζεί (≥10%) ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ ζε ειηθία εξγαζίαο ( απφ 25 έσο 

64 εηψλ) πνπ λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε δξαζηεξηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο
37

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμεο απηψλ ησλ ζηφρσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ 

εζληθψλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ηα θξάηε κέιε ζε πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο 

ελψ, ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο, δελ ππάξρνπλ θπξψζεηο θαζψο ε δηαδηθαζία 
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 πκβνχιην Παηδείαο, (2001). Έθζεζε πξνο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηνπο 
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content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11049&from=EL 

37
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, (2002). Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηα επξσπατθά θξηηήξηα αλαθνξάο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, COM (2002) 629 ηειηθφ, 20.11.2002. Αλαθηήζεθε ζηηο 9.9.2018 απφ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11064 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11049&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11049&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11064
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δηέπεηαη απφ εξγαιεία «επίνπ λφκνπ» ρσξίο λα απαηηνχληαη δεζκεχζεηο γηα ηελ 

ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο (Μελδξηλνχ, 2016, ζ. 125). 

Απηφ ζεσξείηαη πιενλέθηεκα απφ θάπνηνπο κειεηεηέο, φπσο νη Borrás θαη 

Jacobsson ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ΑΜ ζπλδπάδεη κε πξσηνθαλή ηξφπν θνηλέο 

δξάζεηο θαη εζληθή απηνλνκία. Πξνάγεη ηε ζπκκεηνρή ελφο επξένο θάζκαηνο 

δξψλησλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, πξνσζεί ηηο ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο θαη 

ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε ελζαξξχλνληαο ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή 

γλψζεο θαη εκπεηξηψλ (Borrás & Jacobsson, 2004, ζ. 189). 

Γηα άιινπο, σζηφζν, φπσο νη Lange θαη Alexiadou, δελ πξέπεη λα απνδίδεηαη 

ππεξβνιηθή έκθαζε ζηελ επειημία θαη ηνλ «ήπην» ραξαθηήξα ηεο ΑΜ. Απηφ γηαηί ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζηα δίθηπα πνιηηηθήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη 

ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζηφρσλ, ζεκείσλ 

αλαθνξάο θαη πνζνηηθψλ δεηθηψλ (Lange & Alexiadou, 2007, ζζ. 323-324).  

3.4. ηπαηηγική Δςπώπη 2020 

Γέθα ρξφληα αξγφηεξα, νη ζηφρνη ηεο ΔΔ επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ ππφ ηελ επηξξνή 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ Δπηηξνπή, κε Αλαθνίλσζή ηεο, πξφηεηλε ηελ πηνζέηεζε 

ηεο Δπξψπεο 2020, κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο «γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε»
38

 κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

αδπλακηψλ ηεο Δπξψπεο (ρακειφ ξπζκφ αλάπηπμεο, αλεξγία θαη δεκνγξαθηθή 

γήξαλζε), ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη ηελ επηζηξνθή ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. Ζ 

ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ηξεηο αιιεινεληζρπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο θαη πέληε 

αιιειέλδεηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο. Απηνί ζρεηίδνληαη κε ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ, ηηο επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ην πεξηβάιινλ, ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο
39

.  

ην πιαίζην απηφ, επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ θαη νη ζηφρνη πνπ αθνξνχζαλ ζηα 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Γηα ηε δεθαεηή πεξίνδν απφ ην 2010 έσο ην 

2020, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη έγηλαλ ηέζζεξηο:  

                                                           
38

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή. (2010). ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΔΤΡΧΠΗ 2020. ηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε 

θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο αλάπηπμε, COM (2010) 2020 ηειηθφ. Βξπμέιιεο 3.3.2010. Αλάθηεζε απφ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=EL 

39
 Ό.π. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=EL
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 λα εθαξκνζηεί ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε θηλεηηθφηεηα 

 λα εληζρπζεί ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

 λα πξναρζεί ε ηζνηηκία, ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ε ελεξγφο πνιηηεηφηεηα 

 λα ελδπλακσζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαηλνηνκία θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα
40

  

Σα θξηηήξηα αλαθνξάο είλαη πιένλ πέληε θαη αθνξνχλ ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, ηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηηο ρακειέο 

επηδφζεηο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο, ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε 

δηα βίνπ κάζεζε. πγθεθξηκέλα, έσο ην 2020 ζα πξέπεη: 

 πνζνζηφ 95% ησλ παηδηψλ λα ζπκκεηέρεη ζε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

 λα κεησζεί (˂15%) ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ζεκεηψλνπλ ρακειέο 

επηδφζεηο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο (αλάγλσζε, καζεκαηηθά, ζεηηθέο επηζηήκεο)  

 λα κεησζεί (˂10%) ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

 λα απμεζνχλ νη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ειηθίαο 30-34 εηψλ) ζε 

πνζνζηφ ˃40%  

 λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο ζε πνζνζηφ ˃15%  
41

 

Καη νη ηέζζεξηο ζηφρνη θαη ηα θξηηήξηα αλαθνξάο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, 

σζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, κεηά ηα βίαηα γεγνλφηα ηνπ 2015 θξίζεθε απαξαίηεην 

λα επαλαθαζνξηζζνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο θαη λα δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο 

δηαπνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο
42

.  

  

                                                           
40

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. (2009). πκπεξάζκαηα ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 12εο Μαΐνπ 2009 

ζρεηηθά κε έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο . Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, C 119/2 28.5.2009. 

41
 Ό.π.  

42
 Βι. παξ. 2.2 
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3.5. Η πεπίοδορ 2014-2020 

 

ην ηέινο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ην πκβνχιην αλαγλψξηζε φηη 

έρεη κελ πξαγκαηνπνηεζεί πξφνδνο φζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, σζηφζν δε, ν θηιφδνμνο ζηξαηεγηθφο 

ζηφρνο λα κεηαηξαπεί ε Δπξψπε ζηελ πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

παγθνζκίσο δελ είρε επηηεπρζεί
43

. Θεψξεζε φηη έπξεπε λα θαηαβιεζνχλ πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζηε 

Ληζζαβφλα θαη έζεζε ηνπο ηέζζεξηο, πξναλαθεξζέληεο ζηελ ελφηεηα 3.4, ζηφρνπο ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020».  

Έηζη, ζε κηα πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ θηιφδνμνπ ζηφρνπ ηεο ζπκκεηνρήο 15% 

ησλ ελειίθσλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε, αιιά θαη εθείλνπ ηεο αχμεζεο ησλ αηφκσλ πνπ 

έρνπλ νινθιεξψζεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην πκβνχιην, ζε Φήθηζκά ηνπ ην 

2011, θάιεζε ηα θξάηε κέιε λα ζηνρεχζνπλ ζηελ εθαξκνγή ελφο αλαλεσκέλνπ 

ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εζληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζπλζήθεο. πγθεθξηκέλα, ηα θξάηε κέιε θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ 

ζπλεξγαζία ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηε Γηα Βίνπ 

Μάζεζε ζε ελσζηαθφ επίπεδν: ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά Σακεία θαζψο θαη ηηο 

επθαηξίεο απφ ην πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο (θπξίσο απφ ηα ζθέιε Leonardo da 

Vinci θαη Grundtvig) θαη ην δηάδνρν πξφγξακκα (Erasmus+) πνπ επξφθεηην λα ηεζεί 

ζε εθαξκνγή απφ ην 2014
44

. Σν αλαλεσκέλν επξσπατθφ ζεκαηνιφγην δηαθξίλεηαη απφ 

καθξνπξφζεζκε ζεψξεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζεκαηνδνηεί ην φξακα 

γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ έσο ην 2020.   

                                                           
43

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (2009). πκπεξάζκαηα ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 12εο Μαΐνπ 2009 

ζρεηηθά κε έλα ζηξαηεγηθό πιαίζην γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο . Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, C 119/2 28.5.2009. 

44
 πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (2011). Φήθηζκα ζρεηηθά κε έλα αλαλεσκέλν επξσπατθό 

ζεκαηνιόγην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, Δπίζεκε Δθεκεξίδα C 372, 20.12.2011. Αλαθηήζεθε 

ζηηο 14.7.2018 απφ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:372:FULL&from=EL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:372:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:372:FULL&from=EL


39 
 

3.5.1. Πολιηικέρ και  Ππωηοβοςλίερ 

Σν 2012, ε Δπηηξνπή, κε αλαθνίλσζή ηεο, δήηεζε απφ ηα θξάηε κέιε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηψλα κε ηελ επέλδπζε ζε εγθάξζηεο 

δεμηφηεηεο, φπσο ην λα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα ζθέθηνληαη θξηηηθά, λα αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο, λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο. Εήηεζε, 

επίζεο, λα επελδχζνπλ θαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεηηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο επηζηήκεο, ηε κεραληθή θαη ηα καζεκαηηθά. Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο 

αλάγλσζεο, γξαθήο θαη αξηζκεηηθήο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα 

φκσο ε θχζε ηνπο επεξεάδεηαη θαη κεηαβάιιεηαη απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο γηα 

απηφ θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα βειηίσζεο ηνπ ςεθηαθνχ θαη επηθνηλσληαθνχ 

γξακκαηηζκνχ. Δμίζνπ ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη θαη ζηελ εθκάζεζε 

γισζζψλ θαζψο ε ηθαλφηεηα νκηιίαο μέλσλ γισζζψλ ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά
45

. 

Σελ ίδηα ρξνληά ην πκβνχιην θάιεζε ηα θξάηε κέιε λα δξνκνινγήζνπλ, έσο ην 

2015, εζληθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ (γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο) πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο
46

. Έσο ην 2018, ζα πξέπεη επίζεο λα 

έρνπλ ζεζπηζηεί ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ψζηε νη επξσπαίνη πνιίηεο λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηθπξψλνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απφ δηαθνξεηηθέο κνξθέο κάζεζεο (αθφκα 

θαη κέζσ αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ) ελψ νη ξπζκίζεηο απηέο ζα πξέπεη, φπνηε 

ελδείθλπηαη, λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηα εζληθά πιαίζηα επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαη ζε επζπγξάκκηζε κε ην ΔΠΔΠ
47

. 

                                                           
45

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, (2012). Αλαθνίλσζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

Αλαζρεδηαζκφο ηεο εθπαίδεπζεο: επελδχνληαο ζηηο δεμηφηεηεο γηα θαιχηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα, COM (2012) 669 final. Αλαθηήζεθε ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2018 απφ https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=EN 

46
 πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (2012). χζηαζε ηεο 20

ήο 
Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ επηθχξσζε 

ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο (2012/C 398/01). Αλαθηήζεθε ζηηο 17 Οθησβξίνπ 2018 απφ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=EL 

47
 Ό.π. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=EL
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Κνκβηθφ έηνο, σζηφζν, ήηαλ ην 2015 φηαλ νη πξνηεξαηφηεηεο 

επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ ιφγσ ηνπ μεζπάζκαηνο ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ, απφ ηε κία, 

θαη ησλ απμαλφκελσλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ, απφ ηελ άιιε. Σα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο 

θιήζεθαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε, ρσξίο απνθιεηζκνχο, ζε πνηνηηθή 

εθπαίδεπζε ζηηο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζθάησο 

αθηρζέλησλ κεηαλαζηψλ, δηεπθνιχλνληαο ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ 

ελζσκάησζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Μεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, θαη ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε εθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ηελ 

πξναγσγή ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θαζψο 

θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε
48

. 

Οη πξνηεξαηφηεηεο απηέο δηαθαίλνληαη θαη ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2016, κε ηίηιν «Νέν Θεκαηνιφγην Γεμηνηήησλ γηα ηελ Δπξψπε. 

πλεξγαζία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο 

θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο»
49

. ηελ αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη πσο έλαο κεγάινο 

αξηζκφο Δπξσπαίσλ, πεξίπνπ 70 εθαηνκκχξηα, έρεη αλεπαξθείο γλψζεηο ζε βαζηθέο 

δεμηφηεηεο. Έλαο αθφκα κεγαιχηεξνο αξηζκφο (ζρεδφλ ν κηζφο πιεζπζκφο ηεο 

Έλσζεο) ζηεξείηαη ησλ απαηηνχκελσλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ 

αξηζκεηηθήο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη πνιίηεο απηνί λα είλαη πιεκκειψο 

εμνπιηζκέλνη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Γηα 

λα εμνπιηζηεί, ινηπφλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Έλσζεο κε επίθαηξεο δεμηφηεηεο ε 

δξάζε επηθεληξψλεηαη ζε δέθα ζεκεία:  

 Σελ ελίζρπζε ηεο βάζεο, κε ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε 

ρακειφ επίπεδν πξνζφλησλ 

 Σε βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο απφθηεζεο βαζηθψλ ηθαλνηήησλ 

αιιά θαη άιισλ πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ θαη πςειφηεξνπ επηπέδνπ 

 ηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ΔΔΚ ψζηε λα απνηειεί πξψηε επηινγή 

 ηελ έκθαζε ζηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, κε αλάπηπμε εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ απφ ηα θξάηε κέιε έσο ηα κέζα ηνπ 2017 

 ηελ ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη θαη ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο) 
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 ηε ρσξίο θαζπζηέξεζε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ 

πξνζφλησλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

 ηελ παξνρή θαιχηεξεο πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ γηα θαιχηεξεο επηινγέο 

ζηαδηνδξνκίαο 

 ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαξξνήο εγθεθάισλ 

 ηελ ελίζρπζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεμηφηεηεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξνρή 

ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή  

 ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ απνθνίησλ θαη ηεο εμέιημήο 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Καη ην πκβνχιην, ζηε χζηαζή ηνπ ηεο 19
εο 

Γεθεκβξίνπ 2016
50

, επηθεληξψλεηαη 

ζηνπο ελήιηθεο κε ρακειφ επίπεδν πξνζφλησλ θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

επηθεληξψζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο ζε 

κεηνλεθηνχληα άηνκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζε κεηαλάζηεο απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ 

δηακέλνπλ κφληκα ζηελ ΔΔ, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

Παξάιιεια, ζχκθσλα θαη κε ηε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 

2012
51

, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη λα ελζαξξχλεηαη ε πηζηνπνίεζε ησλ 

πξνζφλησλ πνπ ηα άηνκα απηά έρνπλ απνθηήζεη ζε αληηζηνηρία κε ηα εθάζηνηε 

εζληθά πιαίζηα πξνζφλησλ. 

χκθσλα κε ηε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Μαΐνπ 2017, ηα εζληθά 

πιαίζηα θαη ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα θξάηε 

κέιε δελ είλαη ζηαηηθά αιιά ηείλνπλ λα κεηαβάιινληαη κε ηνλ ρξφλν θαη, γη’ απηφλ 

ηνλ ιφγν, ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη θαη λα ζπζρεηίδνληαη εθ λένπ κε ην ΔΠΔΠ 

φπνηε ζεσξείηαη απαξαίηεην
52

. Οη ρψξεο κέιε ζα πξέπεη, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ην ΔΠΔΠ γηα λα ζπγθξίλνπλ φινπο ηνπο ηχπνπο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 
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ζπζρεηίδνληάο ηνπο κε ηα επίπεδά ηνπ θαη λα θξνληίδνπλ ψζηε ζε φια ηα λέα έγγξαθα 

πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (πηζηνπνηεηηθά, ηίηινπο ζπνπδψλ θ.ιπ.) λα 

αλαγξάθεηαη ζαθψο ην επίπεδν ηνπ ΔΠΔΠ ζην νπνίν αληηζηνηρνχλ. Παξάιιεια, 

σζηφζν, θαη ην ΔΠΔΠ ζα πξέπεη λα εμειηρζεί κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηε δίθαηε αλαγλψξηζε απηψλ 

πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ηξίηεο ρψξεο
53

.  

Σν 2017, ε Λεπθή Βίβινο ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία απνηχπσλε ηηο αιιαγέο θαη ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη θαη αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη ε ΔΔ, απνηέιεζε ηελ 

αθεηεξία γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο
54

. 

Αθνινχζεζε έλα αθφκε έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε 

ζηελ ΔΔ, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ην πψο αλακέλεηαη λα κεηαζρεκαηηζηεί ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο έσο ην 2025 θαη ππνγξακκίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ψζηε λα θαιχςνπλ 

θελά θαη αλαληηζηνηρίεο δεμηνηήησλ
55

.  

Σνλ Ννέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο, νη Δπξσπαίνη εγέηεο ζπλαληήζεθαλ ζην 

Γθέηεκπνξγθ γηα λα ζπδεηήζνπλ, κεηαμχ άιισλ, γηα ηνλ ξφιν πνπ είλαη απαξαίηεην 

λα δηαδξακαηίζεη ε εθπαίδεπζε ζην κέιινλ φζνλ αθνξά θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο 

θνηλήο καο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ Δπηηξνπή 

ζπλέβαιε ζηε ζπδήηεζε κε έλα αθφκε έγγξαθν, ηελ Αλαθνίλσζε γηα ηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηεο επξσπατθήο ηαπηόηεηαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ
56

, 
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ην νπνίν απνηχπσλε ην φξακα γηα έλαλ Δπξσπατθφ Υψξν Δθπαίδεπζεο πνπ ζα είρε 

σο βάζε ην λέν ζεκαηνιφγην δεμηνηήησλ
57

. Οη πξνηάζεηο θαη δξάζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Δθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε 

ηίηισλ ζπνπδψλ αιιά θαη απνιπηεξίσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηελ ελίζρπζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ψζηε λα δηπιαζηαζηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο (κε 

ζπκκεηνρή θαη ησλ κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ) έσο ην 2025, ηε δεκηνπξγία ελσζηαθήο 

θνηηεηηθήο ηαπηφηεηαο θαη πξαγκαηηθά επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ.  

Όζνλ αθνξά ζηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε αληηκεηψπηζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ειιείςεσλ θαη θελψλ ζηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο (π.ρ. θσδηθνπνίεζεο θαη 

αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν), ζηηο επηθνηλσληαθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

αιιά θαη ζηε γλψζε θαη ρξήζε μέλσλ γισζζψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

πξνθιήζεσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε, επίζεο, ε κάζεζε κε πνηθίινπο ηξφπνπο φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, κε βάζε ηελ εξγαζία, κέζσ καζεηείαο αιιά θαη δξαζηεξηνηήησλ δηα 

βίνπ κάζεζεο, ελψ ν ηξέρσλ ζηφρνο γηα ζπκκεηνρή ηνπ 15% ησλ ελειίθσλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ΓΒΜ αλακέλεηαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν θηιφδνμνο κε ηνλ θαζνξηζκφ 

θξηηεξίνπ αλαθνξάο γηα ηε ζπκκεηνρή 25% ζηε ΓΒΜ έσο ην 2025
58

.   

Οη ζχγρξνλεο απηέο ηάζεηο απνηππψλνληαη ζε ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

πξνηάζεηο θαη αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαηά ην ηξέρσλ έηνο 2018. ηηο αξρέο ηνπ 

έηνπο, ε Δπηηξνπή έξρεηαη λα πξνηείλεη ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ αθνξά ζηηο 

βαζηθέο ηθαλόηεηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο
59

, θαη ζηελ νπνία, κεηαμχ άιισλ, 

ππνζηεξίδεηαη ε δεκηνπξγία ελφο Δπξσπατθνχ Υψξνπ Δθπαίδεπζεο. Οη βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο, πνπ είραλ εγθξηζεί απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ην 

2006, αλαζεσξνχληαη. Οη λέεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο αιιειεπηθαιχπηνληαη 

θαη αιιεινζπλδένληαη θαζψο δεμηφηεηεο φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ην νκαδηθφ πλεχκα, 

θνηλσληθέο, επηθνηλσληαθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο ελππάξρνπλ ζε φιν ην 

θάζκα, είλαη νη εμήο: 

 «Ηθαλφηεηα γξακκαηηζκνχ 
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 Γισζζηθή ηθαλφηεηα 

 Μαζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηθαλφηεηεο ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ηελ 

ηερλνινγία θαη ηε κεραληθή θαη 

 Φεθηαθή ηθαλφηεηα 

 Πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη καζεζηαθή ηθαλφηεηα 

 Ηθαλφηεηα ηνπ πνιίηε 

 Δπηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα 

 Πνιηηηζηηθή γλψζε θαη έθθξαζε»
60

 

Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή αλαθνηλψλεη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ςεθηαθή 

εθπαίδεπζε
61

 κε πξνηεξαηφηεηεο ηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ απφθηεζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Πξψηνλ, έρεη δηαπηζησζεί πσο φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ςεθηαθή ηερλνινγία ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηελ εθπαίδεπζε φπνπ νη δπλαηφηεηεο 

βειηίσζεο κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο παξακέλνπλ ζρεηηθά αλεθκεηάιιεπηεο. 

Γεχηεξνλ, ε απφθηεζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα γηα απηφ θαη είλαη απαξαίηεην λα αξρίδεη ζε 

κηθξή ειηθία θαη λα ιακβάλεη ρψξα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ επξσπαίσλ 

πνιηηψλ. Όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, ηέινο, απηή ζα ζπλδξάκεη 

ψζηε ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ηηο αιιαγέο θαη ηηο 

πξνθιήζεηο αληί λα πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ εθ ησλ πζηέξσλ φπσο ζπκβαίλεη 

ζήκεξα
62

.  
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Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί, επίζεο, θαη ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ. Ζ 

ηθαλφηεηα νκηιίαο επξσπατθψλ γισζζψλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Δθπαίδεπζεο θαη ζην φξακα κηαο Δπξψπεο 

ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ζχλνξα, ζηελ νπνία ηα άηνκα ζα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη 

θαη λα ζπνπδάδνπλ ή λα εξγάδνληαη ζε άιινο θξάηνο κέινο ρσξίο λα 

παξεκπνδίδνληαη απφ γισζζηθά εκπφδηα. ην πιαίζην απηφ, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ηε 

χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηηο μέλεο 

γιψζζεο ζηελ νπνία ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ε εθκάζεζε λα μεθηλάεη κελ ζην 

πιαίζην ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, λα ραξαθηεξίδεηαη δε απφ δηα βίνπ 

πξννπηηθή
63

. ηε ζπγθεθξηκέλε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ αλαθέξεηαη πσο ε γλψζε 

μέλσλ γισζζψλ απνηειεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ αλαδήηεζε θαη εχξεζε 

κηαο ζέζεο εξγαζίαο.  Χζηφζν, ε ηειεπηαία έξεπλα γηα ηελ ΔΚ (CVTS 2016) έδεημε 

πσο κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ (7,9%) πνπ παξέρνπλ θαηάξηηζε 

ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηέιλνπλ ηνπο ππαιιήινπο λα παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα 

εθκάζεζεο γισζζψλ
64

.  

Σέινο, ε εθπαίδεπζε ρσξίο απνθιεηζκνχο, κε δηα βίνπ πξννπηηθή, νη θνηλέο αμίεο 

θαη ε επξσπατθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο απνηεινχλ βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Έλσζεο θαη απνηππψλνληαη ζηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Μαΐνπ 2018
65

 . 

χκθσλα κε απηήλ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ηελ παξνρή 

εθπαίδεπζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, ηηο δηαπνιηηηζκηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηελ έληαμε ησλ πνιηηψλ, ηδίσο εθείλσλ απφ κεηνλεθηνχληα 

πεξηβάιινληα, ζε πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ. Με ρξήζε ησλ 

ήδε ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ ή ζπιινγή λέσλ, κέζσ αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη 

κάζεζεο απφ νκνηίκνπο, ζα πξέπεη λα εληνπίδνπλ ηηο αλάγθεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη 
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γηα ηελ πξναγσγή ησλ θνηλψλ αμηψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζπζηάζεσλ, νη 

ρψξεο κέιε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα  επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη 

εξγαιεία, φπσο ην Erasmus+ θαη ηα ΔΓΔΣ. 

3.5.2. Ππογπάμμαηα 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ζε εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ, πινπνηείηαη ην Erasmus+: έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζην νπνίν 

έρνπλ ελζσκαησζεί φια ηα πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη λενιαία, ψζηε λα εληζρπζνχλ νη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηεο 

ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο
66

. Σν πξφγξακκα έρεη επηαεηή δηάξθεηα (απφ 

ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2020), ζπκπεξηιακβάλεη γηα πξψηε 

θνξά θαη ην πεδίν ηνπ αζιεηηζκνχ, επηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο δξάζεσλ θαη 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ «Δπξψπε 2020» θαη «ΔΚ 2020»
67

.  

Οη δξάζεηο ηνπ Erasmus+ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε είλαη ηξεηο θαη 

αθνξνχλ: 

 ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ (γηα ζπνπδέο ή πξαθηηθή άζθεζε) θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ (είηε γηα δηδαζθαιία είηε γηα εξγαζία) ζηηο ρψξεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 ζηε ζπλεξγαζία θαη ηηο ζπκπξάμεηο κεηαμχ νξγαλψζεσλ, ηδξπκάησλ θαη ηνπ 

θφζκνπ ηεο εξγαζίαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηε δηάδνζε 

θαιψλ πξαθηηθψλ 

 ζηελ ππνζηήξημε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνιηηηθήο κε δηάινγν, εθαξκνγή ηεο 

ΑΜ θαη ησλ ελσζηαθψλ κέζσλ γηα ηε δηαθάλεηα, ηελ αλαγλψξηζε θαη 

επηθχξσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (Europass, EQF, 
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 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην, (2013). ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1288/2013 ηεο 11
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ECTS, ECVET, EQAVET θ.ιπ.) θαη ρξήζε ησλ δηθηχσλ NARIC, Eurydice, 

Euroguidance θαη εζληθψλ θέληξσλ Europass
68

.  

Γηα επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο, φζνη θάλνπλ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νλνκαζία «Erasmus+». Μπνξνχλ σζηφζν, γηα δηεπθφιπλζή 

ηνπο, λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα παιαηφηεξα πξνγξάκκαηα κε ρξήζε ησλ 

νλνκαζηψλ «Erasmus+:Grundtvig» θαη «Erasmus+: Leonardo da Vinci» γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αληίζηνηρα 

(επηηάλνπ, 2014, ζ. 244). 

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ην πξφγξακκα ζηνρεχεη: 

 λα βειηηψζεη ην επίπεδν ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ ζπκπξάμεσλ αλάκεζα ζηνλ 

θφζκν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε εθείλνλ ηεο απαζρφιεζεο 

 λα πξνάγεη ηελ αξηζηεία ζηελ θαηλνηνκία κε δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

θνξέσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

 λα ππνζηεξίμεη ηε δεκηνπξγία ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ ΓΒΜ θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ ΔΚ κέζσ ηεο αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ 

θαη ηεο ρξήζεο ησλ ελσζηαθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δηαθάλεηα  

  λα πξνάγεη ηε δηεζλή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ελίζρπζε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγία «γεθπξψλ» ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ΔΔΚ 

 Να εληζρχζεη ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη λα πξνάγεη ηνλ επξσπατθφ 

πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ πινχην (φ.π., ζζ. 256-257) 

Πξνηεξαηφηεηεο, ηέινο, απνηεινχλ ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ φπσο νη ςεθηαθέο, ην 

επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα θαη νη γισζζηθέο, ε ρξήζε ΣΠΔ θαηά ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε, ε πξφζβαζε ζε αλνηρηνχο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο (ΑΔΠ), ε ζπλνρή κεηαμχ 

ελσζηαθψλ θαη εζληθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δηαθάλεηα θαη ν δηάινγνο ζρεηηθά κε ηηο 

κειινληηθέο επελδχζεηο ζηελ ΔΚ. ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα κεησζεί ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ρακειέο δεμηφηεηεο ελψ 

ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα έρνπλ νη 
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ζπκπξάμεηο κεηαμχ παξφρσλ εθπαίδεπζεο θαη θνξέσλ απαζρφιεζεο (φ.π., ζζ. 257-

258).  

3.6. ςμπεπάζμαηα 

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θη έπεηηα παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ε νπνία δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ 

αιιά δηακνξθψλεηαη πξννδεπηηθά ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο.  

Οξφζεκν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο είλαη ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο (2000) θαζψο ζπλέδεζε ηελ εθπαίδεπζε κε ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Έλσζεο θαη απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα εληαηηθνπνηεκέλε 

δηαβνχιεπζε θαη ζπλεξγαζία ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.  

ηαδηαθά, ινηπφλ, κέζα ζηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα, θαζνξίζηεθαλ 

ηνκείο ζπλεξγαζίαο θαη πξνηεξαηφηεηεο γηα δξάζε, πξνζδηνξίζηεθε έλα επξχ θάζκα 

ηθαλνηήησλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ εξγαιεία θαη ζεκεία αλαθνξάο, φπσο ην ΔΠΔΠ θαη 

ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, ψζηε ε Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα ηνλ ζπκθσλεκέλν ζηφρν, απηφλ ηεο αλάδεημεο ηεο ΔΔ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκία παγθνζκίσο έσο ην 2010.  

Ζ πξννδεπηηθή δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη 

ε επαλεμέηαζε πξνηεξαηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο 

παξαηεξείηαη θαη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2014-2020.  

Ζ κάζεζε κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο  θξίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε θαη 

ν ζεκεξηλφο ζηφρνο γηα ζπκκεηνρή ηνπ 15% ησλ ελειίθσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ΓΒΜ 

αλακέλεηαη λα απμεζεί ζην 25% κεηά ην 2020. Σα θξάηε κέιε έρνπλ θιεζεί λα 

ζεζπίζνπλ, έσο ην 2018, ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε ησλ γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ απνθηψληαη κέζσ φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ 

κάζεζεο.  

Σα θξάηε κέιε θαινχληαη, επίζεο, λα ζπλεξγαζηνχλ θάλνληαο ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί θαη ηνπ λένπ νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+ ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ηππηθήο, κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη άηππεο κάζεζεο. Δλζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 
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πξφγξακκα θαη ηα άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηεο ΔΔ γηα λα αληαιιάζζνπλ θαιέο 

πξαθηηθέο, λα καζαίλνπλ απφ νκφηηκνπο θαη λα πξνάγνπλ ηηο θνηλέο αμίεο.  

Απφ ην 2015 θη έπεηηα, ν βίαηνο εμηξεκηζκφο θαη νη απμαλφκελεο κεηαλαζηεπηηθέο 

ξνέο ζπλέβαιαλ θαη ζπκβάινπλ ζην λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζην ξφιν 

πνπ δηαδξακαηίδεη ε εθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε. 

Παξάιιεια, ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαινχληαη λα εμαζθαιίζνπλ 

ηζφηηκε πξφζβαζε ζηνπο πξνζθάησο αθηρζέληεο κεηαλάζηεο αιιά θαη ζε άιιεο 

κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, φπσο ζε επξσπαίνπο πνιίηεο κε αλεπαξθείο βαζηθέο 

δεμηφηεηεο.  

Οη βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ είραλ εγθξηζεί ην 2006 αλαζεσξήζεθαλ κε ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πθηζηάκελσλ ειιείςεσλ ζηηο ςεθηαθέο, ηηο επηρεηξεκαηηθέο, ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο αιιά θαη ζηε γλψζε θαη ρξήζε μέλσλ γισζζψλ. Κξηηηθή 

ζθέςε, νκαδηθφηεηα, θνηλσληθέο, επηθνηλσληαθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο 

ελππάξρνπλ πιένλ ζε φιν ην θάζκα ησλ νθηψ λέσλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ νη νπνίεο 

αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη αιιεινζπλδένληαη.  

Όζνλ αθνξά ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, ηέινο, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα 

ζπγθξίλνπλ φινπο ηνπο ηχπνπο ρξεζηκνπνηψληαο ην ΔΠΔΠ θαη λα θάλνπλ ηελ 

αληίζηνηρε αλαθνξά ζηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο.  Σν δε ΔΠΔΠ αλακέλεηαη λα 

εμειηρζεί πεξαηηέξσ κε ζηφρν ηε δίθαηε αλαγλψξηζε πξνζφλησλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί 

ζε ρψξεο εθηφο ΔΔ θαη, παξάιιεια, ηα εζληθά πιαίζηα θαη ζπζηήκαηα πξνζφλησλ, 

πνπ έρνπλ ήδε αλαπηχμεη νη ρψξεο κέιε, θαινχληαη λα επηθαηξνπνηνχλ ηε ζπζρέηηζή 

ηνπο κε απηφ.  
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Κεθάιαην 4 :  Ζ Πξνψζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηελ 

Διιάδα 

Σν ηνπίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα έρεη αιιάμεη 

ξηδηθά απφ ην 2010. Με κηα ζεηξά λφκσλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, θαζνξίζηεθε 

ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη ε εζληθή ζηξαηεγηθή ζηνλ ηνκέα 

ηεο ΓΒΜ.  

Με ηνλ Ν. 3879/2010
69

 νξίζηεθαλ νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ΓΒΜ θαη ε γεληθή 

εθπαίδεπζε θαη ε ΔΚ πξνζδηνξίζηεθαλ σο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζην πιαίζην ηνπ 

Δζληθνχ Γηθηχνπ ΓΒΜ. Καζνξίζηεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο (ΓΓΓΒΜ) πνπ είλαη ν επηηειηθφο θνξέαο γηα ηε ΓΒΜ ζηελ Διιάδα, 

ζρεδηάδεη ηε δεκφζηα πνιηηηθή θαη ην αληίζηνηρν εζληθφ πξφγξακκα θαη έρεη ηελ 

επνπηεία ηεο πινπνίεζήο ηνπο.  

Με ηνλ ίδην Νφκν, έγηλε δηαρσξηζκφο ησλ θνξέσλ ζε θνξείο δηνίθεζεο θαη 

παξνρήο ππεξεζηψλ, αλαβαζκίζηεθε ν ξφινο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ 

(θνξείο δηνίθεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ) θαη ζεζπίζηεθαλ ζπιινγηθά φξγαλα γηα 

ηνλ ζπληνληζκφ ηεο πνιηηηθήο ΓΒΜ. Γεκηνπξγήζεθαλ, ηέινο, ην Δζληθφ Κέληξν 

Πηζηνπνίεζεο Γνκψλ ΓΒΜ θαη ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (ΔΠΠ)
70

 γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θη επηθχξσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη πξνζφλησλ θαη ηελ 

αληηζηνίρηζή ηνπο κε ην ΔΠΔΠ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ΔΠΠ μεθίλεζε ην 2010 θαη 5 ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 2015, νινθιεξψζεθε ε αληηζηνίρηζή ηνπ κε ην ΔΠΔΠ
71

.  

Αλάινγε θαζπζηέξεζε παξαηεξείηαη θαη  ζηελ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECVET) ην νπνίν ηα θξάηε κέιε 

θιήζεθαλ λα ζέζνπλ ζε πεηξακαηηθή εθαξκνγή απφ ην 2012 ψζηε ζηαδηαθά λα 

                                                           
69

 Νφκνο 3879/2010. Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΦΔΚ 163/21.9.2010.  

70
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ βι. 

https://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2016.p

df (Αλαθηήζεθε ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2018) 

71
 Elláda: Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/national-qualifications-framework-33_el 

(Πξφζβαζε ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2018) 

https://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2016.pdf
https://www.eoppep.gr/images/European/ETHNIKO_PLAISIO_PROSONTON_NOVEMBER_2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifications-framework-33_el
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifications-framework-33_el
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εθαξκνζηεί ζε φια ηα επίπεδα ηνπ ΔΠΔΠ
72

. εκεηψλεηαη πσο ε εθαξκνγή ηνπ 

ECVET είλαη πξναηξεηηθή, σζηφζν πνιιέο ρψξεο έρνπλ ήδε ελζσκαηψζεη ηηο αξρέο 

ηνπ ζηα εζληθά ηνπο ζπζηήκαηα
73

. Σν ECVET ζεσξείηαη θαηλνηφκν εξγαιείν πνπ 

απνηειεί κέξνο ηεο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο Έλσζεο γηα ηε ΓΒΜ αιιά γηα 

λα ηεζεί ζε ηζρχ θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ζην ειιεληθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ζεζκηθή ζσξάθηζή ηνπ ζε 

εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ πιαίζην (Εαξίθεο, Φσηφπνπινο, & Αζαλαζνχιε ). 

Με ηηο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΚΤΑ) 119959/Ζ
74

 θαη 127175/Ζ
75

 

ηδξχζεθαλ, αληίζηνηρα, ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ) θαη ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο (ΗΝΔΓΗΒΗΜ) θαη ην 2013, κε ηνλ Ν. 4115
76

, θαζνξίζηεθαλ ε 

νξγάλσζε θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο.   

Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΤΑ) 20082/2012
77

 θαζνξίζηεθαλ ζέκαηα, 

πξνυπνζέζεηο θαη φξνη πνπ αθνξνχλ ζην χζηεκα πνπ πηζηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ, νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, σο πξνο ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο επάξθεηα. Οη εθπαηδεπηέο πνπ πηζηνπνηνχληαη, θαηφπηλ εμεηάζεσλ, 

εληάζζνληαη ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 

Αξκφδηνο θνξέαο ηφζν γηα ην χζηεκα Πηζηνπνίεζεο φζν θαη γηα ην Μεηξψν 

Δθπαηδεπηψλ, «ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο επξσπατθήο θαη 

εηδηθφηεξα ηεο εζληθήο πνιηηηθήο» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ 
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 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην, (2009). χζηαζε ηεο 18εο Ηνπλίνπ 2009 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ 

επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

(ECVET). Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, C 155/11/8.7.2009. Αλάθηεζε ζηηο 7 

Ννεκβξίνπ 2018 απφ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EL 

73
 ΔΟΠΠΔΠ. Δζληθφ εκείν γηα ηε Μεηαθνξά Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECVET): 

https://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/ecvet 

(Πξφζβαζε ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2018) 

74
 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 119959/Ζ, (2011). ΦΔΚ 2351/20.10.2011 

75
 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 127175/Ζ, (2011). ΦΔΚ 2508/4.11.2011 

76
 Νφκνο 4115/2013. Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Ηδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. ΦΔΚ 24/30.1.2013.  

77
 Τπνπξγηθή Απφθαζε 20082, (2012). ΦΔΚ 2844/23.10.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EL
https://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/ecvet
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ΤΑ, είλαη ν ΔΟΠΠΔΠ: αμηνινγεί ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξέςεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο, δηελεξγεί ηηο 

εμεηάζεηο θαη εληάζζεη ηνπο εθπαηδεπηέο ζην Μεηξψν κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο.  

Απφ 1.9.2019 νη εθπαηδεπηέο πνπ δελ ζα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ 

δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα λα δηδάμνπλ ζε πξφγξακκα ηε κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ δεκφζηνπο πφξνπο
78

. Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί πσο είλαη ε 

ηξίηε θνξά πνπ θαζνξίδεηαη εκεξνκελία κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο κε πηζηνπνηεκέλνη 

εθπαηδεπηέο δελ ζα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ζε ρξεκαηνδνηνχκελα απφ δεκφζηνπο 

πφξνπο πξνγξάκκαηα. Οη δπν πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο, πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί, 

ήηαλ ε 1.1.2013 (Ν. 3879/2010, άξζξν 19, παξ. 2) θαη ε 1.9.2017 (Ν. 4452/2017 

άξζξν 19, παξ. 5)
79

.  

4.1. Δηαιπικό ύμθωνο για ηο Πλαίζιο Ανάπηςξηρ (ΔΠΑ) 2014-

2020 

Πνιιά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ Διιάδα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», 

εηζξένπλ πφξνη απφ ηα ΔΓΔΣ αιιά θαη απφ άιια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, φπσο ην 

πξφγξακκα Erasmus+, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα αλαπηπρζνχλ ζπλέξγεηεο κε 

ζηφρν ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ
80

. 

Οη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ).  ηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ΔΚ θαη ζηελ παξνρή 

επθαηξηψλ γηα ηελ εχξεζε θαη δηαηήξεζε ζέζεσλ απαζρφιεζεο κέζσ ηεο απφθηεζεο 

θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο ΓΒΜ.  
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 Νφκνο 4485/2017. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα 

θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΦΔΚ 114/4.8.2017 

79
 Νφκνο 4452/2017. Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο, ηεο Δζληθήο 

Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΦΔΚ 17/15.2.2017. 

80
 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην, (2013). Καλνληζκφο αξηζ. 1303/2013 ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 

2013. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, L 347/320. Αλαθηήζεθε ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2018 

απφ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EL


53 
 

ην εζληθφ επίπεδν, θαηαξηίδεηαη ην Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην 

Αλάπηπμεο (ΔΠΑ), δειαδή ην πιαίζην γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα ΔΓΔΣ. Ζ έγθξηζή 

ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη, θαηφπηλ δηαιφγνπ, απφ ηελ Δπηηξνπή.  Γηα ηελ πεξίνδν 2014-

2020, ιφγσ ησλ νμχηαησλ πξνβιεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα, ην ΔΠΑ έρεη σο θχξην ζηφρν 

λα ζπκβάιεη ζηελ αλφξζσζε ηεο νηθνλνκίαο αλαβαζκίδνληαο ηνλ παξαγσγηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηζηφ θαη δεκηνπξγψληαο ζέζεηο εξγαζίαο, κε εξγαιεία ηελ εμσζηξέθεηα, 

ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θξηηήξηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη 

ηε βηψζηκε αλάπηπμε
81

.  

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή απηή πεξίνδν εληάζζνληαη 7 

Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (Δ.Π.), πνπ πινπνηνχληαη ζε φιε ηε ρψξα, θαη 

13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (Π.Δ.Π.), κε πεδίν εθαξκνγήο ηηο 

Πεξηθέξεηεο
82

.  

4.1.1. Δ.Π.ΑΝ.Α.Γ.  

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ – Δθπαίδεπζε 

θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» είλαη έλα απφ ηα 7 Σνκεαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ 

επηαεηή πεξίνδν απφ ην 2014 έσο ην 2020. Σν Πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην ΔΚΣ θαη ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (ΠΑΝ)
83

 θαη ζηνρεχεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο ην 

ρακειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο θαη ε θηψρεηα, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ 

ζηα νπνία απεπζχλεηαη.  
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 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, (2014). χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο 2014-2020 

(Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο – ΔΠΑ 2014-2020). Αλάθηεζε ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 

2018 απφ https://www.espa.gr/elibrary/PA_ESPA_2014_2020.pdf 

 

82
Οη πιεξνθνξίεο αλαθηήζεθαλ ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2017 απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020: 

https://www.espa.gr/el/pages/staticOperationalProgrammes.aspx  
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 Ζ ΠΑΝ είλαη ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο ΔΔ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηε ζηήξημε ησλ λέσλ ζε πεξηνρέο 

κε πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. πκπιεξψλεη άιιεο δξάζεηο ηεο ΔΔ θαη απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ή εθηφο απαζρφιεζεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ΠΑΝ: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el 

https://www.espa.gr/elibrary/PA_ESPA_2014_2020.pdf
https://www.espa.gr/el/pages/staticOperationalProgrammes.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el
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Αξρηθά, ην κέζν πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο αλεξρφηαλ ζε 78,81% φκσο ην 

2017 πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζεψξεζε θαη ην πνζνζηφ απηφ ζήκεξα αλέξρεηαη ζε 

79,07%. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηά ηελ αλαζεψξεζε, 

αλέξρεηαη ζε 3.135 εθ. επξψ, κε ηα 2.228,1 εθ επξψ λα πξνέξρνληαη απφ ην ΔΚΣ θαη 

ηα 250,4 εθ επξψ απφ ηελ ΠΑΝ. Οη  ππφινηπεο δαπάλεο (656,1 εθ επξψ) πξνέξρνληαη 

απφ ηελ εζληθή ζπκκεηνρή
84

.  

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ην ΔΠΑΝΑΓ
85

 θιήζεθε λα 

ζπκβάιεη, κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

ππνζηεξίδνληαο ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Σελ αχμεζε, ζην 70%, ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη 

 Σε κείσζε, θαηά 450.000, ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βηψλεη θηψρεηα ή/θαη 

βξίζθεηαη ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο 

 Σε κείσζε, ζην 9,7%, ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο 

 Σελ αχμεζε, ζην 32%, ηνπ πνζνζηνχ ησλ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο
86

 

Σν ΔΠΑΝΑΓ απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη δηαξζξψλεηαη 

ζε 12 Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο νη δξάζεηο ησλ νπνίσλ πινπνηνχληαη είηε κε επζχλε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο είηε 

κε επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠ.Π.Δ.Θ.)
87

.  

Τπφ ηελ επζχλε ηνπ δεχηεξνπ, πινπνηνχληαη νη παξεκβάζεηο ηεζζάξσλ Αμφλσλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 7: «Αλάπηπμε ηεο Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Βειηίσζε ηεο πλάθεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά 

                                                           
84

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ 

Μάζεζε»: 

http://www.edulll.gr/?page_id=28228 

(Πξφζβαζε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2018) 

85
Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Αλάπηπμε 2014-2020. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε & Γηά Βίνπ Μάζεζε. χλνςε Πνιηηψλ. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 

Ννεκβξίνπ 2018 απφ: 

https://www.espa.gr/elibrary/Summary_OP_Anaptuxh_Anthropinou_Dynamikou_Ekpaideusi_Dia_Vi

ou_Mathisi.pdf 

86
 Ό.π. 

87
 Ό.π. 

http://www.edulll.gr/?page_id=28228
https://www.espa.gr/elibrary/Summary_OP_Anaptuxh_Anthropinou_Dynamikou_Ekpaideusi_Dia_Viou_Mathisi.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/Summary_OP_Anaptuxh_Anthropinou_Dynamikou_Ekpaideusi_Dia_Viou_Mathisi.pdf
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εξγαζίαο». Οη δξάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα απεπζχλνληαη ζε άηνκα ειηθίαο 16-

66+ εηψλ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

δξαζηεξηφηεηα ΓΒΜ (ηππηθή, κε ηππηθή, άηππε), ζηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ θαη ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ ΔΠΠ θαη ηα Κέληξα Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο (ΚΓΒΜ) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Γήκνπο
88

. Ο θνξέαο πνπ έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ΔΠΠ, ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη ηελ 

αληηζηνίρηζή ηνπ κε ην ΔΠΔΠ είλαη ν ΔΟΠΠΔΠ
89

 ελψ ηα ΚΓΒΜ εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ ΗΝΔΓΗΒΗΜ
90

.  

ηα ΚΓΒΜ πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο, εξγαδφκελνπο ή άλεξγνπο, αλεμαξηήησο θχινπ, 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ρψξαο απφ φπνπ θαηάγνληαη θ.ιπ., κε κνλαδηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο λα «δηςνχλ» γηα γλψζεηο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. 

Σα πξνζθεξφκελα καζήκαηα είλαη γεληθήο εθπαίδεπζεο, πξνέξρνληαη απφ πνηθίια 

πεδία θαη ε ζεκαηνινγία ηνπο ζρεηίδεηαη κε: 

 ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο 

 ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

 ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο 

 ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ εθκάζεζε γισζζψλ 

 ηελ εθπαίδεπζε γηα απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

 ηελ εθπαίδεπζε γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηέρλε 

 ηελ ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ (πξνγξάκκαηα πκβνπιεπηηθήο) 

 ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

 ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα κεηαλάζηεο
91

 

                                                           
88

 Ό.π. 
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 Βι. ππνζεκείσζε 70 

90
 Βι. ππνζεκεηψζεηο 75 θαη 76 

91
 ΗΝΔΓΗΒΗΜ. ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ (ΚΓΒΜ) – Νέα Φάζε: 

https://www.inedivim.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE

%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-

%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BA%CE%B5%CE%BD

%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%85-

https://www.inedivim.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B4%CE%B2%CE%BC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7
https://www.inedivim.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B4%CE%B2%CE%BC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7
https://www.inedivim.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B4%CE%B2%CE%BC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7
https://www.inedivim.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B4%CE%B2%CE%BC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7
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Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2018, ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ απεχζπλε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο92
  γηα ζέζεηο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζηα ΚΓΒΜ (Νέα Φάζε) πνπ 

πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηνπο Γήκνπο θαη ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο.  

ηε λέα θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΓΒΜ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηκήκαηα εμ 

απνζηάζεσο θαη e-learning, γηα ηε δηδαζθαιία ζηα νπνία απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη ν εθπαηδεπηήο λα έρεη πηζηνπνηεκέλε γλψζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ δεκηνπξγία 

ηκεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζα ζπκβάιεη ηδηαίηεξα ζηελ ηζφηεηα ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε αθνχ αθφκε θαη άηνκα απφ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

ζα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα ηνπ ελδηαθέξνληφο 

ηνπο (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ ζρεηηθά ηκήκαηα)
93

.  

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο, γηα ηε λέα απηή θάζε, ζα δεκηνπξγεζνχλ δπν 

αμηνινγηθνί πίλαθεο θαηάηαμεο: έλαο γηα κε πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο θαη έλαο 

γηα εθπαηδεπηέο κε πηζηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη 

εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα εθπαηδεπηψλ ΔΟΠΠΔΠ/ΔΚΔΠΗ νη νπνίνη ζα 

επηιέγνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα
94

. Τπελζπκίδεηαη, δε,  πσο απφ 1.9.2019 θαλέλαο 

εθπαηδεπηήο δελ ζα κπνξεί λα δηδάμεη ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ 

δεκφζηνπο πφξνπο εάλ δελ έρεη ιάβεη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε
95

.  

4.1.2. ΠΔΠ 

Ζ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε είλαη κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο 

ζπλνρήο ηεο ΔΔ. Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο επελδχεη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ πνιηηψλ ζε φιεο ηηο επξσπατθέο πφιεηο θαη 

πεξηθέξεηεο, κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

                                                                                                                                                                      
%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-

%CE%BA%CE%B4%CE%B2%CE%BC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-

%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7 

(Πξφζβαζε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2018) 

92
 ΗΝΔΓΗΒΗΜ, (2018). Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο έξγνπ γηα 

ζέζεηο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.)- Νέα 

Φάζε». Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2018 απφ: 

https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-

publicity/files/prosklisi_ekpaideyton_kdvm-nea_fasi_2.pdf 
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https://www.inedivim.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B4%CE%B2%CE%BC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7
https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/prosklisi_ekpaideyton_kdvm-nea_fasi_2.pdf
https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/prosklisi_ekpaideyton_kdvm-nea_fasi_2.pdf
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θαη ηε καθξνπξφζεζκε δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Έλσζεο. Γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2020, έρνπλ ζεζπηζηεί 11 ζεκαηηθνί ζηφρνη γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θαη 

αζηηθή αλάπηπμε εθ ησλ νπνίσλ ν Θ.. 10 αθνξά ζηηο επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, 

θαηάξηηζε θαη δηα βίνπ κάζεζε
96

.  

ην πιαίζην απηφ, πινπνηνχληαη ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

(ΠΔΠ) ηα νπνία, φπσο θαη ηα Σνκεαθά ΔΠ, εληάζζνληαη ζην ΔΠΑ 2014-2020. 

Υξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ θαη ην ΔΣΠΑ θαη είλαη 13, έλα γηα θαζεκία απφ ηηο 

Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο
97

. 

Οη  Πεξηθέξεηεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο, 

ζε κεηάβαζε θαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη κφλν 

δπν Πεξηθέξεηεο: ε Αηηηθήο θαη ε Ννηίνπ Αηγαίνπ. ηε δεχηεξε εληάζζνληαη έμη 

πεξηθέξεηεο (νη ηξεηο απφ ηηο νπνίεο λεζησηηθέο): Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηεξεάο 

Διιάδαο, Ηνλίσλ Νήζσλ, Πεινπνλλήζνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Κξήηεο. ηελ ηξίηε 

θαηεγνξία, ηέινο, εληάζζνληαη πέληε πεξηθέξεηεο: Ζπείξνπ, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο, Θεζζαιίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Διιάδαο
98

.  

Με βάζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηηο αλάγθεο θαη ην φξακά ηνπο, νη 

Πεξηθέξεηεο επηιέγνπλ ηηο δηθέο ηνπο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη αηηηνινγνχλ ην 

πψο αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζην 

πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020».  

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ είλαη αξθεηέο. Τπάξρνπλ Πεξηθέξεηεο κε 

κεγάιν πνζνζηφ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (κεηαλάζηεο, άλεξγνη, 

ξνκά) πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα απνθιεηζκνχ θαη έιιεηςεο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Έηζη, νη Πεξηθέξεηεο απηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
99

 θαη Γπηηθήο Διιάδαο
100

, ζηνρεχνπλ θπξίσο 
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ζηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ζηελ παξνρή 

πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο επάισηεο απηέο νκάδεο 

ψζηε λα εληαρζνχλ ελεξγά ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ.  

Πνιιέο Πεξηθέξεηεο εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ. ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
101

 ζεκεηψλεηαη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζρνιηθήο δηαξξνήο ζηε ρψξα (21,9% ελψ ν εζληθφο κέζνο φξνο 

ην 2013 ήηαλ 10,1%), πηζαλφλ ιφγσ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο. Οη 

επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πεξηθέξεηαο, φπσο θαη ηεο Κξήηεο
102

, 

ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ 

πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ε βειηίσζε 

ππνδνκψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πξνζρνιηθή, 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηνρεχεη θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο
103

.  

Πξφβιεκα ζρνιηθήο δηαξξνήο αληηκεησπίδεη θαη ε Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ
104

 φπνπ νη καζεηέο εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν γηα λα απαζρνιεζνχλ ζηηο 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο (ζηνλ αγξνηηθφ ή ηνπξηζηηθφ ηνκέα). Ζ Πεξηθέξεηα 

Βνξείνπ Αηγαίνπ, φπσο θαη ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ
105

, ζηνρεχεη θπξίσο ζε 

επελδχζεηο αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαζψο θαη ζηελ αξρηθή ΔΚ. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ε 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνηειεί 
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πξνηεξαηφηεηα θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ
106

. Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
107

, 

εθηφο απφ ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, ζηνρεχεη 

θαη ζηελ παξνρή πεξηζζφηεξν πνηνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ΔΚ 

ελψ ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ
108

 επηδηψθεη λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο (κηθξέο) 

αλάγθεο βειηίσζεο ησλ θηεξίσλ αιιά θαη λα άξεη ηελ απνκφλσζε ησλ κηθξψλ 

λεζηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ΓΒΜ, εμαηξεηηθά ρακειφ πνζνζηφ 

(1,1% έλαληη 2,9% ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ θαη 9% ηνπ επξσπατθνχ) εκθαλίδεη ε 

Πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ
109

 ε νπνία ζηνρεχεη, κέζσ ηνπ ΠΔΠ, λα αληηκεησπίζεη ηηο 

ειιείςεηο ζην ζχζηεκα ΓΒΜ αλαβαζκίδνληαο ηηο ππνδνκέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζηα 

ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο θαη ηα ΚΓΒΜ. Ζ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ΓΒΜ θαη 

ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ (εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθεο, ςεθηαθέο ππνδνκέο) είλαη 

αλάκεζα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο
110

. 

ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
111

, κηα απφ ηηο δπν πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο ζηε 

ρψξα, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε ΓΒΜ είλαη ζπγθξηηηθά πην πςειφ (4,4% έλαληη 

2,9% ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ), ππνιείπεηαη θαηά πνιχ, σζηφζν, ηνπ επξσπατθνχ 

κέζνπ φξνπ θαη ηνπ θξηηεξίνπ αλαθνξάο (15%) ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». 

ην πιαίζην ηνπ Θ 10, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζα επηδηψμεη λα θαιχςεη κέζσ ηνπ 

ΠΔΠ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ππνδνκψλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ΓΒΜ – 

Καηάξηηζεο.  

Σέινο, θαηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Eurostat), ν εζληθφο κέζνο φξνο ζπκκεηνρήο ζε 
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δξαζηεξηφηεηεο ΓΒΜ έρεη αλέιζεη ζην 4,5% ην 2017, εμαθνινπζεί φκσο λα είλαη 

ηδηαίηεξα ρακειφο θαη πνιχ καθξηά απφ ηνλ επξσπατθφ ζηφρν ηνπ 15%
112

.  

4.2. ςμπεπάζμαηα 

ηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα απφ ην 2010 θαη κεηά, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο 

αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Με κηα ζεηξά 

λφκσλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαζνξίζηεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη μεθίλεζε ε 

δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ΓΒΜ κε ζεκαληηθή επηξξνή απφ ηηο πνιηηηθέο 

ηεο ΔΔ.  

Καηαξηίζηεθε ΔΠΠ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

αληηζηνίρηζή ηνπο κε ην ΔΠΔΠ. Ζ θαηάξηηζε ηνπ ΔΠΠ μεθίλεζε ην 2010, δχν κφιηο 

ρξφληα κεηά ηε χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε 

ζέζπηζε ηνπ ΔΠΔΠ. Οινθιεξψζεθε, σζηφζν, κε θάπνηα θαζπζηέξεζε αθνχ ε 

αληηζηνίρηζή ηνπ κε ην ΔΠΔΠ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2015. Καζπζηέξεζε ππάξρεη θαη 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο γηα ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο ζηελ ΔΔΚ (ECVET) ε 

νπνία, φκσο, ζεσξείηαη πξναηξεηηθή.  

Ηδξχζεθε ν ΔΟΠΠΔΠ θαη δεκηνπξγήζεθε χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθήο 

Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο. Οη πηζηνπνηεκέλνη, 

έπεηηα απφ εμεηάζεηο, εθπαηδεπηέο ζα εληάζζνληαη ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ 

Δλειίθσλ Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο θαη, απφ 1.9.2019, ζα είλαη νη κνλαδηθνί πνπ ζα 

έρνπλ δηθαίσκα λα δηδάμνπλ ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ δεκφζηνπο 

πφξνπο θαζψο νη κε πηζηνπνηεκέλνη ζα απνθιείνληαη. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, 

φκσο, παξαηεξείηαη θάπνηα αξγνπνξία αθνχ είλαη ε ηξίηε θνξά πνπ νξίδεηαη 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο εθπαηδεπηέο πνπ δελ έρνπλ ηε 

ζρεηηθή πηζηνπνίεζε δελ ζα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δεκφζηνπο πφξνπο.  

ην πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», εηζξένπλ πφξνη ζηε 

ρψξα, απφ ηα ΔΓΔΣ, γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη 

γηα λα παξέρνπλ επθαηξίεο αλαβάζκηζεο δεμηνηήησλ ζηνπο πνιίηεο ψζηε νη ηειεπηαίνη 
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 Eurostat. Adult Participation in Learning by sex (% of population aged 25 to 64): 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=sdg_04_60 

(Πξφζβαζε ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 2018) 
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λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Μέζσ ηνπ ΔΠΑ 

2014-2020 πινπνηείηαη ην Σνκεαθφ ΔΠΑΝΑΓ θαη 13 ΠΔΠ ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο 

ηεο ρψξαο, κε ζηνρεπκέλεο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο θαζεκηάο. 

ην ΔΠΑΝΑΓ πεξηιακβάλνληαη παξεκβάζεηο φπσο ε πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ 

ΔΠΠ απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ. Ο ΔΟΠΠΔΠ έρεη αλαιάβεη επίζεο ηε ζπζρέηηζε ηνπ 

πιαηζίνπ κε ην ΔΠΔΠ φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην. Πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη απφ ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ ζηα ΚΓΒΜ ησλ Γήκσλ ηεο 

ρψξαο, κε εκθαλή ε επηξξνή ησλ ελσζηαθψλ πνιηηηθψλ: καζήκαηα γηα επάισηεο 

νκάδεο, καζήκαηα γιψζζαο γηα κεηαλάζηεο θαη καζήκαηα απφ δηάθνξα πεδία γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ, ησλ πξάζηλσλ, ησλ γισζζηθψλ, επηθνηλσληαθψλ, 

θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη απηψλ ζηηο ΣΠΔ. 

ηηο ειιεληθέο Πεξηθέξεηεο θαη πφιεηο έρνπλ εθαξκνγή ηα ΠΔΠ πνπ επελδχνπλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε 

ησλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ πνιηηψλ. Οη πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ είλαη δηαθνξεηηθέο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο, 

φκσο, θαίλεηαη πσο ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη φρη ζηε 

ΓΒΜ (παξά ην εμαηξεηηθά ρακειφ πνζνζηφ ηεο ρψξαο ζην ζρεηηθφ θξηηήξην 

αλαθνξάο). Ίζσο ιφγσ ησλ ζπλεξγεηψλ κε ην ΔΠΑΝΑΓ θαη κε ηα πξνγξάκκαηα 

ΓΒΜ ζηνπο Γήκνπο. 
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Κεθάιαην 5 :  Απνηίκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε 

Ζ Πνιηηηθή Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ δηακνξθψζεθε 

δηακηάο αιιά είλαη απνηέιεζκα θαζνξηζκνχ θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

πξνηεξαηνηήησλ βάζεη ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αλαγθψλ ηεο 

επνρήο. Πνιηηηθέο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ππήξραλ ζηηο αξρηθέο πλζήθεο 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ελψ νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

μεθίλεζαλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, κε ην 1992 λα απνηειεί 

ηζηνξηθή ζηηγκή θαζψο ε εθπαίδεπζε αλαγλσξίζηεθε ζεζκηθά κε ηελ έληαμή ηεο ζηε 

πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη.  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ζηε θηινζνθία ηεο ΔΔ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, κε ηηο 

ξαγδαίεο νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο, επεξέαζε ηε δηακφξθσζε ησλ 

πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ ζεσξήζεθαλ εξγαιείν γηα ηελ αλαπηπμηαθή 

ζηξαηεγηθή ηεο Έλσζεο αιιά θαη εθνδηαζκνχ ησλ πνιηηψλ κε ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο ζε ζπλζήθεο έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ. 

ηαδηαθά, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 2000 θαη κεηά, θαζνξίζηεθαλ πξνηεξαηφηεηεο, 

ηνκείο ζπλεξγαζίαο θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

νη πνιίηεο. Αλαπηχρζεθαλ πιαίζηα, ζπζηήκαηα θαη εξγαιεία φπσο ην ΔΠΔΠ, ην 

EQAVET θαη ην ECVET, ψζηε ε Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε λα κπνξνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα λα αλαδείμνπλ ηελ ΔΔ ζηελ αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκία ζε 

παγθφζκην επίπεδν.  

Δπηρεηξείηαη, επίζεο, ζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ κάζεζεο (επίζεκε, 

αλεπίζεκε θαη άηππε) ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ πξνζφληα δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ αιιά θαη λα ππνζηεξηρζεί ε ζπκκεηνρή ζηε ΓΒΜ θαη ε θηλεηηθφηεηα. 

Γηα απηφλ ην ζθνπφ, ηα θξάηε κέιε έρνπλ θιεζεί λα πινπνηήζνπλ, έσο ην 2018, ηηο 

απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ψζηε νη πνιίηεο λα κπνξνχλ λα επηθπξψλνπλ γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη αθφκα θαη απφ δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο 

κάζεζεο. Οη ξπζκίζεηο απηέο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε αληηζηνηρία κε ην ΔΠΔΠ 

θαη ηα εζληθά πιαίζηα.  
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Σν 2010, ππφ ηελ επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απνθαζίζηεθε ε πηνζέηεζε 

ηεο «Δπξψπεο 2020», ηεο αλαπηπμηαθήο δειαδή ζηξαηεγηθήο ηεο Έλσζεο κε ζθνπφ 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ ηεο Δπξψπεο, φπσο ν κεησκέλνο 

ξπζκφο αλάπηπμεο, ε αλεξγία θαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Όζνλ αθνξά ζηα 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη 

ηέζζεξηο θαη αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη θηλεηηθφηεηαο, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ΔΚ, ζηελ πξναγσγή ηεο 

ηζνηηκίαο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη, ηέινο, 

ζηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηνπ πλεχκαηνο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.   

Ζ παγθνζκηνπνίεζε, σζηφζν, δελ έρεη κφλν κηα δηάζηαζε, ηελ νηθνλνκηθν-

ηερλνινγηθή, αιιά θαη κηα δεχηεξε, ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πνπ πξνθαιεί εμίζνπ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο θνηλσλίεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα.  

Τπφ ηελ πίεζε ηεο έμαξζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο θαη ησλ βίαησλ 

γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ Δπξψπε ην 2015, ρξεηάζηεθε λα γίλεη 

επαλαθαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ θαη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

αλάπηπμε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ ελεξγνχ πνιίηε. 

ην πιαίζην απηφ, νη λέεο ηάζεηο θαη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί, 

δελ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, φπσο ε 

απαζρνιεζηκφηεηα θαη ε πηζηνπνίεζε ζε ΣΠΔ, αιιά θαη ζε κε κεηξήζηκα κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, φπσο νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πνιηηηθψλ, ε ΔΔ παξέρεη ζηα θξάηε κέιε ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα, φπσο ην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 

Erasmus+, θαη απνξξφθεζεο πφξσλ απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά 

Σακεία. Με ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΔΓΔΣ, κέζσ ηνπ ΔΠΑ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

πνιιέο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ 

Διιάδα.  

πκπεξαζκαηηθά, νη πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηεο ΔΔ δελ είλαη θάηη 

ζηαηηθφ αιιά θαζνξίδνληαη θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη ψζηε φρη κφλν ε Έλσζε λα 
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βειηηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο αιιά θαη νη πνιίηεο λα εμνπιίδνληαη κε ηηο 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο. Έηζη, ζα κπνξνχλ λα αληαπεμέξρνληαη απνηειεζκαηηθά φρη 

κφλν ζηηο απαηηήζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο αιιά θαη ζηηο αλάγθεο θάζε επνρήο.  
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πκπεξάζκαηα 

ηελ πεξίπησζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φπσο 

άιισζηε θαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο ΔΔ, δξφκνο δελ ππήξρε. Ο δξφκνο 

θηηάρηεθε, θαη ζπλερίδεη λα  θηηάρλεηαη, πξνρσξψληαο: νη πνιηηηθέο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε δηακνξθψλνληαη πξννδεπηηθά κε βάζε ηηο αλάγθεο φρη 

κφλν ηεο αγνξάο αιιά θαη, ζε κηθξφηεξν ίζσο βαζκφ, ηεο θνηλσλίαο. Πνιιέο θνξέο, 

φκσο, εθ ησλ πζηέξσλ κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζηηο 

λέεο αλάγθεο.  

Όζνλ αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: «πνηεο είλαη νη λέεο ηάζεηο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζην επίπεδν ηεο ΔΔ;»: 

ήκεξα, ε Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο 

πξνζθάησο αθηρζέληεο κεηαλάζηεο, αιιά θαη ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο κε ρακειφ 

επίπεδν πξνζφλησλ, εμαζθαιίδνληάο ηνπο ηζφηηκε πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σν ΔΠΔΠ πξφθεηηαη λα εμειηρζεί ψζηε λα 

αλαγλσξίδνληαη θαη ηα πξνζφληα πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ηξίηεο ρψξεο ελψ, 

παξάιιεια, ηα εζληθά πιαίζηα πξνζφλησλ ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε απηφ.  

Οη λέεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο είλαη νθηψ, αιιεινζπλδένληαη θαη πεξηιακβάλνπλ 

δεμηφηεηεο, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ε νκαδηθφηεηα, νη θνηλσληθέο, επηθνηλσληαθέο θαη 

δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο, πνπ ελππάξρνπλ ζε φιν ην θάζκα. Σα άηνκα ζα πξέπεη 

λα εθνδηάδνληαη επίζεο κε πξάζηλεο δεμηφηεηεο, φπσο ε κείσζε απνξξηκκάησλ θαη ε 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, κε ζηφρν ηε κεηάβαζε ζε κηα πξάζηλε νηθνλνκία, αιιά 

θαη κε απηέο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαζψο θαη κε ηηο δεμηφηεηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα 

θνηλά. 

Οη δεμηφηεηεο ΣΠΔ παξακέλνπλ ζεκαληηθέο γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη, 

θαζψο έρνπλ δηαπηζησζεί ειιείςεηο ζηε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, ην 2018 

πξνηάζεθε ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ςεθηαθή εθπαίδεπζε ψζηε ηα άηνκα λα απνθηνχλ 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Απηφ ζα ζπκβάιεη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα αιιά θαη ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κε ζηφρν ηελ πξφβιεςε ησλ αιιαγψλ 
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θαη ησλ πξνθιήζεσλ θαη φρη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζε απηέο 

φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα.  

εκαληηθέο γηα ηελ εχξεζε θαη δηαηήξεζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο ζεσξνχληαη θαη νη 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Ζ πξνηεηλφκελε, επίζεο ην 2018, νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

γηα ηηο γιψζζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηα βίνπ πξννπηηθή θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ θαηάξηηζε ζηνπο 

εξγαδφκελνπο δελ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηειεπηαίνπο φζνλ αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε 

πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο.  

ρεηηθά κε ηηο ηάζεηο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηέινο, ζεκεηψλεηαη πσο ζα 

κπνξνχζε ζην ελσζηαθφ επίπεδν λα  πξαγκαηνπνηείηαη έγθαηξε πξφβιεςε ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ αληί γηα εθ ησλ πζηέξσλ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο 

ζηηο θαηαζηάζεηο.  

Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα «νη πνιηηηθέο πνπ απνθαζίδνληαη 

ζε ελσζηαθό επίπεδν επεξεάδνπλ ηηο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ Διιάδα;»: 

Οη ειιεληθέο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο δηακνξθψλνληαη ππφ ηελ 

επηξξνή ησλ επξσπατθψλ αλ θαη κε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ρξφλνπ. Ζ Διιάδα, κε κηα 

ζεηξά λφκσλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, έρεη πινπνηήζεη ζεκαληηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη παξεκβάζεηο. Έρεη θαηαξηηζζεί ΔΠΠ θαη έρεη αληηζηνηρηζηεί  κε 

ην ΔΠΔΠ.  

ηελ παξνχζα εξγαζία δελ έρεη δηεξεπλεζεί, σζηφζν, θαηά πφζν πινπνηείηαη 

ε εθαξκνγή ηνπ ΔΠΠ θαη εάλ έρεη μεθηλήζεη δηαδηθαζία πεξαηηέξσ εμέιημήο ηνπ. Έρεη 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία εμέιημήο ηνπ; Αλ λαη, ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη; Τπάξρεη 

ζαθήο αλαθνξά ζε φινπο ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπ επίπεδνπ ηνπ ΔΠΠ θαη ηεο 

αληηζηνηρίαο ηνπ κε ην ΔΠΔΠ; Απηά ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε ζε επφκελε εξγαζία.  

Ηδξχζεθε, επίζεο, ν ΔΟΠΠΔΠ θαη δεκηνπξγήζεθε χζηεκα Πηζηνπνίεζεο 

Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο. Οη 

εθπαηδεπηέο ζα εληάζζνληαη ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ κφλν κεηά απφ 

επηηπρή έθβαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ. Θα επηιέγνληαη, δε, 

θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα λα δηδάμνπλ ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ 

δεκφζηνπο πφξνπο ελψ κεηά ηελ 1/9/2018 θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα. Δίλαη, σζηφζν, ε 
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ηξίηε θνξά πνπ νξίδεηαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο κε 

πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ δελ ζα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ζε απηά ηα 

πξνγξάκκαηα.  

Αλάινγε θαζπζηέξεζε ππάξρεη θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ECVET, ε νπνία δελ 

έρεη αλαγλσξηζηεί ζεζκηθά ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηε ζέζπηζε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο.  

 ην βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Διιάδαο, ην ΔΠΑ 

2014-2020, έρνπλ εληαρζεί 7 Σνκεαθά θαη 13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζπλδξνκή ζεκαληηθψλ πφξσλ απφ ηελ Έλσζε. 

Μέζσ ηνπ ηνκεαθνχ ΔΠΑΝΑΓ πινπνηνχληαη ή ζα πινπνηεζνχλ δξάζεηο φπσο ε 

πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ ΔΠΠ, απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, θαη ηα πξνγξάκκαηα ΓΒΜ ζηνπο 

Γήκνπο ηεο ρψξαο, απφ ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ.  

ηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη εκθαλήο ε επηξξνή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ θαζψο 

πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα ΣΠΔ, μέλσλ γισζζψλ αιιά θαη ειιεληθψλ γηα κεηαλάζηεο 

θαη καζήκαηα επηρεηξεκαηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ-πξάζηλσλ δεμηνηήησλ, 

επηθνηλσληαθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο λέεο 

ηάζεηο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ Έλσζε. Τπάξρεη επίζεο πξφβιεςε θαη γηα e-

learning ηκήκαηα ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ απφ 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

ε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ηέινο, έρνπλ εθαξκνγή ηα ΠΔΠ πνπ, κέζσ 

ζηνρεπκέλσλ πξνηεξαηνηήησλ βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηεο θαζεκηάο, 

επελδχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη δηα βίνπ κάζεζε ζηνρεχνληαο ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ ησλ πνιηηψλ. Οη πξνηεξαηφηεηεο πνηθίινπλ, αλάινγα κε ηηο 
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Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (ΠΑΝ). Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ 

ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2018 απφ: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el 

 

 

https://www.espa.gr/elibrary/Notio_Aigaio_2014GR16M2OP013_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/Peloponnisos_2014GR16M2OP008_1_5_el.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/St.Ellada_2014GR16M2OP007_1_4_el.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el

